YDS (KPDS/ÜDS)’DE EN ÇOK ÇIKAN ÖBEKSİ FİİLLER
Account for: açıklamak (explain)

Design for: geliştirmek, üretmek, tasarlamak (invent,
develop)

Act out: dışa vurmak, canlandırmak, yaramazlık yapmak
(display, dramatize, misbehave)

Divide into: bölmek, parçalamak (separate, come apart,
break)

Be accompanied by: beraberinde gelmek, eşlik etmek
(go or be with something, associate with)

Doze off: şekerleme yapmak (sleep, nod off, nap)

Blurt out: ağızdan kaçırmak (utter, tell, spill the beans)

Dredge up: ortaya atmak, ortaya sürmek, eşelemek
(mention again)

Break down: bozmak, analiz etmek, kırmak (analyze,
break up, destroy)

Embark on: benimsemek, -e girişmek, başlamak (start,
begin, commence)

Break off: kırılıp ayrılmak, birdenbire durmak, ilişiğini
kesmek (cut short)

End up: sonuçlanmak, bitmek, neticelenmek (cease,
finish, clear up)

Break through: üstesinden gelmek, engeli geçmek,
ilerleme kaydetmek (crack, come through, push
through)

Fight off: defetmek, püskürtmek, mücadele etmek (rebel,
resist, defend)

Break up: dağılmak, eğlendirmek, ilişkiyi bitirmek
(disperse, separate, break apart)

Get around: gezinmek, kaçınmak, başarmak (get about,
avoid, swing)

Break down: (n) sağlığın bozulması, bozulma, çöküntü,
arıza (crush)

Get on: ilerlemek, devam etmek, giyinmek (wear, assume,
throw on)

Bring in: işe almak, sunmak, para kazanmak (take on,
introduce, earn)

Give in: teslim olmak, bırakmak, kabullenmek (abandon,
surrender, quit)

Bring someone down:
düşürmek (fall over)

birini makamından indirmek,

Give up: vazgeçmek, istifa etmek, teslim olmak (abandon,
resign, surrender)

Bring together: kavuşturmak, toplamak (accrue, acquire,
add to, agglomerate, aggregate, amalgamate)

Go in for: alışakanlık edinmek, birseyi yapmaktan
hoslanmak, yer almak (act, take up)

Bring together: toplamak, kavuşturmak, birleştirmek
(gather, collect)

Go with: birbirini tamamlamak, katılmak, uzlaşmak (fit,
enrich, harmonize)

Bring up: azarlamak, bahsetmek, büyütmek (scold,
mention, grow)

Hold out: uzatmak, ümit vermek, vâât etmek, yeterli
olmak, dayanmak, ısrar etmek, boyun eğmemek,
direnmek, tanıtmak (give, grant, proffer, tempt with)

Find out: ortaya çıkarmak, keşfetmek (discover, detect)

Bring upon: dert açmak (trouble)

Hold up: engellemek, gecikmek, desteklemek (prevent,
delay, support)

Bump into: karşılaşmak, rastlamak (meet, run into)
By all means: (adv) elbette, şüphesiz (of course)

In charge of: -den sorumlu, -in sorumlusu

Call off: iptal etmek (cancel, scrub)

In excess of: -den fazla, -i aşan bir şekilde (beyond)

Catch up: yakalamak, yetişmek (gain on, overtake)

In line with: uyumlu olarak, doğrultusunda, bağdaşan (in
accordance with, in agreement with, in consonance
with)

Caught on: anlamak, gözde olmak, kapmak (understand,
confirm, find out)
Come along: ilerlemek, ortaya çıkmak, geliştirmek (,
appear, progress, advance)

In the case of: durumunda (in case)
Keep away: uzak durmak (stay away, avoid, take a
backseat)

Come up with: bulmak, ileri sürmek, bir (çözüm, fikir) ile
çıkagelmek (suggest, create, find)

Keep up with: ayak uydurmak, hızına yetişmek, geri
kalmamak (adapt, string along, fall in step)

Consist of: oluşmak, meydana gelmek (comprise, be
composed of)

Lay emphasis on: altını çizerek belirtmek, önemine
vurgu yapmak, üzerinde durmak (stress, insist)

Cope with: baş etmek (deal with, encounter, handle)
Cut down on: azaltmak, indirmek, kısmak (reduce)
Dash out:
hurry)

Lay out: yere sermek, yaymak (range, array)

fırlayıp çıkmak, ani hareket etmek (rush,

Let off: affetmek, boşaltmak, salıvermek (excuse, relieve,
exempt)

Deal with: hakkından gelmek, baş etmek, alakadar
olmak (attend to, concern, cope with, handle)

Look after: göz kulak olmak, kollamak, sahip çıkmak
(accompany, conduct, escort)
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Look down on: aşağı görmek, -e tepeden bakmak,
küçümsemek (despise, contemn, sneeze at)

Settle into: yerleşmek, alışmak (locate, get used to)
Show up: gözükmek, ortaya çıkmak, sırıtmak (come out,
turn up, grin)

Look out for: dikkat etmek, gözetmek (pay attention,
observe, pay regard)
Look up to: örnek almak, hayran olmak (respect)

Sort out: aydınlatmak, çözümlemek, sınıflandırmak
(illuminate, clear up, classify)

Look back: anımsamak, ardına bakmak, geçmişe
bakmak (review, recall, arouse)

Spread out: yayılmak, genişlemek, ayırmak (divide,
expand, enlarge)

Make out: anlam çıkarmak, fark etmek, başarmak (see,
recognize, detect)

Step down: düşürmek, azaltmak, emekliye ayrılmak (quit,
resign, drop out)

Make over: devretmek, değiştirmek, yenilemek (rework,
transfer, convey)

Stop short of: işi belirli bir yere vardıramamak, -e kadar
gidememek (stop short at)

Make sure of: emin olmak, sağlama almak, kesin bilmek
(ensure, assure, check on)

Sweep away: sürüklemek, alıp götürmek, süpürmek
(eliminate, abandon, throw away)

Make up for: telafi etmek (atone, compensate)

Take charge: sorumlu olmak (look after, organize) )

Make up: bir araya getirmek, hazırlamak, karar vermek
(construct, create, decide)

Take down: aşağılamak, parçalara ayırmak, sökmek
(criticize, deminish, underestimate)

On behalf of: -nın adına (in the name of)

Take for granted: itirazsız kabul etmek (assume)

Pay for: bedelini ödemek, acısını çekmek, ödemek
(compensate, suffer)

Take off: işte yükselme, çıkarma, uçağın havalanması
(remove, depart)

Play up: abartmak, üzerinde durmak, vurgulamak
(highlight, spotlight, foreground)

Take over: benimsemek, devralmak, üstlenmek (adopt,
seize, assume)

Point out to: dikkatini çekmek

Take up: zaman almak, yer kaplamak (occupy, engage)

Point out: göstermek, dikkatini çekmek (show, indicate,
draw attention to)

Thrive on: başarmak, büyümek, gelişmek (increase,
develop, succeed)

Pull through: hastalıktan kurtulmak (recover)

Tidy up: toparlamak, çeki düzen vermek, temizlemek
(clarify, clean, erase)

Pull up: durdurmak, (bitkiyi) kökünden sökmek, azarlamak
(draw up, haul up, take out)

Trouble by: canı burnuna gelmek (worry, annoy, disturb)

Put off: alıkoymak, bırakmak (deter, delay, postpone)

Try on: giysi denemek, ayakkabı denemek, prova etmek
(sample, try, try out)

Put up with: katlanmak, sineye çekmek, acıya dayanmak
(accept, bear, stand)

Turn back: arkaya dönmek, geri çevirmek, kovmak
(refuse, reject, reverse)

Put up with: tahammül etmek, acıya dayanmak,
hazmetmek (bear, endure, accept)

Turn into: değiştirmek, dönüşmek, çevirmek (evolve,
alter, convert)

Refrain from: sakınmak, kendini tutmak, kaçınmak (leave
off, abstain, avoid)

Turn over: devrilmek, ele almak, teslim etmek (tip over,
go about, pass on)

Rely on: dayanmak, doğruluğuna güvenmek, -e bel
bağlamak (depen on/upon, count on, trust)

Turn up: görünmek, çıkagelmek (appear, arrive)

Rule out: göz ardı etmek, çıkarmak, kabul etmemek (
ignore, eliminate, reject)

Turn over: altüst olmak, çevirmek, yorum yapmak
(assign, comment, confer)

Run out of: -i tüketmek, kovmak, bitirmek (absorb,
dissipate, run through)

Wait for: beklemek, dört gözle beklemek, gözlemek
(await, expect, look)

Runs out: bitmek, çıkıntı yapmak, dışarı atmak (fail,
drain,, give out)

Wait on: bakmak, eşlik etmek, hizmet etmek (serve,
attend, assist)

Set off: yola çıkmak, başlamak (depart, begin)

Wipe out: ortadan kaldırma (eradicate, destroy)

Set out: seyahate çıkmak, düzenlemek, sergilemek
(display, arrange, take a trip)

Wrap up: kalın giyinmek, bürünmek (wrap, roll up)

Set up: kurmak, organize etmek, ileri sürmek (arrange,
build, create)
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