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Bilindiği üzere, sigortal ı lanm ızın uğrad ıkları  i ş  kazas ı-meslek hastal ığı , malullük, adi 
malullük ve ölüm halleri ile genel sağl ık sigortal ı sına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu 

ki şilere yönelik filler nedeniyle Kurumumuzun ödemekle yükümlü bulundu ğu her türlü 

giderler 506, 1479, 5434 ve 5510 say ı lı  Kanunlann ilgili maddeleri uyannca i şveren ve 

üçüncü ki şilerden tahsil edilmektedir. 
Rücu davaların ın takip ve tahsil i şlemlerinde karşılaşı lan gecikmelerin önlenerek 

tahsilat ın h ızland ır ı lmas ı , mahkemelerin gereksiz yere me şgul edilmemesi, masraf, emek ve 

zaman kayb ın ın önlenebilmesi bak ım ı ndan dava açılmadan önce; 
506 say ı l ı  Sosyal Sigortalar Kanununun mülga 10, 26, 27, 28, 29, 39, 110 ve 111 inci 

maddeleri, 1479 say ı l ı  Esnaf ve Sanatkarlar ve Di ğer Bağıms ız Çal ışanlar Sosyal Sigortalar 
Kanununun mülga 63 üncü maddesi, 5434 say ı l ı  Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sand ığı  
Kanununun mülga 129 uncu maddesi, 5510 say ı l ı  Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortas ı  
Kanununun 14, 21, 22, 23, 39 ve 76 nc ı  maddesi gereğince sigortal ı lanm ızın uğradıkları  iş  
kazas ı-meslek hastal ığı , malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel sağl ık sigortal ı s ına 

ve bunlar ı n bakmakla yükümlü olduğu ki şilere yönelik filler nedeniyle Kurumumuzun 
ödemekle yükümlü bulunduğu her türlü giderlerin tamam ının işveren/üçüncü ki şilerden kısa 

mehilli bir yaz ı  ile istenmesi, ödenmemesi halinde dava aç ı lmas ı  gerekmektedir. 
Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim. 
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