Finans Politikası
Türkiye Grameen Mikrofinans Programı (TGMP)
İşbu finans politikasının amaçları;




Bazı yetkilerin personel yöneticilerine devredilmesini de içeren, gerekli ve düzenli
mali işlemler ve kararlar için yetki verilmesi.
Onay, imza kontrolü ve bordro dahil olmak üzere fon harcama yetkisinin belirlenmesi.
Doğru finansal kayıtların tutulması sorumluluğunun belirlenmesi.
A. Sorumluluklar







Bağışçı için verilen hesap ve yönetim kurulu tarafından genel işletme fonlarından ayrı
olarak tahsis edilmiş fonlar ve bu fonlar için geçerli olan kısıtlamalar açıkça
tanımlanmıştır.
Tüm yükümlülükleri ve gerekli raporlamayı zamanında yerine getirmek.
Banka kredileri, kurumsal kredi kartları ve emlak kiralaması veya satın alınması için
kurulun onayı olmadan, sözleşmeyle taahhütte bulunmamak.
Sadece kendi ülkelerinde faaliyet gösterme izni olan temsilci bankalarla
çalışıldığından emin olmak.
Yönetim Kurulu:



Her yönetim kurulu toplantısında finansal raporları gözden geçirmelidir.
Her mikrogirişimcinin kendi finansal gözetim rolünü yerine getirebilmesi için
mikrogirişimcilere yeterli eğitimi sağlamalıdır.

B. Türkiye Grameen Mikrofinans Programı (TGMP) çalışanlarıyla yapılan
finansal işlemler
Çalışanlara veya direktörlere fon avansı verilmemektedir. Sorumlulukların yerine
getirilmesi amacıyla, toplantılara katılım ve diğer aktiviteler için yapılan seyahatlerden
doğan gerekli ve direk masraflar karşılanmalıdır.
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C. TGMP’nin Varlıklarının Korunması
TGMP’nin varlıklarının uygun bir şekilde korunması ve devamlılığının sağlanması
için,


Kurumun hırsızlık ve kazalar nedeniyle ortaya çıkan zayiatlara ve Yönetim
Kurulu üyelerinin, personelin veya kuruluşun kendisinin yükümlülüklerden
kaynaklanan kayıplara karşı, uygun profesyonel kaynaklarla istişare ederek
belirlenen seviyelerde sigortalanması.



Mülklerin, binaların ve ekipmanların uygun bir şekilde korunması ve
sürdürülebilirliğini sağlamak için gerekli planlamayı yapmalıdır.



Organizasyonun, yönetim kurulunun ve personelin sorumluluklarıyla ilgili
davalara maruz bırakacak eylemlerden kaçınmalıdır.



Fikri mülkiyeti, bilgileri ve dosyaları yetkisiz erişime, kaybolmaya veya ciddi
hasarlara karşı korumalıdır.



Banka hesaplarını, gelir makbuzlarını ve ödemeleri kontrol altında tutmak
amacıyla görev dağılımını sürdürecek ve fonlar, alınacak, işlenecek ve
dağıtılacaktır.
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