
 

 

GÜNÜBİRLİK BURSA TURU 
 

02.30 Fatih Toprak Turizm Önünden Hareket 
 

05.45 Ulu Cami  
Sultan Yıldırım Beyazıt tarafından 1396–1399 yıllarında yaptırılmıştır. Dikdörtgen planlı ve üç büyük giriş kapısı olan 
çok kubbeli camilerin en büyük ve en anıtsal örneğidir. Ceviz ağacından yapılmış minberi ağaç işçiliği yönünden bir 
başyapıttır. Duvar ve direklerinde 87'si sabit, 105'i levha halinde toplam 192 yazı vardır. Arapça yazı biçiminin kûfi, 
sülüs, nesih, rika, tâ'lik, reyhanî, dîvan ve bize has tuğra yazısıyla hat'ın on üç çeşidinin uygulandığı bu camide, 
yazıların simetrik olması da ayrıca göze çarpıyor. Mimarisi, ahşap işçiliği ve içindeki yazı sanatları bakımından Ulu 
Cami’nin Bursa’daki eserler arasında ayrı bir yeri vardır.  
08.30 Cumalıkızık Köyü  
Rehberimizin anlatımından sonra serbest zaman verilecektir dileyen konuklarımız Sabah kahvaltılarını burada köy 
kahvaltısı yapabilir. 
10.20 Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi 
Panoramik müzede, 360 derece dairesel döngü içerisinde fetih günü resmedilmekte olup, Bursa’nın bir beylikten 
dünya devletine uzanan yolculuğu anlatılmaktadır. Müzede, Bursa’da gömülmüş 6 Osmanlı Padişahının ve onların 
zamanındaki sosyal hayatı anlatan 16 adet tablo yer alıyor. 
11.15 Emir Sultan Camii  
Yıldırım Beyazıt’ın kızı ve Emir Sultan'ın eşi olan Hundi Hatun tarafından 15. yüzyılın başında yaptırılmıştır. Caminin 
asıl ibadet alanının üzerini büyük bir kubbe örtmekte, giriş bölümünde, şadırvanlı geniş ve dikdörtgen bir avlu yer 
almakta, kuzeydoğu ve kuzeybatı köşelerinde iki minare bulunmaktadır. 1795 yılında tamamen yıkılmış, 1804 yılında 
III. Selim tarafından yeniden yaptırılmıştır. 1954 depreminde zarar gören cami onartılmıştır.  
12.00 Yeşil Cami  
1414-1424 yılları arasında Çelebi Sultan Mehmet tarafından yaptırılmıştır. Ters planlı camilerdendir. Caminin mimarı 
Hacı İvaz Paşa’dır. Tamamen kesme taş ve mermer ile inşa edilen caminin zengin süslemeler ve yazılarla kaplı 
stalâktitli mermer taç kapısı, Osmanlı taş işçiliğinin en güzel örneklerinden birisidir. İki kubbe ile örtülü ana mekânın 
ilk bölümündeki havuzun fıskiyesi yekpare mermerden yapılmıştır. Çini süslemeler caminin en önemli özelliğidir. 
Süslemede kullanılan firuze ve çinilerden dolayı “Yeşil” adıyla anılmaktadır.  
 

14.00 Öğle Yemeği (Kayhan Köftecisi) 
15.00 Tophane 
Tophane Parkı içinde bulunan saat kulesi, 1905 yılında yapılmıştır. Bulunduğu yerden panoramik Bursa manzarasının 
görünmesi dolayısıyla, bir süre yangın kulesi olarak da kullanılmıştır. 
Tophane Parkı’nda yer alan Osman Gazi Türbesi, Bursa’nın tarihi değeri olan önemli yapılarından biridir. 1258-1324 
yılları arasında yaşayan, Osmanlı Devleti’nin kurucusu olan Osman Gazi; padişahlığı döneminde, bir Bursa kuşatması 
sırasında oğlu Orhan Bey’e şehir içindeki kubbeli bir yapıyı işaret ederek, öldüğünde buraya gömülmek istediğini 
vasiyet ettiği söylenir. Bursa’nın fethinden sonra Osman Gazi, Gümüşlü Kümbet adıyla anılan Sainte Elie adlı Bizans 
manastırının şapeli üzerine yapılan türbeye gömülmüştür. 
Orhan Gazi Türbesi, Osman Gazi Türbesi’nin karşısındadır. 1281-1362 yılları arasında yaşayan ve Osmanlı Devleti’nin 
ikinci padişahı olan Orhan Gazi’ye aittir. Türbe, Bursa’nın fethinden önce şehrin manastırı olarak kullanılan Sainte Elie 
manastırının bir bölümü üzerine yapılmıştır. 
Bey Sarayı, Orhan Gazi zamanında inşa edildi. Sultanlar, uzun yıllar bu sarayda yaşadılar. İmparatorluk buradan idare 
edildi. Bu sarayda "Divan-ı Hümayun" toplanıyor, vezir-i azam, vezirler, kazasker, kadı ve defterdar gibi yöneticiler 
görev yapıyordu. Emir Sultan, Molla Fenari, Hacı Bayram-ı Veli, Somuncu Baba, Ahmedî gibi dönemin kültür 
şahsiyetleri, bu sarayda sultanlara danışmanlık yapıp eserler yazdılar. 
15.00 Muradiye (II. Murat) Camii  
Muradiye semtinde bulunan cami, Sultan II. Murat tarafından 1424-1426 yılları arasında yaptırılmıştır. Beş bölümlü son 
cemaat yerinin kemer araları çeşitli geometrik tuğla ve çinilerle bezenmiştir. Caminin girişi kemerli olup, tavanı 
geometrik motifle süslü çini ile kaplanmıştır. Kapı kanatları ahşap işçiliğin en güzel örneklerinden biridir. Yapıda çeşitli 
geometrik tuğla süslemeler de yer alır. Rokoko tarzındaki mihrap, 18. yüzyılda yapılmıştır. Bu cami Bursa’da Osmanlı 
padişahları adına yapılan son camidir.  
16.00 Muradiye Külliyesi 



 

 

Muradiye Külliye Bursa'da Osmanlı sultanları tarafından yaptırılan son külliyedir. II. Murad tarafından yaptırılan 
külliyenin inşası Haziran 1425-Kasım 1426 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Külliye içerisinde cami, medrese, 
imaret, hamam ve türbelerden oluşan yapılar bulunmaktadır. Geniş bir bahçe içerisinde yer alan türbelerde II. Murad 
ve yakınlarına ait kabirler bulunmaktadır. Türbelerin on ikisi bir bahçe, hazire içerisinde diğeri dışarıdadır. Hüma Hatun 
türbesi, Şehzade Alaaddin türbesi, Şehzade Mustafa türbesi, Şirin Hatun türbesi, Gülruh Hatun türbesi, Ebe Hatun 
türbesi, Şehzade Mahmud türbesi, Cem Sultan türbesi, Mükrime Hatun türbesi, Saraylılar türbesi yer almaktadır. 
17.30 İnkaya Tarihi Çınar 
Çekirge’de Uludağ yolu üzerindeki İnkaya köyünde, aynı adla bilinen 612 yaşındaki çınar, dünyaca ünlüdür. Adını, 
Osmanlı Devleti’nin ilk köylerinden biri olan Uludağ Yolu üzerindeki İnkaya Köyü’nden alan çınar ağacı 13 ana kola 
sahiptir. “İnkaya Çınarı”nın boyu 35 metredir. Dallarının kalınlığı 3-4 metreyi bulan çınar 9,2 metrelik çevresiyle 
Türkiye’nin en yaşlı ağaçlarından biridir. Tarihi çınar altında çaylarımızı yudumladıktan sonra Dönüş için yola çıkıyoruz 
Akşam saatlerinde İstanbul’a varıyoruz ve siz kıymetli misafirlerimizle bir sonraki turumuzda görüşmek üzere veda 
ediyoruz.

GEZİ ÜCRETİNE DAHİL OLAN HİZMETLER: 

 Lüks Araçlarla Ulaşım 
 Profesyonel Rehber Eşliğinde Çevre Gezileri 
 Araç içi ikramlar 
 Seyahat sağlık sigortası 
 

GEZİ ÜCRETİNE DAHİL OLMAYAN HİZMETLER: 
 Tüm özel harcamalar 
 Müze ve Ören yeri giriş ücretleri 
 Tüm yemekler


