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Fibabanka, 2014 yılı 1. çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı 

Fibabanka, 2014 yılının ilk çeyreğinde 19.9 milyon TL  net kar elde etti.  

Fibabanka 2014 yılının ilk çeyreğinde vergi öncesi 25.4 milyon TL kar elde ederken, net karı 
ise önceki yılın aynı dönemine göre %96 artarak 19.9 milyon TL olarak gerçekleşti. Böylelikle 
31 Mart 2014 itibarıyla özkaynak karlılık oranı %15.5  seviyesine yükselmiş oldu.  

2013 yılı ilk çeyreği itibarıyla 3.6 milyar TL olan  kredi portföyü %47 artış kaydederek 2014 
yılı ilk çeyreği sonunda 5.3 milyar TL’ye ulaşırken banka ağırlıklı olarak KOBİ ve ticari 
kredilerde büyüdü. Kredilerin aktif toplamı içindeki payı %78, takipteki kredilerin oranı ise 
%1.2 olarak gerçekleşti. 

Fibabanka kredi portfoyünü 2014 yılının ilk çeyreğinde ağırlıklı olarak müşteri mevduatı ile 
fonlarken bu dönemde müşteri mevduatı toplam pasiflerin %62’sini oluşturarak 4.2 milyar 
TL’ye ulaşmış oldu.  

Fibabanka, 2014 yılının ilk çeyreğinde yeni ürün ve hizmet geliştirilmesi konularında 
çalışmalarını hızlandırarak Bonus programı kapsamında “Fibabanka Bonus Kredi Kartı”nın 
lansmanını yaptı. Fiba Emeklilik aracılığıyla bireysel emeklilik poliçesi satışlarına başlayan 
banka, Perakende Bankacılık bünyesinde yeni bir iş kolu olarak Tarım Bankacılığı 
konusunda çalışmalara başladı. Bunlara ilave olarak bankanın büyüme hedefleri 
çerçevesinde “Teknoloji ve Operasyon Merkezi” de bu dönemde hizmete girdi. 

2014 yılı ilk çeyrek sonuçlarını değerlendiren Fibabanka Genel Müdürü Bekir Dildar 

sonuçlardan memnun olduklarını kaydetti: 

“Finansal piyasalar ve reel sektör açısından zorlu bir dönem olmasına rağmen 2014 yılının ilk 

çeyreğinde bankamızın elde ettiği bu finansal sonuçların önemli olduğunu düşünüyorum.  

2013 yılı, bankamız için büyüme ve yatırım yılıydı. 35 yeni şube açarak Türkiye’nin birçok 

bölgesini hizmet ağımıza ekledik ve daha çok müşteriye ulaşmayı hedefledik. Yeni açılan 

şubelerimizin de devreye girmesi ile 2014 yılının ilk çeyreğinde net kar 19.9 milyon TL olarak 

gerçekleşti. Bundan sonra da amacımız; bankamızın ilk günden beri sağladığı istikrarlı 

büyümeyi müşterilerimizden aldığımız güçle devam ettirmek olacaktır.” 

 

Fibabanka Hakkında: 

27/12/2010 tarihinde Fiba Grup bünyesine katılan Fibabanka’nın 31 Mart 2014 itibarıyla 

1.144 çalışanı  bulunmaktadır.  Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, 

Gaziantep, İçel, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Muğla, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Kayseri'de 

toplam 63 şubesiyle Kurumsal, Ticari, KOBİ, Tarım, Bireysel ve Özel Bankacılık alanlarında 

hizmet vermektedir.  


