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Komşu Ülkelerle İlişkilerde A&T Bank
Uzmanlığı…
Libya ve Türk hissedarların ortak girişimiyle Türkiye ile Libya arasındaki ticari
ilişkileri güçlendirmek amacıyla kurulan A&T Bank, 24-27 Haziran 2010 tarihleri
arasında Gaziantep’te gerçekleşen Irak & Komşu Ülkeler Fuarı’ndaydı.
Türk-Arap dünyası arasındaki ticari işbirliklerinin geliştirilmesi hedefiyle hizmet veren ve
Kuzey Afrika ve Orta Doğu Bölgesi’ne yönelik uzmanlığı ile tanınan A&T Bank,
Irak&Komşu Ülkeler Fuarı’ndaydı.
A&T Bank, Türkiye’nin dünyadaki en büyük ekonomilerden biri olmasının yanında
Ortadoğu ülkeleri ile ilişkilerde fırsatlar ülkesi olduğu inancıyla, dış ticaretteki stratejik
konumu ve ekonomik kriz dönemindeki potansiyeli sebebiyle bu bölgeye olan desteğini
sürdürüyor. Banka, yakın bir zamanda sermayesini artırmayı planlıyor. Özellikle Irak ve
komşu ülkelerdeki geniş muhabir banka ağı sayesinde A&T Bank, dış ticaret finansmanı ve
dış ticaret işlemlerinde aracılık konusunda iş adamları ile şirketlere hızlı ve çözüm odaklı
hizmet veriyor.
Orta Doğu ülkelerinde ticari fırsatların değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen Irak&Komşu
Ülkeler Fuarı’nda, A&T Bank’ın standına ilgi büyüktü.
Türkiye, Suriye, Çin, Irak, İran, Ürdün, Lübnan, Romanya ve İtalya’dan 388 firmanın
katıldığı fuar, Gaziantep Orta Doğu Fuar Merkezi’nde gerçekleştirildi. Fuarın açılış törenine
Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan ile Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katılım gösterdi.
Fuar, komşu ülkeler arasında gıda, yapı ve inşaat sektörlerinde ticari ilişkilerin
güçlendirilmesi için önemli bir adres niteliği taşıyor.

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 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.

