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2011'de Türk bankacılar sadece 11 gün 
tatil yapacak  

A&T Bank, yabancı para cinsinden nakit akışlarını planlamada yardımcı olacak 

“2011 Uluslararası Banka Tatil Günleri Takvimi”ni  

iş ve finans dünyasına sunuyor. 

 

Türkiye, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesi arasında finansal ilişkiler oluşturma konusunda öncü 

bir rol üstlenen A&T Bank, ‘2011 Uluslararası Banka Tatil Günleri Takvimi’ni geçen yıl olduğu 

gibi bu yıl da iş dünyasına sunuyor. Nakit akışın etkinliğinde ve operasyonel işlemlerde verimlilik 

artışı sağlayan takvim; Amerika, Kanada, Avrupa ve Uzakdoğu’nun belli başlı ülkelerinin yanı sıra 

Ortadoğu ve Kuzey Afrika’yı da kapsıyor. 

Uluslararası Banka Tatil Günleri Takvimine göre, en çok tatil yapan ülkeler Asya kıtasında 

bulunuyor ve 25 tatil günü ile Đran geçen yıl olduğu gibi bu yıl da listenin başında yer alıyor. 

Türkiye ise 11 tatil günü ile listede dünya ortalamasının altında kalıyor. 

Banka ve finans kurumlarının, uluslararası piyasalardaki plasman işlemleri, ileri valörlü tüm kur 

işlemlerinin hesaplanması, yabancı para transferleri gibi her türlü yabancı para bazlı nakit 

akışında; ithalat ve ihracat yapan şirketlerin akreditif dönemlerinin planlamasında yardımcı olan 

bu çalışma, hem bankalar hem de dış ticaret yapan şirketler için önemli bir bilgi kaynağı niteliği 

taşıyor. 

A&T Bank Hazine ve Finansal Kurumlar Bölümünün bir projesi olarak hayata geçen ‘2011 

Uluslararası Banka Tatil Günleri Takvimi’nden edinmek için www.atbank.com.tr  adresindeki 

bilgi formunu doldurmak yeterli olacak. 

 

 



 

A&T BANK hakkında: 

1977 yılında kurulan A&T Bank, Libyan Foreign Bank (%62,37), Türkiye İş Bankası A.Ş. (%20,58), T.C. Ziraat Bankası 
A.Ş. (%15,43) ve Kuwait Investment Co.’nun (%1,62) ortak girişim bankasıdır. Türk, Arap ve diğer yabancı ülkelerdeki 
işadamları arasında bağlantı oluşturmak üzere, uluslararası para piyasaları, yabancı para işlemleri ve global finans ve 
mevduat toplama faaliyetleri gibi her türlü bankacılık yapma iznine sahiptir. A&T Bank, Arap ülkeleriyle ve 
uluslararası bankalarla olan mükemmel ilişkileri sayesinde tüm bankacılık faaliyet alanları içinde kalan endüstriyel, 
ticari ve finansal işlemleri teşvik etmekte ve bunlar arasında köprü ve lider banka olma hedefini gerçekleştirebilmek 
için tüm deneyim ve güçlü bağlarını ortaya koymaktadır.  
 
Banka, bugün itibariyla Türkiye çapında 6 şube ile hizmet vermektedir. Uzman ve deneyimli bir kadroya sahip olan 
Banka, yurtiçi ve yurtdışı ticaret işlemlerinin yapılmasında ve doğunun ile batının en büyük şirketleriyle bağlantı 
kurmakta müşteri ihtiyaçları doğrultusunda en iyi ve en güvenilir bilgi ve hizmeti sunmaktadır. 

 


