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6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu m. 584, eşlerden birinin kefil olması için diğer eşin yazılı izninin bulunması 
gerektiğini hükme bağlanmıştır.  Bu zorunluluk, ailenin finansal sıkıntılara karşı korunması amacıyla 
öngörülmüştür. TBK m. 603’te eşin rızasına ilişkin hükümlerin gerçek kişiler tarafından kişisel güvence 
verilmesine ilişkin diğer sözleşmelere de uygulanacağı belirtilmiştir. Burada amaç, hükmün uygulama alanını 
genişletmektir. TBK m. 603 dolayısıyla aval bakımından da eşin rızasının gerekli olup olmadığı tartışılmıştır. Bu 
konuda hem Yargıtay özel daireleri hem de doktrinde görüş ayrılıkları olmuştur. Bunun üzerine Yargıtay, 
içtihatları birleştirerek avalde eşin rızasının aranmayacağı yönünde karar almıştır.  Karar, avalin hukuki nitelikleri 
ve ticari hayatın sürat ve güven ihtiyaçları ile gerekçelendirilmiştir.    

TBK m. 584 hükmüne ayrıca ticari hayatın ihtiyaç duyduğu esnekliği sağlamak amacıyla 6455 sayılı Kanun ile 
istisna getirilerek hükmün uygulama alanı daraltılmıştır. Buna göre, ticaret siciline kayıtlı ticari işletmenin sahibi 
veya ticaret şirketinin ortak ya da yöneticisi tarafından işletme veya şirketle ilgili olarak verilecek kefaletlerde, 
mesleki faaliyetleri ile ilgili olarak esnaf ve sanatkârlar siciline kayıtlı esnaf veya sanatkârlar tarafından verilecek 
kefaletler ile bazı kurum ve kuruluşlar tarafından verilecek kefaletlerde eş rızası aranmayacaktır. Benzer bir 
sınırlandırma Türk Borçlar Kanununun ilk tasarısında bulunmaktaydı; ancak kanuna alınmamıştı. Benzer şekilde 
İsviçre Borçlar Kanunun m. 494/2 hükmünde de ticaret siciline kayıtlı bazı kişilerin vereceği kefaletlerde eş 
rızasının aranmayacağı hükmü bulunmaktaydı; ancak hüküm 2005 yılında kanundan çıkarıldı. Türk Kanun 
koyucusunun öngördüğü yeni hüküm ise, istisnanın kapsamını genişletmiş ve aynı zamanda bazı noktalarda 
belirsizliklere yol açmıştır. Bu şekilde, ailenin korunmasını amaçlayan hükmün uygulama alanı, sonradan ticari 
hayatın ihtiyaçları gerekçesiyle daraltılmıştır.  

Commercial Life Requirements Against the Need of Protection of Family 

Art. 584 of Turkish Code of Obligations (TCO) No. 6098 is regulated that one of the spouses, who want to bail, 
must have written consent of the other spouse. This necessity is intended to protect the family against financial 
problems. According to Art. 603 of TCO, the provision about the consent of spouse shall also be applied to other 
contracts for the personal assurance of natural persons. The purpose of this regulation is to widen the field of 
practice. It is discussed whether the consent of spouse is necessary in terms of aval within the scope of Art. 603 
TCO. There have been differences among the decisions Chambers of the Supreme Court of Appeals and opinions 
of doctrine. Thereupon the Supreme Court of Appeals unified the decisions and decided that consent of the spouse 
is not necessary for aval. The decision was justified by the legal characteristics of aval as well as requirements of 
commercial life such as speed and confidence.  

In order to provide the flexibility required by commercial life, the application area of Art. 584 TCO has been 
narrowed with the provisions of Law No. 6455. Accordingly no spouse consent is necessary when the bail is the 
owner of the commercial enterprise registered with the trade registry or the partner or manager of the business 
enterprise or company, craft and related trades workers, who were registered in the register of craft and related 
trades workers and bail related to their professional activities and some institutions and organizations. A similar 
limitation was also regulated in the first draft of TCO; but it was not legislated. Similarly, Art. 494/2 of Swiss 
Code of Obligations has also regulated that consent of spouse is not necessary, if certain people registered in the 
trade registry bail; but this regulation was abrogated in 2005. The new provision stipulated by the Turkish legislator 
expanded the scope of the exception and at the same time led to uncertainties at some points. In this way, the scope 
of this article, which aims to protect the family, was narrowed by the needs of the commercial life. 
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