
         

   

 

 

 
 
 
 

 
A&T Bank, ShamGen Konferansı’nda… 

 

 

Türk ve Arap iş dünyası arasında ticari ilişkileri geliştirme misyonu ile kurulan 
A&T Bank, Merkez Bankası’nın düzenlediği "'ShamGen' Bankacılığının 

Geliştirilmesi: Türkiye, Suriye, Lübnan, Ürdün" başlıklı uluslararası konferansa 
katılıyor. 

 
Türkiye'nin son yıllarda komşu ülkelerle çeşitli sektörlerde ortak projeler içinde bulunarak 
ekonomik ilişkilerini güçlendirme çabaları çerçevesinde, Suriye, Lübnan ve Ürdün'ü içine 
alan bir bölgesel işbirliği alanı oluşturulması ve bu ülkelerle finans ve bankacılık 
alanlarında geleceğe yönelik daha güçlü ve kalıcı ilişkilerin oluşturulmasının hedeflendiği 
konferans, 28–29 Mart 2011'de Đstanbul Conrad Otel'de düzenleniyor. 
 
Merkez Bankası başkanları, başkan yardımcıları, bankalar birliği başkanları, banka genel 
müdürleri ile uluslararası ekonomi ve maliye uzmanlarının konuşmacı olacağı “ShamGen 
Konferansı” Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ev sahipliğinde, Türkiye, Suriye, 
Lübnan ve Ürdün bankalarını ve düzenleyici otoritelerini bir araya getirecek. 
 
Türk ve Arap Đş dünyası arasındaki bankacılık faaliyetlerinde önemli bir paya sahip olarak 
bir köprü görevi gören A&T Bank’ın sponsorları arasında yer aldığı konferansın konu 
başlıkları şunlar; 
 

• Türkiye, Suriye, Lübnan ve Ürdün arasında bankacılık konusunda işbirliğini 
geliştirmek, 

• ShamGen kapsamında işbirliğini geliştirmede Bankalar Birliklerinin rolü, 
• Ödeme sistemlerinin geleceği, 
• ShamGen ülkelerinde islami bankacılık uygulamaları, 
• ShamGen ülkelerinin politik ve ekonomik geleceği.  

 

A&T BANK Hakkında 

1977 yılında kurulan A&T Bank, Libyan Foreign Bank (%62,37), Türkiye Đş 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 itibariyle 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. 
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