
H.R.Y.: Türkiye turizmi sözlü tarih araştırması kapsa-
mında 4 haziran 2013 tarihinde   TÜRSAB eski başkanı, 
turizm eski bakanı sn. Bahattin Yücel’le görüşüyoruz. 
Merhabalar Bahattin Bey hoş geldiniz.

B.Y.: Siz de hoş geldiniz.

H.R.Y.: Bize kısaca kendinizden bahsedebilir misiniz? 
Nerede ne zaman doğdunuz, nasıl bir çevrede büyüdü-
nüz?

B.Y.: Nazilli’de 26.11.1949 tarihinde doğrum. Annem 
ve babam o sırada Sümerbank’ta memur olarak ça-
lışırlarken tanışıp ve evlenmişler. Bu evliliğin ilk ço-
cuğuyum ama çok uzun yıllar sonra Nazilli’ye gittim. 
Doğumumdan sanırım birkaç ay sonra Türkiye’de 
köklü bir iktidar değişikliği olmuş, 1950’de DP ik-
tidara gelince, devlet kadrolarında bir düzenleme 
yapmış. Sümerbank o zamanlar tümüyle hüküme-
tin kontrolünde olan, İktisadi Devlet Teşekkülü eski 
adıyla, bu yüzden ben Nazilli’yi, doğduğum yeri çok 
uzun yıllar sonra gördüm. Aradan yine çok uzun yı-
lar geçti bir daha da gidemedim. Yani doğduğumuz 
yerlere,- o dönemde memur ailelerin çocukları- tek-
rar öyle kolay kolay gitme şansımız yoktu. Bu böyle 
devam etti. Nazilli’den Malatya’ya tayin edilmiş, çok 
küçük olduğum için o dönemi çok da fazla hatırladığı-
mı söyleyemem, sonra babamın memleketi İstanbul’a 
gelmişiz. Ondan sonrası İstanbul’da geçti. İstanbul’da 

ben ortaokul birinci sınıftayken de bu defa annem 
ve babam, Konya-Ereğli’ye tayin edildiler. Yeniden 
Sümerbank’a döndüler. Orada 4,5 yılım geçti. Ardın-
dan Lise ikinci sınıfın ikinci sömestrinde Kayseri’ye 
gittik. Liseyi Kayseri’de bitirdim. Tekrar İstanbul’a 
geldik. Geliş o geliş.

H.R.Y.: Peki Bahattin Bey nasıl bir eğitim aldınız? 

B.Y.: Klasik lise eğitimini aldım. Kayseri Lisesi benim 
bitirdiğim yıl yanılmıyorsam giriş sınavlarının merke-
zi sistemde ilk yapıldığı yıldı. Önceleri her üniversite, 
her yükseköğretim kurumu, kendi ihtiyaçları doğrul-
tusunda sınav açar, öğrenci alırdı. Bizim girdiğimiz ilk 
kez yapılan merkezi sistem sınavıydı. Öyle hatırlıyo-
rum. Kayseri Lisesi o yıl dahil merkezi sisteme her yıl, 
ilk 10’a, ilk üçe ilk beşe öğrenci veren bir okuldu. Yani 
iyi eğitim veren bir devlet okuluydu. Benim eğitim ve 
bir takım kültürel etkinliklerde bulunmamda oldukça 
önemli etkileri olan bir okuldu Kayseri Lisesi. Daha 
sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde oku-
dum. 1968 yılına geliverdik birden bire, 68 olayları 
oldu üniversitede. O sırada üniversitedeki olaylar 
nedeniyle olabilir bir, bir buçuk yıla yakın bir süre 
Almanya’ya gittim, Yabancı dil öğrenmek amacıyla 
gönderildiğimi anımsıyorum. Sanıyorum aile olay-
lardan soyutlanmam amacıyla böyle bir karar aldı. 
Ama bu yaklaşımları pek fazla etkili olmadı galiba, 
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Bahattin YÜCEL:
1949 yılında Nazilli’de doğdu, ilköğrenimini İstanbul Bakırköy Kartaltepe İlkokulu‘nda, ortaöğrenimini ise 
K. Ereğli ve Kayseri Lisesi’nde tamamladı. Çocukluk ve gençlik dönemlerini İstanbul ve K. Ereğli, Kayseri ve 
İstanbul’da geçirdi. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden 1975 yılında 
olarak mezun oldu. 1971 yılında Kayhan Turizm Seyahat Acentesinde Satış Sorumlusu olarak göreve başla-
dı. Sırasıyla Esin Turizm ve Ekin Turizm şirketlerinde kurucu ortak ve yönetim kurulu başkanı olarak çalıştı. 
19 ve 20.Dönem İstanbul Milletvekili olarak TBMM’ne seçildi. 54. Hükumetin Turizm Bakanı oldu. Son ola-
rak Turizm Araştırmaları Derneği’nin (TURAD) yönetim kurulu başkanlığı görevini yerine getirmektedir.


