
Daha fazla bilgi için: 
sbs.com.au/aboutus/sbs-code-of-practice

GÜVEN
Güvenilir ve uygun içeriği nasıl 
sağlarız 

• İçeriğimiz konusunda bağımsız kararlar veririz. 

• Haber ve güncel olaylarımız doğru, dengeli ve 
tarafsızdır ve kamu çıkarını gözetir. 

• Geniş bir bakış açısını benimseriz – içeriğimiz yenilikçi 
ve düşüncürücü olduğu kadar, tartışmaya açık ve 
provokatif de olabilir. 

ŞEFFAFLIK
İçerik seçiminize nasıl yardımcı 
oluruz 

• Sağladığımız bilgiyle, siz ve sorumluluğunuz altındaki 
çocuk ve gençlere uygun olan içerikleri seçebilirsiniz.  

• Reklamı içeriğimizle karıştırmayız ve belli tür 
reklamları yayınlamakta kurallarımız vardır.  

• Tehlikeli potansiyel taşıyan içeriklerde izleyiciyi 
düşünür, hassas davranır, uygun yerlerde uyarır, 
editoryal olarak ilgiliyse yayınlarız. 

SAYGI
Nasıl saygı gösterir ve teşvik 
ederiz  

• Şartları göz önünde bulundurarak, haksız klişeler 
dahil, önyargı ve ayrımcılığı teşvik eden içeriklerden 
kaçınırız. 

• İngilizce olmayan dillerde içerik sağlar, geniş bakış 
açılarıyla ifade edilmelerini teşvik ederiz. 

• Yerlileri ilgilendiren konuların sunumunda hassas 
davranırız ve Aborijin ve Torres Boğazı Adalıları’nın 
kültürel kurallarına uyarız.

• İnsanların özel hayatına saygı gösterir, haber yapma 
sorumluluğumuzla arasındaki dengeyi koruruz. 

SORUMLULUK
Nasıl hesap veririz 

• Övücü veya eleştirel olması fark etmez, içerik 
ve hizmetlerimiz konusunda geri bildirimde 
bulunabilmeniz için size çeşitli yollar sağlarız.  

• Meslek Kuralları çerçevesinde, SBS Ombudsman 
tarafından araştırılan bağımsız bir şikayet 
mekanizmamız bulunmaktadır. 

SBS, Kuruluş Sözleşmemizde belirtilen, Avustralya toplumuna 
sorumlu televizyon, radyo ve dijital medya hizmetleri veren ulusal 
kamu yayıncılık kuruluşudur. Fonlarımız, Avustralya hükümetiden ve 
reklam gibi ticari gelirlerden sağlanmaktadır.  

Bütün ağımızda Avustralya’nın hikayesi, yerel ve dış haber ve güncel 
olayları, spor, yabancı drama ve belgeselleri, yiyecek, film, ve yerel 
radyo hizmetlerini 60’dan fazla dilde paylaşırız. Ayrıca, yerlilerin 
gözünden hazırlanan programlar sayesinde, Ulusal Yerli Televizyonu 
(NITV) ile, İlk Halkların öykülerine ev sahipliği yaparız. 

Televizyonda, radyoda, internette veya sosyal medyada -hangisinde 
olursa olsun, içeriğimizin toplumun beklentilerini karşılamasını garanti 
altına almak için, kural ve standartlarımızı belirleyen SBS Meslek 
Kuralları’na sahibiz.

SBS Meslek Kuralları şu önemli konuları kapsar.

SBS MESLEK KURALLARI hakkında

http://sbs.com.au/aboutus/sbs-code-of-practice
https://www.sbs.com.au/aboutus/sbs-charter
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