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The Future Perfect Tense (Gelecekte Bitmiş Zaman) 

Bir eylemin gelecekte belirlenmiş bir anda veya zamanda - mutlaka - biteceğini anlatmak için kullanılır. 

Gelecekte geçecek zaman içinde eylem yapılmış ve sonuç alınmış olacaktır. By (- e kadar) kelimesi ile 

zaman bildirilir. Bu yapıda before (önce), in (içinde), within (içinde) gibi kelimelerden zaman belirtirken 

yararlanılır. Örnekleri inceleyiniz. 

I will have made up my mind by tomorrow. 

(Ben, yarına kadar kararımı vermiş olacağım.) 

I will have finished reading this book by next week. 

(Ben, gelecek haftaya kadar bu kitabı okumayı bitirmiş olacağım.) 

You will have finished the second class by this time next year. 

(Sen, gelecek yıl bu zamana kadar ikinci sınıfı bitirmiş olacaksın.) 

You will have found all the answers by the time he arrives. 

(Sen, o geldiği zamana kadar bütün cevapları bulmuş olacaksın.) 

Sue will have gone on a holiday by this time next year. 

(Sue, gelecek yıl bu zamana kadar tatile gitmiş olacak.) 

She will have been at the theatre by then. 

(O, o zamana kadar tiyatroda olmuş olacak.) 

He will have written all the sentences before the bell rings. 

(O, zil çalmadan önce bütün cümleleri yazmış olacak.) 

Robert will have left home by then. 

(Robert, o zamana kadar evi terketmiş olacak.) 

Your mother will have met your teacher by this time tomorrow. 

(Annen, yarın bu zamana kadar öğretmeninle görüşmüş olacak.) 

We will have taught you it by next Monday. 

(Biz, gelecek pazartesiye kadar onu sana öğretmiş olacağız.) 

We will have done the experiment by then. 

(Biz, o zamana kadar deneyi yapmış olacağız.) 

They will have left this school by this time next year. 

(Onlar, gelecek yıl bu zamana kadar bu okuldan ayrılmış olacaklar.) 

They will have delivered the parcel by then. 

(Onlar, o zamana kadar paketi teslim almış olacaklar.) 

You will have painted the living room before I get there. 

(Sen, ben oraya gitmeden önce, oturma odasını boyamış olacaksın.) 

You will have done all your homework by ten o'clock. 

(Sen, saat beşe kadar, bütün ödevini yapmış olacaksın.) 

Olumlu cümle, subject  +  will have  +  main verb 3, biçiminde oluşturulur. 

Bu zamanda main verb (asıl fiil) 3. haldedir. 
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