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Basın Bülteni                                                                                                                 22 Mart 2022  

Fibabanka; Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi 

Prensipleri’ne (WEPs) imza attı. 

Fibabanka kadınların toplumsal varlığının güçlendirilmesine yönelik 

çalışmalar yürüten Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni 

(WEPs) imzaladı. 

Teknolojik alt yapısı ile müşterilerinin finansal ihtiyaçlarına yerinde çözümler 

geliştirerek hayatlarını kolaylaştıran, her alanda eşitlik ve adalet yaklaşımını benimseyen 

Fibabanka; Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN 

Women) ile Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ortaklığıyla 

oluşturulan Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin (Women’s Empowerment Principles-WEPs) 

imzacıları arasına girmeye hak kazandı. 

Fibabanka, atılan imza ile kadınların iş hayatındaki varlığını güçlendirmek, her alanda 

eşit olmalarını desteklemek ve toplumda cinsiyet eşitliğini sağlamak üzere Kadının Güçlenmesi 

Prensipleri’ini benimseyeceğini taahhüt etti.  

“Toplumsal kalkınmanın temelinde kadının gücü bulunuyor” 

Fibabanka Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Mert, her alanda fırsat 

eşitliğini savunduklarını ve her türlü ayrımcılığın karşısında durduklarını belirterek “Toplumsal 

kalkınma ve refah için kadın ve erkeğin hem iş hem de sosyal hayata katılımının eşit bir şekilde 

sağlanmasının kritik olduğu yaklaşımını benimsiyoruz. WEPs’e attığımız imzanın da bu 

yaklaşımımızın bir sonucu olduğunu söyleyebiliriz.  

Fibabanka olarak, cinsiyet ayrımcılığının her zaman karşısındayız ve bu pusulayla tüm 

çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda, Fiba Grubu bünyesinde yer alan ‘İşimiz Eşitlik 

Platformu’ çatısı altında sürdürdüğümüz faaliyetlerden de gurur ve mutluluk duyuyoruz. 

Fibabanka’da oluşturduğumuz gönüllü kadın çalışma grubumuz SheBa ile; kadın gözüyle 

Bankamızı değerlendirerek kadın çalışanlarımızın güvenle ve keyifle çalışabildikleri alanlar 

yaratmayı, kariyer programları ve pozitif yan haklar geliştirerek örnek şirket olmayı 

amaçlıyoruz. Diğer yandan Fiba Grubu şirketleri ile birlikte içinde bulunduğumuz ‘İşimiz Eşitlik 

Elçi Grubumuz’ ile toplumsal cinsiyet eşitliğine ışık tutacak yeni projeleri hayata geçirmek için 

etki odaklı çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Grup çatısı altındaki İşimiz Eşitlik Elçilerinin 

ortak çalışmasıyla hazırlanan ‘Eşitlikçi Dil ve Davranış Kılavuzu’ ile iş hayatında ve toplumda 

eşitliğe aykırı söylemlere karşı duruyor, Bankamız bünyesinde bu kılavuzu yaygınlaştırma 

faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. AÇEV iş birliğinde, ‘Eşitlik Ailede Başlar’ temasıyla çalışanlarımıza 

yönelik farkındalık eğitimleri düzenliyoruz. İş başvuru formlarında ve iş ilanlarında cinsiyetçi 

dil ve alanların kaldırılmasını, cinsiyet dağılımında dengesizlik tespit edilen birimlerde ise işe 

alımlarda azınlıktaki cinsiyete pozitif ayrımcılık yapılmasını sağlıyoruz. Ayrıca çok yakın 



 
Hizmete Özel / Internal Use Only 

 

zamanda Bankamızda hayata geçirdiğimiz tüm yönetmelikleri tekrar gözden geçirerek Eşitlik, 

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık politikasını yayınladık. Fibabanka olarak, WEPs’e attığımız imza ile 

kadının toplumsal hayattaki varlığını güçlendirmeye devam edeceğiz” değerlendirmesinde 

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, 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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