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Ankette Kullanılan Bazı Terimler

Sermaye: Basel Sermaye Yeterliliği kavramı çerçevesinde, Ana Sermaye ve Katkı Sermayeyi kapsamaktadır.

Bankanın Piyasa Finansmanına Erişim Olanağı: Bankanın iç ve dış piyasadan tahvil ihracı ya da para piyasası finansmanı yoluyla
kaynak sağlayabilmesidir.

Kredi: Bankaların şubeleri aracılığıyla gerçek ve tüzel kişilere kullandırdıkları nakdi fonlardır.

Kredi Limiti: İşletmelerin belirli bir süre için bankaca kullanmaya yetkili kılındıkları maksimum kredi miktarıdır. 

Kredi Standartları: Bankanın kendi kredi politikasına yön veren yönetmelik ve kriterlerdir. Bunlar yazılı ya da yazılı olmayan, bir
kredinin kabul edilebilir olup olmadığını, sektörel, bölgesel ve coğrafi tercihleri, teminatın kabul edilebilirliğini, bireysel kredilerde
krediyi kullananın geliri ile geri ödeme oranlarını, projelerde asgari beklenen getiri oranlarını vs. belirleyen kriter veya uygulamalardır. 

Kredinin Koşul ve Kuralları: Bir kredinin koşul ve kuralları, krediyi veren ve kullananın üzerinde mutabık kaldığı yükümlülüklerdir.
Bu ankette sözü edilen koşul ve kurallar, fiyat ya da faiz oranı, maksimum kredi miktarı, kredi kabul şartları, faiz dışı ücretler,
teminatlar, taahhütler ve vadeye ilişkin olan koşul ve kurallardır. 

Teminat: Krediyi vadesinde ödeyebileceğine dair, kredi alanın krediyi veren bankaya verdiği hisse senetleri, borç senetleri,
gayrimenkuller ve krediyi kullanabilmek için bankada tutması gereken minimum nakit miktarıdır.

Taahhütler: Özellikle işletmelerle yapılan kredi sözleşmelerinde, yapılacak veya yapılmayacak eylemleri açıkça ifade eden ve üzerinde
her iki tarafın da mutabık kaldığı  kredi sözleşmesi unsurlarıdır.

Kredi-Teminat Oranı: Başta gayrimenkul alımı için kullandırılan krediler olmak üzere, alınan teminatın piyasa değerinin, tahsis
edilen kredi miktarına oranıdır.

Vade: Ankette ifade edilen vade kredinin orijinal vadesidir. Açılış tarihi itibariyle bir yıla kadar olan vadeler kısa, bir yıldan uzun
vadeler uzun vadedir. Vade koşullarının gevşetilmesi, vadelerin uzatılması, sıkılaştırılması ise, vadelerin kısaltılması anlamına
gelmektedir.

İşletmeler: Finansal alanda faaliyet göstermeyen, mal ve hizmet üreten, özel veya kamu iktisadi teşebbüsü olarak kurulmuş
firmalardır.

İşletme Büyüklüğü: İşletme büyüklüğü; istihdam edilen kişi sayısı ve yıllık satış hasılatına göre büyük şirket, orta ölçekli şirket ve
küçük şirket olarak tanımlanmaktadır. İstihdam ettiği kişi sayısı 200 den büyük olan ve/veya yıllık satış hasılatının döviz olarak karşılığı
40 milyon Euro’dan büyük olan işletmeler büyük işletme, istihdam ettiği kişi üst sınırı 200 ve/veya yıllık satış hasılatı 40 milyon
Euro’nun altında olanlar ise küçük ve orta ölçekli işletme olarak kabul edilmektedir.

Banka Dışı Mali Kesim: Sigorta şirketleri, özel emeklilik kuruluşları, mali yardımcılar, acenteler, tüketici finansman şirketleri ve
diğer banka dışı mali kuruluşlardır.

Faiz Dışı Ücret ve Komisyonlar: Kredinin fiyatını etkileyen, doküman ücretleri, yönetim ve araştırma ücreti, garanti ve kredi
sigortası gibi ilave ücret ve komisyonlardır.  

Bireysel Müşteriler: Toplumda bireysel olarak mal ve hizmet talep eden kişilerdir.

Bireysel Krediler: Bireysel müşterilerin konut, otomobil ve diğer ihtiyaçları için talep ettikleri krediler olup, kredi kartları limitleri ve
menkul kıymet alımına yönelik krediler hariçtir. 

Fonlama Koşulları: Bankaların yurtiçi ve yurtdışı piyasalardan finansman sağlama imkanlarıdır.

Net Değişim Yüzdesi: Döneme ilişkin değişmeme seçeneği dışındaki yanıtların yüzdeleri üzerinden değişimin yönünü görmek üzere
hesaplanan göstergedir. Kredi Standartları söz konusu olduğunda, [(Biraz Gevşetme + Çok Gevşetme) - (Biraz Sıkılaştırma + Çok
Sıkılaştırma)] şeklinde, Kredi Talebi söz konusu olduğunda ise, [(Biraz Artma + Çok Artma) – (Biraz Azalma + Çok Azalma)] şeklinde
hesaplanmaktadır.   
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