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KEFALET SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ (Md. 583) 

Kefalet sözleşmesi şekil şartları açısından ağırlaştırılmış olup, 

Kefilin; 

Sorumlu olacağı azami miktarı,  

Kefalet tarihini ve  

Müteselsil kefil olması durumunda, bu sıfatla veya bu anlama 

gelen herhangi bir ifadeyle yükümlülük altına girdiğini  

kendi el yazısıyla belirtmesi, kefaletin geçerlilik şartı haline 

getirilmiştir. Tüzel kişilerin kefaletinde de, anılan hususların, tüzel 

kişileri temsile yetkili kişilerce el yazısı ile yazılması gerekecektir.  
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Aynı şekil şartı, sonradan oluşan ve kefilin sorumluluğunu 

artıran değişiklikler (kefalet tutarının artırımı; birlikte kefalet 

halinde kefillerden birinin ibrası, banka tarafından kefaletine 

son verilmesi ya da kefaletinin hükümsüzlüğüne karar 

verilmesi; diğer teminatların azaltılması gibi) için de zorunlu 

tutulmuştur.  
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EŞ RIZASI   

 

Kefaletin geçerlilik şartlarından biri de Kanun’un 584. maddesinde 

düzenlenmiş olan Eş Rızası alınması zorunluluğudur. Buna göre, 

eşlerden biri mahkemece verilmiş bir ayrılık kararı olmadıkça veya 

yasal olarak ayrı yaşama hakkı doğmadıkça, ancak diğerinin yazılı 

rızasıyla kefil olabilecektir. Bu rızanın sözleşmenin kurulmasından önce 

ya da en geç kurulması anında verilmiş olması şarttır. Bu nedenle 

kefalet sözleşmesi kurulduktan sonraki bir tarihte eşin icazet vermesi 

mümkün olamayacaktır. 
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Eş Rızasını Gerektiren Diğer Haller:  

 

Kefalet sözleşmesinde sonradan yapılan ve kefilin 

sorumlu olacağı miktarın artmasına veya adi 

kefaletin müteselsil kefalete dönüşmesine ya da 

kefil yararına olan güvencelerin önemli ölçüde 

azalmasına sebep olan değişiklikler için de eşin 

rızası gereklidir. (Md. 584) 

 

 

29.06.2012 9/46 



 
KEFALET SÜRESİ: 

 

 

Bir gerçek kişi tarafından verilmiş olan her türlü kefalet, buna ilişkin 

sözleşmenin kurulmasından başlayarak on yılın geçmesiyle 

kendiliğinden ortadan kalkacaktır.  

 

Kefalet süresinin uzatılması ya da kefaletin yenilenmesi mümkündür. 

Ancak bunun için, 

 

-Kefalet sözleşmesi için gerekli olan şekil şartlarına uyulmalı ve 

-Kefaletin sona ermesine bir (1)  yıldan az bir süre kalmış olmalıdır. 

 

Sözleşme en fazla 10 yıl için uzatılabilecektir. (Md. 598) 

 

10 yıllık kefalet süresi, 1 Temmuz’dan önce kefalet sözleşmeleri 

imzalayan gerçek kişi kefaletleri de kapsamaktadır. 
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DİĞER TEMİNATLARA DA UYGULANACAK OLAN 

HÜKÜMLER 

Kefaletin şekline, kefil olma ehliyetine ve eşin rızasına ilişkin 

hükümler, gerçek kişilerce, kişisel güvence verilmesine ilişkin olarak 

başka ad altında yapılan diğer sözleşmelere de uygulanacaktır.  

Ancak kefalete ilişkin tüm hükümler değil, sadece 

-kefaletin şekline, 

-kefil olma ehliyetine ve 

-eşin rızasına 

ilişkin hükümler uygulama alanı bulacaktır. (Md.  603) 
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