
             

UYARI:Bu  internet sitesine girdiğinizi birisinin bilmesinden
korkuyorsanız, aşağıdaki güvenlik bilgilerini okuyunuz.



Tacizci sizin internet faaliyetlerinizi nasıl keşfeder?

Lütfen birkaç dakikanızı aşağıdaki uyarıyı okumaya ayırınız ve bu siteye
girdiğiniz zaman güvenliğinizi artırıcı önlem alınız.

Kural olarak, internet tarayıcıları interneti tararken birtakım bilgileri
saklayacaktır. Bu, girdiğiniz sitelerden imajları, sitelere girdiğinizi belirten
tarama motorlarını ve girdiğiniz siteleri bildiren bir izi (‘history’) içerir. Bu siteye
girdiğinizi birisinin bulma şansını en aza indirmek için aşağıdaki talimatları
okuyunuz.

Eğer kullandığınız tarayıcıyı biliyorsanız, aşağıdaki ilgili talimatlara geçiniz.
Eğer hangi tip tarayıcı kullandığınızı bilmiyorsanız, tarayıcı ekranının üst
kısmındaki toolbar üzerindeki Help’i tıklayınız. Ekranda bir menü belirecek,
son giriş About İnternet Explorer, About Mozilla Firefox ya da benzeri şeyler
söyleyecektir.Giriş hangi tip tarayıcı kullanmakta olduğunuzu belirtir-sonra
aşağıdaki talimatlara geçmelisiniz.

Internet Explorer:

Tools mönüyü tıklayınız ve Internet options seçiniz.Temporary Internet

Files’ın altında, General sayfasının üstünde, Delete Cookies’i seçiniz,  sonra

OK’i tıklayınız. Delete Files’ı tıklayınız, Delete all offline content yazılı

yerdeki kutuya tik koyun ve OK’i tıklayınız. History’nin altındaki Clear

History’yi ve sonra OK’i tıklayınız. Şimdi ekranın üst kısmına bakın ve

Content tabını tıklayınız, AutoComplete’i ve son olarak da Clear Forms’u

seçiniz.

Firefox/Netscape

Önce Tools’u ve sonra Optıons’ı tıklayınız, sonra Privacy’yi tıklayınız.
Cache’nin yanındaki Clear tuşunu ve Saved Form Information’ı tıklayınız.

Opera:

Önce Tools’u sonra Preferences’i tıklayınız. Advanced tabını ve sonra sol
taraftaki History bölümünü tıklayınız. İki Clear tuşlarını ve Empty Now
tuşunu tıklayınız.
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Tarama izninizi Silme:

İnternet tarayıcıları girdiğiniz tüm sayfaların da kayıtlarını tutar. Bu iz ‘history’
diye bilinir. İnternet Explorer ve Netscape/Firefox’taki izleri silmek için
klavyedeki ctrl tuşunu basık tutun, sonra H tuşuna (Opera için ctrl, Alt ve H )
basınız. www.womensaid.org.uk ‘i belirten herhangi bir girişi bulunuz, sağ
tıklama ve Delete’i seçiniz.

E-mail:

Eğer bir tacizci size tehdit  ya da taciz edici e-mail mesajları gönderirse, bu
tacizin kanıtı olarak basılıp ve saklanabilir. Önceden gönderilmiş tüm e-mailler
Sent Items bölümünde saklanır.

Eğer bir e-maile başlamış fakat bitirmemişseniz bu sizin Drafts Folder denilen
müsvette dosyanızda olabilir. Eğer herhangi bir e-maili yanıtlıyorsanız belki
orjinal mesaj message bölümünde olabilir.Orjinal mesajın kimse tarafından
görülmesini istemiyorsanız print edin ve e-maili siliniz.

(Outlook Express, Outlook, Thunderbird vs) gibi herhangi bir e-mail
programındaki bir şeyi sildiğinizde, program onu gerçekten silmez –Deleted
Items denilen bir dosyaya atar. Deleted Items’daki mesajları ayrı ayrı silmeniz
gerekir.Deleted Items dosyasındaki ayrı parçaları silmek için parçalara sağ
tıklama yapınız.

Genel güvenlik:
Bilgisayarınızda parola (password) kullanmıyorsanız, birileri sizin e-mailinize
girebilir ve internet kullanımınızı takip edebilir. İnternette bilgiye ulaşmanın en
güvenli yolu yerel bir kütüphane, bir arkadaşınızın evi yada işyeriniz olacaktır.

Yukarıda verilen tüm bilgiler sizin izinizi tamamen gizleyemeyebilir.
Birçok tarayıcı tipleri yakın geçmişte kullanılan siteleri gösteren
özelliklere sahiptirler. İnternette bilgiye ulaşmanın en güvenli yolu  yerel
bir kütüphane, bir arkadaşınızın evi ya da işyeriniz olabilir.
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