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 The Reasons for Financial Failure in Capital Stock Companies 

Abstract 

In capital stock companies, in their financial structure, failure may occur in paying balance under the situations 

to changings in economy markets, crisis or the situations of bad assistance of company. The failure in financial 

structure, insufficiency of partnership assets to afford debts, cause to decrease capital of company and 

breakdown of paying debts. Continuance of this situation can cause the result of corporate bankruptcy. A 

corporate bankruptcy effects economy of the state which contains this company, in a bad way. Under this 

heading, the reasons of failure in financial structure of companies will be explained. 
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 1   Giriş 

Şirketleri birçok yönden tasnif etmek mümkündür. Şirketin yapısını oluşturan şahıs ve sermayeden hangisinin 

ön planda olduğu dikkate alınarak klasik şekilde ayrım yapıldığında şirketleri; şahıs şirketleri ve sermaye 

şirketleri olarak gruplandırmak mümkündür. 

Türk Ticaret Kanununun 136. maddesinde öngörülen ticaret şirketleri şunlardır: 

 Kollektif Şirket (TTK’nın 153-242); 

 Komandit Şirket(TTK’nın 249-268); 

 Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket (TTK’nın 475-484); 

 Anonim Şirket (TTK’nın 269-474) ; 

 Limited Şirket,(TTK’nın 503-556) 

Bu şirketlerden Kollektif Şirketler ve Komandit Şirketler şahıs şirketleri, Sermayesi Paylara Bölünmüş 

Komandit Şirketler, Limited Şirketler ve Anonim Şirketler ise sermaye şirketleridir. Ticaret şirketlerinin amacı 

ticari faaliyetlerden kazanç temin edip, bu kazancı ortaklarıyla paylaşmaktır. Kazanç temin edilebilmesi ve şirket 

tüzel kişiliğinin mal varlığının meydana gelebilmesi, ortakların şirkete sermaye olarak koyacakları değerler 

sayesinde mümkündür. Sermaye koyma, ortağın şirkete belirli bir para ile katılma (nakit sermaye), şirkete taşınır 

ve taşınmaz mal koyma şeklinde (ayın sermaye) ya da bedeni ve fikri çalışmanın konulması (maddi olmayan 

haklar) şeklinde olabilir. Sermaye olarak konulabilecek değerler TTK’nın 139. maddesinde belirtilmiştir. 

Bunlar: 

 Para, alacak, kıymetli evrak ve menkul şeyler; 

 İmtiyaz ve ihtira beratleri ve alameti farika ruhsatnameleri gibi sınai haklar; 

 Her nevi gayrimenkuller; 

 Menkul ve gayrimenkullerin faydalanma ve kullanma hakları; 

 Şahsi emek; 

 Ticari itibar; 

 Ticari işletmeleri; 

 Telif hakları, maden ruhsatnameleri gibi iktisadi değerleri olan sair haklardır. 

Yukarıda sınırlı şekilde sayılan değerlerin biri veya bir kaçı şirkete sermaye olarak konulabilir. Sermaye 

şirketlerinde ortaklar ikinci planda olup asıl olanın şirkete getirilen sermaye olması nedeniyle bu tür ortaklıklara 

sermaye şirketi denmektedir. Şirket gücünü ve itibarını sermayesinden ve yönetiminden alır. 

 2  Mali Durum Kavramı ve Mali Durumun Bozulma Nedenleri 

Yukarıda belirtilen şirketlerin tamamında, mali durumlarında bozulmalar görülebilir. Mali durumda bozulma, 

esas itibariyle şirketin bilanço yapısında bir bozulmayı ifade eder. Bir ticaret şirketinde hem iç hem de dış 

etkenler mali durumda bozulmaya neden olabilir. 

 2.1  Mali Durum Kavramı 

Mali durum, gerçek veya tüzel kişiye ait mal varlığının para, mal, alacak ve her türlü ekonomik değeri olan; 

marka, fikri ve sınai haklardan oluşan; aktif toplamıyla, borç ve yükümlülüklerden oluşan pasifler toplamının 

belirli bir dönemdeki durumudur. Mali durum kural olarak bilanço aracılığıyla tespit edilir. 

 2.2  Mali durumun Bozulma Nedenleri 

Şirketlerin mali durumlarının bozulmasının birçok nedeni vardır. Bunları iç ve dış etkenler olarak 
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sınıflandırabiliriz. 

2.2.1. İç Etkenler 

Şirketin kuruluşundan idari ve ticari olarak sevk idaresindeki bazı olumsuz durumlar mali durumu bozucu etki 

gösterir. Bunlar şu şekilde sıralanabilir: 

 Gereksiz üretim yapılması, bu nedenle satış hacminin yeterli düzeye ulaşmaması, 

 Üretilen malların pazar araştırmalarının yetersizliği, ilgili endüstri dalındaki gelişmelerin izlenememesi, yeni 

ürünler geliştirilememesi, üretim-pazarlama bölümleri arasındaki koordinasyon eksikliği nedeniyle 

pazarlanamaması dolayısıyla satış hacminin yeterli düzeye ulaşamaması, 

 Yöneticilerin ihmal ve yetersizliği nedeniyle yönetimde yanlış karar alınmasından dolayı şirketin mali 

kaynaklarının verimli kullanılmaması, 

 Personel istihdam politikasında uygulama eksiklikleri, 

 Alacakların zamanında tahsil edilememesi nedeniyle ödemeler dengesinin bozulması, 

 Faaliyet giderlerinin aşırı derece yüksek olmasından dolayı rekabet olanaklarının zayıflaması, 

 Şirketin kuruluş amacını gerçekleştirmeye yeterli sermaye ile şirket faaliyetine başlanılmaması, 

 Şirketin sermaye ve kapasitesi üzerinde yatırım yapması sonucu oluşan aşırı borçlar, 

 Maddi duran varlıklara aşırı yatırım yapılarak atıl üretim kapasitesi oluşması, 

 Şirketin kuruluş yerinin hatalı seçilmesi. 

Görüldüğü gibi, şirketin kendi içsel yapısında ortaya çıkan organizasyon ve yönetim hataları şirketin mali 

durumunun bozulmasına neden olmaktadır. Yukarıda sayılan etkenlerin bazen biri bazen de birkaçı bir araya 

gelerek şirketin mali durumunun bozulmasına neden olmaktadır. 

2.2.2. Dış Etkenler 

Dış etkenler, şirketin iç yönetimi dışında çevresel faktörlerden oluşmaktadır. Aslında iyi bir yönetim anlayışı 

çevresel bu faktörlerin de önceden hesaba katılmasını gerektirir. Şirketim mali durumunu bozan dış etkenler şu 

şekilde sıralanabilir:  

 Ekonomik koşullarda beklenmedik gelişmeler, kriz dönemleri ( Ekonomik kriz, aniden ve beklenmedik bir 

şekilde ekonomide ortaya çıkan olayların makro açıdan ülke ekonomisini, mikro açıdan ise firmaların 

işleyişini ciddi anlamda bozacak etkiler oluşturmaktadır. Türkiye’de 1994, 2001 ve 2008 yıllarında 

ekonomik krizler yaşanmıştır.), Global finansal krizler nedeniyle küresel ekonomideki olumsuz gelişmeler 

ve bunların yansımaları (kriz döneminde yükselen faiz oranları ve döviz kurları gibi) firmaların mali 

durumunu bozacak etkiler oluşturur. Dünyada 1994 Meksika Pesosu Krizi, 1997 Güney Doğu Asya Finansal 

Krizi, 1998 Rusya Krizi, 2008 ABD Krizi global krizleri örnek olarak gösterilebilir. 

 Doğal afetler, 

 Aşırı vergi yükümlülüğü içeren yasal düzenlemeler, 

 İdari kararlar, 

 Uzun süreli grevler, 

 Enflasyon. 

İşletmelerin ekonomik dar boğaza düşmesiyle ödemeler dengesinin bozularak aciz hale gelmesi yukarıda 

sayılan etkenlerin tamamının veya bir kısmının bir araya gelmesi ile oluşur. 

Türkiye’de işletmelerin mali durumlarının bozulmasının ana nedenleri olarak, kötü işletmecilik, yetersiz 

yönetim, şirketin sermaye ve kapasitesi dikkate alınmaksızın dengesiz ticari faaliyetlerinde bulunması, ayrıca 

büyük ekonomik kriz dönemleri sayılabilir. (2001, 2008 krizleri gibi…) 

 3  Mali Durumun Bozulması Kavramı ve Tespiti 

Mali durumun bozulması göreceli bir kavram olup, bu konuda kesin bir tanım yapılması güçtür ve mali 

durumun bozulması hali her şirkete göre farklılık gösterir. İşletme ekonomisi açısından mali durumun 

bozulması, şirketin faaliyet alanını kendi mali kaynakları ile finanse edememesi, şirkete dışarıdan sermaye girişi 

sağlayamaması, alacaklarının borçlarını karşılayamaması, nakit girişini sağlayamaması şeklinde olabilir. Mali 

durumun bozulması ile ilgili yasal düzenlemeler Türk İcra ve İflas Kanunu ile Türk Ticaret kanununda 

bulunmaktadır. İİK’nın 179. maddesinde borçların mevcut alacaklardan fazla olmasından, İİK’nın 178. 

maddesinde ise aciz halinden, Türk Ticaret Kanununun 324. Maddesinin kenar başlığında ise “Şirketin Mali 

Durumunun Bozulması”ndan bahsedilmiş ancak herhangi bir tanım yapılmamıştır. Türk Ticaret Kanunu anonim 

şirketlerde mali durumun bozulması ve bu yönde yapılması gerekli işlemleri üç kademeli bir sistemde ele 

almıştır. 

 3.1  Esas Sermayenin Yarıdan Azının Karşılıksız Kalması 

Esas sermayenin yarıdan azının eksildiği, kural olarak bilanço aracılığıyla anlaşılır. Bu bilanço, yıllık bilanço 

olabileceği gibi, ara veya tasfiye bilançosu da olabilir. Bu durumda yönetim kurulu derhal toplanmak ve durumu 

genel kurula bildirmek zorundadır. (TTK. 324/1) 
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Şirket genel kurulu ya şirketin aynı sermaye ile devamına veya sermayenin artırılmasına ya da şirketin feshine 

karar verebilir. 

 3.2  Esas Sermayenin Üçte İkisinin Karşılıksız Kalması 

 TTK’nun 324. maddesinde 1/2 oranında sermaye kaybına ilişkin düzenlemeden farklı olarak 2/3 oranında 

sermaye kaybı halinde durumun genel kurula bildirileceğini açıkça belirtmemiştir. Ancak bu durumda genel 

kurul ya sermayenin tamamlanmasına ya da kalan sermaye ile yetinmeye yani sermaye azaltılması suretiyle 

zararın sermaye dışına atılmasına karar verilmesi zorunlu olduğundan usulünce toplantıya davet edilmesi 

gerektiği açıktır. 

 3.3  Aktiflerin Borçları Karşılayamaması Hali 

Türk Ticaret Kanunu’nun 324. maddesi ve İİK’nın 179. Maddesi gereğince borca batıklık hali varsa şirket 

yönetiminin durumu hemen mahkemeye bildirmesi zorunludur. Sermaye şirketleri açısından borca batıklık iflas 

nedeni olarak kabul edilmiştir. Mali durumun bozulmasının tespitinde şirketin sermaye durumu önemli bir 

göstergedir. Sermaye azalmasının yanı sıra ortaklığın aktiflerinin borçlarını karşılamaya yetmemesi, likidite 

sıkıntısına bağlı ödeme güçlüğü, şirketin toplam kısa, orta ve uzun vadeli borçları ile borç toplamının öz 

sermayeye oranı da önemli unsurlardandır. 

 4  Mali Durumun İyileştirilmesine Yönelik Tedbirler 

Mali durumu bozulan şirketlerde sermaye ilavesi yoluyla şirketin rehabilitasyonu yoluna gidilebilir (TTK 

m.391 vd.). Bundan başka İcra ve İflas Kanunu’nda borçların uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılması (m.309), 

konkordato (m.285-309 ve iflasın ertelenmesi (m.179 vd.)olmak üzere üç ayrı iyileştirme yolu öngörülmüştür. 

 4.1  Sermayenin Tamamlanması 

Ekonomik açıdan sermayenin tamamlanmasından değil artırılmasından söz edilebilir. Hukuksal olarak 

sermayenin tamamlanması esas sermaye indirimi ile sermaye artımı yoluna gidilmesi veya pay sahiplerinin 

taahhütlerinin arttırılması yöntemlerinden biriyle gerçekleştirilebilir. 

 4.2  Borçların Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması 

İİK.’nın 309/m ve devamı maddelerinde muaccel para borçlarını karşılamaya yetmeyen ya da bu hallerden 

birine düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalması kuvvetle muhtemel olan sermaye şirketleri ve kooperatiflerin 

belirli koşullar altında uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma yoluna başvurulabileceği belirtilmiştir. 

 4.3  Konkordato (İİK. m. 285-309) 

Hukuksal anlamda konkordato, şirket elindeki mevcut mal varlığının, şirketin borçlarının tamamını ödemeye 

yetmeyen iyi niyetli borçlunun alacaklılarla yaptığı ve mahkemece de onaylanan bir anlaşmadır. Bu anlaşmada 

alacağın bir kısmından vazgeçilmek veya borçluya belirli bir süre tanınmak yahut hem alacağın bir kısmından 

vazgeçilmek hem de kalan alacağın ödenmesi için borçluya belirli bir süre tanımak suretiyle, borçluya borçlarını 

ödemesi olanağı sağlanmasıdır. Borç yapılandırma anlaşmasının ve konkordatonun mahkemece onaylanması 

gerekir. 

 4.4  İflasın Ertelenmesi 

İİK.’nın 179. maddesi gereğince borca batıklık hali zorunlu ve doğrudan iflas hali olarak öngörülmüş olup, bu 

durumda bulunan sermaye şirketlerinin iflaslarının mahkemece, yasal koşulların varlığı halinde, belirli bir 

süreyle ertelenmesine karar verilebilir. 

 5  Sonuç 

Şirketler sermaye birikimi sağlayarak, önemli yatırımlar yapmak suretiyle istihdam alanı yaratarak, iş gücü 

gereksinimlerini karşılayarak işsizlik ve eksik istihdam gibi sorunların çözümlenmesini, ekonomik büyüme ve 

kalkındırmayı canlandırarak bireylerin yaşam standartlarının yükselmesini, ayrıca vergi ödemek suretiyle de 

kamu hizmetlerinin, devletin üstlendiği görevlerin yerine getirilmesine katkı sağlarlar. Bir ülkenin ekonomisinin 

sağlığı, gücü ve gelişmesi işletmelerin sağlığı, gücü ve gelişmesine bağlıdır. Bu nedenle işletmelerin varlıklarını 

devam ettirmeleri büyük önem taşır. Mali durumu bozulan, borca batık hale gelen sermaye şirketlerinin iflasının 

önlenmesi ve yeniden ülke ekonomisine kazandırılması ülkenin ekonomik gelişimi için çok önemlidir. Devletin, 

şirketlerin mali durumunun bozulmasına yol açacak aşırı vergi yükümlülüğü içeren yasal düzenlemelerden, 

büyümeyi engelleyecek olumsuz idari kararlardan kaçınması gerekir. Mali durumu bozulan, ancak mali 

durumlarının iyileştirilmesi ümidi bulunan şirketlerin normal faaliyetlerine devam edebilmeleri ihtimalinin 

yüksek olması halinde dürüst borçlu işletmelerin iflaslarının önlenmesi, bu tür şirketlerin ticari faaliyetlerinin ve 

dolayısıyla ülke ekonomisine katkılarının devamını sağlamak amacıyla mali durumlarının iyileştirilmesini 

sağlayacak ekonomik ve hukuki tedbirlerin alınması gerekir. 
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