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RÜCU ALACAKLARININ TAKİP VE TAHSİLİ 
 
 
Kısa ve uzun vadeli sigorta kollarında ortaya çıkan rücu 
alacaklarının takip ve tahsili bakımından uygulamada yaşanan 
aksaklıkların giderilmesi ve Kurumsal işlem süreçlerinde 
yeknesaklığın sağlanması amacıyla 31.05.2021 tarihli ve 
25442898 sayılı Rücu Alacaklarının Takip ve Tahsili hakkında 
Genelge yayımlanmıştır. 
 
Rücu alacakları ile ilgili çeşitli değişiklikler yapılarak, söz konusu 
değişiklikler uyarınca hukuk servisleri tarafından yapılacak 
işlemler işbu Genelge ile açıklanmıştır. 
 
Değişiklik yapılan Genelgeler; 
 

• “Merkezi Tahsilat Sistemi” konulu 30 Aralık 2011 tarih ve 
2011/71 sayılı Genelge, 

• “Rücu davalarına konu olan alacakların dava açılmadan 
tahsili” konulu 18.4.2012 tarih ve 2012/15 sayılı Genelge, 

• “HUYAP” konulu 24.6.2015 tarih ve 2015/18 sayılı Genelge, 
• “Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulamaları” konulu 

29.9.2016 tarih ve 2016/21 sayılı Genelge, 
• “Emeklilik İşlemleri” konulu 6.11.2018 tarih ve 2018/38 

sayılı Genelge, 
• 4/1-(c) Kapsamındaki Sigortalıların Tescil ve Hizmet, 

Emeklilik ve Ödeme İşlemleri konulu 29.6.2020 tarih ve 
2020/22 sayılı Genelge, 

 
Ayrıca Genelgelerde yapılan değişiklikler uyarınca hukuk 
servisleri tarafından yapılacak işlemler detaylıca açıklanmıştır. 
 
Söz konusu Genelge’ye ulaşmak için linke tıklayınız. 
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Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık 
şirketi olan BDO International Limited’in 
üyesi ve bir Türk anonim şirketi olan BDO 
Yayıncılık A.Ş., bağımsız üye kuruluşlardan  
oluşan BDO ağının bir parçasını teşkil 
etmektedir. 
 
BDO International global ağının toplam  
gelirleri 2020 yılında 10,3 milyar ABD 
Doları olarak gerçekleşmiştir. BDO, 
167’den fazla ülkede bulunan 1.658 ofiste 
faaliyet göstermekte olup, bu ofislerde 
denetim ve danışmanlık hizmetleri veren 
ortaklar dahil dünya çapında 91.054 kişi 
çalışmaktadır. 
 
Dikkat ve titizlikle hazırlanan bu yayın, 
geniş anlamda görüşleri içermekte olup, 
genel bir yol gösterici olarak 
değerlendirilmelidir. Özel durumlarla 
ilgili olarak, mesleki görüş ve yardım 
almadan, bu yayına dayanarak 
uygulamalarda bulunulmamalıdır. Bu 
konuların kendi özel durumunuza ilişkin 
etkilerini görüşmek için BDO Yayıncılık 
A.Ş. ile temas kurabilirsiniz. Bu yayındaki 
bilgilere dayanarak belli eylemlerde 
bulunmak veya bulunmamak nedeniyle 
doğabilecek zararlar nedeniyle, BDO 
Yayıncılık A.Ş. ve ortakları, çalışanları ile 
yazarları herhangi bir yükümlülük veya 
sorumluluk kabul etmemektedirler. 
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