Aşırı Borçluluk Politikası
Türkiye Grameen Mikrofinans Programı (TGMP)
Aşırı Borçluluk Politikası Türkiye Grameen Mikrofinans Programı (TGMP)’nın en önemli
finansal politikalarından biridir. Bu politika, TGMP’nin güçlü kredi notunu desteklemeye
yardımcı olan ihtiyatlı kredi yönetimi politikalarıyla entegre çerçevesinin bir parçasıdır.
Kredilerin geri ödemeleri haftalık ya da iki haftalık olarak yapılmaktadır. TGMP’nin geri
ödeme oranı 99%’dur ve bu nedenle aşırı borçluluk oranı düşüktür. Düzenli iş kontrolü ve
eğitim mekanizması nedeniyle, taksitlerin geri ödenmesi konusunda herhangi bir sorun
yaşanmamaktadır. Ancak, bazı mikrogirişimciler, geri ödeme yaparken sorun yaşamaktadırlar
ve

bu

mikrogirişimciler

kontrol

altında

tutulmaktadır.

Personelimiz,

sorunlu

mikrogirişimcileri zamanında ödeme yapmaları konusunda ikna etmeye çalışmaktadır.
Mikrogirişimciler aynı anda sadece bir kredi alabilmektedir. TGMP Türkiye’de faaliyet
gösteren iki mikrofinans kuruluşlarından biri olduğu için aşırı borçluluk riski azdır. Diğer
mikrofinans kuruluşunun adı Maya’dır. Her mikrogirişimci 3 günlük eğitim almak
zorundadır. Mikrogirişimcilere kredi almadan önce aldıkları eğitimde TGMP hizmetleri ve
prosedürleri
yeteneklerine

anlatılmaktadır.
göre

uygun

Bahsedilen

prosedürler

mikrogirişimcileri

tamamlandıktan

seçmektedir.

sonra

Grameen'nin

TGMP

geleneksel

kredilendirme metodolojisini kullanmaktadır. Programın amacı beş kadın oluşan grupları
oluşturarak, onlara iş ve kişisel finans eğitimi sağlamak ve iş geliştirme için onlara küçük
miktarlarda sermaye sağlamaktır. Bir sonraki kredi için uygun olup olmadıkları
mikrogirişimcilerin geri ödemelerine göre karar verilmektedir. Bu yöntem, akran desteği ve
akran baskısı kurarak, teminat ihtiyacının yerini alır ve katılımcı karar alma ve
yetkilendirmeye izin verir. Grameen modeli, kredi gruplarının kredi ödemelerini
gerçekleştirmesini ve böylece portföy riskinin azaltılmasını gerektirmektedir. Krediler bir
hafta içinde amaç için kullanılmalıdır.
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Üyeler bir hafta içinde kredi kullanmamışlarsa, fırsatlardan uygun bir şekilde yararlanıncaya
kadar hesaplarında para bulundurmak zorundadırlar. Bunun dışındaki eylemler ciddi bir
disiplin bozucu davranış olarak kabul edilecektir.
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