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The Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman) 

Konuşma anında devam eden bir eylemin anlatılması için kullanılan yapıyı öğreneceğiz. İngilizce’de bu 

yapıya The Present Continuous Tense denir. Bu kipi, Türkçe’ye Şimdiki Zaman diye 

çevirebiliriz. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz. 

I am reading a book now. (Ben şimdi (bir) kitap okuyorum.) 

He is watching TV now. (O şimdi televizyon seyrediyor.) 

You are having lunch now. (Sen şimdi öğle yemeğini yiyorsun.) 

I am drinking milk now.  (Ben şimdi süt içiyorum.) 

You are studying English at the moment. (Sen şimdi İngilizce çalışıyorsun.) 

He is listening to folk music now. (O şimdi halk müziği dinliyor.) 

Sally is dancing at the moment. (Sally şu anda (şimdi) dans ediyor.) 

They are painting their house right now.  (Onlar şimdi evlerini boyuyorlar.) 

We are playing football right now. (Biz şimdi futbol oynuyoruz.) 

My cat is sleeping on the sofa. (Kedim divanda (divanın üzerinde) uyuyor.) 

She is listening the piano. (O piyano dinliyor.)  

Doctor is talking on the phone now.  (Doktor şimdi telefonda konuşuyor.) 

Bu zamanda, fiil sonuna - ing eki getirilir. Üç yardımcı 

fiil am, is, are’dır. Am I ile; is he, she, it ile; are you, we, you, they ile kullanılır. Sonu e ile biten fiiler, 

- ing eki alırken, bu harf düşer. Örneğin: comecoming, live living, bathe bathing, take taking gibi... 

I am coming to school now. (Şimdi okula geliyorum.) 

She is living in Ankara now.  (Şimdi Ankara’da yaşıyor.) 

Son iki harfi ee olan fiiller, - ing eki alırken bir değişikliğe uğramazlar. 

Örneğin: see seeing, agree agreeing gibi... 

They are agreeing with you about this. (Bu konuda seninle anlaşıyorlar.) 

Son iki harfi ie olan fiillerde, bu harflerin yerine y yazılır ve - ing eki getirilir. 

Örneğin: lie lying; die dying; tie tying gibi... 

I am lying on the bed now.  (Şimdi yatağın üzerinde uzanıyorum.) 

Your brother is tying his tie now. (Erkek kardeşin şimdi kravatını bağlıyor.) 

Şimdiki Zaman’da olumlu bir cümle şöyle kurulur: 

Subject  +  am / is / are  +  verb1  +  - ing  + time expression. 
(Subject: özne; verb: fiil; time expression: zaman zarfı, demektir.) 

Bu zaman formunda konuşma anında yapılmayan eylemler de anlatılır. 

I am not playing football now.  (Ben şimdi futbol oynamıyorum.) 

He isn’t eating dinner now. (O şimdi akşam yemeği yemiyor.) 

They aren’t watching television now. (Onlar şimdi televizyon seyretmiyorlar.) 

Sally isn’t washing the dishes now. (Sally şimdi bulaşık yıkamıyor.) 

You aren’t drinking beer now. (Sen şimdi bira içmiyorsun.) 

Peter isn’t sitting on the chair now. (Peter şimdi sandalyede oturmuyor.) 

You aren’t visiting your uncle now. (Sen şimdi amcanı ziyaret etmiyorsun.) 

I am not reading my French book now. (Ben şimdi Fransızca kitabımı okumuyorum.) 
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We aren’t washing our car now. (Biz şimdi otomobilimizi yıkıyoruz.) 

He isn't having breakfast now. (O şimdi kahvaltı yapmıyor.) 

She isn’t doing her homework at the moment. (O şimdi (şu anda) ödevini yapmıyor.) 

Yardımcı fiiller, olumsuzluk eki not ile is + not = isn’t, are + not = aren’t birleşik 

yazılırlar. Am ile not birleşik yazılmaz. 

Cümle; am, is veya are yardımcı fiillerinden birisi ile başlıyorsa, soru halindedir. 

Is Robert cleaning the blackboard now? (Robert şimdi yazı tahtasını siliyor mu?) 

Is the cat walking? (Kedi yürüyor mu?) 

Are you playing football now? (Siz şimdi futbol oynuyor musunuz?) 

Are we having lunch at the moment? (Biz şu anda (şimdi) öğle yemeği yiyor muyuz?) 

Am I doing my homework now?  (Ben şimdi ödevimi yapıyor muyum?) 

Are Jill and Eda sitting in the classroom? (Jill ve Eda şimdi sınıfta oturuyorlar mı?) 

Is Hakan going to school now? (Hakan şimdi okula gidiyor mu?) 

Is Şule helping her mother now? (Şule şimdi annesine yardım ediyor mu?) 

Is the secretary typing the letters now? (Sekreter şimdi mektupları daktilo ediyor mu?) 

Is your dog sleeping now? (Senin köpeğin şimdi uyuyor mu?) 

Are they singing songs now? (Onlar şimdi şarkı söylüyorlar mı?) 
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