PRESENT PERFECT TENSE
Present Perfect Tense Türkçe’de olmayan bir zamandır. Geçmiş zamana benzer
ancak birkaç şartı vardır. Bahsedilen eylem veya durum:
 Ya geçmişte başlayıp halen devam edecek,
 Ya geçmişte başlayıp henüz (daha yeni) sona ermiş olacak,
 Ya da geçmişte başlamış ama etkisi veya sonucu devam edecek. (Mesela Ali
saat: 10.00’da güneşlenmiştir ancak biraz fazla sürmüştür. Siz yolda Ali’yi her
yanı güneş yanığı içinde görüp “Ne oldu?” diye sorduğunuzda size “Sorma
güneşlenirken uyuya kalmışım” der. Bu eylemin sonucunun devam etmesi
demektir.) Âlinin güneşten yanmış olması eylemin sonucunun devam etmesidir.
 Present Perfect Tense’de fiillerin 3ncü halleri kullanılır. Fiil düzenli fiilse sonuna
“–ed” eki gelir düzensiz ise düzensiz fiiller tablosundan 3ncü hali yazılarak
kullanılır.
Present Perfect Tense Zaman Doğrusu=

Geçmiş

Şimdi

Positive Form (+)
I
You
We
They
He
She
It

have
has

V 3.

I have done my homework. (Ben ödevimi yaptım----- daha henüz bitti.)
They have gone to Antalya. (Onlar Antalya’ya gittiler---- halen gelmediler.)
He has eaten his sandwich. (O sandaviçini bitirdi----- henüz bitirdi.)
Sema has slept. (Sema uyumuş----- halen uyuyor.)
Ahmet has painted the wall. (Ahmet duvarı boyadı---henüz bitti.)

Gelecek

Negative Form (-)
I
You
We
They
He
She
It

haven’t
hasn’t

V 3.

I haven’t done my homework. (Ödevimi yapmadım--- halen)
We haven’t eaten breakfast. (Biz kahvaltı yapmadık--- halen)
He hasn’t gone to doctor. (O doktora gitmedi--- halen)
Ayşe hasn’t been to England (Ayşe İngiltere’de bulunmadı—halen)
Question Form (?)

I
you
Have
we
they

+ Yes,

V3?

Has

he
she
it

Have they been to Antalya?
+Yes, they have been to Antalya
(+Yes, they went to Antalya in June)
-No, they haven’t been to Antalya.

- No,

I
you have
we
they
he
she has
it
I
you
haven’t
we
they
he
hasn’t
she
it

V3.

Has he slept?
+Yes, he has slept.
-No, he hasn’t slept.

Has Jane gone to doctor?
Have you finished your homework?
+Yes, she has gone to doctor.
+Yes, I have finished my homewrok.
(Yes, she went to doctor yesterday.)
(+Yes, I finished my homework at 9.00) -No, she hasn’t gone to doctor.
-No, I haven’t finished my homework.

Present Perfect Tense – Time Expressions (Zaman Zarfları)
ALREADY – JUST – YET
JUST: “Henüz, daha yeni” anlamına gelir. Sadece olumlu cümlelerde have/has’den
sonra getirilerek kullanılır. Bir eylem veya durumun henüz, daha yeni sona erdiğini
vurgular.
 I have just done my homework. (Ödevimi henüz yaptım.)
 She has just slept. ( O henüz uyudu.)
 My father has just come home. (Babam henüz eve geldi.)
ALREADY: “çoktan” anlamına gelir. Bir eylemin veya durumun çoktan yapılmış
olduğunu belirtir. Sadece olumlu cümlelerde have/has’den sonra kullanılır. Already
kullanılan cümlelerde genelde ayrı olarak işin daha önceden yapılmış olduğu ile ilgili
ipucu veren bir açıklama verilir.
 I have already done my homework. Now I can watch TV. (Ödevimi çoktan
yaptım. Şimdi Tv izleyebilirim.)
 She has already gone. Her schoolbag isn’t here. (O çoktan gitmiş. Çantası burada
değil.)
 We have already eaten our dinner. Let’s go outside. (Yemeğimizi çoktan yedik.
Hadi dışarı çıkalım.)
YET: “henüz, halen” anlamına gelir ANCAK sadece olumsuz (-) ve soru (?)
cümlelerinde kullanılır. Her zaman cümle sonunda kullanılır…
 Have they been to Antalya yet?
-No, they haven’t been to Antalya yet.
 Have you done your homework yet?
-No, I haven’t done my homework yet.
 Has she cleaned the house yet?
-No, she hasn’t cleaned the house yet.

EVER – NEVER
İkisi de “hiç” anlamına gelir. Deneyimleri sormak veya cevaplamak için kullanılırlar.
Tek fark şudur. “ever” soru (?) cümlelerinde, “never” olumsuz (-) cevap cümlelerinde
kullanılır.
I
you
Have
we
they
ever
Has

V3?

he
she
it

Have you ever eaten Chineese food?
No, I have never eaten Chineese food.
Has she ever been to İstanbul?
No, she has never been to İstanbul before.

I
you
have
we
(-) No, they
he
she has
it

never V3.

NOT: “never” kullanılan
olumsuz cümlelerde
have/has’e not eki
(haven’t/hasn’t)
GETİRİLMEZ. Çünkü never
zaten anlam olarak
olumsuzdur.

Since – For
İkisi de Present Perfect Tense’in önemli zaman zarflarındandır. Eylem ya da
durumun başlangıç veya bitiş zamanını değil ne kadar süredir devam ettiğini
vurgularlar.
For : “…… kadar zamandır” anlamına gelir
Since: “….den beri, …..den itibaren” anlamına gelir.
Örnek:
I have lived in Amasya for 3 years. (Ben 3 yıldır Amasya’da yaşamaktayım.)
He has slept since 11:00 o’clock. (O saat 11:00’dan beri uyumakta.)

Firdevs has been ill since Monday. (Firdevs Pazartesiden beri hastadır.)
Havvanur has studied Maths for two hours. (Havvanur 2 saattir Matematik
çalışmaktadır.)
İpucu: Since
For

eylemin başlangıç zamanını
eylemin ne kadar süredir devam ettiğini
vurgular.

