
İngilizce Gelecek Zaman Nedir, Nasıl ve Ne Zaman Kullanılır?

İngilizce zamanlar arasında yaygın bir şekilde kullanılan ve gelecek zamanla ilgili bireylerin
planlarını, tahminlerini ifade eden konuya Future Tense denir.

Future Tense’de iki temel yapı kullanılır. Bunlar: ‘’will’’ ve ‘’be going to’’dur. İki yardımcı fiil
yapısının kullanım alanı farklıdır ancak anlam açısından her ikisi de Gelecek zamanı ifade
eder. "Will” konuşma sırasında akla gelen, planlanmamış, o an düşünülen veya hayal edilen
ve kesinliği olmayan eylemler için kullanılır.  "Be going to" yapısı ise önceden planlana,
kesinliği olan veya olma ihtimali yüksek olan eylemler için tercih edilir.

● Anlık veya doğal gelişen kararlar – I’m hungry. I think I’ll make a sandwich.
(Açım, sanırım kendime sandviç yapacağım.)

● Kişisel inanca dayalı gelecek tahminleri– I’m sure you’ll pass the test.
(İnanıyorum, testi geçeceksin.)

● Söz vermek – I won’t tell anyone your secret. (Sırrını kimseye anlatmayacağım.)
● Teklifte bulunmak – I’ll carry your bags for you. (Bu çantaları senin için

taşıyacağım.)
● Ricalar – Will you tell Henry I called? (Henry’ye aradığımı söyleyecek misin?)
● Tehdit – If you do that again, I’ll tell Mum. (Eğer tekrar yaparsan, anneme

söyleyeceğim.)
● Gelecek ile ilgili gerçekler– I’ll be back later tonight.(Bu gece dönmüş

olacağım.)

Will Kullanımı İçin İpucu Veren Cümleler

● I believe: İnanıyorum.
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● I think: Bence.,
● I hope: Umarım
● I expect: Umarım

Yukarıda yer alan ve benzer yapıda olan cümleler "will" kullanımına dair ipucu verir.

● I hope, she will get better. (Umarım iyileşecek.)
● I believe, you will reach your dreams. (İnanıyorum, hayallerine ulaşacaksın.)

Will Gramer Kuralları

● I/You/He/She/It/ We/They + will+ Verb1….
● I/You/He/She/It/ We/They + won’t+ Verb1….
● Will+ I/You/He/She/It/ We/They + Verb1…?

Be Going To Gramer Kuralları

● I(am) / He, She, It(is) / We, They(are) + going to + Verb1….
● I(am not) / He, She, It(is not) / We, They(are not) + going to + Verb1….
● Am I / Is (He, She, It) / Are (We, They) + going to + Verb1….?

İngilizce Gelecek Zaman (Simple Future Tense) Cümle
Kurma
Simple Future Tense Tense ile cümle kurma yöntemi aşağıdaki gibidir:

● Simple Future Tense Tense ile cümle kurma yöntemi, aşağıdaki şekillerde
oluşturulmaktadır:

● Olumlu Cümle
● Özne + will + Fiil + Nesne.
● Özne + Yardımcı Fiil (am, is, are) + going to + Fiil + Nesne.
● Olumsuz Cümle
● Özne + will not + Fiil + Nesne.
● Özne + Yardımcı Fiil (am, is, are) not + going to + Fiil + Nesne.
● Soru Cümlesi
● Will + Özne + Fiil + Nesne?
● Yardımcı Fiil (am, is, are) + Özne + going to + Fiil + Nesne?

Will-Be Going To Cümle Örnekleri ile Gramer Kuralları Tablosu

Olumlu Cümle Olumsuz Cümle Soru Cümlesi



I will go. / I am going to
go. (Ben gideceğim.)

I will not go. / I am not
going to go. (Ben
gitmeyeceğim.)

Will I go? / Am I going to
go? (Ben gidecek miyim?)

You will go. / You are
going to go. (Sen
gideceksin.)

You will not go. / You are
not going to go.

(Sen gitmeyeceksin.)

Will you go? / Are you
going to go? (Sen gidecek
misin?)

He/She/It will go.
He/She/It is going to go.
(O, gidecek.)

He/She/It will not go.
He/She/It is not going to
go.

(O, gitmeyecek.)

Is he/she/it will go / Is
he/she/it going to go?

(O, gidecek mi?)

We will go. / We are going
to go.(Biz, gideceğiz.)

We will not go. / We are
not going to go. (Biz,
gitmeyeceğiz.)

Will we go? / Are we
going to go? (Biz gidecek
miyiz?)

You will go. / You are
going to go. (Siz,
gideceksiniz.)

You will not go. / You are
not going to go. (Siz
gitmeyeceksiniz.)

Will you go? / Are you
going to go? (Siz gidecek
misiniz?)

They will go. / They are
going to go. (Onlar,
gidecekler.)

They will not go. / They
are not going to go.
(Onlar, gitmeyecekler.)

Will they go? / Are they
going to go? (Onlar,
gidecek mi?)

İngilizce Gelecek Zamanda Edilgen Cümle Yapısı
Passive Voice’da yani edilgen cümle yapısında etken cümlenin nesnesi özne olarak kabul
edilir. Etken cümlede işi yapan özne ön planda iken, edilgen cümlede yapılan iş/eylem ön
plandadır. Ayrıca eylemi gerçekleştiren belli veya önemli değilse de passive voice kullanılır.

Will için edilgen cümle yapısı aşağıdaki gibidir:

● Olumlu cümle yapısı: Object + will + be + verb3 (past participle)
● Olumsuz cümle yapısı: Object + will + not + be + verb3 (past participle)
● Soru cümlesi yapısı: Will + object + be + verb3 (past participle)

Be Going To edilgen cümle yapısı:



● Olumlu cümle yapısı: Object (Nesne)+ am / is / are + going to + be + verb3 (past
participle)

● Olumsuz cümle yapısı: Object (Nesne) + am / is / are + not + going to + be + verb 3
(past participle form)

● Soru cümlesi yapısı: Am / is / are + object + going to + be + verb 3 (past participle
form)

Simple Future Tense Cümle Örnekleri

1. Your children will not eat fast food. (Sizin çocuklarınız fast food yemeyecek.)
2. They will not paint our house. (Gelecek hafta evimizi boyamayacaklar.)
3. This homework  will not be done by you. (Bu ödev senin tarafından

yapılmayacak.)
4. The new book will not be shown by them. (Yeni kitap onlar tarafından

gösterilmeyecek.)
5. Will they go to the theatre? (Onlar tiyatroya gidecek mi?)
6. Will these chairs stay in the outside? (Bu sandalyeler dışarıda mı kalacak?)
7. Will he arrive in the afternoon? (Öğleden sonra varmış olacak mı?)
8. When will they plant tree? (Ne zaman ağaç dikerler?)
9. She will write a letter to her cousin. (O kuzenine bir mektup yazacak.)
10.He will close the shop. (O dükkanı kapatacak.)

Gelecek Zaman Egzersizleri
Aşağıda yer alan boşlukları ilk örneği göz önünde bulundurarak uygun şekilde doldurunuz.

1. The popular song contest will take place in New York next year.
2. The scientists ………… ………… a way to live in space. (find)
3. I ……. ……….. her and apologize for doing so. (call)
4. She ……….. …………. to a party without you. (not/go)
5. I am new in town. ……….. you please ……….. me around? (show)
6. I  …………. ………… you that chocolate if you don’t stop crying.

Cevaplar:
1. will find
2. will call
3. won’t go
4. Will…… show..
5. won’t give


