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BÝLÝNTUR A.Þ. MÜZE VE ÖREN 

YERLERÝ SATIÞ NOKTALARI  

  Kültür ve Turizm Bakanlýðý'nýn 56 müze ve 

ören yerinin satýþ noktalarýný özelleþtirme 

ihalesini, BÝLÝNTUR A.Þ. kazandý. Ýhaleyle, 

Topkapý, Ayasofya, Noel Baba, Anadolu 

Medeniyetleri, Hacýbektaþ, Mevlana ve 

Antalya Arkeoloji Müzesi'nin yaný sýra Efes, 

Olympos, Aspendos, Kayaköy, Sedir Adasý, 

Patara ve Ihlara Vadisi gibi ören yerlerinin de 

aralarýnda bulunduðu 56 noktadaki satýþ 

alanlarýnýn iþletmeleri 8 yýl süreyle BÝLÝNTUR 

A.Þ. devredilmiþ oldu.

BÝLÝNTUR A.Þ. Merkezi Ýstanbul Yenibosna 

da 12,500m2 Genel Müdürlük , satýnalma, 

depo ve maðaza yönetim merkezinde iþ 

birimlerini oluþturdu.

BÝLÝNTUR A.Þ. Genel Müdürü Ünal 

ERDOÐAN; Müze Maðazacýlýðýnda, halýdan 

lokuma, çiniden replika satýþýna ve Türk 

mutfaðýnýn en leziz yemeklerine kadar 

restoranlar ile tüm ihtiyaçlar için ürünlerimiz 

olacak dedi. Ayrýca dijital ve basýlý 

yayýncýlýðýn yaný sýra internet üzerinden 

kültür varlýklarýnýn tanýtým ve satýþýný 

yaparak, franchising sistemiyle yurtdýþýnda 

da þubeler açacaklarýný da belirtti.

Bu ihale kapsamýna alýnan müze ve ören 

yerlerinde mevcut satýþ noktalarýnýn yaný sýra 

yeni satýþ alanlarý da kuracaklarýný belirten 

ERDOÐAN Çini, tezhip, hat, halý ve kilim gibi 

geleneksel Türk el sanatlarýyla, kahve ve 

lokum üretimi satýþýnýn da yeniden 

düzenleneceðini belirtti. 

Düzenlemeyle müze ve ören yerlerindeki 

satýþ kabiliyeti ve temsilinin geliþmiþ 

ülkeler düzeyine ulaþtýrýlmasýný 

hedeflediklerini söyleyen ERDOÐAN müze

 ve ören yerlerinin, ziyaretçi sayýlarý ve 

sahip olduðu tarihi zenginliklere raðmen 

“yetersiz iþletmecilik” nedeniyle önemli bir 

satýþ gelirinden yoksun kaldýðýný belirterek; 

Bundan sonraki dönemde bunun deðiþeceði 

sinyalini verdi.

BÝLÝNTUR A.Þ. IT Sorumlusu Berkay BENGÜ 

de;  Ýþte tam bu noktada 56 lokasyonlu 80 

kasalý bir sistemin tüm birimlerini ve iþ 

süreçlerini oluþturma konusunda çok titiz 

davrandýklarýný ve Ýspanyol danýþman 

firmamýzýnda yardýmý ile ERP sistemimizde; 

Myasoft.  Maðaza Pos terminallerinde; IBM 

SurePos 500 ve MyaRes yazýlýmýný tercih 

ettiklerini söyledi. 

BENGÜ, Maðazacýlýktan, F&B ye Satýnalma 

Yönetiminden, Finans ve Tedarik zinciri 

uygulamalarýmýza kadar tüm iþ 

süreçlerimizde Myasoft ile 1 merkezden 56 

lokasyon yönetiminin, iþ süreçlerini 

oluþturduklarýný belirtti.

Bizim hacmimizde bir iþletme için, en önemli 

þeyin bizi anlayacak ve sorunlarýmýza tam 

çözüm saðlayacak bir sistem olmasý, dedi.
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