Kütahya'daki Büyük Bedesten Alışveriş Merkezi oldu.

Kütahya'da bir girişimci, Osmanlı İmparatorluğu'ndan kalan ve
uzun süre sebze-meyve bedesteni olarak hizmet veren yaklaşık
600 yıllık bedesteni Alışveriş Merkezi (AVM) yaptı. Tarihi dokunun
korunduğu Bedesten AVM'ye vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor.
Kütahya'da Samanpazarı Mevkii'nde bulunan tarihi Büyük Bedesten Alışveriş Merkezi oldu.
Kütahya Belediyesi'nin açmış olduğu ihale ile Bedesteni kiralayan girişimci Osman Özbey,
tarihi günümüzle birleştirerek Alış Veriş Merkezi açtı.

"AVM BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR"

Kütahya'da çeşitli merkezlerde şubeleri olan bir Alış Veriş Merkezi zinciri işletmecisi Osman
Özbey, Kütahya Belediyesi'nin Büyük Bedesteni kiraya çıkardığını duyunca ihaleye katılarak
Büyük Bedesteni kiraladığını söyledi.

AVM işletmecisi Özbey, "Osmanlı'dan kalma Büyük Bedesten uzun yıllar Sebze Bedesteni
olarak hizmet verdi. Son zamanlarda özelliğini kaybedince Kütahya Belediyesi burayı restore
ettirdi. Daha sonra Bedesten El Sanatları Merkezi olarak açıldı. Fakat yine de gereken ilgiyi
göremedi. Biz belediyenin açmış olduğu ihaleye katılarak bu yeri kiralayarak Alış Veriş Merkezi
açtık. Bizim kadar Kütahyalılar da oldukça memnun oldu. Kütahyalılar büyük ilgi gösteriyor"
diye konuştu.

"TARİH YAŞATILMAYA DEVAM EDİLİYOR"
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Kütahya'daki Büyük Bedesten Alışveriş Merkezi oldu.

Çeşitli zamanlarda Kütahya'ya gelerek alışveriş yapan ve Afyonkarahisarlı olduğunu ifade eden
Zekeriya Demirkapı, Bedestenin bu şekilde değerlendirilmesinin oldukça güzel olduğunu
söyledi.

Demirkapı, tarihin bu şekilde yaşatılması oldukça iyi bir düşünce. Tarihi yapılar günümüzle
birleştirilirse daha uzun yaşayacaklarını ve insanlarımızın tarih bilincinin daha da gelişeceğini
düşünüyorum. Girişimciyi bunun için tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

TARİHİ BEDESTENE HAREKET GELDİ

Kentte uzun zaman Sebze Bedesteni olarak hizmet veren ve daha sonra bakımsızlıktan dolayı
atıl kalan Bedesten, Kütahya Belediyesi tarafından restore edildikten sonra Kütahya El
Sanatları Merkezi olarak hizmet verdi. Yeteri kadar ilgi göremeyenince buradaki işletmeciler de
Bedesteni tek tek terk etti. Bedesteni hareketlendirmek isteyen Kütahya Belediyesi ihale ile
kiralama yoluna gidince Kütahya'da Alış Veriş Merkezi şubeleri olan Osman Özbey isimli
girişimci tarihi Bedesteni kiralayarak AVM olarak hizmete sundu. Bedesten AVM'de yaklaşık
20 bin ürün çeşidinin bulunduğu bildirildi.
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