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Türkiye Turizmi Sözlü Tarih Araştırması Görüşme Metinleri

A.Y.: 5 Haziran 2013 Çarşamba günü, saat 15.00’te 
Sayın Orhan Başdoğan ile Etiler’deki evinde Türkiye 
Turizmi Sözlü Tarih Projesi, araştırma projesi kapsa-
mında bir araya gelmiş bulunuyoruz. Ben Aysel Yılmaz. 
Evet, Orhan Bey merhaba. 

O.B.: Merhabalar. 

A.Y.: Bize kendinizi tanıtır mısınız, nerede ve ne zaman 
doğdunuz, nasıl bir çevrede büyüdünüz? 

O.B.: Ben 16 Haziran 1931 tarihinde İstanbul’da 
doğdum. Tamamen bir askeri aile çerçevesi içinde 
büyüdüm; babam, dedem, amcalarım hepsi üst rüt-
beli subaylar, paşalar sınıfında subaylardı. Dedem de 
Atatürk’ün topçu kumandanlarından birisidir. Dola-
yısıyla bir askeri ortamda çeşitli yerlerde, babamın 
tayiniyle alakalı olarak yerlerde, o çevrelerde okuya-
raktan büyüdüm diyebilirim size. 

A.Y.: Nerede doğdunuz? 

O.B.: 16 Haziran 1931 İstanbul diye söylemiştim, İs-
tanbul. 

A.Y.: Nasıl bir eğitim aldınız Orhan Bey? 

O.B.: Dolayısıyla az evvel belirttiğim gibi, ilk, orta, lise 
tahsillerim çeşitli illerde, çeşitli yerlerde geçti. Lise-

yi, babam en son Adana’da garnizon kumandanıydı, 
Adana’da bitirdim ve bilahare baba mesleğini seç-
meyi arzu ettim ve Harp Okulu’na girdim. Dolayısıyla 
tahsil hayatım 1953 senesi Kara Harp Okulu mezu-
nuyum. 

A.Y.: Kaç kardeşsiniz? 

O.B.: Üç kardeşiz, bir ağabeyim bir de benden küçük 
kız kardeşim vardılar, şu anda ikisi de rahmetli. Ağa-
beyim askeri deniz hâkimi, o da askerliği seçti deniz 
hâkimi sınıfına girdi. Kız kardeşim liseyi okudu ama 
ikisi de şu anda rahmetliler. 

A.Y.: Peki aile kökenleriniz hakkında neler söylemek 
istersiniz? 

O.B.: Az evvel belirttim, aile kökenlerim, babam am-
calarım, büyük amcalarım hepsi umumiyetle asker 
kökenli insanlar, babam Rumeli tarafındandır, annem 
İstanbul, Edirne tarafındandır. Dolayısıyla aile köken-
lerimiz beş, altı göbek Rumeli’ye dayanır ama hepsi 
bilahare böyle Türkiye’de asker kökenli, asker köken-
li olaraktan yaşamışlardır diyebilirim. 

A.Y.: Peki, babanızı söylediniz asker kökenli olduğunu, 
anneniz? 
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Orhan BAŞDOĞAN:
1931 yılında İstanbul‘da doğdu,  ilköğrenimini Çanakkale’de, ortaöğrenimini ise Adana’da tamamladı. Ço-
cukluk ve gençlik dönemlerini babasının mesleği nedeniyle çeşitli illerde geçirdi. Daha sonra 1953 yılında 
Harp Okulu’ndan mezun oldu. 1958 yılında İstanbul Divan Oteli’nde üst düzey yönetici olarak göreve başla-
dı. Sırasıyla Divan Oteli, emekli olduktan sonra da Turyap, Sürmeli Otel (Adana Divan) ve Toprak Holding’de 
çalıştı. Ayrıca Türkiye İşveren Sendikası Başkanlığı, Ticaret Odası’nda turizm bölümünün meclis üyeliği, 
Türkiye İşverenler Sendikası başkanlığı TUROB’un bölgelerarası koordinatörlüğü, TUGEV Vakfı’nda başkan 
vekilliği görevlerini üstlenmiş ve TUGEV’in ve Otelciler Birliği’nin kurucusu ve genel koordinatörüdür. Son 
olarak Divan Oteli’nde yönetici olarak görev yaptı ve 1991 yılında emekliye ayrıldı. Halen İstanbul‘da yaşa-
mını sürdürmektedir.


