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    MECLİS  BAŞKANI: Gündem Gereğince; İmar Müdürlüğünün 26/09/2004 gün ve 09-4-3000 
sayılı,  Balıkesir Belediyesi ve Mücavir alan sınırları içerisinde açık alanlarda  ilan, reklam ve tanıtım 
araçlarının   yol  açtığı  görsel  kirlilik,güvenlik  ve  bilgilendirme  sorunlarını  ortadan  kaldırmak  için 
Balıkesir İlan ve Reklam Yönetmeliği oluşturulmuştur.Söz konusu hazırlanan Balıkesir İlan ve Reklam 
Yönetmeliğini okutuyorum dedi ve okuttu. 

BALIKESİR   İLAN   VE   REKLAM   YÖNETMELİĞİ

      A- BAŞLANGIÇ  VE  GENEL   HÜKÜMLER

       MADDE  1- Amaç  ve  Kapsam :

     Bu Yönetmelik Balıkesir Belediyesi ve mücavir alan sınırları içerisinde açık alanlarda ilan reklam 
ve  tanıtım  araçlarının  yol  açtığı   görsel  kirlilik  ,güvenlik  ve  bilgilendirme   sorunlarını  ortadan 
kaldırmayı; ilan, reklam ve tanıtım araçlarının  kent bütününde  kullanımını düzenlemeyi , bu işleri 
yapan gerçek ve tüzel kişilerle, özel ve kamu tüzel kişilerinin  uymaları zorunlu esasları belirlemeyi 
amaçlar.

      MADDE  2- Hukuki  Dayanak :

     Bu Yönetmelik 1580 sayılı Belediye Kanunu,3194 sayılı İmar Kanunu ve bu konudaki mevzuatın 
belediyeye verdiği yetki ve görevler çerçevesinde  düzenlenmiştir.

        MADDE  3-Tanımlar :

      Açık hava  medya araçları : Açık alanlarda yetkili firmalarca ilan ve reklamların  yapıldığı her 
tür görsel ilan ve reklam araçlarını;

    Açık hava medya araçları yerleşim krokisi:  Yönetmelik kapsamındaki tüm açık hava  medya 
araçlarının yerlerinin ve düzenleme koşullarının  işlendiği krokiyi ve notlarını;

   İsim  -unvan  levhaları: Yapılarda  bulunan  kişi  ve  kuruluşlarının   tanıtımı  ve  duyurusu  için 
kullanılan ve yapıların ön  cephelerinde yer alan ilan,reklam ve tanıtım levhalarını;

     Yer ve yön gösteren levhaları: Bu Yönetmelik kapsamındaki meydan,cadde,sokak,bölge,alan ve 
tarihi-turistik yerlerin adları ile kamu kurumlarının  yerlerini işaret eden levhaları; 

       Çatı reklamları: Yapıların çatılarında herhangi bir malzeme ile yapılan tüm reklamlar

      Sağır duvar cephe reklamları:Yapıların sağır duvarlarına konstrüksiyon kullanılmadan doğrudan 
uygulanan ve her türlü malzeme ile gerçekleştirilen  ilan ve reklamları.

       Geçici  ilanlar: Genellikle bir etkinliğin duyurusu için hazırlanmış süreli ilanları:
       Kaçak ilan ve reklamlar: Bu Yönetmelik hükümlerine uyulmadan gerçekleştirilen  her türlü ilan 
ve reklamı.
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       Yetkili  makam: Balıkesir Belediye  Başkanlığı 

      Yetkili  firma:Açık  hava  medya  araçları  ile  belediyeden  veya  başka kişilerden  kiraladıkları 
yerlerde  ticari amaçla faaliyette bulunan  gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.

      MADDE  4- Açık  Hava  Medya  Araçları  Genel  Koşulları:

     Açık hava medya araçları, meydan  bulvarı,cadde ve anayollar üzerinde açık hava medya araçları 
yerleşim krokisinde belirlenen yer  ve  alanlarda  bu Yönetmelikte ve krokide belirtilen  renk,malzeme 
ve ölçü standartlarıyla  tesis edilebilir.

    Yerleşim krokisinde belirlenen yer  ve alanlardaki  her bir açık hava  medya aracı için bir kod 
numarası  verilerek  uygulama ve denetimler bu kod numarası aracılığıyla izlenir.

      Açık hava medya araçlarının bakım onarım ve temizliğinden yetkili firma sorumludur.

      MADDE  5- İlan  ve  Reklamlara  İlişkin  Genel  Koşullar :

      Açık hava medya araçları, diğer ilan reklam vasıtaları ve levhalar ;

    1- a) Trafik görüş mesafesini, yaya geçiş ve dolaşımını  engelleyecek şekilde;

         b) Kamu yararı amacı taşıyan ilanlar dışında yeşil alanlar üzerinde;

         c) Elektrik direkleri üzerinde;

         d) Belediyece belirlenen yerler dışındaki kamuya ait alanlar üzerinde  tesis edilemez.

    2-a)Yarışma veya ihale yoluyla elde edilen projelere göre düzenlenecek  alanlarda,projede belirtilen 
koşullara veya projenin özellik ve niteliğine uygun olmak.

        b) Karayollarındaki  refüj ve emniyet adalarında, trafik emniyetini ihlal etmemek:       

       c) Kent bütününde kentin estetik mimari dokusuna uyumlu olmak, ayrıca  kentin tarihsel ve doğal 
silueti  ile çelişmemek: koşuluyla   yerleşim krokisine uygun olarak yetkili  makamın onayı  ile tesis 
edilebilir.

       MADDE  6-Açık  Hava  Medya Araçları  Yerleşim  Krokisi:

      Açık hava medya araçları yerleşim krokisi bu Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenir. Uygulama 
esasları  ve standartlar  kroki  notlarında  belirtilir.  Yetkili  makam tarafından  düzenlenen  yerleşim 
krokisi  Balıkesir Belediye Başkanı’nın onayı ile yürürlüğe girer.
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       MADDE 7- Açık  Hava Medya Araçları Dışındaki İlan , Reklam  ve Levhalar :

     Bu  Yönetmelik ile düzenlenen açık hava medya araçları dışındaki tüm ilan reklam araçları ve 
levhalar  ila yapılan her türlü görsel ilan , reklam ve tanıtımlar da 5. Maddedeki ölçütler  göz önüne 
alınmak suretiyle yetkili makamca verilecek izne bağlıdır.     

       B- AÇIK  HAVA  MEDYASI  DIŞINDAKİ  İLAN  VE  REKLAMLAR

       MADDE  8- Konut  Alanlarındaki İlan ve Reklamlar:

       a) Ön bahçe nizamlı yapılardaki ilan ve reklamlar;

      Zemin katlarda işyerlerinin bulunduğu yapılarda her bir işyerinin tanıtıcı levhası 60 cm yüksekliği 
aşmayacak  şekilde ve cephesi boyunca konulabilir.   Köşe parsellerdeki yapılarda, tanıtım levhaları 
her iki cephede birden yukarıda  belirtilen koşullarda uygulanabilir.

    Birden  çok  işyeri  varsa  her  birinin  tanıtım   levhalarının  yatay  çizgileri   uyumlu  olmak;  son 
uygulayıcı  önceden standartlara göre yapılan uygulamaya ya da standarda uymak zorundadır.

   Zemin   üstü  katlardaki  konut  dışı  kullanımlarda  ön  cephede  yetkili  makamın  izni  alınarak 
0,50 m x 0.70 m. boyutlarında: ayrıca bina girişine bina cephesinden görülmeyecek şekilde  0.25 m2 yi 
geçmeyen   bir  tanıtım  levhası   konulabilir.  Konut  dışı  kullanımın  birden  fazla  olduğu   yerlerde 
levhaların  yatay ve dikey çizgilerinde, boyutlarında, düzenlemede ve malzemede  bütünlük bulunması 
zorunludur.

      Bu alanlardaki yapılarda, kamu mülkiyetine ve komşu konut birimlerinin ön bahçelerine taşmamak 
ve yapıya en fazla 3 m. yaklaşmak koşuluyla,  yüzeyi 0.50 m2’yi  aşmayan ayaklı  levha kullanılabilir.

       Konut alanlarındaki  yapılarda ışıklı ya da ışıklandırılmış tanıtım levhaları kullanılamaz.

     b)Ön bahçesiz nizamlı yapılardaki ilan ve reklamlar:

         Bu alanlarda ayaklı levha kullanılmaması  kaydıyla (a) fıkrasında belirtilen kurallar geçerlidir.

     c) Eczane ve geceleri  de hizmet veren sağlık kuruluşları, ışıklı tanıtım levhaları kullanabilir. Ayrıca 
uluslararası   standartlara  uygun mesleki  amblemin  yer aldığı 0.50 m. x  0.70m. boyutlarında ışıklı 
çıkma levha kullanabilir.
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       MADDE  9-Konut + Ticaret Alanlarındaki  İlan ve Reklamlar:

       a) Ön  bahçe  nizamlı  yapılardaki  ilan  ve  reklamlar :

      Zemin katlarda işyerlerinin bulunduğu yapılarda,her biri işyerinin tanıtıcı levhası ışıklandırılmamış 
ya  da indirekt   olarak  ışıklandırılmış   0.50 m.  yüksekliği  aşmayacak şekilde ve cephesi  boyunca 
konulabilir. Köşe  parsellerdeki yapılarda, tanıtım levhaları her iki cephede birden yukarıda  belirtilen 
koşullarda uygulanabilir. 

      Zemin  katlardaki  işyerlerinde  çıkma  şeklinde  ışıklandırılmamış  yada  indirekt  olarak 
ışıklandırılmış, düzenlendiği yerdeki döşeme kaplamasından net yüksekliği h=2.20 m. altında olmayan 
ve tabela alanı  0.50 m’ yi  geçmeyen ilan,reklam ve tanıtım levhaları kullanılabilir. Çıkma  genişlik 
mesafesi 0.50 m’ yi  geçemez.

     Zemin katlarda bulunan işyerlerinde ön bahçelere konulan ayaklı tabelalara  ışıklandırılmaması ya 
da indirekt ışıklandırılması ; döşeme kaplamasından  net yüksekliği  h=2.20 m. altında olmaması ve 
levha alanının 0.50 m2’yi geçmemesi  koşuluyla izin verilebilir.

     Zemin  üstü ticari  kullanışların tanıtım levhalarının bina cephesinde  konulması yetkili makamın 
iznine bağlıdır. Bu levhaların  boyutları 0.55 m. x 1.00 m’yi  aşamaz ve ışıklandırılamaz. 

      Zemin üstünde birden fazla  işyeri  varsa levhaların  yatay,dikey hatları  ve boyutları  birbiriyle 
uyumlu olmak zorundadır. 

     Bu alanlarda yer alan yapılarda yılbaşı bayram gibi  özel günler öncesinde, yetkili makamdan izin 
almak koşuluyla ve en fazla  7 gün süreyle cephe - vitrin ışıklandırılması yapılabilir. 

      b) Ön  bahçesiz  nizamlı  yapılardaki  ilan ve reklamlar:

          Bu alanlarda ayaklı levha kullanılmaması  kaydıyla (a) fıkrasında belirtilen kurallar geçerlidir.

      MADDE  10-Konut  Dışı  Kentsel  Çalışma  Alanlarında  İlan  ve Reklamlar :

      Bu alanlarda yeni yapı ruhsat başvurularınca uygulama detayları aşağıda belirtilen koşullara  uygun 
olarak mimari  projesinde belirtilmek kaydıyla  yapı  cephesinde tanıtım,  ilan ve  reklam yapılabilir. 
Mevcut yapılarda  yetkili makamın izni alınmak zorundadır.

     a) Tamamı tek kişi tarafından kullanılan yapılarda ön cephe yüzeyinin % 5’ini  ve 10 kata kadar 
olan yapılarda  10 m2’yi  geçmemek koşuluyla  mimari projede  ayrılan bölüme ışıklandırılmış veya 
ışıksız tanıtım levhası  konulabilir.  Köşe parsellerdeki yapılarda,  tanıtım levhaları  her iki  cephede 
birden yukarıda belirtilen koşullarda  uygulanabilir.    

      b) Birden  fazla  kişinin kullandığı yapılarda, yapı  içinde yer  alan bağımsız bölüm adedi  kadar 
tanıtım levhasının konulabileceği  yüzeyin mimari projede belirlenmesi zorunludur.
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     c) Zemin kattaki işyerlerinde kat cephe yüksekliğinin  1/5’ini ve her halde 0.70 m’yi geçmemek 
koşuluyla  cephesi  boyunca  ışıklandırılmış  veya  ışıksız  levha  kullanılabilir.  Köşe  parsellerdeki 
yapılarda tanıtım levhaları her iki cephede birden yukarıda belirtilen koşullarda uygulanabilir. Zemin 
katlardaki  işyerlerinde  çıkma  şeklinde  ışıklandırılmamış  ya  da  indirekt  olarak  ışıklandırılmış 
düzenlendiği yerdeki döşeme kaplamasından net yüksekliği h=2.20 m. altında olmayan ve tabela alanı 
0.70 m2’yi  geçmeyen ilan, reklam ve  tanıtım levhaları kullanılabilir. Çıkma genişlik mesafesi 0.50 
m2’yi  geçemez. 

      d) Üst katlardaki işyerlerinin tanıtım levhaları, yetkili makamın izni alınarak, işyerinin bulunduğu 
bağımsız bölümün ön cephe yüzeyinin % 5’ini  ve 10 kata kadar olan yapılarda  10 m2’yi  aşmamak 
koşuluyla  yatay veya dikey olarak ışıklandırılmış veya ışıksız düzenlenebilir. 

     e) Bu alanlarda   ön bahçeli nizamda yer alan yapılarda, kamu mülkiyetine ve bitişik parsellere 
taşmamak  ve  yapıya 3 m.’ den,  parsel  sınırına  1 m.’den  fazla yaklaşmamak  koşuluyla,  yüzeyi 
2.00 m2’ yi  aşmayan ışıklandırılmış veya ışıksız ayaklı levha kullanılabilir.

       MADDE  11- Sanayi Alanlarındaki  İlan ve Reklamlar :

       a) Sanayi  tesislerinin  cephelerinde  yer  alacak  tanıtım  levhaları,  cephe  yüzeyinin  % 3’ünü 
geçemez. Tanıtım levhaları mimari uyumu sağlamak ve çıkma mesafesi en fazla 2 m. olmak koşuluyla 
çıkma  biçiminde  yapılabilir.  Birden  fazla  yola  cepheli  yapılarda  yola  bakan  her  cephe  için  aynı 
uygulama yapılabilir.

       b) Bu tür alanlarda ön bahçe  varsa, kamu mülkiyetine ve bitişik parsele taşmamak ve yapıya 
3 m’den,  parsel  sınırına  5 m.’den  fazla  yaklaşmamak   koşuluyla   2.50 m2 yi  aşmayan bir  adet 
ışıklandırılmış  veya  ışıksız  ayaklı  levha  konulabilir.  Uygulamalarda  boyut  aydınlatma  ve  oran 
yönünden  bütünlük aranır.
       
       MADDE  12- Çatı Reklamları :

       Çatı  reklamları,

       1-Mevcut Yapılarda :

      Kullanılan malzemenin teknik özellikleri, elektrik  tesisatı ve statik  projeleri  ile  birlikte, değişik 
açıdan mevcut durumun görüntüleri,  yapının çatı katı rölevesi,  önerilen reklamın cepheyle  birlikte 
görüntüsü ve yapının çevresindeki  mekansal özellikleri  belirten krokiyle yetkili makama başvurularak 
alınacak izinden  sonra çatı reklamı tesis edilebilir.

       2-Yeni Yapılarda:     
  
       Mimari projeye bağlı olarak reklamın konulacağı  yer tanımlanıp yukarıda sayılan  belgelerle 
birlikte yetkili makama başvurularak  alınacak izinden sonra çatı reklamı tesis edilebilir.
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      Çatı reklamları,  yer  aldığı  yapıda  bulunan kişilere ait olabilir.

     Çatı reklamlarının yüksekliği, yapının ve çevresinin özellikleri  dikkate alınarak yetkili makamca 
belirlenir.

   Sit  alanlarında,  yetkili  makam  tarafından  kentin  siluetini  etkileyeceği  belirlenen  yerlerde  ve 
yürürlükteki imar planlarına göre  konut alanlarda bulunan yapıların çatılarına reklam konulamaz.

      Çatı reklamları amblem , isim ve grafik anlatımlar dışındaki ayrıntıları içeremez.

      Çatı reklamlarında kullanılacak malzeme dış etkilere karşı dayanıklı olmak zorundadır.

    Çatı reklamlarının bu Yönetmelik  hükümlerine aykırılığı halinde yapı maliki veya tüm malikler 
yetkili firma ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.

      MADDE  13- Sağır Duvar Cephe Reklamları :

     Duvar cephe reklamları, müellifinden onay alınarak; önerilen reklamın boyut,renk, tasarım olarak 
görüntüsü, kullanılacak özel gereçler ışıklandırma yapılacaksa aydınlatma sistemiyle ilgili ayrıntılar , 
proje  uygulandıktan  sonraki  cephe  görüntüleri,  yapının  çevresiyle  ilişkisini  açıklayan  görüntüler, 
fotoğraf  çekme noktalarının ve açılarının da yer aldığı çevredeki yapılaşmayı  tanımlayan bir krokiyle 
birlikte yetkili  makama  başvurularak alınacak izinden sonra tesis edilebilir.

    Sit alanlarında yetkili makam tarafından  kentin siluetini etkileyeceği  belirlenen yerlerde duvar 
cephe reklamı tesis edilemez. Özel projelendirme  gerektiren kentsel açık alanlarda  duvar reklamı 
konulabilecek binalar müellifi  tarafından proje içinde belirlenir.

    Duvar reklamları kentsel görünümü zenginleştirecek grafik ve sanatsal  değeri olan duvar resmi 
niteliğinde  olmak, grafik ve reklamın ana temaları  dışındaki ayrıntılara  yer vermemek zorundadır. 
Ad ve amblem duvar reklamının en fazla % 15 ‘ini kapsayabilir.

      Duvar reklamları ön cepheye dönemez. Pencere ve diğer boşluklar  bulunan cepheler duvar reklam 
alanı olarak kullanılamaz. 

       Duvar reklamların  dış koşullara dayanıklı malzeme ile yapılabilir.

      Duvar reklamlarının süresi en fazla bir yıl olup, süre bitiminde  yetkili firma çevre kirliliğine yol 
açmayacak  biçimde  reklamı  kaldırmakla   yükümlüdür.  Reklamın  kaldırıldığı  cephenin  yapının 
renkleriyle  uyumlu  olarak  boyanması  zorunludur.  Duvar  reklamlarının,  reklamı   koyan  firma 
tarafından  mevsim değişikliklerine bağlı olarak bakımı yapılacaktır.
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       MADDE  14- Diğer  Yerlerdeki  İlan  ve Reklamlar :

     Bu Yönetmelik kapsamındaki adı geçmeyen her türlü açık hava ilan ve reklamı için Yönetmelik 
hükümleri çerçevesinde, yetkili makamın onayı doğrultusunda  uygulama yapılır.

       MADDE  15-Geçici  İlanlar:

      a) Genellikle  iki ağaç ya da iki direk arasına asılan bez-muşamba  üstüne boya veya yapıştırma 
tekniğiyle  oluşturulan pankartlar sadece kültürel , sosyal,politik etkinliklerin duyurusu  için; en çok  7 
gün süreyle ve yetkili makam tarafından  verilen izinle ve harçları yatırmak suretiyle kullanılabilir.

       b)Pankart haricindeki geçici ilan uygulamalarına yetkili makamın onayı ve belirlediği süre ile izin 
verilir.        

        MADDE 16-Halka  Açık  İlan  ve Levhalar:

        Balıkesir  Belediyesi  kentte  yaşayanların sosyal,  kültürel, politik  etkinliklerinin  duyurusu   için 
gerekli  rüsum  ve  harçlar  yatırıldıktan  sonra  kullanılabilecek  ücretsiz  ilan  levhaları  düzenler.  Bu 
levhalara  ilan sahibinin  veya  vekilinin başvurusu üzerine yetkili makamca ilanın mühürlenmesinden 
sonra en fazla 1.00 m.x 0.70 m. boyutlarında ve 7 gün süreyle  ilan asılabilir. Halka açık ilan levhaları 
aracı kişiler tarafından ve /veya ticari amaçla kullanılamaz.

       C- BİLGİLENDİRME  LEVHALARI  

       MADDE 17-Yön Gösteren Levhalar: 

    Yön gösteren levhalar,  Balıkesir  Belediyesi  tarafından hazırlanacak norm ve standartlara  göre 
düzenlenir.

       MADDE 18-Yer Gösteren Levhalar:

      Yer  gösteren  levhalar  Balıkesir  Belediyesi  tarafından  standart  konstrüksiyonlar  belirlenerek 
gerekli görülen meydan, cadde ve sokaklara yerleştirilir.

      Bu düzenlemede öncelikle  kamu kurum ve kuruluşlarını, ikinci sırada  turistik belgeli ve kültürel 
amaçlı işletmeleri üçüncü sırada ise diğer ticari kuruluşları gösteren levhalar yer alır.

       MADDE 19-Teknik  Alt  Yapı  Bilgilendirme  ve  Uyarı  Levhalar :

    Kent içi  açık alanlarda yapılan teknik  altyapı  bakım,onarım,yenileme ve tesis  uygulamalarına 
başlanmadan 5 gün önce o çalışmayı  yapan kuruluş, çalışmanın yapıldığı yere, çalışmanın amacını, 
başlama ve bitiş süresini, çalışmayı yapan kuruluşun ismini bildiren, boyutları ve özellikleri  yetkili 
makam tarafından belirlenen yeterli sayıda bilgilendirme levhası  yerleştirir.  Bu levhalar çalışmanın 
bitimine kadar çalışma yerinde bulundurulur.



BALIKESİR   BELEDİYESİ   MECLİS   KARARI

               DÖNEM    BİRLEŞİM                    OTURUM KARAR  SAYISI

    73.             I.     I.              91

       Balıkesir   Belediye  Meclisi   05 / Ekim / 2004  Salı  günü  saat:20.30’ da   Belediye   Başkanı    
       Sabri UĞUR’ un Başkanlığında  28  üyenin  katılımıyla  Belediye  Meclis  Salonu’nda toplandı.

      Teknik  alt yapı uygulamasının yapıldığı yere, o çalışmayı  yapan kuruluş tarafından, çalışmanın 
başladığı andan itibaren,  trafik emniyeti  ve can güvenliği yönünden gerekli olan ışıklı ve ışıksız  uyarı 
işaretleri  yerleştirilir. Uyarı işaretleri çalışmanın  bitimine kadar çalışma yerinde bulundurulur.

       MADDE  20-İnşaat  Alanlarının  Cephelerindeki  Düzenlemeler:

       İnşaat faaliyeti  süren parsel sınırlarında, kaldırımdan yaya geçişini engellemeyecek biçimde tek 
tip malzemeden imal edilmiş paravan sistemi kullanılmak zorundadır. Paravan yüzeyinin % 20 ‘sini 
geçmeyecek  biçimde inşaat yapımcısı firmanın ve yan firmaların adları ve amblemleri  bulunan ilan 
düzenlemeleri yapılabilir.       
       
       D-CEZA  HÜKÜMLERİ
       
     MADDE 21- Konstrüksiyon  kullanılarak  yapılan  kaçak  ilan  ve reklamlarda; ilanı ve reklamı 
yapılan ile ilan reklamı yapana, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun  42/II  maddesinde  belirtilen miktarda 
para cezası verilir.

       E-SON HÜKÜMLERİ

    Madde 22-Bu Yönetmelik Balıkesir  Belediye  Meclisi   tarafından onaylandıktan sonra  yayımı 
tarihinde yürürlüğe girer.

     Madde 23-Bu Yönetmelik Balıkesir  Belediyesi  yetki  ve  görev  alanında  Balıkesir Belediye 
Başkanı, tarafından yürütülür. 

      GEÇİCİ  MADDE 1- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte yetkili firmalar,sözleşme süreleri 
ile sınırlı  olarak, mevcut ilan ve reklamlarına  devam ederler.

       GEÇİCİ  MADDE 2-Yetkili  firmaların  ilan  ve  reklamları   mevcut  kira  sözleşme  süreleri 
sonunda, diğer tüm ilan,reklam ve levhalar, bu Yönetmeliğin yayım  tarihinden itibaren 12 ay içinde 
bu Yönetmelik hükümlerine uygun hala gelmek zorundadır.     
         
     MECLİS  BAŞKANI :  Evrak ve eklerinin okumasına  müteakip, evrak üzerinde müzakerelere 
geçildi. Yapılan görüşmeler sonunda müzakerelerin tamamlandığını ve oylamaya geçileceğini bildirdi. 
Yapılan oylama neticesinde; Balıkesir İlan ve Reklam Yönetmeliği oybirliği ile kabul edildi. 
 

              Sabri  UĞUR Nail  BAKİOĞLU
            Meclis Başkanı                     Katip 
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