
 

Future Tense PDF Anlatımı ve Alıştırmalar 

Future Tense konu anlatımında genel olarak işlenen iki ana kavram bulunmaktadır. İngilizce gelecek 

zamanla kurulan cümleler bu kavramlarla ortaya konmaktadır. Bunlar ‘’Will’’ ve ‘’be going to’’ dur.  

Will 

Will, Simple Future Tense de kullanılan ve geleceği ifade etmektedir. Will kullanımı, kişilerin genel 

olarak gelecekte yapmayı planladığı konuları ve konuşma anında düşünülen eylemlerle mümkündür. 

Will kullanımına bakıldığında SVO kuralına uygun olarak özneden sonra will ve ardından fiilin yalın 

haliyle cümle tamamlanmaktadır.   

Be Going To 

‘’Be going to’’ da Simple Future Tense de yer alan bir kavramdır. Buradaki be fiili, İngilizcede yardımcı 

fiil olarak ifade edilen kavram olup; öznenin türüne göre am/is/are olarak biçimlenmektedir. Burada 

da öznenin ardından uygun yardımcı fiil ve ‘’going to’’ kullanılmasının ardından fiilin yalın hali 

getirilerek olumlu cümle kurulmaktadır. Olumsuz hallerde ise yalnızca yardımcı fiile ‘’Not’’ eki 

eklenmektedir. Aynı şekilde will de not olumsuzluk ekini almaktadır.  

Simple Future Tense Nerelerde Kullanılır? 

Future Tense, yani İngilizce gelecek zaman, adından da anlaşılacağı gibi, gelecekte yaşanacak olayları 

karşı tarafa aktarırken kullanılır. Ancak bu olayların bazı planlı bir şekilde yapılacakken, bazılarına ise 

konuşma anında karar verilir. Bu iki ayrımın farkına varmak, Simple Future Tense konusunu 

öğrenmek ve doğru cümle kurmak için son derecede gereklidir.  

İngilizcede Simple Future Tense için atfedilen iki temel kavram vardır. Bunlar: ‘’will ve be going to’’ 

kavramlarıdır. ‘’Will’’, özneden sonra gelerek cümledeki fiili etkilememektedir. Fiili etkilememe 

durumu ‘’be going to’’ için de gerçelidir. Fakat ‘’be’’ kavramı Simple Future Tense’de ‘’am/is/are’’ 

olarak bilinmekte öznenin aldığı eke göre bunlardan biri tercih edilerek cümle oluşturulmaktadır. 

Peki, ama Simple Future Tense nerelerde kullanılır? sorusunun yanıtları ise aşağıda ifade edilmiştir.  

a)Konuşma esnasında kısa süreli geleceğe yönelik anlık kararlar verirken kullanılır.  

Konuşma sırasında gerçekleşen düşünce ve eylem değişiklikleri için Simple Future Tense kullanılır. 

Ancak burada ‘’be going to’’ dan değil; yalnızca ‘’will’’ den bahsedilir.  



 I have left the window open, I will close it. 

Pencereyi açık bıraktım, kapatacağım.  

 I have a headache. I will take a pain killer.  

Başım ağrıyor, ağrı kesici alacağım.  

b) Kişinin isteğiyle gönüllü olarak yapılacak bir eylemden bahsedilirken kullanılır. 

Bu maddede anlatılması gereken, iki kişi arasında gerçekleşen bir diyalog sırasında, birinin gönüllü 

olarak bir şeyi yapmasına karar vermektir.  

 A: The phone is ringing. 

A: Telefon çalıyor. 

B: OK, I will answer it. 

B: Tamam, ben bakacağım. 

 A: I am asleep. So I can’t concentrate on my lesson.  

A: Uykuluyum. Bu yüzden dersime konsantre olamıyorum. 

B: I will make you some coffee.  

B: Sana biraz kahve yapacağım.  

c) Gelecekte yaşanacak bir olayla ilgili bilgi verirken, tahminde bulunurken, söz verirken ifade 

edilir. 

Gelecekte olacak olan bir olay hakkında verilecek bilgi kesinse, ‘’be going to’’kalıbı kullanılmaktadır. 

Burada esas olan şey eylemin yapılacağının kesin olup olmamasıdır. Ancak olaylarda bir kesinlik söz 

konusu değilse, kullanılması gereken kalıp ‘’will’’dir. Bir konu hakkında tahminde bulunurken, umut 

ederken ya da karşınızdaki kişiye söz vereceğiniz zaman belli kalıpları kullanarak cümlenin anlamını 

daha da pekiştirebilirsiniz.  

 Where do you think Özlem will go? 

Özlem’in nereye gideceğini düşünüyorsun? 

I’m not sure. I think, she will go to Paris. 

Emin değilim. Sanırım Paris’e gidecek.  

Aynı zamanda kesin olmayan bir yargıdan bahsederken farklı kelimeler de kullanılmaktadır. Örneğin; 

Maybe ve perhaps gibi kelimeler kullanarak, gelecek zamanda yaşanması kesin olmayan olayları karşı 

tarafa aktarabilirsiniz.  

 Maybe, she will help you. 

Belki, o sana yardım edecek.  

Gelecekte yaşanacak olaylar hakkında bir tahminde bulunurken‘’will’’ ile birlikte farklı kalıplar da 

kullanılmaktadır. Bunlar: 

 I believe(inanıyorum ki), 

 I’m sure(eminim ki),  

 I think(bence), 

 I hope(umarım),  

 I expect(umarım),  



 I’m afraid(korkarım ki),  

 I guess(sanırım) kalıplarıdır.  

Örnek Cümleler 

 Mom: You studied hard. I believe, you will pass the exam. 

Anne: Çok çalıştın. İnanıyorum ki, sınavı geçeceksin.  

Son: I hope, I will. 

Evlat: Umarım geçeceğim.  

 The weather is cold. I’m afraid, it will snow. 

Hava soğuk, korkarım kar yağacak. 

I guess, it will. 

Sanırım, yağacak. 

d) Konuşma esnasında birinden bir şey rica etmeniz gereken durumlarda ‘’will’’ kullanılmaktadır.  

 Will you carry the suitcase, please? 

Bu bavulu taşır mısın, lütfen? 

 Will you marry me? 

Benimle evlenir misin? 

 Will you open the window, please? 

Camı açabilir misin, lütfen? 

e) Daha önce planlanmış eylemlerden bahsetmek için ise ‘’be going to’’ kalıbı kullanılır. 

They are going to spend their honeymoon in Maldives. 

Onlar, balayını Maldivler’de geçirecek.  

She is going to the two courses. She is going to learn two languaes.  

O, iki kursa gidiyor. İki dil öğrenecek.  

Alıştırmalar 

The football match __________ after an hour. (begin) 

I __________ you a business email tomorrow. (send) 

Jon __________ the German Language Course next month. (join) 

Tom __________ around the world next week. (travel) 

I __________ you to complete the assignment. (help) 

She __________ for Glasgow tomorrow. (leave) 

I __________ you tomorrow. 

a)call b)will call 

It __________ very cold in January. 



a)will be c)is 

I __________ until I meet him. 

a)won’t go b)do not go 

She __________ the party. 

a)will not attend b)not attend 

__________ a windy evening tomorrow? 

a)It is b)Will it be 

__________ to the park? 

a)Shall we go b)We shall go 

When __________ to New York? 

a)will you go b)you will go 

__________ you tomorrow? 

a)Robin will meet b)Will Robin meet 

They __________ to the shopping mall. 

a)will go b)Will they go 

will begin - will send - will join - will travel - will help - will leave - will call – will be – won’t go - will 

not attend - Will it be - Shall we go - will you go - Will Robin meet – will go 


