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T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : E-80114156-20-47692697 12.04.2022
Konu : PİKTES Öğreticilerinin
             Tediye Ödemeleri

GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA

İlgi : a) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün 11.04.2022 tarihli ve E-95894547-641.04-
47547654 sayılı yazısı.

         b) 21.10.2021 tarihli ve 35259814 sayılı yazı eki 21.10.2021 tarihli ve 35184718 sayılı Yetki Devri
Onayı.

 İlgi (a) yazıda, özetle, Bakanlığımız ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu arasında imzalanan
IPA/2016/377-536 (PICTES-I) ve IPA 2018/403-554 (PIKTES-II) numaralı sözleşmeler kapsamında
Suriyeli öğrencilerin eğitimlerine destek olabilmek maksadıyla Türkçe öğreticisi, Arapça öğreticisi ve
Rehberlik Danışmanlarının 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde istihdam edildiği; 6772 sayılı Devlet ve
Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Kanunu kapsamında personele ilave
tediye ödemesi yapılmaması nedeniyle bunlar tarafından açılan davalar olduğu ve bu davaların aleyhe
sonuçlandığı, bu nedenle bu kişilere tediye alacaklarının ödenmeye başlanıldığı; bu süreçte dava açmış
olanların davalarından feragat etmelerinin istenileceği; bu kişilerin davalarından feragat etmeleri hâlinde
AAÜT Genel Hükümlerinin 6 ncı maddesi gereği davacılar aleyhine, Bakanlığımız lehine doğması
muhtemel vekâlet ücretlerinin Bakanlığımızca davacılardan talep edilmemesi yolunda onay alınması
istenilmektedir.

İlgi (b) Yetki Devri Onayında ise, "... 659 sayılı KHK'nin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında
belirtilen iş ve işlemlerden tutara ilişkin olmayanlar ile 250.000,00 Türk Lirasına kadar olanlardan
(250.000,00 Türk Lirası dahil) yetkinin merkez ve taşra birim amirlerine; münhasıran taşra birimlerinin
iş ve işlemleri ile ilgili olup, illerde valilik, ilçelerde kaymakamlık onayına bağlanan iş ve işlemlerden
kaynaklanan uyuşmazlıklarda vali ve kaymakamlara ..." devredilmiştir, denilmektedir.

PİKTES kapsamında tediye ücretlerinin ödenmemesi nedeniyle açılan davalar aleyhe sonuçlandığı
için Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce tediye ücretlerinin ödenmesi kararı alınmış olmakla;
ilgililer açmış oldukları davalardan feragat etmezlerse dava sonucunda Bakanlığımız lehine vekalet
ücretine hükmedilmeyeceğinden, feragat nedeniyle Bakanlık lehine hükmedilecek olan vekalet ücreti
alacaklarından vazgeçilmesi herhangi bir kamu zararına sebebiyet verilmeyecektir. Bu çerçevede,
ilgililerin devam eden davalarından feragat etmelerinde kamu yararı görülmektedir.
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Makamlarınızca da uygun görülmesi hâlinde, tediye alacaklarının ödenmemesi nedeniyle ilgililer
tarafından açılan davalardan feragat etmeleri sonucunda Bakanlığımız lehine hükmedilecek vekalet ücreti
alacaklarından vazgeçilmesi hususunu olurlarınıza arz ederim.

Cengiz ÇELİK
Daire Başkanı

OLUR
.../.../2021

Murat SÜT
Hukuk Hizmetleri Genel Müdür V.


