
BELTUR A.Ş. (Büyük İstanbul Turizm ve Sağlık Yatırımları İşl. Ve Tic. 
A.Ş.)  
Kuruluş Yılı: 1996 

Adres: Hıdiv Yolu No:32 Çubuklu, Beykoz / İSTANBUL 

Personel Sayısı: 190 

Sermaye: 1.500.000.000.000 TL 

Ortağın Unvanı Pay Tutarı (TL) Pay Oranı (%)  

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1.496.250.000.000 99.5000 

İSTON A.Ş.  750.000.000 0,1000 

KİPTAŞ A.Ş.  1.500.000.000 0,2000 

Hamidiye A.Ş.  750.000.000 0,1000 

Kültür A.Ş.  750.000.000 0,1000 

Toplam  1.500.000.000.000 100,000 
 
Kuruluş Amacı  
BELTUR her türlü otel, motel, hostel, her sınıf restaurant, kamping tatil köyü ve benzeri turizm 
tesislerini inşa etmek, devralmak, kiralamak, satın almak ve işletmek, yataklı, yataksız tedavi 
kurumu ve hastane, provantoryum, senatoryum, teşhis ve tedavi klinikleri, tıbbi tahlil 
laboratuarı, dispanser vs. işletmek, satın almak, kiralamak, kiralatmaktır. BELTUR şu anda 
faaliyetlerini tarihi mekanların işletmeciliği ile sınırlandırmıştır. 

1996 yılında kuruluş faaliyetlerini tamamlayan şirket, 01.01.1997 yılında faaliyete başladı. 
İstanbul Belediyesi 1982 tarihli bir protokol ile Turing kurumuna devrettiği tarihi köşklerin işletim 
hakkını, 1992 yılında ek kullanım hakkı ile uzattı. 1995 yılında bu ek kullanım hakkının bitimiyle 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Turing ile arasında protokolü yenilemeyeceğini belirtmiş ve 
Turing’in köşkleri boşaltması talep edilmiştir. BELTUR İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
devraldığı ve restore ettiği tarihi kasır ve köşkleri kiralayarak işletmeye başlamıştır. 
Hizmet Anlayışı 
Halkla bütünleşmenin, aradaki bürokratik duvarları yıkmanın, İstanbul’u yaşanabilir bir şehir 
haline getirmenin gayreti içindeki yeni yönetim, şehrin kamusal değer taşıyan tarihi 
mekanlarından sadece turistlerin ve varlıklı insanların değil, İstanbul’da yaşayan herkesin 
yararlanması gerektiği düşüncesinden hareketle yola çıkmıştır. Yönetimin İstanbul halkına ve 
tarihi mekanlara duyduğu saygının sonucu olarak titiz bir restorasyondan sonra bu tarihi 
mekanlar halkın hizmetine sunulmuştur 
Faaliyetleri 
Halkın hizmetine sokulan bu kasır ve köşkleri her ay ziyaret eden ortalama 45.000 kişi, görkemli 
ortamlarda zengin Osmanlı Mutfağı’ndan yüksek kalite ve servis hizmetleri ile uygun fiyatlarda 
faydalanmaktadır. BELTUR, hizmetlerinin geniş kesimlere ulaşabilmesi için tanıtım kampanyaları 
yürüttü. Servis hizmetlerinin kalitesine kurulduğu günden beri büyük önem verdi ve “ISO 9002 
Kalite Belgesi” kuruma kazandırdı. Şirket hizmet kalitesini arttırmak amacıyla 1997 yılı içinde 
100 milyar TL civarında yatırım yaptı. 1998’in ilk 9 ayında kasır ve köşklerden toplam 190 
personel ile sunduğu hizmetten 679.939.000.000 ciro elde etti. 

Hıdiv Kasrı: 

1904-Çubuklu, Beykoz 

1904-1907 yıllarında son Mısır Hıdivi Abbas Hilmi Paşa tarafından yaptırıldı. 2 Seyir Kulesi, 35 
oda, 4 salon, 2 hole sahip kasır 450 kişi kapasiteli restaurant, kafeterya ve toplantı salonu olarak 
hizmet vermektedir. Ayrıca toplantı, kokteyl ve toplu yemek gibi her türlü sosyal etkinliklere de 
hazırdır. Ekim ’99 itibariyle ziyaretçi sayısı 636.314 kişidir.  

Malta Köşkü: 



1870 - Yıldız Parkı , Beşiktaş 

1870’li yıllarda Yıldız Parkı içinde seyir ve istihbarat köşkü olarak yaptırıldı. Yapımında Malta’dan 
getirilen özel taşlar kullanıldığından “Malta Köşkü” adı verilmiştir. İki katlı köşk, 150 kişilik 
kapasitesi ve restaurant ve kafeterya olarak hizmet veriyor. Ekim’99 itibariyle ziyaretçi sayısı 
342.229 kişidir. 

Çadır Köşkü: 

1870 - Yıldız Parkı , Beşiktaş 

Sultan Abdülaziz döneminde Yıldız Parkı içinde seyir köşkü olarak yaptırıldı. Bu tarihi mekan 
döneminin ince işleme sanatının eşsiz bir örneğidir. Restorasyondan sonra 60-80 kişilik 
kapasitesi ile kafeterya olarak halkın hizmetine sunuldu. Ekim’99 itibariyle ziyaretçi sayısı 83.944 
kişidir. 

Sarı Köşk: 

1871 - Emirgan Korusu , Sarıyer 

1871-1878 tarihleri arasında Hıdiv Sülalesi tarafından yaptırıldı. Çiçek motifli iç tavan ve el 
yapımı dış cephe süslemeleri bir kuş evini andıracak şekildedir. Restaurant ve kafeterya olarak 
hizmet vermektedir. Ekim’99 itibariyle ziyaretçi sayısı 233.455 kişidir. 

Pembe Köşk: 

1871- Emirgan Korusu , Sarıyer 

Hıdiv Sülalesince yaptırılmış, iki katlı tarihi köşk 10 oda, hol, mutfak ve 1 büyük salondan 
oluşmaktadır. Pembe renkli, denize nazır bu güzel köşk, restaurant ve kafeterya olarak hizmet 
vermektedir.  
Çamlıca Köşkleri 

Küçük Çamlıca: 

Çamlıca Korusu içinde yer alan Sofa, Cihannüma ve Topkapı köşkleri BELTUR Tesisleri’nin en 
genç üyeleridirler. Osmanlı’nın ince mimarisinin günümüz estetiği ile birlikte uygulandığı birer 
örnektirler. Kartal, Kadıköy, Eminönü, Üsküdar ve Beşiktaş’ı içine alan manzaraya sahiptirler. 
Yine Çamlıca Korusu içinde yer alan, Su Köşkü de yaz aylarında havuzu, şelalesi ve diğer köşkler 
gibi kafeterya menüsü ile hizmet vermektedir. Köşkler ayrıca nişan, düğün, toplantı vb. 
organizasyonlar için halkın hizmetine sunulmaktadır. 

Paşalimanı Tesisleri: 

Çok yakın zamanda açılan bu tesis Üsküdar’da Fethi Paşa Korusu altında, Boğaz kıyılarının tüm 
güzelliğine hakimdir. Beltur’un geleneksel kalitesinin Boğaz’ın güzelliği ile kaynaştığı bu mekan 
İstanbulluların büyük beğenisini kazanmaktadır.  

Yukarıda geçen tarihi mekan, köşk ve kasırların işletmeciliğinin yanı sıra 1997 yılında Florya 
Özürlüler Yaz Kampı ihalesi alındır. Haziran 1997 - Eylül 1997 tarihleri arasında üç ayda 15’er 
günlük periyotlarla 6 grupta 600 özürlü insanımıza hizmet verildi. 1998 ve ’99 yıllarında Florya 
Yaz Kampı yeniden düzenlendi.  

BELTUR’un işlettiği mekanları ziyaret edenlerin sayısı 1997’de 480.000 kişi iken, Eylül ’98 de bu 
rakam 561.925’e ulaşmıştır. 1999’un ilk 10 ayında ise 1.298.976 kişiye ulaşmıştır.  

BELTUR, ISO 9002 belgesinin gereği olan hijyene verdiği önem yüzünden kendi bünyesinde 
bulunan Gıda Mühendislerine inceleme ve denetim yaptırdığı gibi bağımsız kurumlarca da 



denetime tabi tutulmaktadır. Ama müşteriye garantili, sağlıklı ortam ve ürün sunabilmektir.  

BELTUR 1999 yılında Müşteri Anketleri (her yemek sonunda dağıtılan) ile ciddi bir analize tabi 
tutmuş ve müşteriden gelen uygulanabilir önerilerin hepsi uygulanmaya çalışılmıştır. 0800 261 
75 06 nolu ücretsiz müşteri hattı ile de her an hizmet vermeye çalışmaktadır. 

BELTUR internet sitesini www.beltur.com.tr yenileyerek İstanbulluların hizmetine sunmuştur. 
Siteden yemek fiyatlarından, ulaşıma ve köşklerin tarihlerine kadar kapsamlı bilgiye ulaşmak 
mümkündür.  

 

http://www.beltur.com.tr

