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Bursa tarih boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği etmesine karşın, Osmanlı
İmparatorluğu’nun ilk başkenti olmasını takiben on dördüncü yüzyıldan sonra
büyük bir önem kazanmıştır.
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Bursa’nın sahip olduğu bu üniversal değerler nedeni ile Unesco Kültür
Miras Alanı Adaylığı sürecine girilmiştir. “Bursa ve Cumalıkızık:
Osmanlı İmparatorluğu’nun Doğuşu” başlığı altında Hanlar Bölgesinin
de içinde bulunduğu alanlar 2014 yılında Unesco Kültür Mirası
Listesine kabul edilmiştir.
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Genellikle cami, medrese, hamam, imaret ve Sultan türbelerinden (Osmanlı Hanedanı ile
İmparatorluğu’nun kurucuları Osman Gazi ve oğlu Orhan Gazi’nin türbeleri de dahil olmak üzere)
oluşan külliyeler (Orhan Gazi, Hüdavendigar, Yıldırım, Yeşil ve Muradiye), etraflarında
mahallelerin geliştiği kentsel odak noktaları olmuşlardır.



Bursa'yı fetheden Sultan Orhan Gazi'nin emriyle kent surların dışında inşa edilen ve Orhan 
Gazi Külliyesi olarak adlandırılan ilk Sultan Külliyesi'nin etrafında gelişmiştir ve Bursa'nın 
ticari merkezi durumundadır.
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Miras alanlarının sınırlarını çekirdek ve tampon bölgeler oluşturmaktadır. Çekirdek

bölgeler alanı tam anlamıyla temsil etmekte, tampon bölgeler ise çekirdek bölgelerin

etkileşim içinde oldukları art bölgeleri kapsamaktadırlar
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Bölgede 7 adedi Han olmak üzere 21 tescilli bina vardır. Ayrıca, çok sayıda dükkan, pazar
yeri, benzer ticari amaçlarla kullanılan yeni binalar da bulunmaktadır.



Hanlar Bölgesi, kurulduğu 14. yüzyıldan beri kentteki ekonomik aktivitenin
merkezi olmuştur. Bölge estetik ve sosyal değerini korumuş ve tümüyle
yayalaştırıldığı için hem turistler hem de kent sakinleri için çekici bir kamu
alanı niteliğindedir. Hanlar ve çarşılar, kuruldukları 700 yıl öncesinden bugüne
kesintisiz olarak işlemeye devam etmektedir.
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"Hanlar Bölgesi" üç ana tipte ticari binalardan oluşmaktadır. Bunlardan ilki 
"hanlar"dır. Hanlar hem ticaret hem de konaklama amacıyla kullanılmıştır 
(pazar ve konukevi). 
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Hanlar genellikle kare veya dikdörtgen şeklinde tasarlanmış, iki veya üç katlı
binalar olup (Bursa'daki hanların çoğu iki katlıdır), büyük bir avlunun etrafına
inşa edilen bu binaların ortasında -bazen bir mescit altında- şadırvanlar
bulunur.
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Bu tarihi ticari bölgede görülen ikinci bina tipi ise "bedesten"dir, diğer bir
deyişle kapalı çarşı binalarıdır. Bedesten, hem yerli hem de yabancı tüccarların
perakende satışlarını gerçekleştirdikleri mekânlardı. Bedesten’in merkezini
oluşturan ve değerli ürünlerin satıldığı dükkânların etrafı, daha sıradan ticari
malların satıldığı hanlar ve dükkânlar ile çevrilmiştir.
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Hanlar Bölgesi'nin üçüncü bir öğesi ise labirenti andıran sokaklarıyla Çarşı'dır (pazar ve
dükkanlar). Geleneksel çarşı bölgesinde, her bir ürün çeşidi için ayrılmış bir sokak veya
han, cami, avlu ve çeşme, mal alışverişi için mekanlar ve bankalar bulunmaktadır.
Çarşıda, el emeği ile üretim yapılan atölyeler de hanların en dış bölgelerinde
bulunmaktadır.
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Hanlar Bölgesinin toplam alanı 422.550 m2 olup çekirdek alan sınırı 
106.800 m2 dir
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Çekirdek alanın %95’ini ticaret, %4’ünü dini tesisler ve %1’ini resmi kurumlar

oluşturmaktadır. Çekirdek alan içinde konut kulllanımı yoktur.
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Hanlar Bölgesinde çoğunlukla özel mülkiyetteki alanlar vardır. Alanın tamamında özel

mülkiyet %77, vakıf mülkiyeti %10, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Osmangazi

Belediyesi mülkiyeti %8 ve devlete ait mülkiyet %5 oranlarındadır
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