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1. Aşağıdakilerden hangisi damga vergisinin özel-
liklerinden biri değildir ?
A) Objektif nitelikte bir vergidir.
B) Yerel yönetimlerin kararı ile alınır.
C) Harcamalar üzerinden alınır.
D) Dolaylıdır.
E) Genel nitelikli bir vergidir.

2. Belli bir iş yapma izni verilmesi yahut ruhsat 
gibi belli bir ayrıcalık sağlanması karşılığında 
kamu idarelerine ödenmek zorunda kalınan pa-
raları ifade eden kamu geliri aşağıdakilerden 
hangisidir?
A) Vergi
B) Parafiskal Gelir
C) Harç
D) Şerefiye
E) Resim

3. Akreditif mektuplarında süre uzatılması duru-
munda damga vergisi ile ilgili olarak aşağıdaki-
lerden hangisi uygulanmaktadır?
A) Verginin bir katı alınır.
B) Verginin dörtte üçü alınır.
C) Verginin yarısı alınır.
D) Verginin beşte biri alınır.
E) Verginin dörtte biri alınır.

4. Aşağıdakilerden hangisi kurum ve kuruluşlara 
avans niteliğindeki ödemelerde avansın itası 
sırasında istihkaklardan kesinti yapılması şek-
linde ödeme yapılmasına izin verir?
A) Maliye Bakanlığı
B) Kalkınma Bakanlığı
C) Dışişleri Bakanlığı
D) Adalet Bakanlığı
E) İçişleri Bakanlığı

5. Nüshadan çıkarılan, imza içermeyen bu neden-
le aslının aynı olduğu tasdik edilmek suretiyle 
hukuken geçerliliği sağlanan kağıt kopyalarına 
ne ad verilir?
A) Senet
B) Suret
C) Berat
D) Konşimento
E) Akit

6. Hukuken aynı hüküm ve ispat gücüne sahip ol-
mak üzere birden fazla düzenlenmiş kâğıtlardan 
her birine ne ad verilir?
A) Nüsha
B) Suret
C) Berat
D) Akit
E) Manifesto

7. Harçların kanunla alınmasının başlıca nedeni 
aşağıdakilerden hangisidir?
A) İdarenin, yargı organlarının keyfi uygulamalarını 

önlemek
B) Kamu giderlerini karşılamak
C) Merkezi idarenin baskısını arttırmak
D) Bürokrasinin artmasına engel olmak
E) İdarenin koordinasyonunu güçlendirmek

8. Osmanlı döneminde satış yoluyla gayrimenkul 
devrinden alınan harçlara ne ad verilir?
A) İntikal
B) Ferağ
C) Tekâlifi âdiye
D) Tekâlif-i sakka
E) Salgun

9. Dava, dosyanın işlemden kaldırıldığı tarihten 
itibaren kaç ay geçtikten sonra yenilenirse ye-
niden harç alınır?
A) 4 ay
B) 2 ay
C) 5 ay
D) 7 ay
E) 1 ay

10. Gayrimenkullerin tahliyesi davalarında nispi ka-
rar ver ilam harcının matrahını aşağıdakilerden 
hangisi oluşturmaktadır?
A) Gayrimenkulün değeri
B) Bir aylık kira bedeli
C) Üç aylık kira bedeli
D) Altı aylık kira bedeli
E) Bir yıllık kira bedeli
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11. Fer’i müdahale durumunda başvurma harcı alın-
masına rağmen, karar ve ilam harcı bakımından 
harcı doğuran olay gerçekleşmediyse karar ve 
ilam harcı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söy-
lenebilir?
A) Harç alınmaz.
B) Ödenmesi gereken harcın üçte ikisi alınır.
C) Ödenmesi gereken harcın tamamı alınır.
D) Ödenmesi gereken harcın üçte biri alınır.
E) Ödenmesi gereken harcın iki katı alınır.

12. İcraya başvurma harcının konusunu aşağıdaki-
lerden hangisi oluşturmaktadır?
A) Borçlunun ipoteğin çözülmesi talebiyle icra dai-

resine başvurması
B) Takip yolunun değiştirilmesi yoluyla iflas dairesi-

ne başvurulması
C) İcra dairesine yapılan ilk müracaatla cebrî icra 

sürecinin başlatılması
D) Haciz yoluyla takip başlatılmak üzere icra mah-

kemesine başvurulması
E) Ticaret mahkemesine haciz talebinden önce ye-

nileme talebinde bulunulması

13. İflasa karar veren mercii aşağıdakilerden hangi-
sidir?
A) İflas dairesi
B) Ticaret mahkemesi
C) İflas idaresi
D) İcra mahkemesi 
E) İcra dairesi

14. Aşağıdakilerden hangisi yargılama masrafları 
kapsamında yer almaz? 
A) İlam harcı
B) Tasdik kararının tebliği
C) Tasdik ilanı için yapılan giderler
D) Celse harçları
E) Konkordato komiserinin ikinci dönem ücreti

15. Re’sen yapılan işlemlerin yükümlüsü kimdir?
A) Alacaklı
B) Borçlu
C) Davanın açılmasına ya da icra takibine sebep 

olan kişi
D) Lehine işlem yapılan kişi
E) Yükümlülüğünü yerine getirmeyerek karşı tarafı 

mağdur eden kişi

16. Yargı harçlarının haksız çıkan tarafa yükletilme-
si aşağıdaki hukuk dallarından hangisine ilişkin 
kuraldır?
A) İdari yargılama
B) İcra iflas hukuku
C) Medeni usul hukuku
D) Vergi hukuku
E) Ceza usul hukuku

17. Yargı harçlarında davayı açan veya harca konu 
işlemin yapılmasını isteyen kişi harçlar bakımın-
dan aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
A) Harcın yükümlüsü
B) Davacıyı
C) Alacaklıyı
D) Harçtan sorumlu olan kişiyi
E) Davalıyı

18. Dörtte biri dava açılırken ödenen karar ve ilam 
harcının geri kalan miktarı kararın verilmesin-
den sonra en geç hangi süre içinde ödenir?
A) 1 ay
B) 2 ay
C) 15 gün
D) 45 gün
E) 6 ay

19. İcra ve İflas harçlarından tahsil harcı, borcun 
ödenmesi ya da alacağın satış vb. yollarla tahsil 
edilmesi sırasında ödenir, şayet ödeme yapıl-
mamışsa harç alacağının doğmasından itibaren 
kaç gün içinde tahsil harcı ödenmelidir?
A) 10 gün
B) 1 ay
C) 7 gün
D) 15 gün
E) 2 ay

20. Nitelikleri gereği işin sonunda hesap edilip alın-
ması gereken maktu harçların harç alacağının 
doğmasından itibaren ödenmesi gereken süre 
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 15 gün
B) 20 gün
C) 30 gün
D) 40 gün
E) 60 gün
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CEVAP ANAHTARI

1 B 11 A

2 E 12 C

3 E 13 B

4 A 14 A

5 B 15 D

6 A 16 C

7 A 17 A

8 B 18 B

9 E 19 D

10 A 20 A


