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Özet
Sermaye şirketleri ve kooperatiflerin iflas etmeleri nedeniyle
ekonomik anlamda çok önemli maliyetler ortaya çıkmaktadır. İflas
nedeniyle sermaye şirketi ve kooperatiflerin yok olmalarını
engellemek için iflasın ertelenmesi ve uzlaşma yoluyla yeniden
yapılandırma gibi iki iyileştirme kurumu hayata geçirilmiştir. Bu
kurumlar, şirket veya kooperatifin mali durumunun düzeltilmesine,
yaşamlarına devam etme olanağı sağlamayı ve tüm menfaat
sahiplerinin daha kazançlı çıkacağı bir çözüme ulaşmayı
amaçlamaktadır.
Ancak bu iyileştirme kurumlarının etkili bir şekilde hayata
geçirilebilmeleri büyük ölçüde hukukçu ve muhasebe meslek
mensuplarının birlikte çalışmalarına bağlıdır. Bu süreçte muhasebe
meslek mensubunun rolünü gerektiği gibi yerine getirememesi, bu
iyileştirme kurumlarının amacına uygun şekilde yaşama
geçirilmelerini engelleyecektir. Hatta bu durumda iyileştirme
kurumlarının kolaylıkla kötü niyetli borçlular tarafından suiistimal
edilme olasılığı ortaya çıkabilecektir.

Abstract
Due to corporations and cooperatives go bankrupt, important costs
come up in economic manner. Two rehabilitation institutions,
postponement of bankruptcy and restructuring by conciliation are put
into practice for preventing the corporations and cooperatives
collapse because of bankruptcy. These institutions’ aim is to
straighten the corporation and cooperatives financial states, to
provide move on and to reach the more profitable and healthy
solution for all stakeholders.
However, to put these institutions into practice in an effective way, is
depend on lawyers and accountant professions working together.
Within this phase, if accountant professions do not perform his
responsibility as required, this will prevent to move on these
rehabilitation institutions. Even in this case, probability of the misuse
will be coming out by the malicious debtors easily.
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