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Çelik Palas, 1930’lu yıllara dayanan tarihçesiyle 
Türkiye’nin ilk beş yıldızlı otellerinden biridir. Ulu 
Önder Atatürk’ün de yaşamının son yıllarına tanıklık 
etmiş olması nedeniyle Çelik Palas, özel bir öneme 
sahiptir. Dönemin ünlü Türk siyaset adamları ve iş 
adamları ile farklı ülkelerin devlet adamları, Bursa’ya 
yaptıkları ziyaretlerinde çoğunlukla Çelik Palas 
Oteli’nde ağırlanmış ve Çelik Palas bu sayede ününe 
ün katmıştır. Çelik Palas, gerek fiziksel koşulları ge-
rekse hizmet kalitesiyle Türkiye’de turizm sektörüne 
hizmet verme anlamında birçok ilke imza atmıştır. 
Günümüzde modernizasyon çalışmaları sonucunda 
yeni bir çehreye bürünen otel, turizm sektöründe faa-
liyet gösteren pek çok işletme için örnek alınabilecek 
bir yaşam öyküsüne de sahiptir. Çelik Palas’ın geçmi-
şe dayalı öyküsünün ortaya çıkarılması bu nedenle 
önem arz eder. 

Çelik Palas’ın geçmişten bugüne uzanan öyküsü-
nün araştırılmasında çok sayıda ikincil kaynağa ek 
olarak, otelin 1960 ile 1990 yılları arasında kalan dö-
nemine tanıklık etmiş otel çalışanlarının anlatılarına 
başvuruldu. Bu amaçla, 2014 yılının Haziran ayında 
Bursa’da Turgut Tunca ve Ruhi Doğu ile görüşüldü. 
Bahsi geçen kaynak kişilerden Turgut Tunca, 1968 
yılında otelde çalışmaya başlayan önbüro müdürü, 
Ruhi Doğu ise 1967’de otelde çalışmaya başlayan ve 
muhasebe müdürü pozisyonuna kadar yükselen mu-

hasebe departmanı çalışanıdır. Ek olarak, yine 2014 
yılının Kasım ayında otelin eski aşçıbaşısı Hasan Hü-
seyin Çetinkaya ile; Aralık ayında ise otelin eski ma-
itre d’hotel’i Halil Ulus ile görüşülerek Çelik Palas’ın 
tarihçesine ilişkin elde edilen bilgiler zenginleştirildi.

ÇELİK PALAS’IN KURULUŞ FİKRİNİN OLUŞMASI

Bursa’da bir kaplıca oteli kurulması düşünce-
si, Atatürk’ün 20-24 Ocak 1923 tarihleri arasında 
Bursa’ya yaptığı ikinci ziyareti sırasında ortaya çıktı. 
Bursa’nın ileri gelenleri, Atatürk’ü daha önceki ziya-
retinde ağırladıkları Yağcı Kemal Bey Köşkü yerine 
daha batıda Çekirge’de yer alan Miralay Mehmet Bey 
Köşkü’nde ağırlamayı tercih ettiler (Önder 1984: 85). 
Zira Miralay Mehmet Bey Köşkü, Bursa Ovası’na ege-
men bir koruluk içinde yer almaktadır ve Atatürk’ün 
yararlanmayı düşünebileceği kaplıcalara da daha 
yakındır. Atatürk, burada kaldığı dört gün boyunca 
köşkü çevreleyen korulukta ve hemen arkasında yer 
alan yamaçlarda geziler yapar, köşkün bahçesinde 
Vali ve Belediye Başkanı ile kentin sorunlarını ko-
nuşur, fırsatı oldukça kaplıcaya gider ve burada yer 
alan “Çelik Suyu” ile de ilgilenir. Atatürk, daha önce 
Çekoslovakya’da örneğini gördüğü kaplıca tesisleri 
örneklerinden yola çıkarak Mehmet Bey Köşkü’nün 
bahçesinde de birinci sınıf bir kaplıca tesisinin kuru-
labileceğini yanındakilere söyler. Hatta suyun makine 
gücü gerektirmeden doğal akışıyla getirilebileceği 
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Çelik Palas, Atatürk’ün salonunda dans ettiği, müzik 
dinlediği, konuklarıyla Bursa’nın geleceği üzerinde 

konuştuğu, orkestrası devamlı çalan, biri Atatürk döne-
minde diğeri sonrasında yapılmış iki şaheser yapı olarak 

tasvir edilebilir. Çelik Palas denildiğinde, doğa ve çevresiy-
le uyumlu birbirinden zarif, destansı öyküleriyle iki otel 

kompleksi akla gelmektedir.
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