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Konu : İlan ve Reklamarın Basın İlan Kurumuna

Kayıtlı Gazete ve Dergilerde
Yanyınlatılması

ODALARIMIZA ( 2021/189 ) SAYILI GENELGE

İlgi : Basın İlan Kurumu Ankara Şube Müdürlüğü'nün 08.11.2021 tarihli ve
97676109-216-E.5611/2021-49723 sayılı yazısında;

Kurumumuz 195 sayılı Kanun ile kurulan, hali hazırda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına
bağlı/bağlantılı kurum olup, Kamu tüzel kişiliğine haizdir. Kurumumuzun görevi, resmi ilan ve
reklamların gazete ve dergilerde yayınlatılmasına aracılık etmektir

. Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair 195 sayılı Kanun’un “İstisna” başlıklı 42 nci maddesi:

“Madde 42 - 29'uncu maddenin (b) bendinde anılan daire ve teşekküllerle kanunla veya
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kurulan sair müesseselerin veya bunların iştiraklerinin
Kurumun şubesi bulunan yerlerde yayınlanan gazete ve dergilere verecekleri, ilân ve reklâmlar,
ancak Basın İlân Kurumu aracılığı ile yayınlatılabilir.

Kurum tarafından verilmeyen yukarıdaki fıkrada anılan ilân ve reklâmlar yayınlanmaz ve prodüktörler ne
suretle olursa olsun bu ilân ve reklâmlar hususunda gizli veya açık herhangi bir muamele veya iş
yapamazlar.”

2. Bu meyanda, Kurumumuz Genel Kurulunca alınan ve kesin hüküm niteliğindeki 153 sayılı Prensip
Kararı:
“195 sayılı Kanun'un 29 uncu maddesinde resmi ilânların, 40 ıncı maddesinde ise hususî ilân ve
reklâmların tanımı yapılmıştır. Anılan Kanun'un 29 uncu maddesinin (b) bendi ile 42 nci maddesinin
birinci fıkrasında, Basın İlân Kurumu Kanunî Müşterilerinin kimler olduğu gösterilmiştir. Bu Kanun'un
31 ve 42 nci maddeleri, sözü edilen Kanunî Müşterilerin, resmî ilân, hususî ilân ve reklâmların, Kurum
şubesi bulunan yerlerde, bu şubeler aracılığı ile yayınlatılmasını zorunlu kılmıştır.
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195 sayılı Kanun’un “Müeyyide” başlıklı 49 uncu maddesi:
…
c) Kurum Genel Müdürlüğü'nün bildirmesi üzerine kamu idare ve teşekkülleri ile ortaklıkların
sorumluları hakkında kendi statülerine göre disiplin muamelesi uygulanır. Böyle bir statü yoksa, o
teşekkülün denetleme bakımından bağlı bulunduğu veya iştigal sahasına girdiği Bakanlık, uygun gördüğü
bir disiplin muamelesi uygular. İlgili Bakanlığın yapacağı tebligata uyulması mecburidir.

Yapılacak disiplin muamelelerinin neticesi Kurum'a bildirilir. Kurum'un disiplin muameleleri aleyhinde
yetkili mercilere veya Bakanlığa itiraz hakkı vardır.”
hükmünü taşımaktadır.
Öte yandan, 195 sayılı Kanunun 37. maddesi ile Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli
Yayınlar Yönetmeliğinin 28. maddesi uyarınca, her ayın sonunda takip eden ay için Kurum Genel
Kurulca belirlenen kriterleri yerine getiren resmi ilan ve reklam verilebilecek gazete ve dergiler için
süreli yayınlar listesi düzenlenmektedir.

Resmi ilan ve reklam yayınlama hakkı kazanabilmek için bekleme süresi içerisinde bulunan, resmi ilan
yayınlama hakkı durdurulan veya resmi ilan ve reklam yayınlama hakkı sona erdirilen gazetelere ait
notların ve iletişim bilgilerinin de yer aldığı aylık “Süreli Yayınlar Listesi”, Kurum Genel Müdürlüğünce
düzenli olarak güncellenip Kurumun ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesi üzerinden
https://ilanbis.bik.gov.tr/Uygulamalar/AylikListe linkinden tüm kamu kurum ve kuruluşları tarafından
kolaylıkla kullanılarak istifade edilebilecek bir şekilde duyurulmaktadır.
Yukarıda yapılan açıklamalar neticesinde Kurum ve Kuruluşlarınızın faaliyetlerinin duyurulması, tanıtımı
gibi gazete ve dergilere verdiğiniz veya vermeyi düşündüğünüz tüm ilan ve reklamlarınızın, Ankara ilinde
yayınlanan ve ilçelerde de dağıtımı yapılan gazete ve dergilerde yayınlatılmasının yasal bir zorunluluk
olduğunu hatırlatırız.

Gereğini bilgilerinize rica ederiz.

Mehmet GÜNDOĞAN
Genel Sekreter

Hüseyin AR
Başkan Vekili


