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Fibabankalı olmanın yolu dijitalleşmeden geçiyor 

Fibabanka çalışanları, “Dijital Yolculuk” programı kapsamında, büyük veriden, 

yapay zekaya, blokzincir teknolojisinden dijital hukuka kadar uzanan 

konularda konferanslara katılarak yeni nesil bankacılık anlayışı üzerine 

farkındalık kazanıyor. 

Dijital dönüşüm hedefiyle, sürdürülebilir insan kaynağına yaptığı yatırımları her geçen gün 

artıran Fibabanka, çalışanlarının yeni nesil bankacılık anlayışı üzerine uzmanlık kazanmaları için 

“Dijital Yolculuk” programını hayata geçirdi. Program çerçevesinde, büyük veriden yapay 

zekaya, blokzincir teknolojisinden, dijital hukuka kadar yeni nesil bankacılığa dair birçok konu, 

girişimciler ve akademisyenler eşliğinde çalışanlara aktarılıyor. 

Ocak ayı itibarıyla hayata geçirilen programda, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 

İşletme Bölümü Öğretim Üyesi ve Prof. Dr. Selim Yazıcı “Dünyada Dijital Dönüşüm”, iyzico 

Kurucu Ortağı Barbaros Özbugutu “Fintech ve Bankacılığın Geleceği ile Teknoloji Şirketlerinin 

Rekabeti” ve Core Strateji Kurucusu ve İş Girişim Sermayesi Finberg Yatırım A.Ş.’nin Yönetim 

Kurulu Üyesi İhsan Elgin “Dijitalleşme ve İnovasyon” başlıkları altında deneyimlerini aktardı. 

“Dijital Yolculuk” programı, Core Strateji Ortağı Jason Lau, EDAM CEO’su Ussal Şahbaz, 

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri’nden Prof. Dr. Cem Say, Mercek Tech Kurucusu Ahmet 

Usta ve BTS & Partners Ortağı Tuğrul Sevim’in katılımlarıyla yıl sonuna kadar devam edecek. 

Dijital dönüşüm hedefi kapsamında, çalışanlara yönelik geliştirdikleri eğitim programına büyük 

önem verdiklerini ifade eden Fibabanka İnsan Kaynakları Direktörü Yavuz Çelik, “Türkiye’nin 

en sevilen bankası olma vizyonuyla, tüm finansal teknolojilerden faydalanarak çalışanlarımıza 

yaptığımız yatırımları her geçen gün artırıyoruz. Mesleki potansiyellerini artırmak ve kişisel 

gelişimlerine katkı sağlamak ana hedeflerimiz arasında yer alıyor. Yeniliğe ve öğrenmeye açık 

insan kaynağını odağımıza alarak “Dijital Yolculuk” programını hayata geçirdik. Gelişen 

teknolojiler ekseninde, her geçen gün ivme kazanan finans dünyasına hakim çalışanlarımızla 

tamamen dijital bir banka olacağız”  

         

Fibabanka Hakkında: 

Fiba Grup bünyesine 27 Ekim 2010 tarihinde katılan Fibabanka, “Anlarız hızla, çözeriz hızla” yaklaşımı 

ve müşterilerinin ayağına giden banka anlayışıyla hizmet vermektedir. Fibabanka, İstanbul, Ankara, 



Hizmete Özel 

 

 

İzmir ve Antalya başta olmak üzere Türkiye’de toplam 69 şubesi ve yaklaşık 1.600 çalışanı ile Kurumsal, 

Ticari, KOBİ, Bireysel, Tarım ve Özel Bankacılık alanlarında faaliyet göstermektedir.  
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