Kredi Politikası
Türkiye Grameen Mikrofinans Programı (TGMP)
Kredi politikası, ödeme yapmayan mikrogirişimciler nedeniyle oluşabilecek riskleri azaltmak
için tasarlanmış bir dizi unsur içermektedir. Yönetimin portföyün izlenmesini ve varlıkların
kalitesinin raporlanmasını düzenlemesi gerekmektedir. İşlem ve kredi riskini azaltmak için
operasyonel prosedürler tasarlanmalıdır. Yönetim, portföy çeşitlendirmesi konusuna özel
olarak dikkat etmelidir.
A. Amaç:
Bu politika, Türkiye Grameen Mikrofinans Programı (TGMP) borçlularıyla ödeme şartlarının
oluşturulması ve bu şartların izlenmesi için genel bir çerçeve çizmek amacıyla yazılmıştır. Bu
nedenle, TGMP’nin kredi verme konusundaki tutumunu verilen kredinin risk oranı
belirleyecektir. Kredi risk yönetimi sistemi kurulması ve geliştirilmesi, finansal bir kuruluşun
güvenilirliğinin ve uygunluğunun sağlanması açısından son derece önemlidir. Bu nedenle,
böyle bir sistemin geliştirilmesinden ve kurulmasından TGMP yönetimi sorumludur.
Kredi, herhangi bir terör faaliyetinde bulunan kişilere sunulmamaktadır. Sadece düşük
gelirli kadınlara TGMP Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından belirlenen uygunluk
kriterlerine göre kredi verilmektedir.

B. Uygunluk Kriterleri:
Kadınlar, gerekli belgeleri TGMP’ye zamanında ödeme yapacaklarını taahhüt etmek için
imzalamalıdır. Ancak, TGMP’nin mikrofinans hizmeti sağlayan bir kuruluş olması nedeniyle
kredi için uygun teminat gerekliliği yoktur.
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Sadece yoksul kadınlar 5 kişilik grup oluşturabilir. Bir aileden (yani bir hanede) 10 dönümden
az ekilebilir alana sahip olan herhangi bir kadın, yoksul olarak kabul edilmektedir. Buna ek
olarak, grubun tüm mikrogirişimcileri aynı mahalle veya köyün sakinleri olmalıdır. Kiralık
evlerde konaklayanlar da kredi almak için uygun sayılmaktadır. Ancak, herhangi bir grupta
aynı haneden birden fazla mikrogirişimci olmasına izin verilmemektedir. Aynı haneden
birden fazla kişinin mikrokredi almak istemesi durumunda, farklı gruplara katılmaları
gerekmektedir.
TGMP’nin temel amaçlarından biri, yoksul kadınların kapasite arttırma eğitimleriyle ve
mikrokredi şeklinde sermaye kullanımıyla kendi girişimlerini kurmalarıdır. TGMP, ilk
aşamada 1.000 TL tutarında temel kredi sağlamaktadır. Kredinin geri ödemeleri, haftalık veya
iki haftalık olarak gerçekleştirilmektedir. Kredinin vadesi 48 haftadır.
C. Mikrogirişimci Takip Sistemi:
TGMP’nin tüm şubeleri, mikrogirişimcilerin işlemlerini gerçekleştirmek için Likom
yazılımını kullanmaktadır. Likom yazılımı, mali ve muhasebe kayıtlarını denetlemek ve
TGMP personeli tarafından hesap oluşturma işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılmaktadır.
Buna ek olarak, Likom yazılım sistemi, TGMP genel merkezinde bulunan yetkililer tarafından
yönetilmektedir.
Taksitlerin ödenmemesi durumunda, personel mikrogirişimcilerin evlerini ziyaret etmektedir.
Geri ödemeleri zamanında yapmaları için ısrar ederler veya en azından kredinin bir kısmının
karşılanması için gerekli tutardan daha azını ödemelerini talep ederler.

Borçlular geri

ödemeleri yapmayı reddederse, personel borçlulara zamanında geri ödeme yapmaları için ısrar
ve motive ederler.
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D. Sorumluluk:
Bölge müdürü ve şube müdürü, kredi gözden geçirme ve onaylama ve finansal amaçlara
uygun olarak tahsilat riskini en aza indirmek için alacak bakiyesini yönetmekle sorumludur.
Kredi kabul durumu, kredi limiti değeri ve ödeme şartları ve yöntemleri ile ilgili tüm işlemleri
yetkilendirmek iç denetim departmanının sorumluluğundadır.
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