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Media Release 
5 October 2021 

SBS, SBS Radyo ve dil hizmetlerinin geleceğini şekillendirmeye 
yardımcı olmak için toplumdan geri bildirim istiyor 
  
SBS'in çağdaş Avustralya'nın ihtiyaçlarını karşılamak için gelişmeye devam etme 
taahhüdünün bir parçası olarak SBS, SBS Radio aracılığıyla sunduğu dil hizmetlerini 
düzenli olarak gözden geçirmeye başladı ve bugün taslak seçim kriterlerine ilişkin geri 
bildirimler alabilmek için toplumla istişarelere başladı. 
  
SBS Dil Hizmetleri İncelemesi, SBS Radyo hizmetlerinin Avustralya'nın hızla değişen ve 
giderek çeşitlenen toplumunu yansıtmasını sağlamak için ulusal Nüfus Sayımının 
sonuçları doğrultusunda her beş yılda bir yürütülen bir süreçtir. Seçim kriterleri, hizmet 
verilecek dilleri belirlemek ve önümüzdeki beş yıl boyunca bu hizmetlerin sunulma 
şeklini bilgilendirmeye yardımcı olmak için 2021 Nüfus Sayımı verileriyle birlikte 
kullanılacak. 
  
Dil Hizmetleri İncelemesi, SBS'nin radyo, SBS On Demand, podcasting ve diğer dijital 
platformlar dahil olmak üzere SBS’in audio and language yani radyo program 
sunuşlarını kapsar. 
  
Bugün başlayan ve 12 Kasım 2021'de sona eren altı haftalık halka açık istişare, toplumlar 
için SBS Radyo hizmetlerinin geleceğine ve ağın daha geniş ses ve dil sunumuna 
katkıda bulunmaları için kullanılacak nihai seçim kriterlerinin oluşturulmasında dikkate 
alınan tüm geri bildirimlerle birlikte önemli bir fırsattır. 
  
SBS Radyo Direktörü David Hua, “SBS, birden fazla temas noktasında çok dilli hizmetleri 
aracılığıyla Avustralya'nın çeşitli toplumlarına ulaşma ve onlarla bağlantı kurma 
konusunda benzersiz bir yeteneğe sahip. 45 yılı aşkın bir süredir toplumlara yenilikçi ve 
anlamlı hizmetler sunma şeklimizi uyarlamaya devam ediyoruz ve bugün bunu 60'tan 
fazla dilde radyo, internet, podcastlar ve uygulamalarda yapıyoruz. Bu inceleme, 50. 
yaşımıza doğru ilerlerken SBS'i şekillendirmeye yardımcı olacak. 
  
“SBS'nin çok dilli hizmetlerinin hayati rolü, COVID-19 salgını sırasında, toplumlara tercih 
ettikleri dilde kritik güncellemeler ve sağlık bilgileri sağlayarak gösterildi. Dil Hizmetleri 
İncelemesi, bugün Avustralya'daki toplumların ihtiyaçlarını yansıtmaya devam etmemizi 
sağlamak için önemli bir fırsattır. 
  
“Dil sunumuzu düzenli olarak güncellemek, SBS'nin kültürel ve dilsel olarak farklı 
geçmişlere sahip en büyük toplumlara daha iyi hizmet vermesini ve ayrıca gelişmekte 
olan ve yüksek ihtiyaç duyan toplumlara hizmet sunmasını sağlıyor. Dinleyicilerimize bu 
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süreçte söz hakkı vermek kritik bir unsurdur ve Avustralya'daki toplumları geri 
bildirimlerini bizlerle paylaşmaya teşvik ediyoruz." 
  
Seçim kriterleri Mayıs 2022'ye kadar tamamlanacak ve revize edilmiş SBS dil hizmetleri 
2022'nin sonundan önce uygulamaya geçecek. 
  
Seçim kriterleri için halkla istişare dönemi 5 Ekim ile 12 Kasım 2021 arasındadır. Taslak 
seçim kriterlerini görüntülemek ve geri bildirim göndermek için 
sbs.com.au/consultation adresine gidin. 
  
  
Daha fazla bilgi ve görüşme talepleriniz için lütfen bizimle iletişime geçin: 
  
Kate Warnock | kate.warnock@sbs.com.au | 0419 316 135 
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