


B ursa, ilklerin yaşandığı bir şehir olmuştur. Osmanlı’nın ilk başkenti 
Bursa’dır. Dünyadaki ilk çarşılı köprü Bursa’dadır. Dünyanın ilk stan-
dardı Bursa’da belirlenmiştir. İlk Türk Operası, ilk çevre koruma çalış-

ması, ilk diplomatik zafer, ilk şehirler arası ulaşım, ilk organize sanayi bölgesi, 
ilk teleferik ve ilk kayak yarışı gibi gelişmeler hep Bursa imzasını taşımaktadır.

Bursa, bir sanayi kenti olduğu kadar aynı zamanda bir kültür ve sanat kenti-
dir. Festivallerden şenliklere, tiyatrodan gölge oyununa kadar bütün kültürel 
etkinliklerin nezih mekânlarda gerçekleştirildiği bir kenttir.

Bursa, Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği’nden, Uluslararası Yerel Çevresel 
Girişimler Konseyi’ne; İslam Kentleri Organizasyonu’ndan, Yerel Yönetimler 
ve Demokrasi Akademisi’ne; Birleşmiş Milletler Kalkınma Akademisi’nden, Geri 
Dönüşüm İçin Şehirler Birliği’ne ve kuruluşunda öncülüğünü yaptığı Sağlıklı 
Kentler Birliği ve Tarihi Kentler Birliği gibi birçok uluslararası oluşuma katıla-
rak bir Avrupa ve dünya kenti olduğunu kanıtlamaktadır.

Atatürk tarafından 1938 yılında işletmeye açılan Merinos Fabrikası, Cum-
huriyet tarihinin sembol işletmelerinden biridir. Park içinde aslına uygunluğu 
gözetilerek restore edilen fabrika binasıyla bütünleşen kongre merkezi ile 
Merinos, bir kongre ve kültür merkezine dönüşmüş; her türlü organizasyonun 
düzenlenebileceği bir tesis olarak Bursa’ya kazandırılmıştır.

Merinos Fabrikası’nın üretimden sanata uzanan yolculuğu, aynı zamanda 
Bursa’nın gelişerek değiştiğinin bir göstergesidir.

Atatürk Kongre Kültür Merkezi; yüksek kapasiteli ana salonların yanında, çok 
amaçlı toplantı odaları ve sergi salonları ile Türkiye’nin en önemli kongre 
merkezlerinden biri olmanın sorumluluğunu da üstlenmiştir.

Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nin Bursa’mızın ve ülkemizin saygınlık ve itiba-
rına önemli katkılar sağlayacağına inanıyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Yeni kongre şehri: Bursa

Alinur AKTAŞ
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı



Bursa Büyükşehir Belediyesi 
Atatürk Kongre Kültür Merkezi  

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan “Atatürk 
Kongre Kültür Merkezi”, dönemin Başbakanı Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan tarafından 06.06.2010 tarihinde resmi 
olarak açılmıştır.

307 bin metrekarelik Merinos Parkı içinde bulunan “Ata-
türk Kongre Kültür Merkezi”nin (AKKM) toplam inşaat ala-
nı 120 bin metrekareye ulaşmaktadır. Merinos AKKM’de 
7600 metrekarelik Merinos Fuar Alanı, 750 metrekarelik üç 
ayrı Sergi Salonu, 7100 metrekarelik Açık Sergi Alanı, 460 
araçlık kapalı, 300 araçlık açık otoparklarının yanında 
1623 koltuklu Osmangazi Salonu, 813 koltuklu Orhangazi 
Salonu, 400 koltuklu Hüdavendigar Salonu, 1000 kişilik 
Yıldırım Bayezid Salonu, 1000 metrekarelik açık fuaye 
alanı, seminer salonları, kongre büroları, sanatçı odaları 
ve sosyal alanlar bulunmaktadır.
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Merinos yine 
Bursa’nın hizmetinde
Bursa’da 16 bin 140 eğirme ve 7 bin katlama iğlik bir ip-

lik fabrikası olarak üretimine başlayan Merinos Fabrikası, 

1963 yılından sonra hızlanan sanayileşme sürecinin baş-

lamasından gelişimine dek Bursa ekonomisine en önemli 

katkıyı sağlayan kurum haline gelmiştir.

Faaliyet gösterdiği 66 yıllık süreçte Türk sanayisine hiz-

met veren Merinos Fabrikası, 2004 yılında Başbakan 

Recep Tayyip Erdoğan’ın katkılarıyla Bursa Büyükşehir 

Belediyesi’ne devredilmiştir.

14 Kasım 2000 tarihinde Özelleştirme Yüksek Kurulu “Me-

rinos Yünlü Sanayi İşletmesi’nin toplam 314 bin 569 met-

rekarelik arazisi ve üzerinde bulunan taşınmazların eğitim, 

halka açık kültür, sanat, spor ve rekreasyon amaçlarında 

kullanılması için kamu yararı göz önüne alınarak, Bursa 

Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na bedelsiz devredilme-

sine karar vermiştir. 

Merinos Fabrikası’nı Bursa’da yaşatmayı hedefleyen Bur-

sa Büyükşehir Belediyesi, Merinos’ta planlanan kentsel 

dönüşüm çalışması ile kente vizyon katan Atatürk Kongre 

Kültür Merkezi’nin oluşumunu tamamlamıştır.

Atatürk’ün anısı yaşatılıyor
Sümerbank Merinos Yünlü Sanayi Dokuma Fabrikası, Türkiye’nin ilk sanayileşme atılımları çerçevesinde ‘yünlü tekstil gir-

dileri fabrikası’ olarak kurulmuştur. Temeli 28 Kasım 1935 tarihinde dönemin Başbakanı İsmet İnönü ve İktisat Vekili Celal 

Bayar tarafından atılan fabrikanın yapımını ünlü işadamı ve girişimci Nuri Demirağ üstlenmiştir. İki yıla yakın bir sürede ta-

mamlanan Merinos Fabrikası’nın açılışı, 2 Şubat 1938 tarihinde, Bursa’ya yaptığı 17. ziyaretinde Cumhurbaşkanı Mustafa 

Kemal Atatürk tarafından yapılmıştır.

Cumhurbaşkanı Atatürk, Sümerbank Genel Müdürü Nurullah Esat Sümer tarafından kendisine sunulan fabrikanın altın 

anahtarını aldıktan sonra, fabrika içerisinde incelemelerde bulunmuş ve ardından onur defterinin ilk sayfalarına duygu-

larını şöyle yazmıştır:

“Sümer Bank Merinos Fabrikası, çok kıymetli bir eser olarak milli sevinci arttıracaktır. Bu eser yurdun, hususiyle Bursa 

bölgesinin endüstri inkişafına (gelişimine) ve büyük milli ihtiyacın giderilmesine yardım edecektir. Eserin başarılmasından 

Ekonomi Bakanlığı’nı tebrik ederim. Sümer Bank direktörlüğüne teşekkür ve Fabrikayı gördüğüm gibi yüksek bilgi ve tam 

düzenli idarede direktörüne başarılar temenni ederim.”
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Bursa aydınlanıyor
Cumhuriyet tarihinin sembol işletmelerinden olan Meri-

nos İplik Fabrikası, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafın-

dan yürütülen kapsamlı bir restorasyon ve yeniden ya-

pılandırma çalışmasıyla Türkiye’nin sayılı kongre ve kültür 

komplekslerinden biri haline getirilmiştir. Sadece tarihsel 

değil, mimari açıdan da pek çok özelliği olan Atatürk 

Kongre Kültür Merkezi Projesi, 2007 yılında Tarihi Kentler 

Birliği “Başarı Ödülü”ne layık görülmüştür. Atatürk Kong-

re Kültür Merkezi, Merinos Parkı içinde bulunan iki önemli 

ana yapıdan oluşmaktadır. Bunlar, restore edilerek Kültür 

Merkezi’ne dönüştürülen tarihi Merinos Fabrikası ve yeni 

yapılan Kongre Merkezi’dir. Birlikte veya ayrı ayrı kulla-

nılacak şekilde esnek olarak tasarlanan binalar, küçük 

ya da büyük çaplı her türlü organizasyonun düzenlene-

bileceği bir kompleks olma özelliği taşımaktadır. Atatürk 

Kongre Kültür Merkezi’nin içerisinde bulunduğu yeniden 

düzenlenen Merinos Parkı ise, 208.000 m²’lik yeşil alanı 

ile Bursa için önemli bir kamusal rekreasyon alanı haline 

getirilmiştir. Park içerisinde açık hava etkinliklikleri için dü-

zenlenen 16.000 m²’lik alanın yanı sıra birçok kafe, res-

toran ve sosyal tesis de bulunmaktadır. Ayrıca Merinos 

Tekstil Sanayi Müzesi, Merinos Enerji Müzesi, Bursa Göç 

Tarihi Müzesi yer almaktadır. Bir zamanlar Merinos’ta üre-

tilen elektrikle aydınlanan Bursa, şimdi Atatürk Kongre 

Kültür Merkezi’nden yayılan bilimin ve sanatın ışığıyla 

aydınlanıyor. Mustafa Kemal Atatürk tarafından hizmete 

açılan ve Bursa’yı tekstilin başkenti haline getiren Me-

rinos İplik Fabrikası; O’nun anısının sorumluluğuyla kül-

lerinden yeniden doğarak, Bursa’yı kültürün ve turizmin 

başkenti yapmaya hazır. 
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Kültür Merkezi
Kültür Merkezi’ne dönüştürülen Merinos Fabrikası, 22.965 m²’lik 

otopark yapısı da dâhil olmak üzere, toplam 74.215 m²’lik ala-

nı kapsamaktadır. Konservatuar, Sanat Merkezi, Tekstil ve Göç 

Müzelerini de içeren Merinos Fabrikası; eğitim, sosyal ve kültürel 

faaliyetlerin karşılandığı bir yaşam merkezine dönüştürülmüştür. 

Fabrika’nın Batı Kapısı’ndan Kongre Merkezi’ne açılan Doğu 

Kapısı’na kadar devam eden 7.600 m²’lik fuar alanı, geniş kap-

samlı sergi ve fuarların yanı sıra gala yemekleri ve resepsiyon-

lar için de uygun hale getirilmiştir. 3 sanat galerisi, 5 seminer 

salonu ve 14 mağaza ile çevrelenen bu mekân aynı zamanda 

iki yapının görsel ve işlevsel bütünlüğünü sağlamaktadır. Bu şe-

kilde Kültür Merkezi ve Kongre Merkezi birbiri ile bağlantılı ama 

aynı zamanda özgür iki yapı olarak konumlanmaktadır. Kültür 

Merkezi’nde bulunan sanat galerilerine Bursa’da doğan sa-

natçılardan Zeki Müren, Müzeyyen Senar ve  Yıldırım Gürses’in 

isimleri verilmiştir. Kapalı otopark alanının 7.130m² olan terası 

da konser alanı olarak kullanıma uygundur.
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Kongre Merkezi
1623 kişi kapasiteli Osmangazi Salonu, 1750 metrekare-

lik alanı ile, Türkiye’nin en büyük yüksek nitelikli sahnesine 

sahiptir. Kongre merkezi ayrıca, 813 koltuk kapasiteli Or-

hangazi Salonu, 400 kişilik Hüdavendigar Salonu 1000 

kişilik balo salonu ve çok sayıda seminer salonu ile do-

natılmıştır.

Atatürk Kongre Kültür Merkezi, profesyonel yönetimi ve 

kalifiye personeli sayesinde 10 kişilik bir toplantıdan, 

3000 kişilik uluslararası bir kongreye kadar tüm organi-

zasyonların başarılı ve keyifli geçmesini sağlamak üzere 

kurgulanmıştır. Oditoryumlara akustik form ve yüzeye sa-

hip ahşap panel kaplama ile opera, tiyatro ve bale gibi 

yüksek nitelikli sahne sanatlarının icra edilmesine olanak 

veren sahne mekaniği ve ışık ses sistemleri kurulmuştur.

Atatürk Kongre Kültür Merkezi’ndeki salonlara, Osmanlı 

İmparatorluğu’na yüz elli yıl başkentlik yapan Bursa’da 

türbeleri bulunan ilk dört padişahın isimleri verilmiştir. 
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Osmangazi Salonu
1623 koltuk kapasitesine sahip iki balkonlu Osmangazi 

Salonu’nda, opera, tiyatro ve bale gösterilerinden kon-

ferans ve konserlere kadar en kapsamlı organizasyonla-

rın gerçekleşmesine olanak verecek elektronik, mekanik 

ve akustik altyapı kurulmuştur. Salon; 1750 metrekareye 

ulaşan sahne alanı, hareketli ve kayar sahneler, hareketli 

orkestra çukuru, simultane tercüme odaları ve her türlü 

teknik imkanlar da dahil olmak üzere son teknoloji ile do-

natılmıştır. İdari kısımda bu teknolojiyi destekleyecek ge-

rekli sanatçı odası ve çalışma odaları, atölyeler, prova 

odaları, ofisler, kütüphane, arşiv ve özel otopark alanı 

bulunmaktadır.

3.800 metrekarelik bir alana yayılan ana ve yan fuayeler, 

tamamen şeffaf olarak tasarlanmış cephe sayesinde hem 

Merinos Parkı’nın oluşturduğu yemyeşil doğa ile hem de 

restorasyonu yapılmış Merinos Fabrikası ile bütünleşmek-

tedir. Geniş galeri boşlukluları ile zenginleştirilmiş bu me-

kanlar aynı zamanda kayıt, sergi, stant ve ikram alanları 

olarak da kullanılmaktadır.
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Orhangazi Salonu 
813 koltuk kapasiteli Orhangazi Salonu modern teknik altyapısı ile konferans, 

konser, tiyatro ve sinema gösterimine olanak sağlayacak şekilde tasarlan-

mıştır. Bu organizasyonları destekleyecek ses-ışık kontrol, simultane tercüme 

ve sanatçı soyunma odalarına sahiptir. Üç kata yayılmış, galeri boşlukları ile 

zenginleştirilmiş, yaklaşık 2.600 m²’lik ön fuaye ve ana fuaye alanları kokteyl, 

kayıt alma ve sergiler için son derece uygundur. Bu mekânlara açılan seminer 

salonları ve çok amaçlı salonlar bulunmaktadır. Ayrıca bu salonun üzerinde 

her türlü açık hava organizasyonu için kullanılabilecek yaklaşık 1.000 m²’lik 

kentsel teras mevcuttur. Merinos Parkı’nın en canlı noktası olan gölet ve çev-

resi ile bütünleşen bu alan, geniş bir kafeterya ile desteklenmekte ve bir 

köprü ile Osmangazi Salonu’na bağlanmaktadır.
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Hüdavendigâr Salonu
500 kişi kapasiteli salon; kademesiz zemini, kayıt odaları 

ve sahne kurma olanakları ile çok amaçlı bir salon olarak 

tasarlanmıştır. Farklı kapasitelerdeki toplantılar ve banket 

aktiviteleri için imkân sağlayan bu salon, seminer odaları 

ve büfe ile desteklenmiş yaklaşık 1.000 m²’lik bir fuayeye 

açılmaktadır.

Yıldırım Bayezid 
Salonu
Bursa ve Uludağ’ı ovadan gören benzersiz bir manzaraya 

sahip Yıldırım Bayezid Salonu; konferans, gala ve birçok 

büyük etkinlik için uygundur. Resepsiyonlarda 1000, ziya-

fet düzeninde ise 600 kişiyi ağırlayabilir. Benzersiz dağ 

manzarasına sahip 294 m²’lik seyir terası, Merinos Parkı’na 

açılmaktadır. 350 m²’lik fuayesi bir köprü ile Osmangazi 

Salonu’na bağlanmaktadır.
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Muradiye Salonu
Yaklaşık 300 metrekarelik bir alana sahip olan Muradiye Salonu çok amaçlı toplantıların yanısıra özel yemek, kokteyl 

ve davet organizasyonları için de kullanılabilmektedir. 

Büyük Teras 
Eşsiz Bursa ve Uludağ manzarası eşliğinde yemeklerin yene-

bileceği, toplantıların yapılabileceği 1000 metrekarelik geniş 

alanıyla modern ve kaliteli hizmet anlayışıyla kullanıma sunulan 

Büyük Teras – Açık Fuaye çeşitli organizasyonların ve cemiyet-

lerin yapılmasına imkan sağlamaktadır. 
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Kuzey Teras Salonu 
550 metrekare kapalı ve 675 metrekare açık alanıyla yemekli – yemeksiz tüm farklı etkinlikler için kullanılabilecek alternatif 

bir mekan olarak hizmete sunulmaktadır. 

Uludağ Salonu  
300 metrekarelik alana ve kademesiz bir zemine sahip olan Uludağ Salonu’nun 300 değişken koltuk kapasitesi bulun-

maktadır. Toplantı odası ve kokteyl alanı ile desteklenen salon çok amaçlı toplantılar için kullanılabilmektedir. 
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Seminer Salonları
Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nin iki ana binasında da 

çeşitli büyüklüklerde seminer salonları mevcuttur. Kültür 

Merkezi’nde yer alan Ana Hol’e bakan camlı salonlar da 

toplantı ve seminerler için kullanılabilir. Tiyatro düzeni, sı-

nıf düzeni, toplantı formatı gibi değişik kullanımlara açık 

10-100-200 kişilik seminer salonları farklı amaçlar için kul-

lanılabilir.

Sergi Salonları
Merinos Fuar Alanı ile iç içe olan 750’şer metrekarelik her 

türlü sergi ve toplantıya uygun 3 adet sanat galerisine 

Bursalı sanatçılar Zeki Müren, Müzeyyen Senar ve Yıldırım 

Gürses ismi verilmiştir.

Protokol Salonları
Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkin-

liklere katılan misafirlerimizin program aralarında dinle-

nebilecekleri lobilerin yanında VIP salonları, mescidler, 

prova salonları, çalışma odaları bulunuyor.

Basın Odası
Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen kong-

re, fuar ve diğer etkinlikleri takip eden basın mensupları 

için bilgisayar, yazıcı, faks, fotokopi, tarayıcı gibi teknik 

ekipmanların bulunduğu bir basın odası mevcuttur.

Toplantı Ofisleri
Kongre organizasyonlarında kullanılmak üzere, çeşitli bü-

yüklüklerde her türlü iletişime açık toplantı ofisleri ve idari 

ofisler bulunmaktadır.

Sanatçı Odaları
Atatürk Kongre Kültür Merkezi içerisinde sanatçıların, 

sahne performansı öncesinde dinlenebilecekleri ve sah-

ne hazırlıklarını yapabilecekleri konforlu odalar bulun-

maktadır.
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Tören Alanı
Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nin doğusunda bulunan 

geniş alan törenler, geniş katılımlı açık hava toplantıları, 

sergiler gibi etkinlikler için kullanılabilmektedir.

Açık Sergi Alanı
7100 metrekarelik alana sahip mekan açık otopark, açık 

sergi alanı, açık hava konserleri alanı olarak kullanılabil-

mektedir.

Merinos Kongre Kafe
Tarihi Merinos Parkı içerisinde yer alan Merinos Kongre 

Kafe, hem Bursalılara, hem de kongre ziyaretçilerine hi-

tap ediyor. Kapalı ve açık mekan seçeneği ve muhteşem 

manzarasıyla, yüzyıllık ağaçların gölgesinde samimi soh-

betlere ev sahipliği yapıyor.

Kapalı Otopark
Araçlarıyla gelen konuklar için 460 araçlık kapalı oto-

park hizmeti verilmektedir. Ayrıca Merinos Parkı’nın değişik 

yerleri yüzlerce araçlık açık otopark olarak da kullanıla-

bilmektedir.

Merinos Parkı
Bursa’nın oksijen deposu

307.000 metrekarelik yeşil alanı ile Merinos Parkı, asırlık ağaçları, göleti, koşu ve bisiklet 

yolları, dinlenme ve çocuk oyun alanları ile önemli bir kamusal rekreasyon merkezi haline 

getirilmiştir. Şehir merkezinde doğa ile iç içe olan Merinos Parkı’nda birçok kafe, restoran 

ve sosyal tesis de bulunmaktadır. Parkta açık hava gösterisi ve konser gibi organizasyon-

ların yapılabildiği 16.000 metrekarelik bir alan mevcuttur. Parkın ortasında oluşturulan 

gölet ve havuzlar, Atatürk Kongre Kültür Merkezi ile bütünleşerek özel bir çekim merkezi 

oluşturmaktadır. Bu alan da hizmet veren Göl Park Restoran, Gönül Dostları Restoran, 

Kafe Kule, Hayat Lokantası gibi tesisler bulunmaktadır. Kentin zengin mutfağının tüm tat-

larına ulaşmanın mümkün olduğu restoran ve kafeleriyle Merinos Parkı, Bursa’nın gözde 

lezzetlerinin toplandığı bir mekan konumundadır. Ayrıca park içerisindeki arazide yer 

alan eski düğün salonu da restore edilen binasıyla Nikah Salonu olarak hizmet vermek-

tedir.

Park içerisinde, faaliyet gösterdiği süre boyunca Merinos Fabrikası’nda tüm araç ve ge-

reçlerin sergilendiği Merinos Tekstil Sanayi Müzesi’nin yanısıra Enerji Müzesi ve Göç Tarihi 

Müzesi yer almaktadır.

Merinos Parkı, Türkiye’nin prestij markalarından biri olan Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nin 

yerli ve yabancı davetlerine; gölet, havuz, ve yürüyüş alanlarıyla yeşil ve mavinin iç içe 

geçtiği eşsiz bir doğal alan sunmaktadır.
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Tarih
Bursa, Anadolu coğrafyasının eşsiz kültürünü ve tarihini 

bünyesinde en çok barındıran kentlerden biridir. Akçalar 

bölgesindeki Arkeopark ’ta yapılan kazılarla şehrin 8500 

yıllık geçmişi ortaya çıkıyor. Bursa ve çevresinin en eski 

yerleşimleri İznik Gölü çevresindedir. Sadece İznik Gölü 

çevresinde, taş devirlerinde kurulduğu anlaşılan yedi 

önemli höyük bulunmaktadır. MÖ 3. yüzyılda Bitinyalılar 

tarafından kurulan kentin ilk adı “Prusa” idi. Yazılı kaynak-

larda “Bitinya” olarak da geçen kent,  Bitinya Krallığı’nın 

MÖ 74 yılında Roma’ya bağlanmasıyla uzun yıllar Roma 

egemenliğinde kaldı. Önce Romalıların, sonra da Bizans-

lıların bir ili olarak varlığını sürdüren Bursa ve civarı Os-

manlı Beyliği döneminde dahi yabancı kaynaklarca Bitin-

ya Beyliği veya Krallığı olarak anılmıştır. Bugün ülkemizin 

en zengin Bizans devri mezar stelleri ve çeşitli mimari eser 

parçaları, seramikler, sikkeler Bursa Arkeoloji Müzesi’nde 

sergilenmektedir.

Sanayi
Bursa, doğal güzelliklerle sanayi ve teknoloji uyumunu 

başarmış dünyanın nadir birkaç şehrinden biridir. Tarih 

boyunca önemli ulaşım ağlarının üzerinde bulunan Bur-

sa, tarih boyunca önemli bir ticaret ve sanayi merkezi 

olma özelliğini korumuştur. Cumhuriyet dönemiyle bera-

ber sanayileşmenin ve üretimin merkezi haline gelen şe-

hir, coğrafi konumunun sağladığı avantajlar ve halkının 

girişimci ruhunun da etkisiyle var olan ticaret geleneğini 

geliştirerek bugüne aktarıyor. Türkiye’nin ilk organize sa-

nayi bölgesinin de yer aldığı 21 organize sanayi böl-

gesi ve 19 küçük sanayi bölgesine sahip olan Bursa, bir 

serbest bölge ve yine sanayiye hizmet veren Teknoloji 

Geliştirme Merkezi’ne sahiptir. Türkiye’nin ikinci büyük ihra-

catçı birliklerine sahip olan Bursa’da üretim; tekstil, oto-

motiv, otomotiv yan sanayi, makine-metal imalatı, hazır 

giyim, tarıma dayalı sanayi ve gıda, mobilya ve hizmet 

sektöründe yoğunlaşıyor. Bunun yanında, Türkiye’nin en 

önemli otomotiv fabrikaları Bursa’da yer alıyor. Bursa’dan 

en çok ihracatı yapılan ürünler ise; taşıt araçları ve yan 

sanayi, tekstil ve hammaddeleri, hazır giyim ve konfeksi-

yon, makine ve aksamlarıdır. Nüfus yoğunluğu bakımından 

Türkiye’nin dördüncü büyük kenti olan Bursa, 3 milyona 

yaklaşan nüfusu ile ihracatta ve ülke ekonomisine sağla-

dığı bütçe gelirleri bakımından her zaman en üst sıralar-

da yer almaktadır. İşyeri ve çalışan sayılarına göre Bursa, 

Marmara Bölgesi’nde İstanbul’dan sonra ikinci sırada bu-

lunmaktadır. 

Bitinya’dan Osmanlı Devleti’ne kadar zengin bir birikime 

sahip olan Bursa, şehir merkezinde Bitinya dönemine ait 

2300 yıllık surlara, Osmanlı Devleti’nin ilk başkenti olması 

sebebiyle de eşsiz tarihi yapılara sahiptir. Zengin tarihi 

dokusu bulunan Bursa, sadece Osmanlı değil, aynı za-

manda Roma ve Bizans etkisi de taşıyor. Hristiyan dünyası 

için önem taşıyan birinci ve yedinci Konsül’ün toplandığı 

İznik ’te, göl suları altında gizlenmiş 1600 yıl öncesine ait 

bir bazilika bulunmuş ve dünyanın en önemli arkeolojik ke-

şifleri arasında gösterilmiştir. 1326 yılında Orhan Bey ta-

rafından Osmanlı topraklarına katılan Bursa hızla gelişti, 

büyüdü ve önemli ticaret, kültür ve sanat merkezlerinden 

biri oldu. Bu dönemde ‘payitaht’ olarak anılan Bursa’ya 

cami, medrese, kaplıca, külliye ve imarethane gibi birçok 

yapı inşa edildi. 15. yüzyıldan itibaren ipek ve baharat 

ticaretinin merkezi olan şehir, aynı zamanda medresele-

rinde verilen nitelikli eğitim ile de Osmanlı Devleti’nin bi-

lim ve kültür merkezi haline geldi. Cumhuriyet’in ilanından 

sonra ise tüm yurttaki kalkınma hamlesinin etkisini en çok 

gösterdiği kentlerin başında gelen Bursa’yı, Gazi Mustafa 

Kemal Atatürk, 18 kez ziyaret etti. 
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Turizm
Doğal Zenginlikler, yeşil doku, yaşları 100 ila 600 ara-

sında değişen 833 anıt ağaç ve şifalı kaplıcaları gibi 

özelliklere sahip olmasından dolayı “Yeşil Bursa” olarak ün 

salan ve bir turizm cenneti olan Bursa’yı her sene binler-

ce turist ziyaret etmektedir. Tarihi eserler bakımından çok 

zengin bir mirasa sahip olan şehirde, Roma ve Osman-

lı döneminden kalma birçok tarihi eser bulunuyor. Bursa 

Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarıyla  Hanlar Bölgesi, 

Sultan Külliyeleri ve Cumalıkızık da UNESCO Dünya Mirası 

Listesi’ne girmeyi başarmıştır. Tarih boyunca ticaret merke-

zi olan Bursa’da inşa edilen hanlar, tarihi dokusunu hala 

koruyor. Kentin ticaret geleneğini bugüne en iyi şekilde 

yansıtan hanlar, görsel olarak da kente büyük bir zenginlik 

katıyor. Kaplıcalar kenti olarak bilinen Bursa, bugün de 

modern ve daha kullanışlı hale getirilen termal kaplıcala-

rını ve hamamlarını ziyaretçilerinin hizmetine sunuyor. Has-

talıklarına şifa bulmak için ülkemizin ve dünyanın dört bir 

yanından gelen turistler, Bursa kaplıcalarını tercih ediyor. 

Hristiyanlık açısından çok büyük öneme sahip olan İznik ’te 

bulunan, başta Ayasofya Cami olmak üzere Roma döne-

minden kalan birçok eser, halen büyük ilgi görüyor. İznik 

Gölü kıyısında su altında bulunan ve 1600 sene önce Aziz 

Neophytos’un adına inşa edilen bazilika, ’2014 yılının en 

önemli 10 keşfi’ arasında gösterildi. Çinileriyle dünyaya ün 

salan İznik, bölgenin en önemli tarihi ve turistik mekanla-

rından biri olma özelliği taşıyor. Konumu itibariyle dağın 

Mustafakemalpaşa, Suuçtu ŞelalesiUludağ

Karacaali Narlı Sosyal Tesisleri

İznik, Bazilika Ulucami

eteklerinde kurulmuş olan Bursa, aynı zamanda denize de 

kıyısı olması nedeniyle yumuşak bir iklime sahip ve her mev-

sim ziyarete elverişli olan ender şehirlerdendir. Deniz kıyı-

sında bulunan Mudanya, Trilye (Zeytinbağı) ve Güzelyalı, 

mavinin güzelliğini ve büyüsünü Bursa’ya taşıyor. Özellikle 

tarihi olarak da büyük öneme sahip olan Trilye, Bizans, 

Rum ve Osmanlı mimarisinin izlerini barındırıyor. Ziyaret-

çilerine dört mevsimin güzelliklerini de ayrı ayrı yaşatan 

Bursa’da bulunan Türkiye’nin bir numaralı kış turizmi mer-

kezi olan Uludağ, her yıl binlerce kişiyi ağırlıyor. Uludağ, 

sadece kış turizmiyle değil; aynı zamanda zengin fauna 

ve florası ile her mevsim ziyarete elverişli doğal alanında, 

trekking, kampçılık ve piknik imkanı sunuyor.Bursa’nın sahil-

lerindeki değerini Bursalılara yaşatmak, yerli ve yabancı 

turist sayısını arttırmak amacıyla Mudanya – Armutlu – Fıs-

tıklı – Kumla arasında yaz aylarında her gün tarifeli kör-

fez seferleri yapılıyor. Haftanın 7 günü boyunca iki sefer 

halinde düzenlenen turlarla vatandaşlar denizin keyfini 

doyasıya çıkarıyor.

Yemekleriyle de dünyaya ün salmış olan Bursa, geleneksel 

Türk mutfağının özelliklerini modern yaşam ile harmanlaya-

rak sunuyor. Kentte, İskender kebap, İnegöl köftesi, kes-

tane şekeri, Bursa şeftalisi, Kemalpaşa tatlısı gibi birçok 

lezzete kolayca ulaşmak mümkün.
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Konaklama
Atatürk Kongre Kültür Merkezi, toplu ulaşım ve konaklama tesislerine yürüme mesafesindeki yakınlığı ile kentle bütünleş-

meyi başarmıştır.

Bursa’daki turizm işletme belgeli konaklama tesisleri

/MerinosAKKM /MerinosAKKM
Bizi resmi internet sitemiz www.merinosakkm.com 

adresinden ve sosyal medya hesaplarımızdan 

takip edebilirsiniz.

/merinosakkm

Türü Adedi Oda  Sayısı Yatak Sayısı

***** 6 1.080 2.188

**** 14 1.676 3.449

*** 23 1.424 2.870

** 7 200 406

Özel 7 122 239

TOPLAM 57 4502 9152
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Ulaşım
Bursa, diğer kentlere, kara, hava ve deniz yolu ile bağ-

lanıyor. Bursa’da biri şehir merkezine 40 dakika uzaklıkta 

bulunan Yenişehir Uluslararası Havaalanı, diğeri de şehir 

merkezinde yer alan Yunuseli Havaalanı olmak üzere iki 

havaalanı bulunmaktadır. Yenişehir Havaalanı, yurtiçi ve 

yurtdışı yolcu taşımacılığına açıktır. Yenişehir Havaalanı-

na şehir merkezinden otobüs seferleri de düzenlenmekte-

dir. Yunuseli Havaalanı’nın yeniden sivil uçuşlara açılması 

yönündeki çalışmalar da hız kazandı.

Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraklerinden BURULAŞ bünye-

sinde kurulan Bursa Hava Yolları da yakın zamanda hiz-

mete girerek Antalya, Bodrum, Trabzon, Erzurum, Gazian-

tep ile Üsküp ve Filibe’ye tarifeli uçak seferleri başlatacak.

Güzelyalı ve Mudanya Feribot iskelesi ile deniz ulaşımına 

da sahip olan Bursa’dan İstanbul’a hızlı feribot ve de-

niz otobüsüyle 75 dakikada ulaşmak mümkün. Deniz ula-

şımının ekonomik ve konforlu şekilde sağlanması amacıyla 

seferlere başlayan BUDO deniz ulaşımının yeni ve güçlü 

bir markası haline geldi. Bursa-İstanbul arasında her gün 

birçok seferi bulunan BUDO, Mudanya-Kabataş arası 

yolcu taşıdığı gibi Mudanya-Armutlu arasında da sefer 

düzenlemektedir. Aynı şekilde İDO tarafından da Güzel-

yalı-Yenikapı, Güzelyalı-Kadıköy arasında seferler düzen-

lenmektedir. Mudanya Feribot İskelesi ve Güzelyalı Feribot 

İskelesi’nden şehir merkezine ulaşım ise 15-20 dakikada 

sağlanabilmektedir. Toplu taşıma araçlarıyla da ulaşım 

kolaylıkla yapılabilmektedir.

Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sokulan Deniz 

Uçağı ve Helikopter seferleriyle Bursa, İstanbul başta ol-

mak üzere şehirlerarası anlamda kolay ulaşılabilir bir kent 

haline geldi. Bursa ile İstanbul arasını 20 dakikaya indiren 

deniz uçağı seferlerine ilgi her geçen gün artarken, proje 

bölge ekonomisine değer katmaktadır. Türkiye’nin ilk yerli 

tramvayı olan İpekböceği, önemli bir ulaşım aracı haline 

geldi.

1955 yılında projelendirilen ve 1963 yılında çalışmaya 

başlayan teleferik, proje kapsamında baştan sona mo-

dernize edilerek, Teferrüç-Uludağ Oteller Bölgesi arası 

ulaşıma açıldı. Yenilenen yüzüyle Oteller Bölgesine kadar 

uzanan Teleferiğin, Teferrüç İstasyonu’ndan Setbaşı İstas-

yonu, Gökdere İstasyonu ve Gökdere Kent Parkı İstasyonu 

ile kent merkezine indirilmesi yönündeki proje çalışmaları 

devam ediyor.

Yapımı tüm hızıyla devam eden  İzmit Körfez Geçiş Köprü-

sü ve İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu ile de Bursa, İstanbul 

ve İzmir’e daha yaklaşmış olacak. Türkiye’nin en büyük pro-

jelerinden biri olan ve dünyanın en uzun asma köprüle-

rinden birini bünyesinde barındıracak olan Körfez Geçiş 

Otoyolu çalışmalarının yanı sıra Bursa’yı İstanbul, Ankara, 

Eskişehir ve Konya’ya bağlayacak olan Hızlı Tren Projesi 

çalışmaları da devam etmektedir. 

Raylı ulaşıma da büyük önem veren Büyükşehir Belediyesi, 

Bursa’da Kestel’den Emek ve üniversiteye kadar şehrin bir 

ucundan diğer ucuna kesintisiz rahat ulaşım sağlamakta-

dır. Ayrıca Kent Meydanı – Terminal tramvay hattı çalışma-

ları tüm hızıyla sürmektedir.
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Salonlar ve Kullanım Kapasiteleri

Salonlar
Yükseklik Alan Tiyatro Düzeni Sınıf Düzeni U Düzeni Banket Düzeni Kokteyl Düzeni

m m²

Osmangazi Salonu (Oditoryum) 17,7 1544+1750 1623 - - - -

Orhangazi Salonu (Oditoryum) 8,6 1.200 813 - - - -

Hüdavendigâr Salonu (Çok Amaçlı Salon) 5,7 500 400 200 80 300 800

Yıldırım Bayezid Salonu (Balo Salonu) 5,1 818 800 500 - 600 1000

Uludağ Salonu 3,5 300 280 100 50 - -

Nilüfer Salonu 3 70 - - - 50 -

Muradiye Salonu 3 360 250 - 40 220 250

Fuar Alanı 11
7600 

-12000
- - - 3000 4000

Sergi Salonları 3 745x3 - - - - -

Büyük Teras (Açık) - 1200 - - - 1.000 1.300

Kuzey Teras 3 400 - - - 300 600

Batı Toplantı Salonu A 5,2 120 130 - - - -

Batı Toplantı Salonu B 2,6 120 - - 40 - -

Doğu Toplantı Salonu A1 5,2 120 - - 40 - -

Doğu Toplantı Salonu A2 3 120 130 - 40 - -

Doğu Toplantı Salonu B 2,6 120 130 - - - -

Seminer  Salonu 1 6,2 100 84 - - - -

Seminer  Salonu 2 2,6 200 140 80 40 - -

Seminer  Salonu 3 2,6 100 90 60 25 - -

Seminer  Salonu 4 2,6 100 90 60 25 - -

Seminer  Salonu 5 2,6 100 100 60 25 - -

Seminer 8 3 90 50 - - - -

Seminer A 3 126 140 - - - -

Workshop A (10Adet) 2,6 - - - 12 - -

Workshop B (3Adet) 2,6 - - - 20 - -

Özel Toplantı (3Adet) 2,6 - - - 12 - -

Tarih ve doğa kenti Bursa’da, 
yeşilin ve huzurun kalbinde yer alan Merinos AKKM ile 

etkinliklerinize farklı bir boyut katın…

36



Atatürk Kongre Kültür Merkezi ( Merinos AKKM ) Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan

BİNTED Ltd. Şti. tarafından işletilmektedir.



Merinos Parkı Osmangazi / Bursa
www.merinosakkm.com

TEL: (224) 272 16 00 FAKS: (224) 250 11 16
info@merinosakkm.com


