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Dijital dönüşüm alanındaki 
yatırımlarının yanı sıra 
yenilikçi ürün ve hizmetleriyle 
rakipleri karşısında fark 
yaratan ve müşterilerinin 
hayatlarına değer katan 
Fibabanka, Koronavirüs 
Salgını sürecinde de reel 
sektöre verdiği desteği 
başarıyla sürdürdü.
HÜSNÜ M. ÖZYEĞIN
Yönetim Kurulu Başkanı
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YÖNETIM KURULU BAŞKANI 
MESAJI

Ekosistem bankacılığı yatırımlarının yanı sıra dijital dönüşüm 
alanındaki ürün ve hizmetleriyle sektörde önemli bir yer 
alan Fibabanka, çevik organizasyon yapısından güç alarak 
faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Değerli Paydaşlarımız,

2020 yılı, tüm dünyanın Koronavirüs 
Salgını’nın yarattığı sağlık krizi ve buna 
bağlı olarak ortaya çıkan ekonomik krizin 
olumsuz etkileri ile mücadele ettiği bir 
yıl oldu. Salgın hastalık hem arz hem de 
talep yönlü şoklar meydana getirerek 
küresel ekonomide son yüzyılın en büyük 
daralmalarından birine neden olurken, 
yarattığı ekonomik tahribata cevaben 
tüm dünyada merkez bankaları ve 
hükümetler ekonomilerini desteklemek 
ve canlandırmak adına genişlemeci para 
ve maliye politikaları izledi. 2020 Mart 
ayında, iki kez faiz indirimine giderek 
politika faizini %0-0,25 aralığına çeken 
ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak 
üzere gelişmiş ülke merkez bankaları 
faiz oranlarını tarihi düşük seviyelere 
düşürdü, bir yandan da tahvil alım 
programları ile piyasalara desteklerini 
artırdılar. Hükümetler ise istihdam 
kaybını önlemek amacıyla mali teşvik 
paketleri açıkladı. IMF verilerine göre, 
2020 yılında salgınla mücadele etmek 
için açıklanan küresel mali teşvikler 
toplam 14 trilyon ABD dolarına ulaştı. 

2020 yılının diğer önemli gündem 
başlıklarından ABD Başkanlık Seçimleri, 
Demokrat Joe Biden’ın seçilmesiyle 
sonuçlandı. İngiltere ve Avrupa Birliği 

arasında uzunca bir süredir müzakere 
edilen Brexit ise yılın son günlerinde 
tarafların anlaşmasıyla gerçekleşti.

2021 yılına girerken, 2020 yılının sonuna 
doğru gelen aşı haberleri sayesinde 
küresel ekonomik toparlanma ile ilgili 
temkinli bir iyimserlik oluştu. 2021 
boyunca ülkelerin ne kadar hızlı ve etkili 
bir şekilde aşılama sürecini yürütecekleri 
önemli olurken virüsün mutasyon seyri 
de aşılamanın başarısı için kritik öneme 
sahip olacak. ABD’de açıklanacak ek teşvik 
paketinin boyutu ise dünya piyasalarına 
olası etkisi açısından önemle takip 
edilecek. 

Türkiye ekonomisi, 2020 yılının ilk 
çeyreğinde %4,5 oranında büyürken 
ikinci çeyrekte salgının yayılmaya 
başlaması, çok sayıda iş yerinin 
faaliyetlerini yavaşlatması ya da 
durdurması, istihdamın azalması ve 
tüketim harcamalarının düşmesiyle 
aniden yavaşladı ve %9,9 küçüldü. 2020 
Mayıs ayından itibaren salgına yönelik 
kısıtlamaların hafifletilmesi, kademeli 
gelen normalleşme adımları ve verilen 
kredi teşvikleri ile yılın geri kalanında 
ekonomik aktivitenin tekrar güçlendiği 
görüldü. Türkiye’nin 2020 yılında %2’nin 
üzerinde büyümüş olduğu tahmin ediliyor. 

Bu büyüme performansı ile Türkiye 
dünyada pozitif büyüme sergileyen sayılı 
ülkeden biri olacak. Ekonomideki büyüme 
ithalat hacmimizde artışa sebep olurken, 
başta Avrupa ülkeleri olmak üzere küresel 
talepteki düşüş yılın genelinde ihracatın 
zayıf seyretmesine neden oldu. Salgın 
nedeni ile başta turizm ve taşımacılık 
olmak üzere hizmet gelirlerinde de ciddi 
düşüşler kaydedilince 2019 yılında fazla 
veren cari işlemler dengesi, 2020 yılında 
36,7 milyar ABD doları açık verdi, GSYH’ye 
oranı ise %5,2’ye yükseldi. 2020’ye %12,2 
seviyesinde başlayan enflasyon ise yılı 
%14,6 olarak kapattı. 
 
2020 yılında salgının etkilerini 
hafifletmeye yönelik regülasyonda 
yapılan düzenlemeler ve başta kamu 
bankaları öncülüğünde başlayan ve 
sonrasında tüm bankacılık sektörünün 
katılımıyla devam eden kredi 
kullandırımları ile bu zorlu dönemde reel 
ekonomiye güçlü şekilde destek verildi. 
Yılın büyük kısmında kredi büyümesinin 
yüksek seyretmesi ekonominin 
büyümesine katkı sağlarken, cari açık, 
enflasyon gibi makro göstergeleri 
olumsuz etkiledi. Bu etkileri dikkate alan 
ekonomi yönetimi, yıl sonuna doğru sıkı 
para politikası adımlarını devreye soktu. 
Bir yandan Merkez Bankası politika 
faizini toplam 675 baz puan artırarak 
%17 seviyesine yükseltirken, bankacılık 
sektörüne yönelik de bazı normalleşme 
adımları atıldı. Öngörülebilirliğin çok 
azaldığı ve birçok değişkenin olduğu 
bu olağan dışı yılda, sağlam kurumsal 
altyapısıyla etkin bilanço ve risk 
yönetimini başarıyla uygulayan bankacılık 
sektörünün 2019 sonunda %11,5 olan 
özsermaye kârlılığı yıl sonu itibarıyla 
%11,3 olarak gerçekleşti, sermaye 
yeterlilik rasyosu ise bir önceki yıla göre 

artışla %18,7 (2019: %18,4) seviyesine 
yükseldi. 2020 yılına kıyasla daha sağlıklı 
ve dengeli bir büyüme beklenen 2021 
yılında, bankacılık sektörünün ekonomide 
sürdürülebilir büyümeye katkısının 
artarak sürmesi beklenmektedir. 
 
Yenilikçi ürün ve hizmetleri ile 
müşterilerinin hayatlarına değer 
katarak sektörde fark yaratan Fibabanka, 
Koronavirüs Salgını sürecinde de reel 
sektöre verdiği desteği sürdürdü. 
Büyümesini sürdürülebilir kârlılık ile 
destekleyen ve verimliliğe büyük önem 
veren Fibabanka, 2020 yılını 27,2 milyar 
TL aktif büyüklüğünün yanı sıra toplam 
229,8 milyon TL net kâr ile kapatırken, 
Banka’nın özkaynak kârlılığı %13, 
sermaye yeterlilik rasyosu ise %19,4 
seviyesinde gerçekleşti. 
 
Ekosistem bankacılığı yatırımlarının 
yanı sıra dijital dönüşüm alanındaki ürün 
ve hizmetleriyle sektörde önemli bir 
yer alan Fibabanka, çevik organizasyon 
yapısından güç alarak faaliyetlerini 
sürdürmektedir. 

Fiba Grubu bünyesinde 10. yıl dönümünü 
kutlayan Bankamız, paydaşlarından aldığı 
güçle geleceğe güvenle bakmaktadır. 
Bu vesileyle, özverili çalışanlarımıza, iş 
ortaklarımıza, kıymetli müşterilerimize 
ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz. 
 
Saygılarımla,

HÜSNÜ M. ÖZYEĞIN
Yönetim Kurulu Başkanı

Sermaye yeterlilik 
oranımız 2020 yıl sonu 
itibarıyla %19,4 olarak 
gerçekleşmiştir.
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Aktif büyüklüğümüzü %24 
artırarak 27,2 milyar TL’ye 
yükselttik.

Aktif Büyüklük
27,2 milyar TL


