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The Future Continuous Tense (Sürekli Gelecek Zaman) 

Gelecekte süreklilik - devamlılık anlatılırken, bu zaman kipi kullanılır. Bir eylem, gelecekte - örneğin yarın, 

bir sonraki gün veya gelecek ay - yapılmaya devam edecekse, bu yapı ile anlatılır. Örnekleri inceleyiniz. 

I will be going to Ankara this time tomorrow.  

(Ben, yarın bu zamanlar Ankara'ya gidiyor olacağım.) 

I will be having coffee in İstanbul tomorrow. 

(Ben, yarın İstanbul'da kahve içiyor olacağım.) 

You will be sleeping at four o'clock. 

(Sen, saat dörtte uyuyor olacaksın.) 

You will be doing your homework after lunch. 

(Sen, öğle yemeğinden sonra ödevini yapıyor olacaksın.) 

He will be learning English this time next year. 

(O, gelecek yıl bu zamanlar İngilizce öğreniyor olacak.) 

Hans will be listening to his teacher tomorrow. 

(Hans, yarın öğretmenini dinliyor olacak.) 

It will be drinking milk tomorrow. 

(O, yarın süt içiyor olacak.) 

Your cat will be sleeping here at six o'clock. 

(Kedin, saat altıda uyuyor olacak.) 

She will be coming at seven o'clock.) 

(O, saat yedide geliyor olacak.) 

She will be making tea when you come back. 

(Sen,geldiğin zaman o çay yapıyor (demliyor) olacak.) 

We will be setting off this time tomorrow. 

(Biz, yarın bu zamanlar yola çıkıyor olacağız.) 

We will be playing volleyball after school. 

(Biz, okuldan sonra voleybol oynuyor olacağız.) 

You will be watching cartoons at eight o'lock. 

(Siz, saat sekizde çizgi film seyrediyor olacaksınız.) 

You will be leaving for Ankara tomorrow night. 

(Siz, yarın gece, Ankara'dan ayrılıyor olacaksınız.) 

They will be painting their house this time tomorrow. 

(Onlar, yarın bu zamanlar evlerini boyuyor olacak.) 

They will be waiting for me this time tomorrow. 

(Onlar, yarın bu zamanlar beni bekliyor olacak.) 

Bu yapıda olumlu cümle şöyle kurulur: 

Subject  +  will  +  be  +  verb1  +  - ing  +  object.  
(Subject : özne; verb : fiil; object : nesne, demektir.) 

Olumsuz yapı, eylemin gelecekte yapılmayacak olduğunu gösterir; will + not = won't kullanılır. 

Örnekleri inceleyiniz. 

I will not be finishing these letters all night. 

(Ben, bütün gece bu mektupları bitiriyor olmayacağım.) 

You won't be travelling by bus at the end of the week. 

(Sen, hafta sonunda otobüsle seyahat ediyor olmayacaksın.) 
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He won't be doing an experiment next lesson. 

(O, gelecek ders deney yapıyor olmayacak.) 

Your dog won't be having its meat at this time tomorrow. 

(Köpeğin, yarın bu zamanlar etini yiyor olmayacak.) 

She won't be watching TV tomorrow. 

(O, yarın televizyon seyrediyor olmayacak.) 

We won't be typing the letters when you come back. 

(Sen geri geldiğinde, biz mektupları daktilo ediyor olmayacağız.) 

You won't be having a swimming lesson tomorrow. 

(Sen, yarın yüzme dersi alıyor olmayacaksın.) 

They won't be attending a meeting this time tomorrow. 

(Onlar, yarın bu zamanlar mitinge katılıyor olmayacak.) 

Tom won't be going to work today. 

(Tom, bugün işe gidiyor olmayacak.) 

I won't be having a bath this time tomorrow. 

(Ben, yarın bu zamanlar duş alıyor olmayacağım.) 

Şimdi de - will ile yapılmış - soru örneklerini görelim. 

Will I be staying with my friends tomorrow? 

(Ben, yarın arkadaşlarımla kalıyor olacak mıyım?) 

Will you be looking after your sister this time tomorrow? 

(Sen, yarın bu zamanlar kız kardeşine bakıyor olacak mısın?) 

Will he be packing for the holiday? 

(O, tatil için valizini hazırlıyor olacak mı?) 

Will your cat be sleeping near stove this time tomorrow? 

(Kedin, yarın bu zamanlarda sobanın yanında uyuyor olacak mı?) 

Will Sue be speaking French next year? 

(Sue, gelecek yıl Fransızca konuşuyor olacak mı?) 

Will we be having a Physics test on Tuesday? 

(Biz, Salı günü fizik sınavı oluyor olacak mıyız?) 

Will you be playing tennis tomorrow? 

(Sen, yarın tenis oynuyor olacak mısın?) 

Will they be meeting some friends at the bus station? 

(Onlar, otobüs durağında bazı arkadaşlarını karşılıyor olacak mı?) 

Will you be preparing for History this time tomorrow? 

(Sen, yarın bu zamanlar tarih için hazırlanıyor olacak mısın?) 

Will I be getting ready for my trip tomorrow? 

(Ben, yarın gezim için hazırlık yapıyor olacak mıyım?) 

Question words (soru kelimeleri) ile yapılan soru örneklerini de görelim. 

What will you be doing this time tomorrow?  

(Sen, yarın bu zamanlar ne yapıyor olacaksın?) 

I will be playing chess this time tomorrow. 

(Ben, yarın bu zamanlar satranç oynuyor olacağım.) 

What will Sue be doing tomorrow? 

(Sue, yarın ne yapıyor olacak?)  

She will be washing the dishes tomorrow. 

(O, yarın bulaşık yıkıyor olacak.) 

Who will be speaking German next year?  

(Gelecek yıl kim Almanca konuşuyor olacak?) 
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Robert will be speaking German next year.  

(Robert, gelecek yıl Almanca konuşuyor olacak.) 

When will you be doing an experiment? 

(Sen ne zaman bir deney yapıyor olacaksın?) 

I will be doing an experiment tomorrow morning. 

(Ben, yarın sabah bir deney yapıyor olacağım.) 

How will you be going to England tomorrow? 

(Sen, yarın İngiltere'ye nasıl gidiyor olacaksın?) 

I will be going to England by plane tomorrow. 

(Ben, yarın uçakla İngiltere'ye gidiyor olacağım.) 

Which languages will you be speaking in next ten years? 

(Sen, gelecek on yıl içinde hangi dilleri konuşuyor olacaksın?) 

I will be speaking French and Spanish in next ten years. 

(Ben, gelecek on yıl içinde Fransızca ve İspanyolca konuşuyor olacağım.) 

Whose suitcases will your mother be preparing tomorrow? 

(Annen, yarın kimin valizlerini hazırlıyor olacak?) 

She will be preparing for my brother's suitcases tomorrow. 

(O, yarın erkek kardeşimin valizlerini hazırlıyor olacak?) 
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