
 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

 

Aşağıda ifade edilen sorularımın Başbakan Sayın Binali YILDIRIM tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

 

Saygılarımla.  
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Özellikle yerel gazeteler için hayati öneme sahip resmi ilanlara ilişkin fiyat tarifesi, 

her yıl Basın İlan Kurumu Genel Kurulu’nun tavsiyesiyle, Bakanlar Kurulu tarafından 

belirlenmektedir.  

 

Resmi ilanlarla ilgili olarak, halen 12 Şubat 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 

2016/8430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde belirlenen sütun/santim birim fiyatları 

uygulanmaktadır. Buna göre resmi ilanların bir santimetresinin tek sütundaki yayım ücreti 

10,40 TL; günlük fiili satış ortalaması 50 binden fazla olan gazeteler için bu fiyat 36,50 

TL’dir. Bu tarife, 1 Mart 2016’dan itibaren yürürlüğe girmiştir.   

 

Fakat genel olarak her yıl ilk aylarda yapılan ilan fiyatı güncellemesinin bu yıl 

geciktiği anlaşılmaktadır. İlan fiyatlarıyla ilgili son kararın yürürlüğe girdiği 1 Mart 2016’dan 

bu yana Türk Lirası’nın dolar karşısında yaklaşık yüzde 21 değer kaybetmiş; kağıt, kalıp, 

film, boya gibi zorunlu malzemeleri dövizle satın alan yerel gazeteler ekonomik olarak ciddi 

şekilde sıkışmıştır. Yerel gazetelerin aylık zorunlu giderlerini karşılamasında önemli rol 

oynayan resmi ilanların tarifesinde artış geciktirilerek yerel basın bir anlamda 

cezalandırılmaktadır.       



Ayrıca, 2016 yılına kadar resmi ilan fiyatlarının 10 binden, 25 binden ve 50 binden 

fazla satışı olan gazeteler için ayrı ayrı belirlenmesi uygulamasından 2016’da vazgeçilmiş, bu 

yıldan itibaren sadece 50 binden fazla satışı olan gazeteler için farklı fiyat belirlenmesi yoluna 

gidilmiştir. Böylece satışı 50 binden az, 10 bin ve 25 binden fazla olan gazetelere verilen 

resmi ilan ücretleri fiilen düşmüştür.  

  

Diğer taraftan, 23-25 Kasım 2016 tarihleri arasında yapılan Basın İlan Kurumu Genel 

Kurulu’nda; Resmi İlan Fiyat Tarifesinin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması hakkında 

sunulan Yönetim Kurulu teklifi, günlük fiili satışı 50 binin altında olan gazeteler için 12,00 

TL, günlük fiili satışı 50 binin üstünde olan gazeteler için 38,00 TL’lik sütun/santim birim 

fiyatı şeklinde güncellenmiş, tarife Bakanlar Kuruluna arz edilmek üzere kabul edilmiştir.  

 

Resmi ilan fiyatlarında güncellemenin gecikmenin Bakanlar Kurulu kararının Resmi 

Gazete’de yayımlanmamasından kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Kaldı ki konuyla ilgili 

Bakanlar Kurulu Kararı, Mayıs ayında yayımlansa bile yürürlüğe girişi takip eden ayın başı (1 

Haziran 2016 tarihi itibariyle) olacaktır. Kararın Haziran ayına kalması durumunda ise yeni 

fiyatların uygulanması Temmuz ayına kalacaktır.   

 

Bu çerçevede; 

 

1- Resmi ilan fiyat tarifesinde güncellemenin gecikmesinin sebebi nedir? 

 

2- Basın İlan Kurumu’nun kabul ettiği 12,00 TL’lik birim fiyatla ilgili olarak Kurum 

ile Hükümetiniz arasında bir anlaşmazlık söz konusu mudur? 

 

3- Döviz kurlarındaki artış nedeniyle artan maliyetler karşısında özellikle yerel basının 

desteklenmesi konusunda bir çalışmanız bulunmakta mıdır? 

 

4- Bu yıla ait resmi ilan fiyat tarifesinin Resmi Gazete’de ne zaman yayımlanması 

planlanmaktadır?   


