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Emekli Sandığı, II. Dünya Savaşı sonrasında toparlan-
ma sürecine denk gelen yıllarda, 1949’da kurulmuş-
tur. Türkiye’nin sosyo-ekonomik kalkınma ruhunun 
sürdüğü yıllarda, temel görevinin ötesine geçmek 
durumunda kalan pek çok kişi ya da kurumdan biri 
oldu Emekli Sandığı. Bir sosyal güvenlik kurumunun, 
elindeki birikimleri nasıl değerlendireceği sorusuyla 
yola çıkıp da ülkenin ilk büyük turizm girişimlerini 
başlatması, sektöre yatırım, işletmecilik ve insan kay-
nağı açısından yön veren kurumları ortaya çıkarması 
aslında bir başarı hikâyesidir. 
1950’li yılların sonlarına doğru Türkiye’de yeni 
yeni hissedilen turizm olgusunun ardından, her biri 
önemli rol üstlenen ilk büyük ölçekli otellerin temel-
lerini atmak turizmle herhangi bir ilgisi bulunmayan 
Emekli Sandığı’na kısmet oldu. Bugün Emek Otelleri 
diye anılan bu kurumlar, Türkiye’de turizm ve otelci-
liğin başlangıcı olarak kabul edilir. Bu çalışmada, bir 
Emek Oteli olan Büyük Ankara ele alınıyor. 1966 yı-
lında açılan Büyük Ankara Oteli, başkentin uluslara-
rası boyutta hizmet veren ilk lüks oteli olarak açıldı 
ve 1986’da Hilton’un açılışına kadar Ankara’nın tek 
beş yıldızlı oteli oldu. 

Büyük Ankara Oteli, kentin en önemli bulvarı olan 
Atatürk Bulvarı üzerinde, bir başka deyişle, kent mer-
kezinde, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 
binasının tam karşısındadır.  1980’lerden sonra ar-
tan biçimde siyasîlerin uğrak yeri olmasıyla farklı bir 
dönem başlar ve bu dönem kapanışına kadar devam 
eder. Özünde bir devlet kurumu olarak Büyük Anka-
ra, sözü geçen dönem içinde bir yandan da başkente 
gelen Hilton, Sheraton gibi uluslararası zincirlerle 
başa çıkmak gibi zorlu bir durumla karşılaşır. Kendi-

ne özgü müşteri yoğunluğu ile faaliyetine devam etse 
de, daha çok Meclis’in ikinci bir merkezî gibidir. 

Büyük Ankara’nın akıllarda kalan bir başka önem-
li yönü de mimarî özellikleridir. Büyük Ankara Oteli, 
sadece bina yapısıyla değil, kent tasarımına da yön 
veren bir mimarîye sahipti. Projenin mimarı, eserle-
ri koruma altına alınan Marc J. Saugey’di. 2006’daki 
tadilât çalışmaları ile önemli özgün özellikleri orta-
dan kaldırılırken, bu durum, kurumun özelleştiril-
mesinden daha fazla ses getirdi. Bugün Rixos Grand 
Ankara olarak faaliyetine devam eden otelin eski ha-
linden geriye sadece silueti kaldı.

Sözlü tarih yönteminden yararlanılarak hazırlanan 
bu çalışmada, ikincil kaynakların yanısıra, kurumla 
ilgili belleğe sahip olan üç kişinin anlatıların da yer 
verildi. Bu üç kişi de Büyük Ankara’da uzun süre ça-
lışmış kişilerdir. Görüşöe yapılanlardan ikisi ilk yılla-
rına, birisi de son yıllarına tanıklık etmeleri açısından 
önemlidir.  Nihat Akar, otelin açılışından itibaren 20 
yıl süreyle servis bölümünde çalışmıştır. Otel açıldık-
tan üç yıl sonra burada çalışmaya başlayan Erdoğan 
Demirel, önbüro bölümündeydi. Üçüncü kişi ise 1991 
yılından kapanışa, yani 2002 yılına kadar otelin son 
genel müdürlüğünü yürüten Turgay Eroğlu’dur.

1950’Lİ YILLARDA ANKARA VE TURİZM

Türkiye denince, dünyanın çoğu yerinde akla ilk ge-
len yer İstanbul’dur. Zengin bir geçmişe sahip olan 
Ankara’nın akıllarda yer edememesinde, bu geç-
mişten pek fazla iz kalmaması ve siyasetle bütünle-
şen kimliği önemli bir etken. Hititler, Frigler, Lidya-
lılar, Persler, Galatlar, Romalılar ve en son Türkler’e 
ev sahipliği yapan Ankara uzun bir geçmişe sahip. 
Anadolu’nun göbeğinde yer aldığından, Ankara za-
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