
 

 

 

Finansbank Kartlı Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Elçin Yanık; 

“Perakende sektörünün ekonomiye ve 

istihdama katkısı her geçen gün artıyor” 
 

Türkiye’nin taksitli ilk kredi kartı CardFinans, 20-21 Ekim 

tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Perakende Günleri’nin bu yıl da 

ana sponsoru oldu. CardFinans, bu yıl ayrıca, Perakende Günleri’ne 

katılan ve CardFinans standına uğrayanlara son model bir Audi 

kazanma şansı sunacak. 

 

 

CardFinans, perakende sektörüne verdiği desteği Perakende Günleri’nin ana sponsoru olarak 

sürdürüyor. CardFinans, ayrıca, 20-21 Ekim tarihinde gerçekleşecek Perakende Günleri’nin 

10. yılı nedeniyle, konferansa katılan ve CardFinans standına uğrayanlara son model bir Audi 

kazanma şansı da sunuyor.  

 

10. yılında, sektörün önde gelen temsilcilerini, perakendenin yeni ufuklarının anlatıldığı 

oturumlarda buluşturacak olan Perakende Günleri’nin, açılış konuşmacıları arasında yer alan 

Finansbank Kartlı Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Elçin Yanık, “2011’e 

Girerken Kredi Kartları ve Ödeme Sistemleri” konulu bir sunum yapacak.  
 

Perakende sektörü, yaklaşık 3 milyon istihdam sağladı, 200 milyar ciro elde etti  
 

“Perakende Günleri’nin, dünyayı izlemek ve birikimleri paylaşmak için önemli bir platform 

olduğunu belirten Elçin Yanık, tüketim alışkanlıklarının hızla değiştiği son 5 yıla 

bakıldığında batı piyasalarında gerçekleşen her yenilik ve gelişmeye paralel olarak, Türkiye 

perakende sektörünün de ilerleme kaydettiğini belirtti. Yanık sözlerine şöyle devam etti: 

“2010 yılının 3. çeyreğinde, sektör, yaklaşık 3 milyon kişiye istihdam sağladı ve 200 milyarlık 

ciro elde etti. Rakamlara bakıldığında sektörün ekonomiye ve istihdama katkısının oldukça 

büyük olduğunu görüyoruz. Sektör, katkısını ve önemini her geçen gün daha da artırıyor. Biz 

de Perakende Günleri sponsorluğumuz ile sektöre verdiğimiz önem ve desteği göstermek 

istedik” dedi. 

 

Perakende Günleri’nin 10. yılı nedeniyle bir çekiliş de düzenlendiklerini belirten Yanık,  

konferansa katılan ve CardFinans standına uğrayanların son model bir Audi kazanma şansına 

sahip olacağını söyledi.  

 

Mağazacılık Akademisi mezun sayısı, bu yılsonunda 2.800 olacak 
 

2009 yılında başlattıkları CardFinans Mağazacılık Akademisi ile de sektöre destek vermeye 

devam ettiklerini belirten Elçin Yanık, Akademi kapsamında, bu yıl, 1.500’e yakın mağaza 

çalışanının daha mesleki ve kişisel gelişimine katkıda bulunacaklarını belirtti. 

 
Soysal Perakende Okulu ile ortaklaşa hazırladıkları “CardFinans Mağazacılık Akademisi” 

kapsamında geçen yıl, 1200 kasa sorumlusu ve 400 mağaza yöneticisine eğitim verdiklerini 

belirten Elçin Yanık,  “Bu yılki akademimize toplam 1.200 yeni öğrenci katılıyor. Geçen yıl 



olduğu gibi bu yıl da eğitimlerimiz Aralık ayında son bulacak. 2010 yılsonu itibariyle, 2800 

çalışanı akademimizden mezun etmiş olmanın gururunu yaşayacağız” dedi. 

 

“CardFinans Mağazacılık Akademisi” hakkında 

 
“CardFinans Mağazacılık Akademisi”, mağaza yöneticileri için “CardFinans Mağazacılık 

Yönetim Enstitüsü”, kasa sorumluları için ise “CardFinans Kasa Sorumluları Kulübü” adıyla 

iki ayrı bölümden oluşuyor. Kasa Sorumluları Kulübü eğitimlerine katılanlar; başarılı kasa 

sorumlusunun özellikleri, kasa hizmetinin temelleri, doğru uğurlama ile hızlı ve dinamik 

hizmet konularında eğitim alıyor. “Mağazacılık Yönetim Enstitüsü”nde ise mağaza 

yönetiminde mükemmellik, mağazada çalışan ya da mağazaya gelen farklı karakterlerde 

kişilere davranış biçimleri, mağaza yönetiminin ustalıkları gibi konularda bilgi veriliyor. 

 

 


