
Going to Future Tense (Planned Future) 

“Going to future tense” daha önceden planlanmış ve karar verilmiş eylemler için ve 

gelecekle ilgili tahmin yürütmek için kullanılır. 

OLUMLU OLUMSUZ SORU 

I am going to 

swim (Yüzeceğim.) 

I am not going to 

swim (Yüzmeyeceğim) 

Am I going to swim? (Yüzecek 

miyim?) 

You are going to 

swim(Yüzeceksin) 

You aren't going to 

swim(Yüzmeyeceksin) 

Are you going to swim? (Yüzecek 

misin?) 

He is going to swim (Yüzecek) He isn't going to swim (Yüzmeyecek) Is he going to swim? (Yüzecek mi?) 

She is going to swim (Yüzecek) 
She isn't going to 

swim (Yüzmeyecek) 

Is she going to swim? (Yüzecek 

mi?) 

It is going to swim (Yüzecek) It isn't going to swim (Yüzmeyecek) It is going to swim? (Yüzecek mi?) 

We are going to 

swim (Yüzeceğiz) 

We aren't going to swim 

(Yüzmeyeceğiz.) 

Are we going to swim? (Yüzecek 

miyiz?) 

They are going to 

swim(Yüzecekler) 

They aren't going to 

swim(Yüzmeyecekler) 

Are they going to 

swim? (Yüzecekler mi?) 

 

USE (KULLANIM) 

 ► Going to future tense, daha önceden planlanan ve kararlaştırılan gelecekle ilgili 
eylemlerden bahderken kullanılır. 

- Mary called this morning. We're going to meet at 7 this evening. (Sabah Mary aradı. 
7'de buluşacağız.) 

A: Have you decided what to do for holiday? (Tatil için ne yapacağına karar verdin 
mi?) 

B: Yes, I am going to sleep at home. (Evet, evde uyuyacağım.) 

- Would you like me to take you home? (Seni eve götürmemi ister misin?) 

- Oh, thanks. John is going to pick me up. (Teşekkürler. John beni alacak.) 

Yukarıdaki cümlelerde hep konuşmacının bahsettiği eylemi önceden planladığı 
anlaşılmaktadır. 

 

 

 

 

 

► Going to future tense, konuşmacı kesin kanıtlara dayanarak gelecekle ilgili 
tahminde bulunuyorsa kullanılabilir. 

- Look at those black clouds. It's going to rain. (Şu siyah bulutlara baksana. Yağmur 
yağacak.) 

- Hey, slow up. You're going to hit somebody. (Hey, biraz yavaşla. Birisine 
çarpacaksın.) 

- Look at that little kid on the wall. He's going to fall. (Duvarın üstündeki küçük 
çocuğa bak. Düşecek.) 

DİKKAT! Yukarıdaki cümlelerin hepsinde, konuşmacının gelecekte olacak bir eylemle 
ilgili tahminleri vardır. Kesin kanıt ifadesi İngilizce öğrenen birçok kişinin kafasını 
karıştırmaktadır. Buradaki kesin kanıt ifadesi, konuşmacının söylediği eylemin 
gerçekleşeceğine dair güçlü bir inancının bulunması ve bu inancını destekleyen bazı 
dellilerin mevcut bulunması demektir. Yoksa duvarın üzerinde yürüyen bir çocuğun 
düşmesi için kesin kanıt bulmak imkansızdır. Ancak duvarın ince olması, çocuğun 
yalpalıyor olması gibi etkenler, tahmini destekleyen delliler olarak algılanır. 

► Going to future tense konuşmacı gelecekle ilgili bir niyetinden bahsederken de 
kullanılır. 

- We're going to paint our livingroom tomorrow. (Yarın oturma odasını boyayacağız.) 

- John has won the lottery. He says he's going to to buy a house in Cambridge. (John 
piyangoyu kazandı. Cambridge'te bir ev alacağını söylüyor.) 

- I'm going learn French next summer. (Önümüzdeki yaz Fransızca öğreneceğim.) 

- I'm going to be a doctor when I grow up. (Büyüyünce doktor olacağım.) 

► Going to future tense genellikle "go" ve "come fiilleriyle kullanılmaz. Bu fiillerle 
cümle kurulurken present continuous tense kullanılır. 

- I am going to go to London tomorrow. (YANLIŞ) X 

- I am going to London tomorrow. (DOĞRU) √ 

- Are you going to come to the party? (YANLIŞ) X 

- Are you coming to the party? (DOĞRU) √ 

 

 

 



Future Tense (Will and Shall) (Unplanned Future) 

Future Tense en basit haliyle gelecek zamanla ilgili cümle kurarken kullanılır. Will ve 
shall yardımcı fiilleridir, ancak son zamanlarda shall yardımcı fiilinin kullanımı hayli 
azalmıştır. 

OLUMLU OLUMSUZ SORU 

I will go (Gideceğim) I will not (won't) go (Gitmeyeceğim) Will I go? (Gidecek miyim) 

You will go (Gideceksin) You won't go (Gitmeyeceksin) Will you go? (Gidecek misin?) 

He will go (Gidecek) He won't go (Gitmeyecek) Will he go? (Gidecek mi?) 

She will go (Gidecek) She won't go (Gitmeyecek) Will she go? (Gidecek mi?) 

It will go (Gidecek) It won't go (Gitmeyecek) Will it go? (Gidecek mi?) 

We will go (Gideceğiz) We won't go (Gitmeyeceğiz) Will we go? (Gidecek miyiz?) 

They will go (Gidecekler) They won't go (Gitmeyecekler) Will they go? (Gidecekler mi?) 
 

USE (KULLANIM) 

► Simple Future Tense kullanılan gelecek zaman cümlelerinde herhangi bir 
planlama veya niyet yoktur. Gelecekte şartlardan dolayı meydana gelecek 
eylemlerden bahsedilirken kullanılır. 

Bu cümleler kurulurken yardımcı fiiller will ve shall kullanılır. Ancak shall son 
zamanlarda kullanımdan düşmüştür ve yerini bütün şahıslar için “will” e bırakmıştır. 
Sadece resmi yazışmalarda shall kullanımı vardır. 

- I will be a mother. (Anne olacağım.) 

- Summer will come again. (Yaz yine gelecek.) 

- Will I see that man in your factory? (Fabrikanızdaki o adamı görecek miyim?) 

- They will live in the same city. (Aynı şekilde oturacaklar.) 

► Konuşma anında, gelecekle ilgili herhangi bir karar verildiğinde, will future 
tense kullanılır. Yani daha önceden planlanmış ve kesinleşmiş eylemler için bu 
zaman kullanılmaz. Bu kullanım da Türkçe'ye çevrilirken daha çok, "gideceğim, 
geleceğim" gibi -cek, -cak ekleriyle değil, "gideyim, geleyim" şeklinde çevrilir. 

- The phone is ringing. (Telefon çalıyor.) - I will answer it. (Ben bakarım.) 

- This book is great. (Bu kitap harika) - Really? I will read it then. (Gerçekten mi? 
Öyleyse okuyayım.) 

 

Bu duruma en iyi örnek, lokanta veya kafelerdeki diyaloglar olabilir. Aşağıdaki 
diyaloğu okuyun. Konuşma anında karar verilmektedir. 

A: What would you like to have to drink? (İçmek için ne alırdınız?) 

B: I will have a coke, please. (Ben bir kola alayım, lüften.) 

► Gelecekte olan olaylar hakkında tahminde bulunma, zannetme, ümit etme, 
emin olma, endişe etme gibi durumlarda da Future Tense kullanılır. 

- I'm sure they'll help me. (Eminim bana yardım edecekler.) 

- Perhaps she'll talk to me. (Belki de benimle konuşacak.) 

- I think I'll win. (Sanırım kazanacağım.) 

► Radyo, televizyon veya gazete gibi kitle iletişim araclarında resmi makamlara 
ait geleceğe dönük programlar haber olarak söylenirken yine Future Tense 
kullanılır. 

- The Minister of Education will open a new school in Kadıköy tomorrow, and he will 
have lunch with local people. 

► Future tense ayrıca karşı tarafa birşey teklif ederken kullanılır. Bir iş gönüllü 
yapılacağı zaman da will future kullanılır. 

A: I have a bad headache. (Çok kötü başım ağrıyor.) 

B: Oh, I will bring you an asprine, then. (Ah, öyleyse sana bir asprin getireyim.) 

A:  I'm really hungry.  (Gerçekten çok açım.) 

B:  I'll make some sandwiches.  (Sana biraz sandviç hazırlıyım.) 

► Future tense karşı tarafa söz vermek için de kullanılır. 

- I promise I won't tell dad about the accident. 

Time Expressions In Future Tenses 

- next year/month/week/Saturday (gelecek yıl/ay/hafta/Cumartesi) 

- tomorrow (yarın) 

- soon (yakında) 

- in two minutes/four weeks (iki dakika/dört hafta içinde)  

- 5 minutes later (5 dakika sonra)  

 

 



Going To or Will Future Tense Exercıses 

Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları, parantez içindeki fiillerle Will Future 
Tense veya Going To Future Tense'e uygun olarak doldurunuz. 

1 A: What shall we do tomorrow? B: Let's go to the beach. We _______________ 
(ride) there our bikes. 

2 A: Have you got any plans for the weekend? B: Yes, I ______________________ 
(watch) a football match. 

3 A: Have you decided where to go on your holiday? B: Yes, I _________________ 
(go) to Antalya. 

4 A: Do you want coffee or tea? B: I ____________________ (have) tea, please. 

5 A: Why are those people standing outside? B: They __________ (see) a play. 

6 A: Let's go shopping tomorrow morning. B: Sorry, I can't. I _________________ 
(help) my mother clean the house. 

7 She likes children. She is _____________________ (be) a teacher. 

8 The sky is cloudy. It ____________________ (rain) 

9 I am sure she ____________________ (come) on time. 

Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları, parantez içindeki fiillerle Will Future 
Tense veya Going To Future Tense'e uygun olarak doldurunuz. 

1 I hope you __________ (help) me. 

2 A: Hello, Can I speak to Jim, please? B: Just a moment. I __________ (get) him. 

3 A: The weather is very ince. I __________ (sit) in the garden. B: That's a good ieda. 
I think I __________ (join) you. 

4 A: I lost an important letter. B: Don't worry about the letter. I am sure you 
__________ (find) it. 

5 Ssshhh! Don't make noise. You __________ (wake) everybody up. 

6 A: Have you decided what to do about that job advertised? B: Yes, I __________ 
(not/apply) for it. 

7 A: Ann, I need somebody to take me to the airport tomorrow morning. B: That's 
no problem. I __________ (take) you. 

8 OK. We __________ (leave) at about 9 o'clock then. 

9 A: John, do you want me to take to the airport? B: No thanks, Joe. Ann __________ 
(take) me. 

10 A: Would you like to join us for the game? B: Thanks, but I __________ (help) my 
dad wash the car this evening. 

 

 

 

Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları, parantez içindeki fiillerle Will Future 
Tense veya Going To Future Tense'e uygun olarak doldurunuz. 

1 Oh no! Look at this child. She _________________ fall off her bike 

2 I think Ruth__________________ pass her exams without much difficulty. 

3 Those bags look heavy. I ___________________ carry one for you. 

4 A: Now do not forget to phone us. B: Do not worry. I ________________ phone 
every day. 

5 Millions of people __________________ die of hunger next year. 

6 Where do you think you __________________ be this time next week? 

7 We've decided to have a party. We __________________ invite lots of people. 

8 Can you wait for me? I __________________ be there in a minute. 

9 A: Why are you staying at home? B: I __________________ watch a film on TV. 

10 A: Bye. Have a nice trip. B: Thanks. I _________________ send you a postcard. 
 

Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları, parantez içindeki fiillerle Will Future 
Tense veya Going To Future Tense'e uygun olarak doldurunuz. 

1 I'm hungry - Oh, I __________ (make) you a sandwich. 

2 He __________ (study) ELT at METU next year. 

3 Oh darling! I love you so much, __________ you __________ (you/marry) me? 

4 Look at those clouds! It __________ (rain) any minute. 

5 Jack __________ (meet) Tom tomorrow afternoon. 

6 I think he __________ (be) very successful. 

7 When __________ you __________ (visit) me next year? 

8 As soon as she arrives in Dallas she __________ (give) you a call. 

9 Look at those clouds on the horizon! It is __________ (rain) soon. 

10 Who do you think  __________ (win) the next national elections? 

 

 

 

 



 

Translation Activity 
Aşağıdaki cümlelerin İngilizce çevirisini Future Tense kullanarak yapınız. 

 

1- Yarın eve gitmeyeceğim. 

 

2- Erkek kardeşim seneye okula başlayacak. 

 

3- Bu hafta sonu pikniğe gitmiyoruz. 

 

4- Bir bardak su alacağım. 

 

5- Gelecek hafta geziye gitmeyeceğim çünkü annem hasta. 

 

6- Lütfen babandan izin alır mısın? 

 

7- 5 dakika sonra zil çalacak. 

 

8- Güzel günler görecek miyiz? 

 

9- Arkadaşından özür dileyecek misin? 

 

10- Mustafa ile Metin seneye mezun olacaklar. 

 

11- Ekonomi Bakanı yarın Elbistan’a gelecek. 

 

12- Sanırsam babam bana kızacak. 

 

Aşağıdaki cümlelerin Türkçe çevirisini Future Tense kullanarak yapınız. 

 

1- Next weekend, we are going to take an exam. 

 

2- My brother will play table tennis with his friends. 

 

3- Will you help me move this heavy table? 

 

4- We will eat in ten minutes. 

 

5- They will not buy a new car. 

 

6- You will meet a tall, dark, handsome stranger. 

 

7- I’ll give you the money back next week. 

 

8- Getting up at 4:00 in the morning is going to be a problem. 

 

9- I think he will phone me later. 

 

10- Will you phone your mother-in-law to apologize, please? 

 

11- They will not play football on Sunday afternoon. 

 

12- I think I will buy a computer soon. 

 


