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become famous: ünlü olmak 

be a football player: futbolcu olmak 

go to university: üniversiteye gitmek 

attend a university: üniversiteye gitmek 

graduate from university: üniversiteden mezun olmak 

run my own business: kendi işimi yönetmek 

make good friends: iyi arkadaşlar edinmek 

adopt a pet: evcil hayvan sahiplenmek 

write a book: kitap yazmak 

travel to the moon: ay’a seyahat etmek 

sail around the world: yelkenli ile dünyayı dolaşmak 

buy a house/car: ev/araba almak 

live in a big city/village: büyük bir şehir/köyde 

yaşamak 

 

Instagram: sumeyyeogultekin.elt 

get married: evlenmek 

have a happy family: mutlu bir aileye sahip olmak 

have children: çocuk sahibi olmak 

have kids: çocuk sahibi olmak 

be a famous pianist: ünlü bir piyanist olmak 

earn a lot of money: çok para kazanmak 

make a good career: iyi bir kariyer yapmak 

get a job: meslek sahibi olmak 

find a job: iş bulmak 

get a diploma: diploma almak 

have a healthy life: sağlıklı bir yaşama sahip 

olmak 

be retired: emekli olmak 

work for nature: doğa için çalışmak 
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future: gelecek 

dream: hayal, rüya 

health: sağlık 

excellent: mükemmel 

peaceful: huzurlu 

countrside: kırsal kesim 

receive: almak, kabul etmek 

scholarship: burs 

probably: muhtemelen 

well-known: tanınmış  

famous: ünlü 

band: müzik grubu 

interesting: ilginç 

kitten: yavru kedi 

look after: ilgilenmek 

feed: beslemek 

precaution: önlem 

feelings: duygular 

waste time: boşa vakit 

harcamak 

flying cars: uçan arabalar 

predict: tahmin etmek 

certain: kesin 

daily life: günlük yaşam 

 

 

 

space: uzay 

company: şirket 

pay: ödemek 

price: ücret 

education: eğitim 

widespread: yaygın 

record: kaydetmek 

improvement: gelişim 

self-driving car: sürücüsüz araba 

underwater city: su altı şehri 

robot maid: robot temizlikçi 

food pills: gıda hapları 

brain: beyin 

climate: iklim 

transportation: ulaşım 

communication: iletişim 

accommodation: konaklama 

play tricks on someone: birisini 

kandırmak 

r 

 

Instagram: sumeyyeogultekin.elt 

lose: kaybetmek 

abroad: yurtdışı 

respect: saygı duymak 

near future: yakın gelecek 

fashion: moda 

guess: tahmin etmek 

idea: fikir 

private life: özel yaşam 

relationship: ilişki 

marriage: evlilik 

responsibility: sorumluluk 

move: taşınmak 

prevent: önlemek 

space shuttle: uzay mekiği 

planet: gezegen 

disaster: felaket 

rapidly: hızla 

peace: barış, huzur 

justice: adalet 

patriotism: vatanseverlik 

friendship: dostluk 

border: sınır 

disappear: yok olmak 

war: savaş 
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Instagram: sumeyyeogultekin.elt 

1. Konuşma anında gelecek ile ilgili verilen karar için kullanılır. 

A: Your friend is calling. (Arkadaşın arıyor.) 

B: OK. I will answer it. (Tamam, ben bakacağım.) 

2. Gelecekteki olaylar hakkında tahminde bulunurken kullanılır. 

I think I will win the game. (Sanırım oyunu kazanacağım.) 

3. Hayallerden bahsederken kullanılır. 

I will be a teacher some day. (Bir gün öğretmen olacağım.) 

Positive Form (+) 

• Yardımcı fiili “will” (-ecek, -acak) dir.  

• I/You/We/They/He/She/It + will + verb..  

I will go to school tomorrow. (Yarın okula gideceğim.) 

She will come with me. (O benimle gelecek.) 

They will play in the garden. (Onlar bahçede oynayacaklar.)  

Time Expressions (Zaman İfadeleri) 

tomorrow (yarın) -  later (sonra) –  three days later (üç gün sonra) 

next (gelecek)  - next week (gelecek hafta) – next year (gelecek yıl) 

Important Expressions (Önemli İfadeler) 

- I believe I will graduate from the university. (Üniversiteden mezun olacağıma inanıyorum.) 

- I will probably travel around the world. (Muhtemelen dünyayı dolaşacağım.) 

- I guess I will pass the exam. (Sınavı geçeceğimi tahmin ediyorum.)  

- Maybe, I will have a pet. (Belki evcil hayvan sahiplenirim.)  

-  
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Instagram: sumeyyeogultekin.elt 

Negative Form (-) 

• I/You/We/They/He/She/It + will + not + verb 

• will not = won’t  

- I will not/won’t go to school tomorrow. (Yarın okula gitmeyeceğim.) 

- He will not help me. (O bana yardım etmeyecek.) 

- We won’t be at home two days later. (İki gün sonra evde olmayacağız.) 

 

 

  

 

Question Form (?) 

Will + I/ You/We/They/He/She/It + verb .. ?  

A: Will you join my party tomorrow?  

(Yarın partime katılacak mısın?)  

B: Yes, I will. (Evet, katılacağım.)  

            No, I won’t. (Hayır, katılmayacağım.) 

 

A: Will they get a prize?  

(Ödül alacaklar mı?)  

B: Yes, they will.  

(Evet, alacaklar.) 

 

 

  

 

WH Questions 

What                          I 

Where                        you 

When        +   will  +   we   +  verb(fill) .. 

Which                         they 

Who                            he 

How                            she 

                         it  

When will you come home? 

(Eve ne zaman geleceksin?) 
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