
Present Simple Tense Nedir?

İngilizce'de  "Simple Present Tense" süreklilik ifade eden ve sürekli yapılan eylemleri
anlatmak için kullanılan zamandır. Bilimsel gerçekler, genel geçer kurallar, günlük rutin gibi
pek çok konu Geniş Zaman kullanılarak ifade edilir.  Okulda öğretilen konular arasında
çoğunlukla ilk sıralarda yer alır. Temel bir konu olması ve günlük-akademik hayatta çok sık
kullanılması nedeniyle doğru bir şekilde öğrenilmesi gerekir. Temel cümle yapısı kuralları çok
karmaşık olmamakla birlikte  olumlu cümlelerde he-she-it'den sonra gelen fiile -s takısı
eklenmesi en çok karıştırılan kısmıdır.

Simple Present Tense kullanımında temelde iki farklı yapı vardır. Bunlardan ilki "he-she-it"
yani 3. tekil şahıs ile birlikte gelen fiile "-s" takısının eklenmesidir.

● Olumlu cümle: I-You-We-They+ fiilin yalın hali+ object (nesne)
● Olumsuz Cümle: I-You-We-They+ do not+ fiilin yalın hali + object
● Olumlu cümle: He-She-It+ Fiil+ "-s" takısı +Object
● Olumsuz cümle: He-She-It+ does not + fiilin yalın hali+ object
● Olumsuz soru:
● Doesn't +He,She,It+ Verb -Doesn't he read book?
● Don't+ I, You, We, They+ Verb - Don't you read book?
● Olumlu soru:
● Does +He,She,It+ Verb -Doe she read book?
● Do+ I, You, We, They+ Verb - Do you read book?

“-S” Takısı Kullanımı
Geniş zamanda "-s" takısı "he-she-it" özneleri ile kullanılır. Bu öznelerden sonra gelen fiil "s"
takısı alır. Genel kuralın dışında kalan kelimelerde ise "-es/-ies" olarak fiile eklenir.

● Eğer kelimenin sonu sessiz harf + y ile bitiyorsa sondaki "-y" atılır ve "-ies" olarak
yazılır. Study -->Studies.

● Sonu "-ss,-sh, -ch, -x, -o" ile biten fiiller "-es" takısı alır. Brush -->Brushes

Geniş Zaman “to be” fiili çekimleri



● I am (not)
● You are (not)
● He / She / It is (not)
● We are (not)
● You are (not)
● They are (not)

Soru Formu
● Am+ I + nesne(object) ?
● Is + he/she/it + object ?
● Are + You/We/They + object

Edilgen Cümle Kurulumu
Edilgen cümle İngilizce "Passive Voice" olarak bilinir. Bu yapıda işi yapan kişi değil yapılan iş
özne olur. Aşağıda yer alan örnekle hem edilgen yapıyı hem de nasıl cümle kuracağınızı
daha iyi anlayabilirsiniz. Etken bir cümle kurduğunuzda S+V+O (Subject+Verb+Object)
standart cümle formülü kullanılır. Etken cümle örnek: -She does her homework ever day. (O
her gün ödevlerini yapar.) Edilgen cümle örnek: Her homeworks are done by her every day.
(Ödevleri her gün onun tarafından yapılır.)

● Cümlenin nesneni özne olarak en başa alınır.
● "Do-Does" özneye göre "am-is-are" olarak değiştirilir.
● Am-is-are' dan sonra gelen fiil 3. haline çevrilir.
● İşi yapan kişi, başına "by" eklenerek uygun formda yazılır. (She-her, he-him, we-us

vb.) Burada kullanılan "by" "tarafından" anlamına gelir.
● Cümlenin kalan öğeleri eklenerek cümle bitirilir.

İngilizce Geniş Zaman ile Olumlu Edilgen Soru

● Varsa "Do-Does" özneye göre "iam-s-are" olarak değiştirilir. Olumlu cümle ise
nesnenin tekil veya çoğul olmasına göre "is-are" dan biri seçilir.

● Am-is-are' dan sonra nesne yazılır ve gelen fiil 3. haline çevrilir.
● İşi yapan kişi, başına "by" eklenerek uygun formda yazılır. (She-her, he-him, we-us

vb.)
● Cümlenin kalan öğeleri eklenerek cümle bitirilir.
● Örnek cümle:
● Etken: She eats strawberry.
● Edilgen: Is the strawberry eaten by her? (Çilek onun tarafından yenir mi?)

İngilizce Geniş Zaman Olumsuz Edilgen Soru

● Varsa "Do-Does" özneye göre "is-are" olarak değiştirilir. Olumlu cümle ise nesnenin
tekil veya çoğul olmasına göre "is-are" dan biri seçilir.

● "Is-are" dan sonra nesne (object) getirilir ve sonrasına olumsuzluk eki olan "-not"
eklenir.

● "-not" dan sonra gelen fiil 3. haline (past participle) çevrilir.
● İşi yapan kişi, başına "by" eklenerek uygun formda yazılır. (She-her, he-him, we-us

vb.)



● Cümlenin kalan öğeleri eklenerek cümle bitirilir.
● Örnek cümle:
● Edilgen:
● Are the flowers not watered ever day? (Çiçekler her gün sulanmaz mı?)

İngilizce Geniş Zaman ile Soru Zarflı Cümle Kurulumu

Geniş zamanda soru zarflı cümleler kurarken soru zarfları her zaman cümlenin en başında
yer alır.

What/Where/When/Why/How+ Do/Don't+ I/You/We/They+ eat?

What/Where/When/Why/How+ Does/Doesn't+ He/She/It+ eat?

● When does the bus arrive? +It arrives at 18.00 pm. (Otobüs ne zaman gelir? - Saat
6'da.)


