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“Fibabanka’ya Yabancı Ortak Geliyor” 

IFC ve EBRD Fibabanka A.Ş,’ye ortak olma yolunda ilk adımı attı ! 

Fibabanka, Dünya Bankası Kuruluşu IFC (Uluslararası Finans Kurumu) ve EBRD 

(Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) ile bankaya ortak olmalarına yönelik “Sermaye 

İştirak Sözleşmesi” imzaladı. 23/10/2015 tarihinde imzalanan sözleşme ile; her birinin 

payı %9,95 olmak üzere IFC ve EBRD’nin toplam %19,90 oranında Fibabanka’ya 

ortak olmaları konusunda taraflar arasında anlaşma sağlanmış olup sermaye artışı 

yoluyla kurulacak söz konusu ortaklık, ilgili resmi kurumların onayının alınmasını 

takiben tamamlanacaktır.  

Fiba Holding bünyesinde faaliyete geçmesinin ilk 5 yılında 10 misli büyüyen 

Fibabanka, bugüne kadarki istikrarlı ve başarılı ilerleyişini IFC ve EBRD ile yapacağı 

ortaklık sayesinde daha güçlü bir şekilde devam ettirmek için önemli bir adım atmış 

oldu. 

Ortaklıkla ilgili olarak Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin  “Dünya 

Bankası kuruluşu IFC ve EBRD ile yaptığımız stratejik ortaklık sonrası, yabancı 

ortaklarımızın da vereceği katkı ile, Fibabanka’da büyüme hedeflerimize daha hızlı bir 

şekilde ulaşmayı hedefliyoruz.” dedi. 

IFC Başkan Yardımcısı Dimitris Tsitsiragos: “Son derece dinamik ve rekabetçi bir 

bankacılık sektörüne sahip olan Türkiye’de ilk 10 banka toplam aktiflerin yüzde 85’ini 

oluşturuyor. Uzun dönemli iş ortağımız Fibabanka ile ortaklığımızı bir adım daha 

geliştirerek, bankanın rekabetçiliğini artırmasına destek olmayı hedefliyoruz. 

Fibabanka’nın büyüme stratejisi, Türkiye’de  mikro, küçük ve orta boyutlu iş yerlerine 

daha fazla finansman erişimi sağlamayı içeriyor. İstihdam ve ekonomik gelişme 

açısından son derece önemli olan bu hedef, IFC’nin de Türkiye stratejisi ile bire bir 

örtüşüyor.” dedi. 

2013’te Fibabanka’ya ilk kez kredi verdiklerinde bankanın güçlü yönetici kadrosundan, 

hızlı değişen ortama kolay adapte olabilme yeteneğinden ve KOBİ müşterilerilerine 

verdikleri önemden çok etkilendiklerini belirten EBRD Finansal Kurumlar Grup Başkanı   

Nick Tesseyman “Bugün Fibabanka’ya ortak olmaktan ve Fiba Holding ile yanyana bu 

gelecek vaat eden bankanın büyümesini desteklemekten gurur duyuyoruz.” dedi. 

  

 



 

 

 

Fibabanka Hakkında: 

27/12/2010 tarihinde Fiba Grup bünyesine katılan Fibabanka A.Ş, Adana, Ankara, 

Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, İçel, İstanbul, İzmir, Kayseri, 

Kocaeli, Konya, Muğla, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da toplam 67 şubesiyle kurumsal, ticari, 

KOBİ, bireysel, tarım ve özel bankacılık alanlarında hizmet vermektedir. 

IFC Hakkında: 

Dünya Bankası Grubu üyesi IFC, dünyanın sadece özel sektöre odaklanmış en büyük 

kalkınma kuruluşudur. IFC, 2015 yılında gelişmekte olan ülkelerdeki en önemli 

kalkınma sorunlarına çözümler üreten projelere toplam 18 milyar Dolar tuttarında uzun 

vadeli finansman sağlamıştır. IFC, yaklaşık 50 yıldır Türkiye’de özel sektörün 

kalkınmasını desteklemektedir. Toplam 4,3 milyar dolarlık mevcut yatırım portföyü ile 

Türkiye, IFC’nin küresel portföyü içerisindeki en büyük üçüncü ülke konumunda yer 

almaktadır. IFC, Dünya Bankası Grubu Ülke İşbirliği Stratejisi (2012-2016) 

çerçevesinde Türkiye’de özel sektöre toplam 2,8 milyar Dolar tutarında destekte 

bulunmuştur. Daha  fazla bilgi  için www.ifc.org 

EBRD Hakkında: 

EBRD, 64 ülke ve iki hükümetler arası kuruluşun (Avrupa Birliği ve Avrupa Yatırım 

Bankası) mülkiyetindedir ve piyasa ekonomilerinin ve demokrasilerin gelişimini 

desteklemektedir.  

2009 yılında Türkiye’de yatırım yapmaya başlayan EBRD, şu anda İstanbul, Ankara ve 

Gaziantep'teki ofislerinde çalışmalarına devam etmektedir. Türkiye, 2014 yılında 1,4 

milyar Avro değerinde yeni yatırımlarla EBRD’nin en fazla finansman sağladığı ülke 

haline gelmiştir. 

Banka, Türkiye’de bugüne kadar altyapı, enerji, tarım, endüstri ve finans alanlarındaki 

160’un üstünde projeye 6 milyar Avro üzerinde yatırım yapmış, aynı zamanda diğer 

finansman kaynaklarından bu girişimler için 12 milyar Avro kaynak sağlamıştır. 
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