


Basın İlan Kurumu aracılığıyla gazetelerde ve 

elektronik ortamda yayınlatılan resmi ilanların tek 

çatı altında toplandığı ve geniş kitlelere ulaştırıldığı 

ilan portalı ilan.gov.tr Türkiye’nin en büyük ilan 

portalı olma hedefi doğrultusunda emin adımlarla 

ilerlemektedir.  

Gazetelerde mevzuat gereği yayınlatılan resmi ilan 

ve reklamlar veya elektronik ortamda yayını 

zorunlu resmi ilanlar ile özel ilan ve reklamların 

Kurumumuzun İlan Portalı ilan.gov.tr internet 

sitesinde yayınlanmasına ilişkin usul ve esasları 

kapsayan Basın İlan Kurumu İlan Portalı 

Yönetmeliği 12 Aralık 2020 tarihinde Resmi 

Gazetede yayımlandı. 

Türkiye’nin ilan portalı  
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Resmi ilanlara tüm platformlardan erişim 

Kurum personeli tarafından yönetilen ve içeriği 

sürekli zenginleştirilen ilan.gov.tr internet sitesinde 

her gün ortalama 700’ün üzerinde resmi ilan 

kamuoyuna duyuruluyor.  

Kurum şubesi bulunan 81 ilde neşrolunan yaygın, 

bölgesel ve yerel gazetelerde yayınlatılan resmi 

ilanların dijital platforma taşındığı ilan.gov.tr 

internet sitesinin mobil uygulaması ve Kurumumuz 

görev alanındaki 900’den fazla gazetenin internet 

sitesinde yer alan dijital pano (widget) 

uygulamasıyla resmi ilanlar artık daha geniş 

kitlelere ulaşıyor. 
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İcra ilanları 

İcra ve İflas Müdürlükleri ile Sulh Hukuk 

Mahkemeleri Satış Memurlukları tarafından satışı 

yapılan menkul ve gayrimenkul açık artırma satış 

ilanları gazetelerin basılı sayılarıyla eş zamanlı 

olarak ilan.gov.tr internet sitesinde “İcra İlanları” 

sayfasında kamuoyuyla paylaşılmaktadır. 

Satış tarihine kadar sitede yayın konumunda 

bulunan icra ilanları, yayın süreleri dolduktan sonra 

sitenin arşiv bölümünde kullanıcıların erişimine açık 

tutulmaktadır. İcra ilanları site ziyaretçilerinin en 

çok görüntülediği ve ilgi gösterdiği ilanlar 

konumundadır. 
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İhale ilanları 

Kamu kurum ve kuruluşlarının 2886 sayılı Devlet 

İhale Kanununu uyarınca yaptıkları 

menkul/gayrimenkul satış, kiraya verme, irtifak 

hakkı tesis edilmesi gibi konulardaki ihale ilanları 

ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında 

gerçekleştirilen mal alım, yapım işleri, kiralama ve 

hizmet alım ihalelerine ilan.gov.tr’de yer 

verilmektedir.  

Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi kanun ya da 

yönetmelik hükümleri gereğince gazetelerde 

yayınlattıkları ihale ilanları ile özel 

kurum/kuruluşların Kalkınma Ajanslarıyla ortak 

yaptıkları projelere ilişkin ihale ilanları da sitemizde 

kamuoyuyla paylaşılmaktadır.  
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Tebligat ilanları 

Yargı organlarının, mahkemelerin, icra 

müdürlüklerinin ve kamu kurum/kuruluşlarının ilgili 

kanun, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ve 

yönetmelik hükümleri doğrultusunda gazetelerde 

yayınlattığı adli ve kurumsal tebligat ilanları  sitede 

yer alan bir diğer ana ilan kategorisidir.   

Kamu kurum ve kuruluşlarının 7201 sayılı Tebligat 

Kanununa göre elektronik ortamda yayınlanması 

gereken ilanen tebligatları ve İcra İflas Kanununun 

288’inci maddesi gereğince Konkordato ve Mühlet 

ilanları da Basın İlan Kurumu vasıtasıyla ilan.gov.tr 

internet sitesinde yayınlanmaktadır. 

İlan portalında, özel kurum ve kuruluşların ilgili 

kanun, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ve 

yönetmelik ve gereği gazetelerde ilan etmeleri 

gereken ÇED toplantısı, genel kurul, tasfiye vb. 

konulardaki ilanları ve kamuoyunu ilgilendiren 

kurumsal duyuruları da yer almaktadır. 
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Personel Alımı ilanları  

İlan portalında, akademik personel alımı, askeri 

personel ve sivil memur alımı, öğrenci alımı 

(Yüksek lisans, doktora, özel yetenek sınavı), kamu 

personel alımı ve kamu ve Yüksek Öğretim Kurum 

sınavlarına dair ilan ve duyurular gazeteler ile eş 

zamanlı olarak yayınlandığı günden itibaren ilanda 

belirtilen sürelerde veya son başvuru tarihine kadar 

yayınlanmaktadır.   

Resmi Gazete'de ve Devlet Personel Başkanlığının 

internet sitesinde yayınlatılan ilanlara da ilan 

portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer 

verilmektedir. Personel Alımı kategorisindeki ilanlar 

en çok görüntülenme oranına sahip ilanlar 

arasındadır. 
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Vakıfbank ilanları 

Kurum Harici İlanlar  

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ile Kurumumuz 

arasında yapılan işbirliği neticesinde ilan.gov.tr 

internet sitesinin “Kurum Harici İlanlar” bölümünde 

Vakıfbank’ın satışını gerçekleştirdiği 

gayrimenkullere ilişkin ihale ilanları görselleriyle 

birlikte yayınlatılmaktadır. 

Vakıfbank ilanları sayfamızda satışı yapılan 

taşınmazın özellikleri (oda sayısı, m2) ihale 

başlangıç bedeli gibi ayrıntılı bilgiler kamuoyuyla 

paylaşılmakta ve ihaleye katılmak isteyen 

kullanıcılar Vakıfbank internet sitesine 

yönlendirilmektedir. 
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Vakıflar Genel Müdürlüğü İlanları 

Kurum Harici İlanlar  

Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı Bölge 

Müdürlüklerinin Basın İlan Kurumu görev 

alanındaki gazetelerde yayınlatılan ihale ilanlarının 

yanı sıra aynı Genel Müdürlüğün kurumsal internet 

sitesi “www.vgm.gov.tr” üzerinden kamuoyuyla 

paylaştığı ihale duyuruları Kurum Harici İlanlar 

Bölümünde “Vakıflar Genel Müdürlüğü İlanları” 

sayfasında yer almaktadır.  
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İstanbul Ticaret Odası İlanları 

Kurum Harici İlanlar  

İstanbul Ticaret Odası (İTO) ile Basın İlan Kurumu 

arasında yapılan protokol sonucunda, İTO’nun 

düzenlediği fuarlara ilişkin duyurular, Kurum Harici 

İlanlar bölümünde “İTO ilanları” sayfasında katılım 

şartları, taahhüt edilen hizmetler, banka ve ödeme 

bilgileri, fuar başlangıç ve bitiş tarihleri gibi 

bilgilerle birlikte kamuoyuyla paylaşılmaktadır. 
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Halkbank İlanları 

Kurum Harici İlanlar  

Halk Bankası ile Basın İlan Kurumu arasında 2019 

yılı içerisinde yapılan protokol sonucunda, Türkiye 

Halk Bankası A.Ş. tarafından ihale yoluyla satışı 

yapılan gayrimenkullere ilişkin satış duyurularına 

Halk Bank İlanları sayfasında yer verilmektedir. 

Kurum Harici İlanlar bölümünde “Halkbank ilanları” 

sayfasında satışı yapılan gayrimenkullerin 

görselleri, Google Maps uygulaması ile konum 

bilgisi, satış bedeli gibi birçok bilgi kamuoyuyla 

paylaşılmaktadır. 
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Ziraat Bankası İlanları 

Kurum Harici İlanlar  

Ziraat Bankası  ile Basın İlan Kurumu arasında 2020 

yılı içerisinde yapılan protokol sonucunda, Ziraat 

Bankası tarafından ihale yoluyla satışı yapılan 

gayrimenkullere ilişkin satış duyurularına Ziraat 

Bankası İlanları sayfasında yer verilmektedir. Kurum 

Harici İlanlar bölümünde “ Ziraat Bankası ilanları” 

sayfasında satışı yapılan gayrimenkullerin 

görselleri, satış bedeli, özellikleri gibi birçok bilgi 

kamuoyuyla paylaşılmaktadır. 
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Resmi ilanlar manşette 

Resmi ilanlara olan ilginin artması ve site içeriğinin zenginleştirilmesi amacıyla ilan.gov.tr’de yayınlatılan resmi 

ilanlardan kamunun genelini ilgilendiren ve haber değeri taşıyan ilanlar internet sitesinde haber olarak 

duyurulmaktadır.  
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Resmi ilanlar gazete haber sayfasında 

Kurumumuz görev alanındaki gazeteler de resmi ilanları 

haberleştirerek hem gazete haber sayfalarına hem de 

internet (haber) sitelerine taşımaktadır. 
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ilan.gov.tr sosyal medyada  

Resmi ilanlar ilan.gov.tr’nin Facebook, Twitter, Instagram ve Linkedin hesapları ile Youtube kanalında 

paylaşılmaktadır.  
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ilan.gov.tr sosyal medyada 
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ilan.gov.tr sosyal medyada 

16/20 



ilan.gov.tr ziyaretçi trafiği 

  

Kurum ilan portalının 2019 yılında 14 milyon olan 

kullanıcı sayısı 2020 yılında 17 milyon olurken 

internet sitesini ilk ziyaretlerinden sonra 

kullanıcıların siteye tekrar giriş yaptığını ifade eden 

oturum sayısı 2019 yılında 25 milyon iken, 2020 

yılında ise 32 milyona  yükselmiştir.  

Site ziyaretçilerinin yaptığı sayfa 

görüntülemelerinin toplamını ifade eden sayfa 

görüntülenme sayısı ise 2019 yılında 102 milyon 

iken 2020 yılında 135 milyon  olarak ölçülmüştür.  
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ilan.gov.tr ziyaretçi trafiği 
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ilan.gov.tr’ye yapılan yönlendirmeler 
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Cumhurbaşkanlığı; 1 

Valilik; 75 

Bakanlık; 1 

Belediye; 67 

Kaymakamlık; 35 

Üniversite ; 16 

Kamu İdaresi; 6 

Oda-Borsa-STK; 35 

Cumhurbaşkanlığı

Valilik

Bakanlık

Belediye

Kaymakamlık

Üniversite

Kamu İdaresi

Oda-Borsa-STK

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İnternet Sitelerinden ilan.gov.tr’ye Yapılan Yönlendirmeler 



Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü 

Abdurrahman Nafiz Gürman Mah., General Ali Rıza Gürcan Cad., No:27, Merter Platform, A Blok,Kat:2, PK:34164, Güngören/İSTANBUL  

• 0 (212) 999 40 40 • gmilan@bik.gov.tr 

Türkiye’nin İlan Portalı 

facebook.com/resmiilan 

twitter.com/ilangovtr 

instagram.com/resmiilan  

linkedin.com/company/ilan-gov-tr 

youtube.com/c/ilangovtrTurkiyeninİlanPortali  


