
 

 

ÖZET: Belediyelerde veteriner hekim olarak görev yapan Devlet memurunun, 5199 

sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama 

Yönetmeliği kapsamında yapılacak denetimlerde valiliklerce görevlendirilmeleri halinde 

bu görevlendirmelerin 657 sayılı Kanunun 88 inci maddesi kapsamında ikinci görev 

olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği ile ücret verilip verilmeyeceği hk. 

(12/05/2016-2953) 

 

Belediyelerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan 

veteriner hekimlerin, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile Hayvanların Korunmasına 

Dair Uygulama Yönetmeliği kapsamında yapılacak denetimlerde valiliklerce 

görevlendirilmeleri halinde bu görevlendirmelerin 657 sayılı Kanunun 88 inci maddesi 

kapsamında ikinci görev olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği, değerlendirilmesi 

durumunda ikinci görev ücretinin Bakanlığınızca ödenip ödenemeyeceği hususlarında 

Başkanlığımız görüşünün bildirilmesinin istenildiği ilgi yazı incelenmiştir. 

 Bilindiği üzere, 5199 sayılı Kanunun "Denetim" başlıklı 17 nci maddesinde; "Bu 

Kanun hükümlerine uyulup uyulmadığını denetleme yetkisi Bakanlığa aittir. Gerektiğinde bu 

yetki Bakanlıkça mahallin en büyük mülki amirine yetki devri suretiyle devredilebilir. 

 Denetim elemanlarının nitelikleri ve denetime ilişkin usul ve esaslar ile kayıt ve izleme 

sistemi kurma, bildirim yükümlülüğü ile bunları verecekler hakkındaki usul ve esaslar 

Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir…" hükmü bulunmak, bu hüküm doğrultusunda 

çıkarılan mezkur Yönetmeliğin dördüncü maddesinin (f) bendinde; "Denetim elemanı: 5199 

sayılı Kanunda belirtilen denetimleri yapmaya ve bu Kanun çerçevesinde kabahat teşkil eden 

fiileri işleyenler hakkında işlem yapmaya, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ve/veya mahallin 

en büyük mülki amirince görevlendirilen personeli" tanımı yapılmış ve 42 nci maddesinde; 

"…Bakanlığın yetkisini devretmesi halinde, mahallin en büyük mülki amiri il bünyesinde veya 

mevcut değilse başka illerden veya kurumlardan hayvanların korunması konusunda uzman 

personeli de denetim ile görevlendirebilir. Bakanlık, merkez teşkilatı ilgili birim personelini 

de denetim ile görevlendirebilir." hükmüne yer verilmiş olup anılan hükümlerden, münhasıran 

mezkur Kanun ve Yönetmelik çerçevesinde yapılacak denetimlerle görevli bir memuriyet 

kadrosu ihdas edilmediği, bu denetimlerin "görevlendirme" yoluyla yürütüldüğü 

anlaşılmaktadır. 

 Diğer taraftan, 657 sayılı Kanunun 87 nci maddesinde memurlar hakkındaki ikinci 

görev yasağının kapsamı belirlemiş ve takip eden 88 inci maddesinde hangi hizmetlerin 

memurlara ikinci görev olarak verilebileceği sayılmış olup; "Bu Kanuna tabi kurumlarda 

çalışan Devlet memurlarına esas görevlerinin yanında;  

 A) Özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak memurlara 

gördürülmesi öngörülen sürekli hizmetler, 

 B) Mesleki bilgisi ile ilgili olarak, hizmet olanakları elverişli bulunmak ve atamaya 

yetkili amir tarafından uygun görülmek şartiyle; 

 1) 87 nci maddede yazılı kurumların tabiplikleri, diş tabiplikleri, eczacılıkları, 

kimyagerlikleri, veterinerlikleri, avukatlıkları ile Adli Tıp Kurumu Uzmanlıkları, 

 2) Asıl görevlerinin bulunduğu bucak, ilçe ve zorunlu hallerde iller belediyelerinin 

yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar ve mimarlarca yürütülmesi gereken teknik 

hizmetleri, 

 İkinci görev olarak verilebilir." hükmü yer almaktadır. 

 Ayrıca, ikinci görev kapsamında gördürülen hizmetlere karşılık verilecek ücrete ilişkin 

olarak 657 sayılı Kanunun 175 inci maddesinin üçüncü fıkrasında; "88 inci maddeye göre 

ikinci görev verilen memurlara, bu görevleri karşılığında aylık ödenebilmesi için boş bir 

kadroya ait görevin ikinci görev olarak yürütülmesi gerekir…" hükmüne yer verilerek 

karşılığında ücret ödenebilecek ikinci görevlerin niteliği belirlenmiştir. 



 

 

 Yukarıda yer verilen hükümler ve açıklamalar çerçevesinde, 5199 sayılı Hayvanları 

Koruma Kanunu ile Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği kapsamında 

yapılacak denetimlerde, belediyelerde çalışan veteriner hekimlere ikinci görev olarak denetim 

görevi verilebileceği ancak, söz konusu denetim görevinin herhangi boş bir kadroya ait görev 

olmaması nedeniyle, görevlendirilenlere ikinci görev ücreti ödenemeyeceği mütalaa 

edilmektedir. 
  


