
Önbellek (Cache) Temizleme 

Gezindiğiniz bir web sayfasında sorgu yapıp kapattıktan sonra başka bir sorgu da yine aynı 
sonuçları görüyorsanız ya da kapattığınız bir resmi farklı bir yerde tekrar görüyorsanız özetle 
web sitesine ulaşamıyor veya güncel halini görüntüleyemiyorsanız önbellek (cache ) sorunu 
yaşıyor olabilirsiniz. Bu sorun tamamen kullanıcıdan ve yazılımdan bağımsız bir durumdur.   

Günümüz şartlarında hemen herkes bilgisayar okuryazarı haline gelmiş ve interneti aktif bir 
şekilde kullanmaya başlamıştır. Bu durum bilgisayarı kullanırken çözüm yollarını da 
öğrenmeyi beraberinde getirmiştir. Önbellekte (cache) aslında kullanıcının işini kolaylaştıran 
sıklıkla kullandığı, gezmiş olduğu site sayfalarının local makinede tutulma işlemine verilen 
addır. Bir bilgisayar işlemcisi yani CPU çok hızlıdır ve sürekli olarak hafızadan veri 
okur.  Sistem belleğinden gelen veriler ise çoğunlukla CPU’nun hızına yetişemez ve işlemci 
verinin ulaşmasını beklemek zorunda kalır. Bu problemi çözmek için CPU içinde yüksek hızlı 
hafızalar bulunur, buna ön bellek denir. Ön bellek çalışmakta olan programa ait komutların, 
verilerin geçici olarak saklandığı yüksek hızlı hafızalardır. 

Önbelleğin amacı, yakın geçmişte kullanılmış olan verileri işlemciye ana hafızadan daha yakın 
bir yerde tutarak hafıza erişimini hızlandırmaktır.  Bu işlemin sağlıklı bir şekilde yürüyebilmesi 
için önbelleğin belirli aralıklarla temizlenmesi gerekir.  

Aşağıda kullanmış olduğunuz tarayıcıya göre (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer…) 
önbelleği nasıl temizleyeceğiniz anlatılmıştır.  

Google Chrome 

1. Chrome’u açın. 

2. Tarayıcınızın araç çubuğunda  simgesine dokunun. 
3. İmleci  “Diğer araçlar”ın üzerine getirin ve “Tarama verilerini temizle”yi tıklayın. 



 

 

4. “Tarama verilerini temizle” kutusunda Çerezler, diğer site ve eklenti verileri ile Ön 
belleğe alınmış görüntüler ve dosyalar‘ın onay kutularını tıklayın. 

5. Silmek istediğiniz veri miktarını seçmek için en üstteki menüyü kullanın. Her şeyi silmek 
için “Tüm zamanlar”ı seçin. 

6. “VERİLERİ TEMİZLE”yi tıklayın. 



 
 
(https://support.google.com/accounts/answer/32050?hl=tr) 

 

Internet Explorer 
 

1- Internet Explorer'da Araçlar  düğmesini seçin, “Güvenlik” seçeneğinin üzerine 
gelin ve ardından “Gözatma geçmişini sil”i seçin. 

2- Bilgisayarınızdan kaldırmak istediğiniz veri veya dosya türlerini seçip “Sil”i seçin. 

 

https://support.google.com/accounts/answer/32050?hl=tr


 

 

(https://support.microsoft.com/en-us/help/17438/windows-internet-explorer-view-
delete-browsing-history) 
 

https://support.microsoft.com/en-us/help/17438/windows-internet-explorer-view-delete-browsing-history
https://support.microsoft.com/en-us/help/17438/windows-internet-explorer-view-delete-browsing-history


Firefox  

1. Menü düğmesine  tıklayın ve “Seçenekler”i seçin. 

 

2. Gizlilik ve Güvenlik panelini seçin. 

 



 

 

3. Önbelleğe alınmış web içeriği bölümündeki Şimdi temizle düğmesine tıklayın. 

 

 



 

4. about:preferences sayfasını kapatın. Yaptığınız değişiklikler kendiliğinden 
kaydedilecektir. 

Web sitenize ulaşamıyor veya güncel halini görüntüleyemiyorsanız, DNS sorunu da yaşıyor 
olabilirsiniz.  

 Bu sorunu çözmek için dns önbelleğini temizlemeniz gerekir. DNS temizleme işleminden 
sonra bilgisayarınızın dns hafızası silinecek ve yeni bir ip adresi alacaksınız. 

1- Bilgisayarınızdan Başlat > Çalıştır yolunu izleyerek, karşınıza gelen ekrana cmd yazdıktan 
sonra Tamam butonuna basınız. (Dilerseniz Başlat+R tuş kombinasyonunu kullanabilirsiniz) 

 

2- Karşınıza gelen dos ekranına sırasıyla aşağıdaki komutları yazarak, her bir komutu 
yazdıktan sonra klavyenizden enter tuşuna basınız. 

 ipconfig /flushdns 
 ipconfig /release 
 ipconfig /renew 
 exit 



 

Bu işlemlerden sonra DNS önbelleği başarıyla temizlemiş olacaksınız. Web tarayıcınızı 
yeniden başlatarak erişimlerinizi kontrol ediniz. 
 


