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1. Aşağıdakilerden hangisi harcırahın 

bir unsuru değildir? 

 

a) Yol masrafı 

b) Yevmiye 

c) Aile Masrafı 

d) Sürekli Görev Yolluğu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Resmi bir görevle memuriyet 

mahalli dışında bir yere 14.00’da 

gidip 21.00’da gelen kişiye ne kadar 

gündelik verilir? 

 

a)  Tam gündelik verilir. 

b)  1/3 oranında gündelik verilir. 

c)  2/3 oranında gündelik verilir. 

d)  Gündelik verilmez. 

 

3. Bakmakla yükümlü olduğu bir 

çocuğu, annesi ve babası bulunan 

ve eşi çalışmayan memur sürekli 

görevle yurtiçinde bir yere atanırsa 

yer değiştirme masrafının sabit 

unsuru olarak aşağıdakilerden 

hangisi alır? 

 

a) Kendisi için yurtiçi gündeliğinin 

20 katı, aile efradı için yurtiçi 

gündeliğinin 40 katı 

b) Kendisi için yurtiçi gündeliğinin 

10 katı, aile efradı için yurtiçi 

gündeliğinin 40 katı 

c) Yurtiçi gündeliğinin toplam 40 

katı 

d) Yurtiçi gündeliğinin toplam 80 

katı 

 

 

 

4. Her ikisi de memur olan ve aynı yere 

sürekli görevle gönderilen eşlerden 

derece ve kademesi daha düşük 

olan memura yurtiçi gündeliğinin ne 

kadarı oranında kilometre tazminatı 

ödenir? 

 

a) Yüzde beş 

b) Yüzde iki buçuk 

c) Gidişlerde yüzde beş ödenir, 

dönüşlerde ödenmez 

d) Her ikisi de memur olan 

eşlerden birisine kilometre 

tazminatı ödenmez 
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5. Harcırah verilmesini gerektiren olay 

sırasında memur veya hizmetlinin 

aşağıda belirtilen yakınlarından 

hangisine harcırah verilmez? 

 

a) Bakmakla yükümlü olduğu 

erkek ve kız kardeşleri 

b) Bakmakla yükümlü olduğu usul 

ve füru 

c) Evlilik bağı ile bağlı olan eşi 

d) Kayınvalide ve kayınpederi 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Ayakta tedavi maksadıyla başka 

yere gönderilen memur ve 

hizmetliler ile ikamet mahalli dışına 

gönderilen aile fertlerine 

gönderildikleri yerde ayakta 

tedavileri için en fazla kaç gün 

yevmiye ödenir? 

 

a) 5 gün 

b) 7 gün 

c) 30 gün 

d) Ayakta tedavi süresince 

 

 

7. Geçici görev yerinde hastalanmaları 

sebebiyle vazife ifa edemeyen 

memur ve hizmetlilere bu sebeple 

vazife göremedikleri günlerin en çok 

kaç günü için yevmiye ödenir? 

 

a)  7 gün 

b)  10 gün 

c)  Hastalık süresince yevmiye 

verilir 

d)  Yevmiye verilmez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Geçici görev ile başka yere 

gönderilenlere görev mahalline varış 

tarihinden itibaren yurtiçinde bir 

yıllık dönem zarfında aynı yere, aynı 

iş için ve aynı şahsa verilecek 

gündelik miktarı nedir? 

 

a) İlk 90 gün için tam, takip eden 

90 gün için 2/3 

b) İlk 180 gün için tam, takip eden 

180 gün için 2/3 

c) İlk 90 gün için tam, takip eden 

90 gün için 1/3 

d) İlk 180 gün için tam, takip eden 

180 gün için 1/3 
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9. Harcırah Kanunu’na göre verilecek 

gündeliklerin miktarı nasıl tespit 

olunur? 

 

a) Her yıl bütçe kanunları ile 

b) Ödemeyi yapacak kurum 

tarafından çıkarılacak yönet-

melik ile 

c) İlgilinin beyanı esas alınarak 

d) Maliye Bakanlığınca çıkarılacak 

yönetmelik ile 

 

 

10.  Harcırah Kanunu’na göre verilecek 

gündeliklerin miktarını gösterir 

Bütçe Kanunu’nun ekli cetveli 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 

a)  A cetveli 

b) B cetveli 

c) E cetveli 

d) H cetveli 

 

11.  2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 

39. Maddesine göre; yolluk 

verilmesini gerektiren ve on beş 

günü aşan yurtiçi ve yurtdışı 

görevlendirmeler nasıl yapılma-

lıdır? 

 

a) Dekan onayı ile 

b) Fakülte, yüksekokul, enstitü 

sekreteri onayı ile 

c) Rektör onayı ve yönetim kurulu 

kararı ile 

d) Senato onayı ile 

12.  Akdeniz Üniversitesi Rektörlü-

ğünde görevli memur A, naklen 

atama işlemi sonucu Ankara 

Üniversitesi Rektörlüğüne atanmış-

tır. Süresi içerisinde sürekli görev 

yolluğu için başvurusunu yapan 

memur A’nın bakmakla yükümlü 

olduğu 2 çocuğu bulunmakta ve 

evlilik bağı ile bağlı olduğu eşi de 

çalışmamaktadır. Fiilen almakta 

olduğu aylık derecesi 5 olan memur 

A’nın alacağı sürekli göre yolluğu 

miktarını hesaplayınız.  

(Antalya-Ankara arası 700 km olup, 

bilet ücreti 40 TL, ilgili yıl bütçe 

kanunu H cetveline göre alacağı 

gündelik miktarı da 20 TL’dir.) 

 

a) 1.860 TL 

b) 1.780 TL 

c) 1.240 TL 

d) 1.940 TL 
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13.  Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde 

görevli hemşire E, Sağlık 

Bakanlığınca düzenlenen eğitim 

programına katılmak üzere yol dahil 

5 gün süreyle Ankara’da geçici 

olarak görevlendirilmiştir. Fiilen 

almakta olduğu aylık derecesi 8 

olan hemşire E’nin alacağı geçici 

görev yolluğu miktarını 

hesaplayınız.  

(Bilet ücreti 50 TL olup, ilgili yıl Bütçe 

Kanunu H cetveline göre alacağı 

gündelik miktarı da 20 TL’dir.) 

 

a) 200 YTL 

b) 150 YTL 

c) 100 YTL 

d) 180 YTL 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Harcırah ödemesi hangi bütçeden 

yapılır? 

 

a) Mensup olunan kurum 

bütçesinden 

b) Maliye Bakanlığı bütçesinden 

c) Hizmetin yapıldığı kurum 

bütçesinden 

d) YÖK bütçesinden 

 

15.  2547 sayılı Kanun’un 39. 

Maddesinde öngörülen ve 

yurtiçinde ve yurtdışında geçici 

görevlendirme esaslarını düzenle-

yen yönetmelik hükümlerine göre 

uzun süreli görevlendirme 

yapılabilmesi için öğretim üyesinin 

üniversitede veya muhtelif 

üniversitelerde toplam olarak en az 

kaç yıl çalışmış olması gerekir? 

 

a) 5 yıl 

b) 6 yıl 

c) 7 yıl 

d) 8 yıl 
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YANIT ANAHTARI 

 

 

1 D  9 A 

2 B  10 D 

3 A  11 C 

4 B  12 D 

5 D  13 A 

6 D  14 C 

7 A  15 B 

8 A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


