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Karar
Belediye Meclisi 01.12.2014 Pazartesi günü saat 10.00’da yukarıda isimleri yazılı üyelerin katılımıyla Belediye Başkanı Ekrem
İMAMOĞLU’ nun başkanlığında Aralık ayı toplantısının 1. birleşimini yapmak üzere Meclis salonunda toplandı. TEKLİF : Basın Yayın ve
Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün 29.09.2014 tarih ve 35256 sayılı teklifi. 25.11.2014 tarih ve 2014/02 sayılı Kültür ve Turizm Komisyonu
Raporu KONUNUN ÖZÜ: Belediye Logosu KOMİSYON İNCELEMESİ: Beylikdüzü Belediye Meclisinin 02.10.2014 tarihinde yapılan Meclis
toplantısında gündeme alınarak Komisyonumuza havale edilen, 29.09.2014 tarih ve 35256 sayılı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler
Müdürlüğünün yazısı BAŞKANLIK MAKAMINA 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin (n) bendine göre; Belediyemizce
kullanılacak yeni logonun görüşülmesi ve kabul edilmesi için, yazımızın Belediye meclisine havalesini tensiplerinize arz ederim.
Şeklindeki Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün teklifi; KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Teklif komisyonumuzca incelenmiş olup, kurumsal
kimliği temsil eden yeni belediye logosu, Beylikdüzü Belediyesinin tüm çalışmaları için, bir görsel tasarım kılavuzu olacaktır.
Belediyemizin görsel tasarım çizgisi kurumsal kimlik kitapçığı ile belirlenmiş olup, logo, uygulamaları renkler pantone kodları kurumsal
fontumuz ve tüm görsel tasarım uygulamaları belirtilmiştir. Belediye Kanunun 81.maddesinde, beldeyi tanıtıcı amblemin (logo)
değiştirilmesine ilişkin kararlarda, meclis üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı aranmaktadır. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun
81.maddesi gereği, Ad Verme, Tanıtıcı Amblem, Flama ve benzerlerinin tespitine ilişkin kararlarda nitelikli ve Belediye meclisinin görev
ve yetkilerini düzenleyen 18. Maddesinin (n) bendine göre, Kırlangıcı simge eden Belediyemizin yeni Logosunun kabulü ile ilgili Basın
Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün 29.09.2014 tarih ve 35256 sayılı teklifi; Komisyonumuzca uygun görülerek oybirliği ile kabulüne
karar verildi. KARAR: Belediye Kanununun 81. maddesindeki Belediye Tanıtıcı Ambleminin (Logo) Kırlangıcı simde eden yeni
oluşturulması şeklinde rapor tanzim edilmiştir. 5747 sayılı Kanunla kurulan Beylikdüzü İlçe Belediyesi üç ilk Kademe Belediyesinin
birleşiminden sonra yeni bir ilçe belediyesi oluşturulduğunu, Gürpınar ve Yakuplu ilk kademe belediyelerinin katılımı ile yeni ilçe
belediyesinin tanıtıcı Ambleminin (Logo) yeniden oluşturulması gerektirmektedir. Kavaklı, Yakuplu ve Gürpınar Kavaklı daha sonra
Beylikdüzü olarak ismi değiştirildiği, ve bu 3 beldenin 3 ayrı logosu olduğu, bu üç beldenin logosunun yeni ilçe olan Beylikdüzü
Belediyesi olduğundan, Yakuplu ve Gürpınar’ın logosunun kendiliğinden fesh edildiği, ama ilçe olarak yeni bir logo oluşturamadığı,
daha önceki belediye meclisi ve Belediye Başkanının bu konuda çalışma yaptığını, ama neticeye kavuşturulamadığı, meclise
getirilemediği, dolayısıyla bu sürecin böyle algılanması gerektiğinden, bu yeni Beylikdüzü İlçesinin yani 2008 yılı, bu logonun 2004 yılına
ve beldeye ait olduğundan, 2008 de kurulan yeni ilçenin 2009 da ilk ilçe belediyesi olarak seçilmiş Meclisin ve 2014 itibari ile 2 belediye
meclisi olarak seçilmiş meclisin Beylikdüzü İlçesine yeni bir logo tasarımı oluşturulması gerekmektedir. Kırlangıcı simge eden
Belediyemizin yeni Amblemi (Logo) ile ilgili 25.11.2014 tarih ve 2014/02 sayılı Kültür ve Turizm Komisyonu Raporu ile incelenen
Müdürlükten gelen teklifin; Beylikdüzü İlçe Belediyesinin yeni tanıtıcı Ambleminin (Logo) oluşturulması, 5393 sayılı Belediye
Kanununun 81. Maddesi gereği salt çoğunlukla oylanarak karar yeter sayısının sağlanacağı, komisyon raporu ile incelenen
müdürlükten gelen teklifin 81.maddeye göre, Beylikdüzü İlçesinin, yeni logosunun, yeni ilçe belediyesi tanıtıcı ambleminin, yeniden
oluşturulması şekliyle 81.maddeye göre salt çoğunluğun yeterli olacağı şekliyle kabulü oya sunuldu. Kırlangıcı simge eden
Belediyemizin yeni Ambleminin (Logo) oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.
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