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Unit-5 / The Internet
For what purposes do you use the net? Ne amaçla interneti kullanırsın?
What do you do online? İnternette ne yapıyorsun?
What is your net habits? İnternet alışkanlıkların nelerdir?
• buy	something	online:	internetten alışveriş yapmak
• buy	tickets:	bilet satın almak
• use	social	networking	sites: sosyal medya sitelerini kullanmak
• search	for	information: bilgi araştırmak
• send	mail: e-posta göndermek
• do	research:	araştırma yapmak
• chat	with	friends: arkadaşlarla sohbet etmek
• keep	in	touch	with	friends	online:	arkadaşlarla iletişim halinde olmak
• practice	a	foreign	language: yabancı dili geliştirmek
• play	online	games: netten oyun oynamak
• watch	movies	and	videos	: f ilmleri ve videoları izlemek
• pay	the	bills:	faturaları	ödemek
• do	online	banking:	internet bankacılığı kullanmak
• watch	movies	and	videos:	film	ve	video	izlemek
• read	newspapers,	books	and	magazines:	gazete,	kitap	ve	dergi	okumak
• make	travel	arrangements:	seyahat düzenlemesi yapmak
• learn	different	recipes:	farklı	yemek	tarifleri	öğrenmek
• follow	online	courses:	çevrimiçi dersleri takip etmek

Ex. question
An Internet company made a survey about what people like doing on the net. 
Here are the results.
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Which of the following is NOT 
correct according to the results?

A) Most of the people usually do
shopping online.

B) They use the net to send emails
more than watch movies.

C) Less than half of people prefer
searching engines.

D) Watching videos is not more
popular than using social media
accounts.
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Unit-5 / The Internet
Icons / simgeler

NET SAFETY RULES

Download: indirmek Upload: Yüklemek Share: PaylaşmakAttachment: Eklenti Web	browser:	
İnternet tarayıcısı

Search	Engine:	Arama motoru

• Don’t	share	your	personal	information	on	the	Internet	such	as	your	address,	phone	number.
Telefon	numaran	ve	adresin	gibi	kişisel	bilgilerini	internette	paylaşma.

• Refuse	unknown	people’s	friend	request.		Tanımadığın kişilerin arkadaşlık isteklerini reddet.
• Create	a	strong	password.	Güçlü	bir	şifre	oluştur
• Be	careful	about	what	you	share	on	the	Internet	because	...	:	İ nternette paylaştığın şeylere dikkat et 

çünkü ...
• Don’t	share	your	password	except	for	your	parent.	Şifrenizi	ebeveyniniz	dışında	paylaşmayın.
• Don’t	agree	to	meet	your	online	friends.		İ nternetten tanıştığın kişilerle buluşmayı kabul etme.
• Before	downloading	a	file,ask	your	parents	first.	Bir	dosya	indirmeden	önce,	ilk	önce	ailene	sor.
• Avoid	using	dangerous	sites.	:	Tehlikeli siteler kullanmaktan kaçın.
• Don’t	believe	in	all	the	news	on	the	Internet.	İ nternette gördüğün tüm bilgilere inanma.

Account: Hesap Log	in	/	log	on:	
Giriş yapmak

Sign	up	/	register: 
Kayıt olmak

Confirm:	
doğrulamak

Zeynep went to a holiday with friends last weekend. They took many photographs and she 
wants to share them on her social media account. 

Which icon should she click?

A) C)B) D)

Ex. question
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Unit-5 / The Internet
Ask	for	clarification:	Açıklama/İzah istemek
• What	does	it	mean?	Ne anlama geliyor?
• Can	you	explain	what	it	means?

Ne anlama geldiğini izah eder misin?
• Can	you	explain	it	more,	please?

Daha	fazla	açıklar	mısın	lütfen?
• What	do	you	mean	by	that	exactly?

Tam olarak ne demek istiyorsun?
• Sorry,	I	can’t	follow	you.	Üzgünüm takip edemedim.

Son : Dad! I will buy something 
on the Net. May I use your 
credit card?

Father : Sure. Be careful about the 
websites you do shopping.

Son : Don’t worry. It is a safe 
website. I need your credit 
card information.

Father : Ok. You know the 
cardholder’s name. Card 
number is 5588-7487-
0000-5574 and expiry date 
is 06/2028.

Son : Thank you so much dad.

Father : You also need CVV number 
to do online shopping.

Son : Sorry, I couldn’t 
understand. What does it 
mean?

Father : It is the last three numbers 
at the back of credit card. It 
is 107.

Son : I see. Thank so much.

A)

B)

C)

D)

Which of the following pictures shows 
the expiry date of the credit card?

..............    107

5 5 8 8 - 7 4 8 7 - 0 0 0 0 - 5 5 7 4

HENRY SOUTH
06/2028

Credit Card

5 5 8 8 - 7 4 8 7 - 0 0 0 0 - 5 5 7 4

HENRY SOUTH
06/2028

Credit Card

5 5 8 8 - 7 4 8 7 - 0 0 0 0 - 5 5 7 4

HENRY SOUTH
06/2028

Credit Card

Ex. question
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Unit-5 / The Internet
Grafik Soruları Kalıpları

All	of	:	Hepsi
Most	of	:	Çoğu
Half	of	:	Yarısı
Only	a	few	of	:	Sadece bir kaçı
None	of	:	Hiçbiri
Nearly	/	About	:	Yaklaşık
More	than	:	Daha	fazlası
Less	than	:	Daha azı
Most	:	En çok
Least	:	En az
%	=	Percent	:	Yüzde

Önemli Soru Kalıpları
• How	do	you	connect	to	the	Internet?

İnternete nasıl bağlanırsın?
• How	often	do	you	spend	time	on	the

Internet? (Ne sıklıkta internette vakit
geçiriyorsun?)

• Do	you	often	go	online?
Sık sık internete girer misin?

• Who	uses	the	net	most	in	your	family?
Ailende en çok internet kim kullanır?

• What	are	your	family	members’
net habits? Aile üyelerinin internet
alışkanlıkları neler?

• How	many	hours	do	you	spend	on	the
Internet? İnternette kaç saat vakit
geçiriyorsun?

• Which	device	do	you	usually	prefer
while going online ? İnternet
kullanırken hangi cihazı kullanmayı
tercih edersin?

• How	many	devices	are	there	connected
to the net at home? Evde internete
bağlı kaç tane cihaz var?

• Are	you	an	Internet	addict?	(İnternet
bağımlısı mısın?)

• What’s	the	total	number	of	active
social media users in the world?
(Dünyada	toplam	aktif	sosyal	medya
kullanıcı sayısı nedir?)

Book  an Online Ticket
Zoe	:	Hello,	Zoe	speaking!	
Benjamin:	Hi,	Zoe	.I	want	to	buy	an	online	flight	ticket	to	Turkey,	
Zoe	:	 do you want to buy a round trip? 
Benjamin:	No,	only	one	way	
Zoe	:	What is the locations and departure time? 
Benjamin:	 From London Heathrow to Dalaman Airport on April 21. 
All right. 
Zoe	:		will	you	choose	refundable	or	non-refundable	prices?	
Benjamin:		Sorry,	I	can’t	follow	you.	Can	you	explain	what	it	means?	
Zoe	:		In	other	words,	if	you	choose	nonrefundable,	it	is	cheaper,	but	you	
can’t	make	any	changes.	If	you	choose	a	refundable,	it	is	more	expensive,	
but you can make changes. 
Benjamin:	Well,	let’s	choose	non-refundable	then.	
Zoe	:		Now,	choose	the	type	of	payment.	I	mean,	How	will	you	pay?	
Benjamin:	 Ok. I will pay in cash(nakit)/ by credit card(kredi kartı ile). 
I got it. Thanks. 
Zoe	:	Bye.

Types	of	Social	Media	Users:
The Influencer	have	tens	of	thousands	of	followers.
The Evangelist love recognition.
The Utilitarian use	social	media	just	for	practical	purposes.
The Complainer	want to be public about their complaints.
The Bystander don’t	share,	like	or	comment	on	anything.

Which devices do the teenagers use 
to access the net? Michael asked this 
question 200 teenagers. Here are the 
results.

Which of the following is CORRECT 
according to the results?

A) Tablet is the least popular device
among teenagers.

B) Teenagers prefer desktop to laptop.

C) More than half of teens use their
smartphones.

D) Smartphones are not more
popular than other devices.

110

40

30

20

Ex. question
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• Aynı	yöndeki	düşünceleri	bağlamak	için
“and” bağlacını	kullanırız.

Examples ;
Nancy	likes	running	and	swimming.
(Nancy koşmayı ve yüzmeyi sever.)
My	father	goes	to	work	at	7	a.m.	and	comes		
back	at	5	p.m.	everyday.
(Babam her gün sabah 7’de işe gider ve akşam 
5’te eve döner.)

• Birbirine	zıt	düşünceleri	bağlamak	için	“but“
bağlacını	kullanırız.

Examples ;
My	mother	likes	cooking	but	she	doesn’t	like		
washing	our	dog.
(Annem yemek pişirmeyi sever ama köpeğimizi  
yıkamayı sevmez.)
Jessie	can	sing	but	she	can’t	draw	well.
(Jessie şarkı söyleyebilir ama iyi resim yapamaz.)

• Sebep	bildiren	cümleler	ile	“because”	bağlacını
kullanırız.	Bu	bağlacın	bulunduğu	cümle	bize
“neden?”	sorusunun	cevabını	verir.

Examples ;
I	like	online	shopping	because	it	is	fast	and	easy.
(İnternetten alışveriş yapmayı seviyorum çünkü  
hızlı ve kolay.)
Mary	is	a	fat	girl	because	she	eats	too	much		
fast	food.
(Mary şişko bir kız çünkü çok fazla hazır yiyecek  

 tüketiyor.)

• Sonuç	bildiren	cümleler	ile	“so”	bağlacı	kullanılır.
Bu	bağlacın	bulunduğu	cümle	bize	bir	önceki
cümlenin	sonucunu	bildirir.

Examples ;
Nancy	forgot	her	password,	so	she	couldn’t	log	in.
(Nancy şifresini unuttu, bu yüzden hesabına giriş  

 yapamadı.)
Daisy wants to learn English, so she registered  
for	an	online	course.
(Daisy İngilizce öğrenmek istiyor, bu yüzden çevrim 
içi bir kursa kayıt yaptırdı.)

CONNECTORS  (bağlaçlar) 
İİki veya daha fazla cümleyi bağlamak 
için 	“and,	but,	because,	so” gibi 
bağlaçlar kullanırız.
NOT: “so” ve “because” bazen karıştırılır.Aradaki fark 
ünitenin başındaki ek açıklamalarda belirtilmiştir!             

CLARIFICATION TERMS
(Düşünceyi netleştirme ifadeleri)

Anlaşılamayan bir ifadeyi netleştirmek için 
aşağıdaki açıklayıcı kalıplar kullanılır.

What do you mean?
(Ne kastettiniz?)

I	mean	....................
(.................kastettim.)

Can you explain what it means?
(Ne anlama geldiğini açıklayabilir misiniz?)

Can you explain it more, please?
(Biraz daha açıklar mısınız, lütfen?)

Sorry,	I	can’t	follow	you.
(Üzgünüm. Seni anlayamadım.)

What does it mean?
(Bu ne anlama gelir?)

Examples ;
Jason	:	What	do	you	mean	by	‘mo-
dem’?
(Modem derken ne kastettiniz?)
David : I mean the device that con-
nects	you	to	the	internet.
(Seni internete bağlayan cihazı kastet-
tim.)

Clara : Can you explain what deacti-

vate means?
(Hesabı dondurmanın ne anlama 
geldiğini açıklar mısın?)
Jessie	:	Sure.	It	means	you	shut	your	
account	down	for	a	while.
(Tabi. Hesabını bir süreliğine kapatmak 
anlamına geliyor.)

Jamie	:	Sorry.	I	can’t	follow	you.
(Üzgünüm seni anlayamadım.)
Tom	:	I	asked	about	your	internet	
habits?
(Senin internet alışkanlıklarını sordum.)
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= means synonyms (eş anlamlı)  
X means antonyms (zıt anlamlı)

Advantages & disadvantages = pros & cons
Upload X download     

NOT: “in” ve “on”lu olanlar sisteme / hesaba giriş yapmak; tam 
tersi “out” ve “off”lu olanlar ise sistemden / hesaptan çıkış yapmak 
anlamlarına gelir.

Log in X log  out   log on X log-off             
sign-in X sign out sign-on X sign off

sign up = register  
*register yani kaydolmak, bir hesaba giriş yapmak için atılan ilk adımdır
ve bir defaya mahsus yapılır. Bunun için personal info. –kişisel bilgiler–
sisteme girilir. Bu aşamadan sonra kişi username (kullanıcı adı) ve
password (şifre) alır ve kullanıcı adı ve şifresiyle hesabına defalarca
sign in …etc giriş ve çıkış yapabilir.)

1) For what purposes do you use the Internet? Sorusuna; do online
shopping, play online games, chat, use social networking sites,
search for information…. etc gibi cevaplar verilir.

2) How do you access the Net? Sorusuna ; mobile phone, laptop,
desktop PC….etc gibi cevaplar verilir.

3) Flight Reservation (Uçak  Rezervasyonu) diyaloglarında;
Paying by a credit card (kredi kartıyla ödemede): cardholder’s
name(kart sahibinin adı), card number (kart numarası), expiry
date(son kullanma tarihi), CVV number (güvenlik no) bilinmesi
gerekir.

4) My Net is broken = I mean the Internet connection isn’t working
properly. cümlesi ile aynı anlama sahiptir.

5) Some Internet Safety Rules
• Never	agree	to	meet	an	online	person.
• Don’t	give	your	personal	information	-like	your	address-to

anyone except your parents.
• Check	the	files	before	downloading.
• Don’t	confirm	/	accept	unknown	people’s	requests.

6) BECAUSE  - SO
Bu bağlaçlar iki cümleyi birbirine bağlar. Önce ilk cümle, sonra
bağlaç sonra da ikinci cümle çevrilir.
Ex: Mary forgot her password, so she couldn’t log in.

Reason(sebep) result(sonuç)

Önce	ilk	cümleyi	çeviriyoruz	yani	3.ünitede	belirtilen	after-before	
bağlaçları gibi değildir!  (Mary şifresini unuttu, dolayısıyla giriş  

 yapamadı.)
Ex: Mary couldn’t log in because she forgot her password.

Result                                reason
(Mary giriş yapamadı  çünkü şifresini unuttu.)

Useful Expressions

Short notes

When and what time do you use the internet?  
İnterneti	ne	zaman/	saat	kaçta	kullanırsın?
Which websites do you prefer?  
Hangi	web	sitelerini	tercih	edersin?
What do you mostly use the internet for?  
İnterneti	en	çok	ne	için	kullanırsın?
How often do you use social networking sites? 
Sosyal	medya	sitelerini	ne	sıklıkla	kullanırsın?
Can you explain what it means?  
Ne	demek	olduğunu	açıklar	mısın?
Can you explain it more, please?  
Ne	demek	olduğunu	biraz	daha	açıklar	mısın?	
What does it mean? O	ne	anlama	geliyor?		
What do you mean?  
Neyi	kastediyorsun?	/	Ne	demek	istiyorsun?
What do you mean by that exactly? 
Onunla	tam	olarak	neyi	kastediyorsun?	
What I mean is that…/ I mean….. 
Demek	istediğim	şey…/	diyorum	ki…
Would you be interested in joining us?  
Bize	katılmak	ister	misin?
How many hours do you use the internet?  
Kaç	saat	internet	kullanırsın?
Where do you use the internet most?  
İnterneti	en	çok	nerede	kullanırsın?
Sorry. I can’t follow you.  
Üzgünüm. Seni anlayamadım.
In other words, ...  Başka bir deyişle...  
Who in your family uses the Internet most?  
Ailende	İnterneti	en	çok	kim	kullanıyor?
How do you connect to / access the Net? 
İnternete	nasıl	bağlanıyor	/	erişiyorsun?
For what purpose(s) do you use the Internet?
İnterneti	ne	amaç(lar)la	kullanıyorsun?
How often do you pay attention to Internet Safety Rules? 
İnternet	Güvenlik	Kurallarına	ne	sıklıkla	dikkat	edersin	/
uyarsın?
Young  people  love using abbreviations while sending 
messages . 
Gençler mesaj gönderirken kısaltmalar kullanmayı seviyor.
Are you an Internet addict? İnternet	bağımlısı	mısın?


