




MİMARİ ÖZELLİKLER

• 2015 – 2018 inşaat

• 42m çaplı kubbe

• LEED Çevre Dostu Bina 
kriterlerine göre 
tasarlanmıştır. 

• Sürdürülebilir arazi, su 
kullanımında etkinlik, 
enerji ve atmosfer, 
malzeme ve kaynaklar, iç 
hava kalitesi, tasarım 
konularında gerekli enerji 
ve çevre dostu teknik 
özellikleri taşıyan binanın 
aydınlatma ve mekanik 
tesisat hesapları müze iç ve 
dış mekanları için ayrı ayrı 
hazırlanmıştır. 



MİMARİ ÖZELLİKLER

• Bina çatısının tamamı yeşil çatı 
olarak dizayn edilmiştir.

• Bina eneji tüketimlerinin 
azaltılması için özel cam cephe 
kaplaması kullanılmıştır.

• Binanın tamamında  uçucu organik 
bileşik salınım oranı düşük olan 
özel ahşaplar kullanımıştır.

• Binanın tamamında A sınıfı (Süper 
Enerji Verimli Bina Sınıfı) na uygun 
izolasyon malzemeleri 
kullanılmıştır.

• Binada zemindan ısıtma-
serinletme sistemi 
kullanılmaktadır.

• Binada doğal hava şartlarını 
sağlayabilecek şekilde tasarlanmış 
havalandırma ve iklimlendirme 
sistemi bulunmaktadır. 

• Binanın tamamı akıllı bina sistemi 
olarak tasarlanmış olup elektronik 
kontrollü ve uzaktan izlenebilir 
özelliktedir.



Bina mekanik tesisatları yeşil bina TSE Güvenli Yeşil Bina 
standartlarına uygun olarak tasarlanmış olup 2019 yılında TSE 
Altın Belge ile sertifikalandırılmıştır.  

Binada ısıtma-soğutma işlemlerinin yapılabilmesi için süs 
havuzu, toprak, hava ve güneş enerji kaynağı olarak 
kullanılmakta olup tamamından yenilenebilir enerji 
alınmaktadır.



• Binada lavabolarda kullanılan su arıtılarak 
rezervuarlarda tekrar kullanılmaktadır. 
Aynı su 2 defa kullanılmakta olup su 
tasarrufu sağlanmaktadır.

• Binada yeşil çatıdan alınan yağmur suları 
depolanmakta, arıtılmakta ve yeşil alan 
sulamada yeniden kullanılmaktadır.

• Binada kullanılan malzemelerin 
tamamının geri dönüşüm ile üretilmiş 
veya geri dönüştürülebilen malzemeler 
kullanılarak imal edilmesine özen 
gösterilmiştir.

• Binanın elektrik tesisatlarında düşük 
elektrik tüketimine sahip armatürler 
kullanılmıştır.

• Binada ayrıca 50 adet fotovoltaik güneş 
paneli kullanılmakta ve güneşten alınan 
enerji ile elektrik üretilmektedir.

• Bütün binada akustik konfor tasarımı 
yapılmıştır.



• 1 Kasım 2018 tarihinden itibaren ziyarete kapılarını açan müzemizde bugüne (3 Aralık 2020) kadar 
823.551 kişi müzemizi ziyaret etti. İnanıyoruz ki Covid-19 pandemisi ve beraberinde gelen 
kısıtlamalar olmasaydı şu anda 1 milyondan fazla kişiyle buluşmuş olacaktık. 

• Müzemiz açıldıktan sonra 8 ay boyunca ücretsiz ziyaret edilmiş, ücretlendirme de oldukça makul 
düzeyde fiyatlandırılmıştır. Hala  aynı şekilde devam etmektedir. 

• Müzemiz yine pandemi öncesinde birçok farklı alanda etkinliğe ev sahipliği yapmıştır. Bu 
etkinliklerden bazıları seminerler, el sanatları atölye çalışmaları, ok atma pratikleri, kılıç-kalkan, 
mehter gösterileri, sergiler, konserler olarak sıralanabilir. 

• Fakat müzemizin ana teması Bursa’nın Osmanlılar tarafından fetih gününün tasvir edildiği 6 Nisan 
1326 panoramasıdır. 

• Müzemiz süreli sergi alanları, kütüphanesi, kafeteryaları, forum alanı ve hediyelik eşya dükkanıyla bir 
kültür merkezi olarak da hizmet vermeye devam etmektedir.











Müzemizin kazandığı diğer 
ödüller

Müzemiz, binanın mimari özellikler,, yaptığı 
etkinlikler ve Bursa’nın marka değerine yaptığı 
katkılar ile ödüllendirilmiştir.

Bunlar:

• Su ve Teknoloji Derneği  - Şehir ve Çevre 
Uyum Ödülü 2019

• Tarihi Kentler Birliği - Müze Özendirme 
Ödülü 2019

• Bursa Sivil Toplum Derneği (Bursa Sivilay) -
Kente Katkı Ödülü 2019

• TSE – Altın Belge (Güvenli – Yeşil Bina 
Belgesi) 2019

• Sosyal ve Katılımcı Belediyecilik Ödülü, 
İdeal Kent Ödülleri 2019

Ve son olarak, bugün burada olmamıza sebep 
olan;

• Sağlıklı Kentler Birliği – Sağlıklı Şehir 
Planlama Ödülü 2020

Bu şekilde başladığımız çalışmalarımızı devam 
ettirip, Bursa ve Türkiye’de müzecilik alanında 
örnek çalışmalar yürütmeye devam edeceğiz. 





TEŞEKKÜR EDİYORUZ.

Bursa Fetih Müzesi


