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DOSYA

Ülkelerin dünya üzerindeki bilinirlikleri marka olan şehirlerinin sayısı ve bunların
nitelikleriyle doğru orantılıdır.Başka bir deyişle marka şehirler ülkeleri için bir refaranstır,
bir teminattır.
Dünyadaki marka şehirlere baktığımız zaman en önemli özelliklerinden birisinin; bu
şehirleri diğerinden farklı kılan, bu farklarını bireylerin beynine kazıyan logoları, amblemleri
olmasıdır. Zaman içinde bu logolar şehirlerin kimlikleri olmuş ve adeta mütemmim cüzü
haline gelmiştir.
Öte yandan Bursa Valiliğinin öncülüğünde Büyükşehir, Osmangazi, Yıldırım, İznik,
Nilüfer, Mudanya ve Mustafakemalpaşa Belediyelerinin katılımıyla oluşun Bursa Kültür
Turizm ve Tanıtma Birliğimiz kuruluşundan bu yana Bursanın ülkemizde ve dünyada
tanınması, her anlamda sesini duyurması için ortak akıl, ortak irade, ortak hedef, birlikte
gelişme, birlikte büyüme ve birlikte çalışma prensibiyle birçok etkinlik ve faaliyete imza
atmıştır.
Yukarıdaki açıklamalarımız ışığında calışan Biliğimizin en son yaptığı çalışma ise
Bursanın mevcut marka değerini korumak ve bunu daha da ileriye taşımak amacıyla yaptığı
Bursa şehir logosu ve sloganı çalışmasıdır.
Hepinizin bildiği gibi Bursa Şehir Logomuz ve Sloganımız 22 Ekim 2014 Çarşamba
günü saat 11.00'de Bursa Merinos AKMM'de Bursanın tüm aktörlerinin katıldığı görkemli
bir toplantı ile tanıtılmış, kamuoyuyla paylaşılmış ve ilk izlenimlere göre genel kabul
görmüştür.
Artık bundan sonra açıkladığımız şehir logosu ve sloganının geleceği siz değerli
paydaşlarımızın gayret ve logoyu içselleştirmesine bağlıdır.
Bu logo ve slogan Bursa Valiliğinin değildir, Buyükşehir Belediyesinin değildir, Kültür
Turizm ve Tanıtma Birliğimiz ve bu birliğe üye belediyelerimizin değildir, bu logo ve slogan
hepimizindir, şehrin tamamının sembolüdür, şehrimizin söylemidir, ortak paydasıdır. Bir
anlamda bu logo ve slogan sizindir.
Bursa şehir logomuzu ve sloganımızı yaşatmak, geliştirmek şehir için faydaya
dönüştürmek ancak hep birlikte başaracağımız bir hedeftir. Hepimizin her yerde hep birlikte
kullanarak faydasını göreceğimiz bir araçtır. Bu logaya ve slogana can verecek olan ise sizin
ona olan ilginizdir.
Bu anlamda logo ve sloganımızı başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere
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Kaymakamlıklarımızın, Belediyelerimizin, Üniversitelerimizin, Kamu Kurum ve
Kuruluşlarımızın, Sanayi ve Ticaret Odalarımızın, Ticaret Borsalarımızın,
Meslek Odalarmızın, Otellerimizin, Okullarımızın, Ticari İşletmelerimizin, Yazılı ve Görsel
Medyamızın, Basın Kuruluşlarımızın bütün yazışmalarında, bütün tanıtımlarında
kullanmaları istediğim hedeflere ulaşmada yolumuzu kısaltacaktır.
Bunun yanında yukarıdaki saydığım birimlerin hizmet ettikleri binaların girişlerinde
Bursa Kültür Turizm Tanıtma Birliğince kendilerine ulaştrılacak ya da ihtiyaç duymaları
halinde birlikten alabilacekleri şehir logosu ve sloganı bayrağını göndere çekmeleri, şehrin
logo ve sloganımızla süslenmesi önem verdiğimiz diğer konulardır.
Lansman toplantısında sizlere dağıtılan çantalardaki DVD'lerde Bursa Şehir logosunun
kullanımını tarif eden Kurumsal Kimlik Kullanım Kılavuzu bulunmaktadır.Ayrıca
ww.bursasehirlogosu.com
adresinden herkes her türlü kurulum için
logoya ulaşabilecektir.Buna rağmen logo kullanımında ve siteye ulaşımda sıkıntı
yaşayanların Valilik Bilgi İşlem Şube Müdürlüğümüze başvurmaları halinde kendilerine her
türlü yardım ve destek yapılacaktır.
"Mermeri delen damlaların gücü değil sürekliliğidir." sözü gereğince Valilik olarak
Bursa Şehir Logosu ve sloganı kullanımına bugünden itibaren başlıyoruz.
Bu anlamda yukarıda saydığımız bütün birimlerin Bursa şehir logosu ve sloganını
kullanımına ilişkin çalışmalarını yaparak bugünden itibaren her türlü yazışmalarında şehir
logosu ve sloganı kullanmalarını, logo ve slogan bayrağını işletme ve binaların girişlerine
asmalarını, bu konuda kendilerine en geç 31 Ekim 2014 günü mesai bitimine kadar süre
verildiğini, bu tarihten sonra yapacakları yazışmalarda şehir logosu ve sloganını kullanmayan
kurumların yazılarını imzalamayacağımı bilmelerini, bu genelgemizden itibaren yazıların
da şehir logosu ve sloganını kullanılmasında öncelik eden değerli kurumlarımızın da ayrıca
ödüllendirileceğinin bilinmesini önemle rica ederim.
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