
Present Perfect Tense

Geçmişte başlayan ve etkisi günümüzde hala devam eden olayları anlatmak için İngilizcede
kullanılan zaman yapısı Present Perfect Tense’dir. Türkçede geçmiş zamana benzemesi
nedeniyle, konuyu yeni öğrenenler için kafa karıştırıcı olabilen bir konudur. Bu zaman
türünde dikkat edilmesi gereken nokta, geçmişte başlayan bir eylemin etkisini sürdürüyor
olmasıdır. Bu açıdan bakıldığında, geçmiş zaman ile aralarında ince ancak önemli bir fark
bulunmaktadır.

İngilizce Yakın Geçmiş Zaman Nedir?

Present Perfect Tense, İngilizce zamanlar içerisinde, diğer yapılarda olduğu gibi sık sık
kullanılan bir tensedir. İngilizce öğrenenlerin en çok karıştırdığı yapılardan biri olan Present
Perfect Tense, temelde etkisi devam eden geçmiş zaman olay ve eylemleri anlatır. Present
Perfect Tense; geçmişte başlayan etkisi günümüzde devam eden durum ve eylemleri,
daha önceden yaşanmış olan tecrübeleri, henüz tamamlanmamış olan olay ve
eylemleri ve belirli bir zamanda gerçekleşen değişiklikleri anlatmak için kullanılır.

İngilizce Yakın Geçmiş Zaman Gramer Kuralları
İngilizce yakın geçmiş zaman yapısında "I, you, we, they" özneleri ile "have+v3", "he, she, it"
özneleri ile "has+V3" yardımcı fiilinin kullanımı söz konusudur. Olumsuz cümle yapısında
have-has yardımcı fiillerinden sonra "-not" eki getirilir.

https://www.interingilizce.com/blog/ingilizce-zamanlar-ingilizce-tense-ayrintili-konu-anlatimi/


Olumlu Cümle

● I/You/We/They+ have + Fiilin üçüncü hali +Nesne
● He/She/It + has + Fiilin üçüncü hali +Nesne

Olumsuz Cümle

● I/You/We/They+ have not(haven’t) + Fiilin üçüncü hali +Nesne
● He/She/It + has not(hasn’t) + Fiilin üçüncü hali +Nesne

Soru Cümlesi

● Have + I/You/We/They + Fiilin üçüncü hali +Nesne
● Has + He/She/It + Fiilin üçüncü hali +Nesne

İngilizce Yakın Geçmiş Zaman Gramer Kuralları Tablosu (Cümle
Örnekleri ile)

Olumlu Cümle Olumsuz Cümle Soru Cümlesi

I have made cake.
(Ben bir kek yaptım.)

I have not made cake (Ben kek
yapmadım. )

Have I made cake?
(Ben kek yaptım mı?)

You have made cake.
(Sen kek yaptın.)

You have not made cake. (Sen
kek yapmadın.)

Have you made cake?
(Sen kek yaptın mı?)

He/She/It has made
cake. (O, kek yaptı.)

He/She/It has not made cake.
(O, kek yapmadı.)

Has he/she/it made
cake? (O, kek yaptı
mı?)

We have made cake.
(Biz, kek yaptık.)

We have not made cake. (Biz,
kek yapmadık.)

Have we made cake?
(Biz, kek yaptık mı?)

You have made cake.
(Siz, kek yaptınız.)

You have not made cake. (Siz,
kek yapmadınız..)

Have you made cake?
(Siz, kek yaptınız mı?)

They have made
cake. (Onlar, kek
yaptı.)

They have not made cake.
(Onlar, kek yapmadı.)

Have they made cake?
(Onlar, kek yaptı mı?)



Present Perfect Tense Cümle Kurma Kuralları

Olumlu Cümle

● I/You/We/They+ have + Fiilin üçüncü hali +Nesne
● He/She/It + has + Fiilin üçüncü hali +Nesne

Olumsuz Cümle

● I/You/We/They+ have not(haven’t) + Fiilin üçüncü hali +Nesne
● He/She/It + has not(hasn’t) + Fiilin üçüncü hali +Nesne

Soru Cümlesi

● Have + I/You/We/They+ Fiilin üçüncü hali +Nesne
● Has + He/She/It + Fiilin üçüncü hali +Nesne

Olumlu ve olumsuz edilgen cümle yapısı:

● Object + have / has + been + verb3 (past participle)
● Object + have / has + not + been + verb3 (past participle)

Olumlu ve olumsuz edilgen soru cümle yapısı:

● Have / has + object +  been + verb3 (past participle)
● Have / has + object + not + been + verb3 (past participle)

Present Perfect Tense Zaman Zarfları ile Cümle Kurulumu

1. Present Perfect Tense + Since; “ –den”  beri anlamı katar. ve işin başlama zamanı
hakkında bilgi verir.

2. Present Perfect Tense + For; Belli bir süredir anlamı katar. Eylemi yapılma süresini
bildirir.

3. Present Perfect Tense + Never; Biçim açısından olumlu ancak anlam olarak
olumsuz bir yapıdır. Bir eylemin asla yapılmadığını anlatır.  “Asla/hiç” olarak Türkçeye
çevrilir.

4. Present Perfect Tense + Ever; Hiç anlamına gelir. Soru ve olumlu cümle yapısında
kullanılır.

5. Present Perfect Tense + Yet; Henüz anlamına gelir. Soru ve olumsuz cümlelerde
kullanılır. ,

6. Present Perfect Tense + Already; Zaten anlamına gelir ve eylemin zaten yapılmış
olduğunu gösterir. Olumlu cümle yapısında kullanılır.



7. Present Perfect Tense + Just; Bu yapıda henüz anlamı taşır. Bir işin kısa bir süre
önce tamamlanmış olduğunu gösterir. Olumlu cümlelerde kullanılır.

Present Perfect Tense zaman zarfları ile cümle örnekleri:

● My sister has already made a big cake. (Kız kardeşim zaten büyük bir kek yaptı.)
● We haven’t received any mail since we retired.(Biz emekli olduğumuzdan beri hiç

mail almadık.)
● He has never eaten these pizzas. (O bu pizzalardan hiç yemedi.)
● My father has worked in London for five years. (Babam 5 yıl Londra’da çalıştı.)
● My mother has just cleaned the house. (Babam evi henüz temizledi.)
● Have you read this book yet? (Henüz bu kitabı okudun mu?)

İngilizce Yakın Geçmiş Zaman ile Soru Zarflı Cümle Kurulumu

“Wh” questions olarak bilinen soru kalıplarıyla cümle kurmak istediğinizde
“What-Why-When-How” soru kalıpları cümlenin en başına getirilir. Devamında ise
olumlu/olumsuz soru cümlesi kalıbı aynı şekilde yazılır. Aşağıda yer alan soru kalıplarını ve
cümle örnekleri inceleyerek kuralı daha net bir şekilde görebilirsiniz..

Wh soru kalıpları:
● What: Ne?
● When: Ne zaman
● Who: Kim?
● Where: Nerede?
● Why: Neden?
● How: Nasıl?

Cümle örnekleri:

● What have you done today? (Bugün ne yaptın?)
● Why has she gone out? (Niçin dışarı çıktı?)
● Which countries has he visited this year? (O bu yıl hangi ülkeleri ziyaret etti?)
● Where have I left my wallet? (Cüzdanımı nerede bıraktım?)
● When has she made cake? (O ne zaman kek yaptı?)

İngilizce Yakın Geçmiş Zaman ile İngilizce Edilgen Cümle Yapısı
Olumlu edilgen cümle yapısı:

● Object + have / has + been + verb3 (past participle)
Olumsuz edilgen cümle yapısı:

● Object + have / has + not + been + verb3 (past participle)
Olumlu edilgen soru cümlesi yapısı:

● Have / has + object + been + verb3 (past participle)



Olumsuz edilgen soru cümlesi yapısı:
● Have / has + object + not + been + verb3 (past participle)

Present Perfect Tense Boşluk Doldurma Alıştırması

1. Daniel ____ that video clip at least twenty times. (see)
2. The workers _______ a break in 4 hours. (not have)
3. We ___________ them regularly over the last few years. (visit)
4. _______ Ella _______ her driving test yet? (pass)
5. Roger _______ to Mexico several times since 2002.(be)
6. They______ to each other in ages, _______ they? (not speak)
7. Why _______ Mathew _______his job? (quit)
8. ______the nurses ______ on strike again? (go)
9. ________ they ______ the post yet? (not deliver)
10. I  _____ already_______ you the answer. (tell)

Cevaplar:

1. has seen
2. haven’t had
3. have visited
4. Has/passed
5. has been
6. haven’t spoken/have
7. has/quit
8. Have/gone
9. Haven’t/delivered
10. have/ told

Present Perfect Tense Çoktan Seçmeli Sorular

1. They _________________ each other since last year.
a.)knew
b.)known
c.)have known
d.)has known

2. Sorry Mr. Brown. I ______________ my homework at home.
a.)have forgotten
b.)forgot
c.)forget
d.)didn't forget



3. My brother ____________ to study for his exam yet.
a.)has started
b.)hasn't started
c.)has start
d.)was started

4. I _____________ him several times before.
a.)have saw
b.)seen
c.)saw
d.)have seen

5. I know what happened there. I ___________ about it.
a.)haven't heard
b.)heard
c.)have heard
d.)hear

6. I am very tired. I __________ six pizzas since morning.
a.)delivered
b.)have delivered
c.)was delivering
d.)deliver

7. I need to take a bus because I ____________ my car.
a.)have sold
b.)sell
c.)sold
d.)was sold

8. I am so happy because I ___________ my English exam.
a.)passed
b.)passes
c.)have passed
d.)didn't pass

9. She is unhappy because she ___________ her keys.
a.)losing
b.)lost
c.)have lost
d.)has lost

10. I am hungry because I_______________ anything.



a.)have eaten
b.)still haven't eaten
c.)haven't just eaten
d.)have already eaten

Cevaplar

1. c
2. a
3. b
4. d
5. c
6. b
7. a
8. c
9. d
10. b


