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Basın Bülteni                                                                                                                2 Şubat 2021  

Getir’e Finberg’ten Yatırım  

Fibabanka’nın bankacılık sektöründe bir ilke imza atarak 2018 yılında hayata 

geçirdiği yatırım ve finansal teknoloji girişimi Finberg, Getir’e yatırım yaptı. Böylece 

Finberg’in fon büyüklüğü 100 milyon TL’yi geçti. 

Fibabanka, 2018 yılında yüzde 100 Fibabanka iştiraki olarak kurulan kurumsal girişim 

sermayesi şirketi Finberg ile girişimcilik ekosistemini destekleyerek inovasyon, dijital ve 

finansal dönüşüm yatırımlarını büyütmeye devam ediyor. 

Fibabanka’nın, büyüme stratejileri arasında Finberg ile “yenilikçi ürün ortaya çıkarmak, yeni 

yetkinlikler kazanmak ve yeni kanallar yaratmak” bulunuyor. Bu doğrultuda; Fibabanka 

Türkiye’nin hızlı büyüyen teslimat şirketi Getir’in 850 milyon dolar değerlemesinden yapılan 

yeni turuna, Finberg ile katıldı. 

 “Finberg fon büyüklüğü, Getir yatırımıyla 100 milyon TL’yi geçti”  

Getir’e yaptıkları yatırımdan duydukları memnuniyeti dile getiren Fibabanka Genel Müdürü 

ve Yönetim Kurulu Üyesi, Finberg Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Mert; “Finberg, bir kurumsal 

girişim sermayesi olarak, Fiba Grubu’nun tüm şirketleri ve portföyüyle sinerjisi olan işlere 

yatırımlar yapıyor. Tüm bu yatırımlardaki temel amacımız ise; başta Fibabanka olmak üzere, 

Fiba Grubu’nun yetkinliklerini ve varlıklarını kullanıp kaldıraç etkisi oluşturacak girişimlerle 

karşılıklı değer yaratmak. Yine bu girişimlerin, Finberg ekosistemi ile uyumu da üzerinde 

durduğumuz bir başka nokta… Finberg yatırımlarımızda sektör ayrımı yapmıyor, birlikte 

finansal ürünler geliştirebileceğimiz ya da entegre projeler üretebileceğimiz girişimleri 

önceliklendiriyoruz. Yurt dışı açılımı ve küresel bir marka olma yolunda emin adımlarla 

ilerleyen, Türkiye’nin yeni Unicorn adaylarından Getir’in başarı öyküsünün bir parçası olmak 

bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı. Getir’e yaptığımız bu yatırımla da Finberg’in fon büyüklüğü 

100 milyon TL’yi geçmiş oldu. Türkiye girişim ekosisteminin gelişmesine katkı sunmak amacıyla 

önümüzdeki dönemde yeni yatırımlarla büyümemizi sürdüreceğiz” dedi. 

 

Fibabanka Hakkında: 

Fiba Grubu bünyesine 27 Ekim 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. 
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