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Türkiye Cumhuriyeti henüz turizm yatırımlarına 
başlamamış, turizm kâr getirebilecek bir sektör ola-
rak görülmüyor. Yıl 1954. Türkiye’de turizmin henüz 
gelişmediği, fiziksel planlamanın yapılmadığı bir dö-
nem. Kıyılarda bile henüz turizm yaygınlaşmamışken 
Ankara’da turizmin cılız olması normal. Ankara daha 
çok iç turizme hitap eden bir yapıya sahip. Türkiye’nin 
başkenti olması dolayısıyla devletle işi olanlar, Anka-
ra otellerinin konaklama potansiyelini belirleyen en 
büyük müşteri kitlesini oluşturur. Bu bağlamda 1961 
yılında TBMM binasının şu anki yerine taşınması ile 
beraber Bulvar Palas da iç turizmde daha da önemli 
bir yer bulur kendine. Ankara’da dış turizmin başla-
ması ise Kapadokya’da turizmin gelişimi ile başlar. İs-
tanbul çıkışlı Kapadokya turlarının Ankara üzerinden 
geçmesi, şehre bir-iki günlük de olsa yabancı turist 
gruplarının gelmesini sağlar. Ancak Ankara, ulaşım 
alanında yaşanan gelişmeler dolayısıyla bu fırsatı 
bir daha yakalayamaz. Arar Tur’un kurucusu Sinan 
Kocapınar’ın, 1974 yılından 1983 yılına kadar yaban-
cı turistlere ağırlıklı olarak kültür turları düzenle-
diklerini ve bu turların İstanbul, Ankara, Kapadokya, 
Pamukkale ve Efes’te konaklama yapılacak şekilde 
planlandığını anlatması,  Ankara’nın aslında kültür 
turlarının bir durağı olduğunu da gösteriyor.  

Ankara’da 1950’li yıllarda çok fazla otel yoktur. 
İkinci Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)  binası-
nın karşısında yer alan ve 1927 yılında kurulan An-
kara Palas Oteli, Gönç Otel, Cihan Palas, Yüksel Palas, 
Modern Palas ve Gül Palas gibi oteller Ulus semtinde 
mevcuttur sadece. Yenişehir tarafı ise henüz şehirleş-
memiştir, Ulus semti şehrin merkezi durumundadır. 
1961 yılında TBMM’nin yeni binasına taşınmasıyla 
beraber merkez Atatürk Bulvarı’na (Yenişehir’e) doğ-

ru kayar. Bulvar Palas da Atatürk Bulvarı üzerindedir 
ve yeni TBMM binasına yakındır. Bu konumu Bulvar 
Palas’a bir avantaj sağlar ve gelen misafir profili hep 
başbakanlar, bakanlar ve milletvekilleri gibi üst dü-
zey bürokratlar, iş adamları ve sanatçılardan oluşur. 

Bulvar Palas’ın kuruluş öyküsü, 1926 yılında Ah-
met Gültan’ın ve 1936 yılında da kuzeni olan Haydar 
Ertan’ın Çamlıhemşin’den Ankara’ya göç ederek Ka-
radeniz Lokantası’nı açmalarıyla başlar. Buradan elde 
edilen gelirle arsa alınır. 1954 yılında Bulvar Palas 
Oteli hizmete açılır ve Ankara’nın turizm tarihinde 
iz bırakacak bir otel olur. Bulvar Palas’ın kurulma-
sından sonra Ankara’da 1966 yılında Büyük Ankara 
Oteli, 1985 yılında Hilton ve 1991 yılında da Sheraton 
gibi büyük oteller de açılmaya başlar. Bulvar Palas’ın 
kurulmasıyla beraber Ulus’ta yoğunlaşan otelcilik, 
yepyeni bir semt olan Yenişehir’e doğru yön değiş-
tirir. Yenişehir tarafına geçiş Ankara’daki otelciliğin 
gelişmesine de yön vererek modern otelciliği getirir. 

Bu yazının yazılmasındaki amaç, bir dönem Ankara 
turizmine damgasını vurmuş olan ve kendilerine has 
yemek kültürleri ve sahiplerinin samimi yaklaşımı ile 
gelen misafirlerin hafızalarında kalan, önemli poli-
tik ve sivil toplantıların, organizasyonların yapıldığı, 
özel günlerin kutlandığı Bulvar Palas Oteli’nin unu-
tulmamasını sağlamak, gelecek nesillere örnek olabi-
lecek yöneticileri tanıtmak ve aynı zamanda Türkiye 
turizm tarihine katkı sağlamaktır.

Bu bağlamda Anadolu Üniversitesi ve Tarih 
Vakfı’nın işbirliğindeki Türkiye Turizmi Sözlü Tarih 
Projesi kapsamında otelin ikinci kuşak sahiplerin-
den Tekin Ertan ile İstanbul’da (04 Haziran 2013), 
Hasan Gültan ile Ankara’da (22 Şubat 2015) ve Necla 
(Ertan) Okumuşoğlu ile İstanbul’da (29 Ocak 2015) 
görüşüldü. Bunun yanı sıra Bulvar Palas’ta daha önce 
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