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RAPOR İÇERİĞİ
 Çanak anten ve set üstü kutu toplam satışları

TV izleme nokta adedi ve tercih seçenekleri
TV imalat adetleri ve iç, dış piyasa satış oranları

İmal edilen kutuların teknik özelliklerine göre dağılımı
2014 yılından beri satılan cihazlardaki

SD ve HD cihaz karşılaştırmaları
Set üstü kutular ve uydu alıcıları için ortalama fiyat aralığı

Türkiye’de yayın yapan Uydu TV yayıncılık adedi
İnternet TV yayıncı adedi

IPTV’de illegal abonelik adetleri
TKGS uygulanmış TV ve Set Üstü Kutu marka adedi

Tahmin edilen illegal serverlara abone sayısı
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2022 Yılı verilerinde iç piyasada satılan
cihazlara ilişkin detaylar

530BİN
Sadece IP özellikli receiver 
adedi

750BİN IP ve TKGS özelliği olan uydu 
alıcısı adedi

1.4MİL. Onaylı TKGS yazılı olan
uydu alıcısı adedi

210BİN
adet ithal TV arkası Stick 
Dongle olarak satılmıştır.          
(Bu üründe platfom satışları dahildir)

40BİN
adet merkezi sistem cihazı          
IP ve uydu alıcı özelliğine 
sahiptir.

3.1MİL. TV satışı gerçekleşmiştir.

500BİN TV’de (ithal bitmiş olarak getirilen 
ürünlerde) TKGS yazılımı yoktur.

1.2MİL. adet çanak anten satışı
yapılmıştır.

2021-2022
TKGS Özellikli
Cihaz Karşılaştırması

TKGS Özellikli
Televizyon

TKGS Özellikli
Uydu Alıcısı

Ülkemizde 49 Milyon sabit noktada TV izlenmektedir
Televizyon izlenme tercihleri şu şekildedir;

Uydu
Yayıncılığı FTA

İnternet
Yayıncılığı

Pay TV

 22.050.000 / %45

 17.150.000 / %35

 4.606.000 / %9,4

Mobil TV  3.675.000 / %7,5

Kablo TV  1.470.000 / %3

Karasal TV  49.000 / %0,1

4.18Milyon

3.11Milyon

2021
2022

3.5Milyon

2.25Milyon

2021
2022

Son 10 ayda imalatçı ve ithalatçı firmalarımız tarafından 7.8 milyon TV imal edilmiş ve bu 
imalatın/ithalatın 3.1 milyonu iç piyasada satılmış, kalan 4.7 milyonu ise ihraç edilmiştir.

İç piyasada satılan televizyonların;

2.8MİLYON
adedi smart
özelliklidir.

2.6MİLYON
adedinde onaylı TKGS

yazılımı vardır.

500BİN
adet ithal TV, TKGS
olmadan satılmıştır.

1.1MİLYON
adet TV, monitor olarak

da çalışabilmektedir.

www.tuyad.org



Son 8 ayda imalatçı ve ithalatçı firmalarımız tarafından
5,3 milyon Set Üstü Kutu imal/ithal edilmiştir.

2,2 milyon cihaz iç piyasada satılmıştır.

40BİN Modül tip receiver
150BİN USB ve DONGLE tip cihazlar

1.7MİLYON HD receiver
400BİN SD receiver

900BİN IP Box
500BİN Android STB

300BİN Kablo TV box
380BİN cihaz PAY TV özelliklidir.

1.6MİLYON Karasal STB

İç piyasada son sekiz ayda satılan 2.2 milyon uydu alıcısı receiverların tamamında TKGS yazılımı 
mevcuttur. Bu yazılımın 1.95 milyonu TÜRKSAT tarafından onaylı olup, kalan 250 bin cihaz onaysız 
olarak satılmıştır.

TKGS Onaylı ve süreci devam eden 55 ayrı markada 1.480 model onaylı ve halen tespiti yapılmış         
17 onaysız 273 marka ve modelde TV ve Uydu alıcı sahada satışı yapılmaktadır.

İç piyasada satılan (yazılımlı) TV ve receiverlarda TKGS menüde açık olarak bulundurma ve aktif kullanım 
oranı,
• Televizyonlarda %98 (3 milyon aktif kullanım ve açık seçenekli imalat yapılmaktadır)
• Receiverlarda %35 (770 bin aktif kullanım ve açık seçenekli imalat yapılmakta ve satışa sunulmaktadır) 

TKGS | Türksat Kanal Güncelleme Sistemi 

TÜRKSAT A.Ş.’nin 2013 yılında hizmete sunduğu TKGS sistemi, TÜRKSAT - TUYAD iş birliği ile sektör 
firmalarımızın kullanımına sunulmuştur.

Sahada bulunan tüm uydu alıcı ve TV’lerin %86‘sında TKGS yazılımı mevcuttur. Sahada toplam                
36 milyon uydu alıcısı bulunmaktadır. Bunların %79’unda HD özelliği ve %93’ünde TKGS yazılımı mevcut-
tur. Aktif kullanılan uydu alıcı yanı sıra ikinci bir cihaz tercihinin SD olduğu varsayılmaktadır.

49 Milyon noktada TV izlendiği göz önünde bulundurulduğunda halen sahada çalışan TV’lerin          
(embedded veya monte edilebilen HD kutu ile) %86’sında TKGS yazılımı aktif olarak vardır.

www.tuyad.org



Receiver Satış Oranları ve PAY TV Platformları

Geçtiğimiz yıl satış adetlerinde ön görülen sayı 5 milyonken, son sekiz ayda ulaşılan 3,7 milyon adettir.

2020 yılında toplam 4.1 milyon adet receiver iç piyasada satışı yapılmıştır. Platformların toplam 
satışı 350 bin adettir. Bu sayıya internet PAY TV’ler dâhildir. PAY TV’lerin son bir yıldaki abonelerine 
verdikleri hizmet artış/ düşüş oranları;

 • D-Smart -%3
 • Digitürk -%1
 • Türk Telekom -%4
 • Türksat %6
 • Mobil TV’ler ve uygulamalar %29
 • Dijital platformlar %32

Yurt dışı merkezli platformlar ise %57 oranında abonelik artışı göstermiştir 

2014/2022 yılları arası satılan cihazlardaki
SD ve HD cihaz karşılaştırmaları

SD
2014-2015

%60
%40

HD SD
2015-2016

%35

%65

HD SD
2016-2017
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HD SD
2017-2018
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HD SD
2018-2019
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%50
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SD SD
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2021-2022

%40
%59
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BOX
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Türkiye’de yayın yapan Uydu TV ve IPTV yayıncılık adetleri;

Uydu TV yayıncılık; 429 TV kanalının 560 yayını bulunmaktadır.
IPTV yayıncılık; 1.630 adet. Bunların içinden sadece 410 tanesi RTÜK lisanslıdır.

İnternet üzerinden yayın yapan IPTV’lerdeki illegal abonelik adetleri;

Ülkemizde yayın yapan PAY TV’lerin yasal abonelikleri yaklaşık 4.6 milyon adettir. Bunun dışında izleme 
oranlarında %75 oranında yasal olmayan abonelik mevcuttur. Bu abonelikler, internet üzerinden satılan 
server giriş kodları ile yapılmaktadır. Buna göre yaklaşık 8,5 milyon gayri resmî abonelik bulunmaktadır. 
Bunun yaklaşık 6,2 milyonu Bein Sport izlemektedir. 

Set üstü kutular ve uydu alıcıları için ortalama fiyat aralığı;

HD Uydu Alıcısı
550 TL / 650 TL

İnternet Girişli
850 TL / 950 TL

Android Box
1.700 TL / 1.900 TL

www.tuyad.org


