Çıkar Çatışması Politikası (Şeffaflık)
Türkiye Grameen Mikrofinans Programı (TGMP)
Feragatname: Bu politika sadece bilgilendirme amaçlıdır. Yasal bir öneri değildir.
A. Çıkar Çatışması:
Bir yönetim kurulu üyesinin veya personelinin, Türkiye Grameen Mikrofinans Programı
(TGMP)'nın çıkarlarıyla çatışan kişisel bir çıkarı olduğunda veya bir yönetim kurulu üyesi /
personelin şirket sadakatlerini paylaştığı durumlarda (“menfaat ikiliği” olarak da bilinir) çıkar
çatışması ortaya çıkmaktadır. Bu durumlardan ilki, TGMP’de yetkili makamların uygunsuz
bir şekilde para kazanmalarına yol açabilecek durumlarla sonuçlanabilir ve bu durum finansal
cezalara ve ihlallere neden olabilir. Benzer şekilde, bir çıkar çatışmasından doğan durumlar
veya işlemler, TGMP’nin karar alma sürecinde uygunsuz bir finansal kazanca veya sürecin
bütünlükten yoksun olmasına neden olabilir. Her iki sonuç da TGMP’ye zarar vermektedir ve
engellenmesi gerekmektedir.
B. Politikanın TGMP için Önemi:
Çıkar çatışmalarının ortaya çıkabileceğini bilmek ve doğru bir şekilde yönetmek TGMP’nin
yararınadır. Bu çıkar çatışması politikası, direktörlere, görevlilere, çalışanlara ve TGMP’nin
gönüllülerine, potansiyel çıkar çatışmalarını ortaya çıkaran durumları tespit etmelerine
yardımcı olmak ve TGMP’ye faaliyetlerini çıkar çatışmalarını yasal gerekliliklere,
yükümlülüklere ve şeffaflığa uygun bir şekilde yönetme prosedürü sağlamak amacıyla
tasarlanmıştır.
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C. Politikanın TGMP Yönetim Kurulu Üyeleri için Önemi:
Genelde bir çıkar çatışmasından etkilenen kişiler TGMP’nin yönetim kurulu üyeleri,
görevlileri ve kıdemli personelidir. TGMP çıkar çatışmalarını, geniş bir bakış açısıyla ele alır
ve yönetim kurulu üyelerinin ve personellerin olası çıkar çatışmalarını tespit ederken geniş bir
perspektifte düşünmelerini istemektedir.
D. Çatışmaları Yönetme Prosedürleri:
Yönetim kurulu, çatışmayı önlemek için TGMP’nin herhangi bir işlem yapma, durumu ifşa
etme, kurul görüşmesi yapma veya harekete geçmekten kaçınma gibi uygun önlemleri alma
konusunda karar verecektir. Çoğu durumda, mümkün olan en geniş açıklamanın yapılması
tavsiye

edilmektedir,

böylece

kurumun

çıkarları

doğrultusunda

bilinçli

alınabilecektir.
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