Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi konumundaki Çin’de ekonomik
aktivitenin yavaşlaması ve ekonominin yeniden dengelcnme süreci. tüm küresel
talep ve büyüme görünümü üzerinde baskı oluşturmaya devam etmektedir. Çin
Yuan’ının devalüasyon baskısı altında kalmaya devam etmesi sonucu
gelişmekte olan para birimlerinin de benzer baskılan neden olabileceği
beklentisi ilave risk unsuru olarak kalmaya devam etmektedir.

Avrupa Merkez Bankası (ECU), düşük enflasyon ve durgunlukla mücadele
etmek için uygulamaya koyduğu niceliksel gevşeme pmgrannnı 2017 yılı
sonuna kadar aylık genişleme tutannı bir miktar azaltarak uzatınışur. Niceliksel
gevşeınenin yavaş yavaş kısılması gerektiği ECU yetkililerince dillendirilmeye
başladığından 2018 yılında ECB’nin olası faiz artınmlarının 2017 yılı sonlarına
doğru fiyatlamalara girmesi ve bu gelişmenin de bir belirsizlik unsuru olarak
piyasalann gündemiııde olması beklenmektedir.
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Türkiye ekonomisinde söz konusu küresel konjonktüre paralel olarak
belirsizliklerin artması, risk primlerinin artmasına ve sermaye girişlerinin zayıf
seretmesiyle beraber Türk Lirası’nda dalgalanmalara sebebiyet vermiştir.
Darbe girişiminin etkisi ile ekoııoınide >aşanan yavaşlamanın yurt içi talebin
.:itkisj. ile giderek azalarak hissedilmeye devam etmesi beklenmektedir. Kredi
*frühğanndan gelebilecek yeni açıklamalar da gerek yerli gerek yabancı
2017 yılında enflasyon
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Diğer taraftan, bir yandan Japonya Merkez Bankası (Boi) diğer yandan Avrupa
Merkez Bankası (ECU), düşük enflasyon ve durgwılukla mücadele etmek için
uygulamaya koymuş oldukları devasa niceliksel gevşeme pmgamlannın
büyüldüklerini ve kapsamım artırarak süıüünnektedirler. Bu ülkelerin uygulamaya
geçirdikleri negafif faiz politikaları ve varlık alım programları sonucunda global
likidite tarihi seviyelere ulaşmış olup, dünya devlet tahvillerinin yaklaşık üçte birinin
negatif faizii seviyelerden işlem görmesine neden olmuştur. Bol likiditeye rağnıen.
her iki ekonomide de talep yetersizliği nedeniyle arzu edilen ekonomik büyüme ve
enflasyon scvi>elerine henüz ıılaşılamamışür. Euro Bölgesinde bilhassa yüksek
borçlu çevre ülkeler ve Italyan bankacılık sistemi kaynaklı endişeler finansal
piyasalarda önemli dür olarak karşımıza çıkmaktadır.

Finansal piyasalarda geçen yıldan itibaren başlayan Amerikan Dolannın küresel
çapta tüm para birimlerine karşı kuvvedenme htndi bir miktar ivme kaybetse de,
kuvvetli Dolar serinin önümüzdeki dönemde de sürebileceği, global likidite
bolluğuna rağmen gelişmekte olan ülkelere sermaye girişlerinin zayıf seyrttıneye
devam edeceği. kıymetli madenler hariç olmak üzere emfia fiyatlarının küresel talep
zayıflığından dolayı baskı altında kalmaya devam edeceği ve küresel olarak
oynaldık ve Miısizliklerin yüksek seyretüği konjonktürüıı hakim olmaya devam
edeceği teğedendirilnwktedir.

NikivE PİYASASI KURULU
tÜkKİYE İŞ BANKASI A.Ş.’NIN 80M) VE/VEYA TAHVFLLERİNİN HALKA ARZINA İL1$ki
GÜNCELLENEN İHRAÇÇI BİLGİ
TARAFINDAN 25 EKİM 2016 TARİHİNDE ONAYLANAN EN SON 28 KASIM 2016 TARİHİNDE
DOKÜMANJNDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER
Madde 8.2 aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.
Yeni Şekil
Eski Şekil
Merkez Bankası (FEDjtaii arurımı sonrası,
2015 yılı sonunda ABD Merkez Bankası (FED) tarafindan para politikası 2016 yılı sonunda gelen ABD
politikaların FED’in faiz arnnmı
normalleşmesi sürecinin ilk adımı olarak, 25 baz puanlık faiz artış adımı gelmiş değişecek ABD yönetiminin izleyeceği
değişöreceğine ilişkin soru işaretleri piyasalarda
olmakla beraber, 2016 yılının ilk yansında ABD’de istihdamda görülen iyileşmeye sürecini nasıl ve hangi hızda
dönemde yeni ABD yönetiminin
rağmen. özellikle ekonomik büyüme ve enflasyona ilişkin verilerin beklenen belirsizliğe sebep olmaktadır. Onümüzdeki
bir etki yaratacağı ve buna istinaden
düzeyde sevreüuemesiııe ilave olarak artan küresel riskler ve belirsizlikler FED faiz harcaına yanlısı politikalar ile enflasyonist
puanlık faiz arünmı yapacağı
artış öngörülerinin ölelenmesine neden olmuştur. Onümüzdeki dönemde ABD 2017 yılında FED’in en az 3 adet 25’er baz
ile güçlenmesi beklenen
faiz
arunmlan
Olası
çıkmaktadır.
karşımıza
ekonomisinde ılımlı büvümenin devam edeceği beldenen temel senaryoda, faiz ihtimali
karşı kuvvetlenmesi
birimlerine
para
tüm
yılında
da
2017
Dolannın
artınmı konusunda temkinli ve tedrici olacak şekilde FED’in en erken 2016 Aralık Anıedkan
seyrinin devam
zayıf
girişlerinin
sermaye
olan
ülkelere
olan
ayında haniete geçip, 2017 yılı içerisinde de en fazla ilave 25’er baz puanlık iki adet ve gelişmekte
dir.
etmesi beklenmekte
artınm ihtimali karşımıza çıkmaktadır.
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Bu doğrultuda, Bankamız aktif-pasifyönetimi stratejilerinin oluşturulması sırasında,
gerek likidite gerekse yapısal faiz oranına ilişkin rasyolar daha da ön plana çıkmıştır.
Önümüzdeki dönemde de bilanço yönetimi. Bankamız Aktif-Pasif Yönetimi Riski
Politikası ilkeleri doğrultusunda ve mevcut dskler gözetilerek en etkin şeUlder
stirdürWecekdr.
1

Kısa ve orta vadede. ülkemiz ekonomisi üzeriııde uluslararası piyasalardaki
gelişmelerin risk oluşturmaya devam edebileceği beklenmekledir. Diğer taraftan
özelikle uluslararası piyasalaııla oynaklığm artarak devam edebileceği de
öııgörülmekledir. ABD. Eum ve özellikle Çin’deki ekonomik gelişmeler ve para
politikalanndaki değişimler de ülkemiz ekonomisini etkileyecek başlıca unsurlar
olarak dikkatle izlenmese devam edecektir.
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büyüme görünümü üzerinde baskı oluşturmaya devam etmektedir, Çin bkVenmektdk.tCMB’nin temiiığkoşullannın iyileştirilmesi gibi adımlar ile
ekonomisinde toplam borç oranının gölge bankacılık hariç GSYH’nin %250’sine yurtiçi piyasalara sağlanan likiditenin bozulmaması yönünde aldığı tedbirlerin
ulaşması. Çin Yuan’ınm devaluasyon baskısı altında kalmaya devam etmesi sonucu de küresel piyasalarda yaşanan gelişmelere paralel olarak devam edebileceği
gelişmekte olan pan birimlerinin de benzer baskılara neden olabileceği beklentisi öngörülmektedir. Döviz piyasalarında yaşanan gelişmeler karşısında
TCMB’nin piyasaya döviz likiditesi sağlamaya yönelik adımlarının da devam
ilave risk unsurları olarak kalmaya devam etmektedir.
etmesi beklenmektedir.
belirsizliklerin
konjonktibe
olarak
paralel
Türkiye ekonomisinde sözkonusu küresel
artması. risk primlerinin artmasına ve sennaye girişlednin zayıf seyreünesiyle Kısa ve orta vadede. ülkemiz ekonomisi üzerinde uluslararası piyasalardaki
beraber Türk Lirası’nda dalgalanmalara sebebiyet vermiştir. DIBS fiıizled TCMB gelişmelerin risk oluşturmaya devam edebileceği beklenmektedir. Diğer
faiz politikasındakı indirim süreci ve küresel tahvil piyasalanna akan global likidite taraftan özelikle uluslararası piyasalarda oynaklığın artarak devam edebileceği
nedeniyle tek haneli seviyelerde seymünektedir. Yılm 3. çeyreğne ilişkin ilk de öngörülmektedir. ABD, Eum Bölgesi ve özellikle Çin’deki ekonomik
sinyalier, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma kararı ve darbe gidşimiııin gelişmeler ve para politikalarındaki değişimler de ülkemiz ekonomisini
etkiskle ekonomik büvüınede belirgin bir yavaşlama olabileceğini göstemıekle etkileyecek başlıca unsurlar olarak dikkatle izlenmeye devam edecektir.
beraber. yuıtiçi talebin etkisi> le ılımlı büyüme trendinin devam etmesi temel
beklenti olup, yıl sonuna kadar uluslararası kıvdi deıtcelendinne kuruluşlarının Bu doğrultuda, Bankamız aktif-pasif yönetimi stratejilerinin oluşturulması
ülkemiz kredi nottına ilişkin yapacağı değerlendinnelerin sonuçları hayati önem arz sırasında. gerek likidite gerekse yapısal faiz oranına ilişkin rasyolar daha da ön
etmektedir. TCMB bahsi geçen gelişmeler karşısında ekonomik büyümeyi teşvik plana çıkmışıır. Önümüzdeki dönemde de bilaııço yönetimi. Bankamız Aktifetmek amacıyla tedrici olarak politika lizi üst bandını indirme yöntemine giderken, Pasif Yönetimi Riski Politikası ilkeleri doğrultusunda ve mevcut riskler
politika faizinde bir değişikliğe gibnemiş, geçen yı1 açıklamış olduğu ABD Merkez gözetilerek en etkin şekilde sürdürülecektir.
Bankası (FED)’in para politikalanmn normalleşme sürecini baz alan yol hailtasına
paralel olarak bankaların döviz likiditelerini destekteyici ve aracılık maliyellerini
düşürücü yönde tedbirleri hayata geçinne yönünde adımlar atınışur. Önümüzdek
dönemde söz konusu sadeleşme adımlannın enflasyon seyri ve küresel finans
piyasaianndaki gelişmelere bağlı kalmak kaydıyla ölçülü bir şekilde devam etmesi
beklenmektedir.

KAP’a yapılan 08.12.2016 tarihli özel durum açıklamamızda. yapılan ihaleler
sonucunda Bankarnız takipteki krediler portrdyünün 403.338.249 TL
tutanndaki kısmını oluşturan alacaldarımızın 34.481.909 TL’lik satış bedeli
nakden tahsil edilmek suretiyle Final Varlık Yönetim A.Ş. ve Sümer Varlık
Yönetim A.Ş.’ye devredildiği duyurulmuştur.
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Halka Ana Aracılık Eden Aracı Kurum

İhraççı

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu ihraççı bilgi dokümanı güncelleme metninde yer alan
sorumlu olduğumuz kısmlarda bulunan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve ihraççı bilgi dokümanı güncelleme metninde bu
bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

KAP’a yapılan 21.12.2016 tarihli özel durum açıklamarnızda. Bankarnız
Yönetim Kurulu tarafindan alınan kararla. Borsa Istanbul’da işlem gören
ortaklıkiarımızdan T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.. Türkiye Sınai Kalkınma
Bankası A.Ş.. Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.. Iş Finansal Kiralama A.Ş.. Iş
Gavrirnenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve İş Yatınm Menkul Değerler A.Ş.’nin
palarının, ödenmiş sennayelerinin azami %3’(i ile sınırlı olmak kaydıyla, Alım
Satım Amaçlı Finansal Varlıklar hesabında izlenmek üzere piyasadan safin
alınması konusunda karar tarihinden itibaren 2017 yıl sonuna kadar Genel
Nlüdürlüğüınüzün yetkili kilındığı; bu alım setkisinin herhangi bir taahhüt
içermemekte olduğu ve hisselerin alınması konusunda Bankamız idari süreçled
gereği Genel Müdürlüğe yetki verildiği duyunilmuştur.

Yeni Şekil

Eski Şekil

Madde 13.4 aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.

