Kredi Yönetimi Politikası
Türkiye Grameen Mikrofinans Programı (TGMP)
Kadınların yaşadıkları ilçelerde bulunan şubelerden kredi almaları esastır. Türkiye Grameen
Mikrofinans Programı (TGMP) kapsamında mikrogirişimci olmak için aşağıdaki koşullara
uyulması gerekmektedir;
1. TGMP tarafından sağlanan kredilere başvurmak için adayların aklında bir iş fikri
olması gerekmektedir. İlk defa kredi alacak mikrogirişimciler, maksimum 1.000
TL’ye kadar kredi kullanabilirler.
2. İş fikri olan 5 kadının bir grup oluşturması gerekmektedir. Aynı grupta bulunan
kadınların birinci dereceden akrabalık bağları bulunmamalıdır. Örneğin; anneler ve
kızları aynı grup içinde yer alamazlar.
3. Beş kadından oluşan bir grubun oluşturulmasının ardından, adaylar kurumun
operasyonel sistemi ve kredi geri ödemeleri hakkında 3 gün boyunca eğitim
almaktadır.
4. Türkiye Grameen Mikrofinans Programı, belirli grupların başvuru formlarını
ekonomik faaliyetlerine uygun olarak incelemektedir. Grup üyeliği, program
kapsamında kredi almak için tek başına yeterli değildir. Grup üyeleri, programın
kurallarını ve çalışma koşullarını yerine getirdikleri zaman programdan kredi almak
için yeterli görülecektir. Şartlara uygun olan mikrogirişimciler kredi alma hakkına
sahip olacaktır.
5. Mikrofinans programında, tüm krediler haftalık veya iki haftalık taksitler halinde geri
ödenmektedir.
6. Verilen krediler, bir hafta içerisinde belirlenen amaçlar için kullanılmalıdır. Eğer
mikrogirişimciler bir hafta içinde kredilerini kullanmamışlarsa, paralarını kullanmak

1/2

için uygun bir fırsat buluna kadar paralarını hesaplarında tutmak zorundadırlar. Bunun
dışındaki eylemler ciddi bir disiplin kuralı ihlali olarak değerlendirilecektir.
7. Program tarafından mikrogirişimcilere sağlanan krediler, mikrogirişimcilerin geri
ödeme disiplinine ve haftalık toplantılara düzenli olarak katılımına dayanmaktadır.
Grup üyelerinin zamanında ödeme yapmaması ve toplantılara katılmaması
durumunda, grup üyeleri programın sağladığı fırsatlardan yararlanamayacaktır.
Şubelerde çalışan saha çalışanları, her hafta gerçekleştirilen toplantılarda kredilerin
tahsil edilmesinden sorumludur. Yeni mikrogirişimcilere 100 TL’den 1.000 TL’ye
kadar
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48

hafta

içerisinde

gerçekleştirilmektedir.
TGMP’nin Borçların Ödenmemesi Politikası
TGMP’nin geri ödeme oranı şu anda %99’dur. Kredilerin geri ödemeleri haftalık veya iki
haftalık taksitler halinde yapılmaktadır. Düzenli iş kontrolü ve eğitim mekanizması sayesinde,
taksitlerin geri ödemesinde sorun yaşanmamaktadır. Mikrogirişimcilerin, kontrol altında
tutuldukları kredilerin geri ödemesinde güçlük çekmesi durumunda, yakın işbirliği ile süreç
yönetilmektedir. Borçların geri ödemesinde sorun yaşayan mikrogirişimciler, personelimiz
tarafından onları zor durumda bırakmayacak bir miktarda ödeme yapmaları için ikna edilmeye
çalışılır.
Borcunu ödemek için ekonomik gücü olmayan mikrogirişimcilerin borçlarını kapatmak
amacıyla kullanmak üzere, bağış almak için diğer kurumlara başvurmaktayız. Ancak, genel
olarak kredilerin geri ödenmesinde sorun yaşanmamaktadır.
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