
Simple Present Tense – Geniş Zaman 

1. Sürekli olarak tekrarlanan işler (rutin) anlatılırken kullanılır. 

Her gün erken kalkarım.  -->  I get up early everyday. 

O her sabah yürür.   -->  He walks every morning. 

Her gün okula gelirim.   -->  I come to school everyday. 

Her akşam kitap okuruz.  -->  We read book every evening. 

2. Hikaye kitaplarında olaylar anlatılırken kullanılır. 

Sara elmaları masanın üzerine koyar.  -->  Sara puts apples on table. 

Bir kadın 2 kilo portakal ister.  -->   A woman asks for two kilos of oranges 

O parayı alır.    -->   He takes money 

Onlar meyve satın alır.   -->   They buy fruit 

Müşteriler gelir.   -->   Customers come 

Sara elmalara bakar.   -->   Sara looks to apples 

Sara bir elmaya dokunur.  -->  Sara touches an apple 

Kalıp 

I  fiil    

You  fiil 

We   fiil 

They  fiil 

He  fiil + s/es 

She  fiil + s/es 

It  fiil + s/es 

 

I read    

You read 

We  read 

They read 

He reads 

She reads 

It reads 

OLUMSUZ CÜMLE 

• Özne I, you, we, they’den bir tanesiyse 

özneyle fiil arasını do not (don’t) 

eklenir. 

- I don’t eat ice cream � Dondurma yemem. 

-You don’t read books. � Sen kitap okumazsın.  

-We don’t play football�Biz futbol oynamayız. 

-They don’t watch football� Onlar futbol 

izlemez 

• Özne he, she, it’ten bir tanesiyse 

özneyle fiil arasına does not (doesn’t) 

eklenir, fiile s/es takısı eklenmez. 

-He doesn’t eat banana�O muz yemez. 

-She doesn’t read book. � O kitap okumaz. 

It doesn’t eat bread. � O ekmek yemez. 

SORU CÜMLESİ 

• Özne I, you, we, they’den bir tanesiyse 

özneden önce do eklenir. 

Do you eat ice cream? �Dondurma yer misin? 

Do I read book? � Ben kitap okur muyum? 

Do we play football? � Biz futbol oynar mıyız? 

Do they watch football? � Onlar futbol izler 

mi? 

• Özne he, she, it’ten bir tanesiyse 

özneden önce does eklenir, fiile s/es 

takısı eklenmez. 

Does she eat ice cream? �O dondurma yer mi? 

Does he read books? � O kitap okur mu? 

Does it eat bread? � O ekmek yer mi? 

 


