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A&T Bank, Ankara şubesini yeniledi  

 
Türkiye ile Libya arasındaki ticari ilişkileri güçlendirmek amacıyla 1977 yılında 

ülkelerarası bir anlaşmayla kurulan ve Arap ülkeleriyle işbirliklerini geliştirmede 

önemli rolü olan A&T Bank, Ankara şubesini yeniledi.  

17 Eylül Cuma günü Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Çetiner, Yönetim Kurulu 

Üyesi Najib El Jamal, Genel Müdür Sadek Abuhallala, Genel Müdür Yardımcısı 

Nageb Mugber ve Şube Müdürü Emel Korkut´un ev sahipliği yaptığı açılışa 

Ankara Protokolü, Libya Büyükelçiliği yetkilileri ve çok sayıda Ankaralı iş adamı 

katıldı. 

Kurum kimliği geçtiğimiz yıl yenilenen A&T Bank, Ankara şubesine de bu değişimi yansıttı. 

A&T Bank, yeni kurum kimliğinin bir parçası olduğu mavinin hakim olduğu mimari bir 

konseptle müşterilerinin kendilerini rahat ve sıcak bir ortamda hissetmelerini amaçlıyor. 

Ziyaretçiler, bankanın ticaret işlemlerine aracılık ettiği Orta Doğu ve Kuzey Afrika 

ülkelerinin resimleri ve üzerlerinde bulunan “Hoş geldiniz” mesajlarıyla karşılanıyor ve 

kendilerini iş yaptıkları topraklara gelmiş gibi hissediyorlar.  

2008 sonunda hazırlanan yeni stratejik plan doğrultusunda hedeflerini yeni müşteri 

segmentlerine yayılmak, dağıtım kanallarının sayısını ve çeşidini artırmak ve Kuzey Afrika 

ve Ortadoğu bölgesindeki liderliğini pekiştirmek olarak belirleyen A&T BANK, şube sayısını 

İstanbul ve Ankara’nın ardından Gaziantep, Kayseri ve Konya’da açılan şubeleriyle 6’ya 

çıkarmıştı. 
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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. 

 


