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Netflix 
Ebeveyn Kontrolü Araçları 
Netflix olarak çocuklarımızı önemsiyor, onları dünyanın dört bir 
yanından seçtiğimiz en kaliteli yapımlarla buluşturabilmek için gece 
gündüz çalışıyoruz. Bu keyifli yolculuktaki önceliklerimizden biri de,
ebeveynlere çocuklarının izledikleri yapımları etkin bir şekilde 
denetleyebilecekleri araçlar sunmak. Bu amaçla geliştirdiğimiz ve 
kısa bir süre önce daha da güçlendirdiğimiz Ebeveyn Kontrolü Araçları, 
tüm üyelerimiz tarafından kolayca ve ücretsiz bir şekilde kullanılabiliyor. 

Siz de bu rehberdeki adımları izleyerek Netflix’in Ebeveyn Kontrolü 
Araçları hakkında bilgi alabilir veya birkaç basit ayarlama ile 
hesabınıza erişen miniklerin yalnızca kendi yaş gruplarına uygun, 
eğitici ve eğlenceli yapımlarla buluşmasını garanti altına alabilirsiniz.

Türkiye’deki Netflix üyesi ailelerin yüzde 98’i sunduğumuz 
ebeveyn kontrollerini faydalı bulurken, yüzde 92’si 

çocuk yapımlarının çocukların hayal güçlerini 
zenginleştirdiğine inanıyor!



Profil Kilidi ile etkin koruma sağlayın
Bireysel profillerinizi kendi belirleyeceğiniz bir 
PIN kodu ile kilitleyerek çocuklarınızın 
bu profillere ulaşmasını engelleyebilirsiniz. 

Hesap sayfanıza erişin. 
Kilitlemek istediğiniz profil için Profil ve Ebeveyn 
Kontrolleri ayarlarını açın. 

Profil Kilidi seçeneğine tıklayın ve ekranda çıkan kutucuğa Netflix 
hesabı parolanızı girin. 

Profile erişmek için PIN kodu girilmesini iste kutusunu işaretleyin.

Dört rakamlı bir PIN kodu belirleyin. 

Hesap sayfanıza erişin. 

Düzenlemek istediğiniz profil için 
Profil ve Ebeveyn Kontrolleri 
ayarlarını açın. 

İzleme kısıtlamaları seçeneğinin sağ 
tarafındaki Değiştir öğesine tıklayın.

Netflix şifrenizi girin. 

Netflix hesabınızda bir Çocuk Profili oluşturun
Netflix’in üyelerine sunduğu güçlü Ebeveyn Kontrolü Araçları’ndan faydalanabilmek 
için, öncelikle kişisel hesabınızda bir Çocuk Profili oluşturmalısınız. Bunun için aşağıdaki 
adımları takip etmeniz yeterli.

Herhangi bir web tarayıcısından Netflix hesabınızı açın ve açılır menüde yer alan 
Profil Yönetimi ayarlarına girin. Netflix’e uygulama üzerinden bağlanıyorsanız, 
Daha Fazla öğesine tıklayarak aynı ayarlara ulaşabilirsiniz.

Profil Ekle öğesini seçin.

Hesabınıza erişimi olan çocukların 
kullanacağı bir profil oluşturmak için 
Çocuk yazılı kutucuğu işaretleyin

Devam Et öğesine tıklayın. 

Oluşturduğunuz profile uyan 
yaş grubunu seçin
Bir önceki aşamada oluşturduğunuz Çocuk Profili 
için bir yetişkinlik düzeyi belirleyerek bu profile erişen 
çocukların yalnızca kendi yaş gruplarına uygun 
içeriklerle buluşmasını sağlayabilirsiniz. Belirlediğiniz 
yapımları bu profilden kaldırabilmeniz de  mümkün.

Çocuğunuzun yaş grubuna uygun yetişkinlik 
düzeyi seçenekleri arasında tercih yapın.

Yaş grubuna uygun olmasına rağmen çocuğunuzun 
profilinde görünmemesini istediğiniz bir yapım 
varsa, İçerik Kısıtlamaları öğesinin altındaki 
kutucuğa bu yapımın adını girin.

Kaydet öğesine tıklayın. 

Çocuklarınızın bu PIN’i girmeden yeni bir profil açmasını önlemek 
istemiyorsanız ek olarak Yeni profil eklemek için PIN iste kutusunu seçin. 

Kaydet öğesine tıklayın. 
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İzleme geçmişine nasıl erişebileceğinizi 
öğrenin
Hesabınıza erişimi bulunan çocukların kendi profilleri üzerinden 
hangi dizi veya filmleri izlediğini rahatlıkla görebilirsiniz.

Hesap sayfanıza erişin.

Göz atmak istediğiniz profil için Profil ve Ebeveyn Kontrolleri 
ayarlarını açın. 
İzleme etkinliği öğesini açın. 
Görüntülenen listenin devamını yüklemek için 
Daha Fazla Göster öğesine tıklayın.
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Otomatik oynatma seçeneklerini 
ayarlayın
Sonraki bölümü otomatik oynat seçeneği etkin durumdayken, 
izlenilen dizinin bir sonraki bölümü otomatik olarak oynatılır. 
Ancak bu ayarı kolaylıkla değiştirebilirsiniz.

Hesap sayfanıza erişin.

Ayarlama yapmak istediğiniz profil için Profil ve Ebeveyn 
Kontrolleri ayarlarını açın. 

Yürütme ayarları seçeneğinin yanında yer alan Değiştir 
öğesine tıklayın.

Dizi izlerken sonraki bölümü tüm cihazlarda otomatik oynat 
seçeneğini işaretleyin veya işaretini kaldırın.

Kaydet öğesine tıklayın. 
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Ebeveyn kontrolleri hakkında 
daha fazla bilgi almak için aşağıdaki 

linke tıklayarak veya QR kodunu 
okutarak Netflix Yardım Merkezi’ne 

ulaşabilirsiniz.

https://help.netflix.com/tr/


