T.C.
SOSYAL GÜVENLİ K KURUMU BAŞKAN LIĞI
Hukuk Müşavirliği
Sayı : B.13.2.SGK.0.61.00.00/ 3 Li
Rücu davalar ına konu alacakların
dava açılmadan tahsili

-27 MAYlS 2011

GENELGE
2011/....

Bilindiği üzere, sigortal ılanmızın uğradıklar ı iş kazası-meslek hastal ığı, malullük, adi
malullük ve ölüm halleri ile genel sa ğlık sigortal ısına ve bunları n bakmakla yükümlü oldu ğu
kiş ilere yönelik filler nedeniyle Kurumumuzun ödemekle yükümlü bulundu ğu her türlü
giderler 506, 1479, 5434 ve 5510 say ılı Kanunlann ilgili maddeleri uyannca i şveren ve
üçüncü ki ş ilerden tahsil edilmektedir.
Rücu davalarını n takip ve tahsil i şlemlerinde karşıla şı lan gecikmelerin önlenerek
tahsilat ın hızland ırılması , mahkemelerin gereksiz yere me ş gul edilmemesi, masraf, emek ve
zaman kaybını n önlenebilmesi bak ımından dava açı lmadan önce;
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun mülga 10, 26, 27, 28, 29, 39, 110 ve 111 inci
maddeleri, 1479 say ılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Di ğer Bağımsı z Çal ış anlar Sosyal Sigortalar
Kanununun mülga 63 üncü maddesi, 5434 say ı lı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sand ığı
Kanununun mülga 129 uncu maddesi, 5510 say ılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sa ğlık Sigortası
Kanununun 14, 21, 22, 23, 39 ve 76 nc ı maddesi gereğince sigortal ılanmızın uğradıkları iş
kazası -meslek hastal ığı , malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel sa ğlık sigortal ı sına
ve bunları n bakmakla yükümlü oldu ğu ki ş ilere yönelik filler nedeniyle Kurumumuzun
ödemekle yükümlü bulundu ğu her türlü giderlerin tamam ının iş veren/üçüncü ki şilerden kısa
mehilli bir yazı ile istenmesi, ödenmemesi halinde dava aç ılması gerekmektedir.
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