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Basın Bülteni                                                                                                           09 Haziran 2022  

Fibabanka ve İşbir Yatak iş birliğinde 50 bin TL’ye 

varan masrafsız kredi 

Müşterilerinin ihtiyaç duydukları her an ve her yerde yanında olan Fibabanka, inovatif ve 

çevreci kimliğiyle öne çıkan Türkiye’nin Yatak Uzmanı İşbir Yatak ile iş birliği yaptı. 

Fibabanka, Yatak Uzmanı İşbir Yatak’tan yapılacak alışverişlerde 250 TL’den 50 bin TL’ye 

kadar masrafsız, sigorta bedelsiz, 3 aydan 18 aya kadar vadeli kredi imkânı sunuyor.  

Müşterilerine ve sektöre değer katan çözümler geliştiren Fibabanka, Türkiye’nin önde 

gelen markalarıyla iş birliği yapmaya devam ediyor. Bu doğrultuda Fibabanka, anlaşmalı 

mağazalar portföyüne Yatak Uzmanı İşbir Yatak’ı ekledi.  

Kuruldukları günden bu yana, doğaya ve çevreye saygılı üretimi ile uykunun tüm 

süreçlerinde tüketici odaklı çözümler sunarak, müşterilerin beklenti ve isteklerine yanıt 

verebilmenin en büyük amaçları olduğunu dile getiren İşbir Holding CEO’su Metin Gültepe, 

‘’Yatak ve uyku konforu alanında geliştirdiğimiz yüksek teknolojili ürünler ile sektöre ilişkin pek 

çok yeniliği ilk uygulayan markalar arasında yer alıyoruz. Ürünlerimizin satış ve satış sonrası 

süreçlerinde de müşterilerimizin beklenti ve isteklerine titizlikle yaklaşıyoruz. Bu bağlamda 

hızlı, kolay ve güvenilir bankacılık çözümleri sunan Fibabanka ile yaptığımız işbirliği ile 

kullanıcılarımızın uygun vade fırsatlarıyla ihtiyaçlarını giderebilmelerini amaçladık.’’ şeklinde 

konuştu. 

 

Tek SMS ile 5 dakikada kredi imkânı 

Yatak Uzmanı İşbir Yatak’tan alışveriş yapmak isteyenlere özel olarak sunulan masrafsız 

ve sigorta bedelsiz kredi ile tüketicilere 3 aydan 18 aya varan taksitlerle alışveriş imkânı 

tanınıyor. İşbir Yatak mağazalarından tek bir SMS ile anında kredi limitini öğrenebilen 

müşteriler, hızlı ve yalın bir sürecin ardından 5 dakikada kredi kullanarak alışverişlerini 

tamamlayabiliyor.  

250 TL ile 50.000 TL arası kullanım fırsatı sağlayan kredi için ISBIR yazıp T.C. kimlik 

numarasını ve doğum tarihini 3422’ye göndermek yeterli oluyor.  

Fibabanka Ekosistem ve Platform Bankacılığı’ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 

Gökhan Ertürk konuyla ilgili şu şekilde değerlendirmelerde bulundu: “Türkiye’nin en önemli 

markalarıyla iş birliği anlaşmalarımız sürüyor. Bu anlaşmaları imzalarken müşterilerimizin 

ihtiyaçlarını odağımıza alıyor ve buna göre hareket ediyoruz. Fibabanka olarak, servis 

bankacılığı alt yapımız sayesinde müşterilerimize yarattığımız imkânlarla onların finansmana 

ihtiyaç duydukları her an bizi hatırlamalarını amaçlıyoruz. Türkiye’nin yatak sektöründe 

dünyaya açılan, tüketicilerin de tercih ettiği bir marka olan Yatak Uzmanı İşbir Yatak ile 

yaptığımız anlaşma sayesinde müşterilerimize masrafsız, sigorta bedelsiz, uygun vade 

fırsatlarıyla ihtiyaçlarını giderme imkânı sağlıyoruz.” dedi. 
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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. 

 

 

 


