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SBS Worldwatch: Sıkça sorulan sorular (Türkçe) 

 

SBS WorldWatch hakkında 

 
SBS WorldWatch, SBS’in  23 Mayıs 2022 tarihinde yayına başlayacak olan ve birçok dilde 
haber yayını yapan ücretsiz kanalıdır.  

Avustralya’da yaşayanlara, dünyanın her yanından İngilizce dışındaki 35’ ten fazla dilde 
önde gelen uluslararası yayıncıların sunduğu bir dizi haber bültenine erişim sağlar. 

 

SBS WorldWatch’a erişim nasıl  olacak? 

 
SBS WorldWatch’u nasıl izleyebilirim?   

23 Mayıs 2022 tarihinden itibaren, SBS WorldWatch’u ücretsiz yayın yapan 35. kanaldan 
izleyebilirsiniz.  

Kanal, daha önce televizyonunuzun kanalları arasında görünebilir ancak program bu 
tarihten önce başlamayacaktır.   
 
Televizyondan izliyorsanız, SBS WorldWatch’a  televizyon cihazlarınızdan, MPEG-4 
uyumlu kayıt  ya da  dekoder bağlantılı cihazlardan ulaşabilirsiniz.  MPEG-4, günümüzde  
yayıncıların genellikle yüksek kalitede video içeriklerinin dağıtımında kullandıkları bir 
sıkıştırma teknolojisidir. 2014’ten sonra üretilen pekçok televizyon cihazı bu teknolojiyi 
kullanır ve aslında Avustralya’daki birçok TV kanalı da yayınını bu teknolojiyi kullanarak 
yapmaktadır. Bu teknoloji, daha iyi resim ve ses kalitesi sağlamamıza olanak 
sağlamaktadır. 

SBS VICELAND bir MPEG-4 kanalıdır,  bu nedenle eğer şu anda televizyonunuzdan SBS 
VICELAND kanalında haber bülteni izliyorsanız, SBS WorldWatch kanalını da 
izleyebilirsiniz.   

Kanal, SBS On Demand kanalından canlı yayın yapmaktadır.   

Kanalda yayınlanan programları televizyonda gösterilmeyen ilave uluslararası haber 
programlarıyla birlikte, SBS On Demand üzerinden de izleyebilirsiniz.  

  

Televizyonuma yeniden ayar yapmam gerekiyor mu?  
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Bazı kişilerin kanalın çıkması için televizyonununu yeniden ayarlaması gerekebilir.  Eğer 
yeniden ayar yapmanız gerekirse, SBS help centre here sayfasındaki rehberde temel 
açıklamalar bulunmaktadır. 

SBS WorldWatch’u izleyemezsem? 

Televizyonunuz, kayıt cihazınız veya dekoderiniz eskiyse ve SBS’in 30 (SBS HD), 31 (SBS 
VICELAND) ve 32’nci (SBS World Movies) kanallarını seyredemiyor ya da  kayıt 
yapamıyorsanız, cihazınız SBS WorldWatch yayını için de kullanılan MPEG-4 
teknolojisiyle uyumlu olmayabilir (MPEG-4 teknolojisi, bugün video içeriklerinin 
dağıtımında en yaygın kullanılan teknolojidir).  

  

Bazı izleyiciler bu istenmeyen durumdan etkilense de, programlara SBS On Demand 
canlı yayınından ulaşılabilir. SBS, diğer çeşitli dil hizmetlerine SBS Radio, dijital 
platformlar ve podcastlar üzerinden hizmet vermeye devam etmektedir.    

SBS WorldWatch’a erişim nasıl kontrol edilir ve ayarlar nasıl yapılır?    

Cihazınız uyumlu değilse, SBS kanallarından 30. kanal (SBS HD), 31. kanal (SBS 
VICELAND), 32. kanal (SBS World Movies) ve 35. kanalı ( SBS WorldWatch) ararken siyah 
bir ekran, ‘invalid channel’ gibi bir hata mesajı veya görüntü olmadan sadece sesleri 
duyabilirsiniz. Bu da cihazınızın alıcısının uyumlu olmadığı anlamına gelebilir.    

Televizyonunuzu üreten firmayı arayarak sizdeki modelin MPEG-4 ile uyumlu olup 
olmadığını kontrol edebilirsiniz. Eğer uyumlu değilse ve firma sorunu çözmek için 
firmware güncellemesi yapamıyorsa, SBS WorldWatch kanalına erişim için üç 
seçeneğiniz var: 

1. Dekoder takmak, televizyonunuzun günümüz teknolojisini kullanarak SBS 
kanallarına erişimini sağlar. Dekoderi, birçok elektronik eşya satan mağazada  
bulabilirsiniz. Takılması ve kurulumu kolaydır ve çok yer kaplamaz. Böylece, 
Avustralya’daki herhangi bir televizyon kanalını tüm ücretsiz ağlar üzerinden 
seyredebilirsiniz. 
 

2. Diğer bir seçenek, televizyonunuzu güncellemektir- bugün çoğu televizyon 
cihazından TV kanallarını seyredebilirsiniz ancak Akıllı Televizyonlar ayrıca SBS On 
Demand gibi canlı yayın akışı uygulamalarına televizyonunuzdan ulaşmanızı 
sağlar. Böylece, ne zaman isterseniz, binlerce saatlik programlara erişebilirsiniz.   
 

3. Kanalı ve programlarını, bilgisayar, dizüstü bilgisayar, tablet veya akıllı telefon gibi 
başka bir cihazdan SBS On Demand üzerinden izleyiniz.  
 

Yayın akışı ve program bilgisi 

Kanalın yayın akışını nasıl öğrenebilirim?   

Programların yayın akışını 11 Mayıs 2022 tarihinden itibaren SBS rehberi internet 
sayfasında (sbs.com.au/guide) bulabilirsiniz. 
 

https://www.sbs.com.au/guide/


3 
 

 
 
SBS ve SBS VICELAND,  Uluslararası haber bültenlerinin yayınına devam edecek mi?   

SBS ve SBS VICELAND kanallarında, İngilizce dışındaki dillerde yayınlanan tüm 
uluslararası haber bültenleri SBS WorldWatch kanalına taşınıyor.  

İngilizce yayınlanan uluslararası haber bültenleri SBS ve SBS VICELAND kanallarında 
devam edecektir.    

Kanalda hangi Türkçe yayınlar var?  

TRT Ankara’nın Türkçe haberleri şimdi her gün 22:30’da yeni bölümleriyle yayında 

(ayrıca SBS On Demand kanalında da izlenebilir).  
 
Bu yeni kanal yayına başlarken, SBS herhangi bir uluslararası  bülteni yayından 
kaldırıyor mu? 

Hayır. SBS, sunmakta olduğu tüm uluslararası haber bülteni yayınlarını genişletecek ve   
SBS WorldWatch televizyon kanalına İngilizce dışındaki dillerde yayınlanmakta olan yeni 
programlar da ekleyecek. Ayrıca, bazı bültenlerin yayın sıklığını artırırken, SBS ve SBS 
VICELAND akışına daha fazla İngilizce  uluslararası bülten ilave edecek. SBS On Demand 
kanalında daha fazla bülten izleme olanağı da bulacaksınız.   
 
 
Bu haber bültenlerini SBS On Demand kanalında izleyebilir miyim?  

Bu kanalda yayınlanan programlar ve televizyonda yayınlanmayan diğer uluslararası 
haber programları da SBS On Demand akışı içinde izlenebilir.  

SBS WorldWatch canlı yayınına SBS On Demand üzerinden de ulaşılmaktadır. 
 
Yayınladığınız programları nasıl seçiyorsunuz? 

SBS, 1993 yılından bu yana televizyonda ‘WorldWatch’ logosu ile uluslararası haber 
bültenleri yayınlamaktadır. Bu hizmeti, Avustralya’nın çeşitli kültürlerden oluşan 
toplumlarının, o ülkelerden gelmiş ya da o ülkelerde ailesi ve diğer bağlantıları olanların, 
dünyanın her yanında yayınlanan haber bültenlerine ücretsiz erişimlerini sağlamak için 
vermektedir. Yayınlar belirlenirken, Avustralya’da  çeşitli dilleri konuşan toplumların 
ihtiyaçları ve genişliği, halihazırdaki program kaynakları ile ilgili değerlendirme, 
toplumlarla yapılan görüşmeler ve geri bildirimler yanında, SBS tarafından sağlanan 
diğer hizmetler de dikkate alınır.   

Türkiye’den yeni bir haber servisi nasıl isteyebilirim?  

Kanal hakkında geri bildirim ve  ilave haber hizmetleri için önerilerde bulunmak 
istiyorsanız, SBS ile lütfen  online help centre üzerinden iletişime geçiniz. Burada, SBS 
hizmetlerine erişim hakkında da daha fazla bilgi bulabilirsiniz.  

Bizi, 1800 500 727 numaralı telefondan  Pazartesi-Cuma günleri arasında 8:30 dan 5:30’a 
kadar  (AEST-Avustralya Doğu Standart Saati) ücretsiz olarak arayabilirsiniz.  
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Yardım ve geri bildirim 
 

Nasıl daha fazla yardım alırım ve/veya geri bildirimde bulunmak için ne yapmalıyım?  

SBS WorldWatch’a erişim konusunda daha fazla yardıma ihtiyacınız varsa ya da yeni 
kanalla ilgili geri bildirimde bulunmak isterseniz SBS ile iletişime geçebilirsiniz. 

SBS ile online help centre üzerinden iletişim kurabilirsiniz, buradan ayrıca SBS 
hizmetlerine erişimle ilgili bilgi alabilirsiniz.   

Bizi, ayrıca 1800 500 727 numaralı telefondan  Pazartesi-Cuma günleri arasında 8:30 dan 
5:30’a kadar  (AEST-Avustralya Doğu Standart Saati) ücretsiz olarak arayabilirsiniz.  

 

 


