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Basın Bülteni                                                        1 Mart 2022 

Fibabanka, 2021 yılı finansal sonuçlarını açıkladı 

Fibabanka’dan 410 milyon TL net kâr  

Fibabanka, 2021 yılında 471,5 milyon TL vergi öncesi kâr elde etti. Bankanın aynı dönemde 

vergi sonrası net kârı, geçen yılın yüzde 78 üzerinde 410 milyon TL olarak gerçekleşti.  

 

Aktif toplam; 2021 yılı Aralık ayı sonu itibarıyla 45,2 milyar TL… 

Fibabanka’nın net kredi portföy büyüklüğü 22,1 milyar TL, kredilerin toplam aktifler içindeki 

payı yüzde 49 oldu. Aynı dönemde, toplam pasiflerin yüzde 55’ini oluşturan müşteri mevduatı ise 

yüzde 48 artışla 24,6 milyar TL seviyesine yükseldi. 

Güçlü sermaye odağını korumaya devam eden Fibabanka’nın 31 Aralık 2021 itibarıyla 

sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 23,54 seviyesinde gerçekleşti. 

2021 yılına ait finansal sonuçları değerlendiren Fibabanka Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu 

Üyesi Ömer Mert, Fibabanka’nın mükemmel müşteri memnuniyeti hedefiyle her zaman uzun 

soluklu ve sürdürülebilir müşteri ilişkileri kurduklarını belirterek; “Dijital alanda sahip olduğumuz 

güçlü kaslarla bankacılık hizmetlerimizi birleştirip müşterilerimizin bankacılık ihtiyaçlarını 

dijitalleştirerek benzersiz bir bankacılık deneyimi sunma hedefiyle çıktığımız yolda teknolojik 

altyapımızda yaptığımız yatırımlarla müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun yenilikçi çözümler üretmeyi 

2021 yılında da sürdürdük ve dijital müşteri sayımızı 2,5 katına çıkardık. Bankacılık kabiliyetimiz, 

nitelikli insan gücümüz ve finansal teknolojilerimizle bankacılıkta fark yaratmaya devam edeceğiz” 

dedi.   

 

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, İşletme, 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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Detaylı bilgi için: 

Bersay İletişim Danışmanlığı 

Erdem Baltacı / erdem.baltaci@bersay.com.tr / 0553 538 64 44 

Sinem Sünör Kutlu / sinem.kutlu@bersay.com.tr / 0553 617 58 39 
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