
TÜRKSAT KANAL GÜNCELLEME SİSTEMİ ( TKGS) 
 
 

TKGS NEDİR. 
Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS), uydu TV/Radyo yayınları için manuel kanal aramanın sona erdiği uydu TV 
izleyicilerinin yayın parametrelerini takip etme zahmetine girmeden yeni başlayan tüm yayınları anında uydu 
alıcılarında hazır bir şekilde bulacak ve yayın parametreleri değişiminden etkilenmeyecekleri bir sistemdir. 
Türksat (42E) uydusundan yayın yapan TV ve Radyo kanalların parametreleri zaman zaman değişebilmektedir. Zaman 
içinde yeni kanallar yayın hayatına başlamakta, bazı kanallar da yayın hayatına son verebilmektedir. Türkiye’deki 
uydu izleyicilerinin geneline bakıldığında yaşanan değişimlerde, uydu alıcılarını güncelleyemedikleri ve bu konudan 
şikâyetçi oldukları görülmektedir. TKGS yaşanan bu mağduriyetleri giderecektir. 
TKGS, uyumlu uydu alıcılarının ihtiyaç duyacağı tüm kanal bilgilerinin Türksat tarafından bir tablo ile uydu yayını 
içinde yayınlanması ve uydu alıcı cihazların bu tabloyu alıp içerisindeki bilgileri işleyerek kanal veri tabanlarını 
güncellemesi prensibiyle çalışmaktadır. TKGS çalışma yapısında son kullanıcıların tercihlerine göre üç farklı kullanım 
modu bulunmaktadır. 
 
TKGS KULLANIM MODLARI  
 
• Tam Otomatik Kullanım: TKGS uyumlu bir uydu alıcının varsayılan profili budur. Bu profilde kanal listesi tamamen 
TKGS’nin kontrolü altındadır. Kullanıcının kanal listesini değiştirecek işlemler yapmasına izin verilmez.  
 
• Esnek Kullanım: Tam Otomatik kullanımdaki bazı sınırlamalar kaldırılmıştır. Kullanıcı kanal sıralamasını kendisi 
düzenleyebilir. TKGS güncellemesi esnasında kullanıcının yaptığı kanal sıralaması muhafaza edilir.  
 
• TKGS Kapalı: TKGS devre dışıdır. Otomatik güncellemeler yapılmaz. Uydu alıcısı, TKGS entegrasyonu yapmadığı 
haliyle nasıl çalışıyorsa, o şekilde çalışmaya devam eder. Ancak yine de kullanıcının menüden TKGS Kullanıcı Güncelle 
komutunu vererek güncelleme yapması mümkündür.  
 
TKGS FAVORİ GRUPLARI 
 
TKGS’de çeşitli kategoriler (Haber, Spor, Müzik, Çocuk, vb. ) oluşturulmuştur, bunlar favori grupları olarak hazır bir 
şekilde kullanıcıya sunulmakta ve yine her zaman güncel tutulmaktadır. 
Birçok farklı TV paket yayın içerisinden TKGS verisi alınabilmektedir. Uydu alıcısı stand-by modunda olsa dahi belirli 
aralıklarla kanal listesini güncelleyecektir. TKGS güncellemeleri, uydu alıcısı TKGS verisi olan bir kanal üzerinden 
geçerken 1-2 sn içerisinde, izlenen yayında hiçbir kesinti olmadan, tamamen arka planda gerçekleşecektir. İzleyici 
kanal listesi güncellendiğinde değişiklik ile ilgili bir mesaj görecek ve yeni eklenen/çıkarılan kanallardan haberdar 
olacaktır. 
 
SİSTEM GENEL ÖZELLİKLERİ  
• TKGS uyumlu uydu alıcıları ile hiçbir kullanıcı müdahalesine gerek bırakmayan tam otomatik TV ve Radyo kanal 
güncelleme sistemi. 
• Sadece iki saniye içerisinde güncel kanal listesine sahip olma imkanı. 
• Esnek kullanım; kullanıcının ana kanal listesini özelleştirme imkanı ve özelleştirilen kanal listesinin korunarak 
güncellemelere devam edilebilmesi. 
• TKGS verisi bulunan kanallar üzerinden geçerken dahi değişikliklerin algılanması ve arka planda güncellemenin 
yapılması. 
• Stand-by konumunda TKGS verisi güncellemesinin yapılması. 
• Farklı amaçlara yönelik ana listeler arasında seçim yapma şansı (SD Liste, HD Liste) 
• Ön tanımlı favori kanal listeleri (Spor, Müzik, Belgesel vb.) 
• TKGS verisi yayınlanan paket parametreleri değişiminde dahi güncellemelerin devamlılığının sağlanması. 
 


