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Fibabanka’dan Süt Üreticilerine 4 Ay ‘0’ faizli kredi imkânı
Fibabanka, Birleşik Ödeme ve Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği yeni bir iş
ortaklığına imza attı. Anlaşma kapsamında; Birlik üyeleri Fibabanka’nın sunduğu
20 bin TL’ye kadar 4 ay sıfır faizli, 1 yıl vadeli kredi imkânından faydalanabilecek.
Fibabanka, Birleşik Ödeme ve Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği, ‘SütBir’ kart ile
devam eden iş birliği kapsamında, Fibabanka’nın sağladığı sıfır faizli kredi imkânı ile yeni bir
protokole imza attı.
Fibabanka Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Mert, Birleşik Ödeme
CEO’su İlker Sözdinler ve Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin’in
katılımıyla düzenlenen tören ile yeni bir iş ortaklığı hayata geçirildi.
Anlaşma kapsamında Fibabanka; Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği üyelerine özel
20 bin TL’ye kadar 4 ay sıfır faizli ve 1 yıl vadeli kredi imkânı sunuyor. Kredi kullanan
üreticilerin kredi tutarı ise SütBir kartlarına yüklenerek kullanım kolaylığı sağlanıyor.
Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile
getirerek; “Fibabanka olarak esnaf, KOBİ ve üreticilerimizi desteklemeyi, onların her türlü
ihtiyaçlarında yanlarında olmayı sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Birleşik Ödeme ve
Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği ile yaptığımız iş birliği de bu yaklaşımımızın bir parçası.
Güçlü ve sürdürülebilir bir ekonomi anlayışıyla Birlik üyesi süt üreticilerinin likidite
ihtiyaçlarına yönelik sağladığımız kredinin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Birleşik Ödeme CEO’su İlker Sözdinler şöyle dedi: ‘’Türkiye Süt Üreticileri Merkez
Birliği ile hayata geçirdiğimiz Sütbir Kart projemizin, Fibabanka iş birliği ile beraber daha da
büyüyerek tarım ekonomimizin bel kemiği olan çiftçilerimize destek olmasını planlıyoruz.
Buradaki temel motivasyonumuz, teknolojik altyapımızla üreticilerimiz ve ülke ekonomisine
destek olmak, inovatif çözümlerimiz ile ekosistem için faydalı iş birlikleri ortaya çıkarmaktır.
Bu vizyon doğrultusunda, çiftçilerimize yatan destek ödemelerini bu kartla dijitalleştirerek ve
sadakat programımızı entegre ederek tarım emekçilerimize hem pratik hem de avantajlı bir
çözüm sunmayı hedefliyoruz. Türkiye’nin ilk ve tek fintek servis platform sağlayıcı (FaaS)
şirketi olarak, Süt Birliği ile beraber Fibabanka gibi yeniliğe açık banka ve kurumlarla iş
birliklerimizi 2021 yılında daha da hızlandırmayı planlıyoruz.’’
Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin konuyla ilgili; ‘’Merkez
Birliği olarak ‘Sütbir Kart’ projemiz kapsamında Fibabanka ile anlaşmamızı yaptık. Bu
anlaşma sayesinde Merkez Birliği üyelerine özel 20 bin TL’ye kadar 4 ay sıfır faizli, 1 yıl
vadeli kredi imkânı sağlanacak. Kredi kullanan üreticilerin kredi tutarı da ‘Sütbir Kart’larına
yüklenerek kullanım kolaylığı sağlanmış olacak. Visa özelliğine sahip bu kart sayesinde
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anlaşmalı noktalarda çeşitli avantajlardan yararlanırken tüm banka ve ATM’lerden para
çekebilecekler. ‘Sütbir Kart’ ile akaryakıt, yem, ulaşım, giyim, tarımsal ilaç ve ekipmanlar,
yeme içme gibi birçok alanda çeşitli indirim olanakları sağlanacak olup, Merkez Birliği
üyeleri alışverişlerinde ekstra indirimlerden faydalanabilecekler. Amaçlarımızdan bir tanesi
de Fibabanka iş birliği ile üreticilerimizin yem ve girdi maliyetlerinde yaşadıkları nakit
ihtiyacına çözüm bulmak ve bu kart ile üreticimizin faiz yükünden kurtulmasına olanak
sağlamak…’’ açıklamasında bulundu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fibabanka Hakkında:
Fiba Grubu bünyesine 27 Aralık 2010 tarihinde katılan Fibabanka, ‘Anlarız hızla, çözeriz hızla’ yaklaşımı ve
müşterilerinin ayağına giden banka anlayışıyla hizmet vermektedir. Fibabanka, İstanbul, Ankara, İzmir ve
Antalya başta olmak üzere Türkiye’de Kurumsal, Ticari, KOBİ, Bireysel, Tarım ve Özel Bankacılık alanlarında
faaliyet göstermektedir. Fibabanka, müşterilerinin hayatına değer katarak, dijital teknolojilerine yaptığı
yatırımlarla, müşteri deneyimini mükemmelleştirmeye odaklanmaktadır. Hızlı ve kolay bankacılık
çözümlerini Fibabanka Mobil ve İnternet Bankacılığı kanalları, 444 88 88 Telefon Bankacılığı,
fibabanka.com.tr ve şubeleri aracılığıyla ulaştıran Fibabanka, her geçen gün geliştirdiği farklı sektörlerdeki
iş ortaklıkları ile de birçok noktada finansal çözümler sunmaktadır.
Detaylı bilgi için:
Bersay İletişim Danışmanlığı
Göknur Acar Erbakış / goknur.acar@bersay.com.tr/ 0554 604 6410
Sinem Sünör Kutlu / sinem.kutlu@bersay.com.tr / 0553 617 58 39

Birleşik Ödeme Hakkında:
Birleşik Ödeme, 2010 yılında kurulup 2015 yılında Türkiye’nin elektronik para ve ödeme hizmetleri lisansı
alan ilk şirketlerden biridir. Türkiye’nin ilk ve tek fintech servis platform sağlayıcı (FaaS) şirketi olarak
kurumların dijital finansallaşma süreçlerinde stratejik çözüm ortağı olarak kanal ve ürün bazlı altyapısal
çözüm önerileri sunuyor; maliyetlerini minimize ederken, onlar adına yeni gelir kalemleri yaratarak
mevcut verimlilik ve çevikliklerini maksimum seviyede arttırmalarını sağlıyoruz. Bu vizyonumuz
paralelinde kurumlara; e-para dijital cüzdan, sanal veya fiziksel ön ödemeli kart, yurtiçi ve yurtdışı para
transferi, online/offline tahsilat ve kiosk/akıllı kasa çözümleri olarak 5 ana dikeyde çözüm önerileri
sunmaktayız.
www.birlesikodeme.com

