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TMMOB, Serbest Müşavirlik 
Mühendislik (SMM) hizmetleri ve-
ren üyelerinin yeni Koronavirüs 
(COVID-19) salgınına yönelik olarak 
alınan tedbirlerden olumsuz etki-
lendiğine vurgu yaparak, kurumlar 
vergisi mükellefi olan mühendisle-
rin de 518 sıra Numaralı “Vergi Usul 
Kanunu Genel Tebliği” kapsamına 
dahil edilerek mücbir sebep hüküm-
lerinden faydalandırılmasını istedi.

TMMOB’den 17 Nisan 2020 ta-
rihinde Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin Koramaz imzasıyla yapılan 
açıklamada, 24 Mart 2020 tarih-
li Resmi Gazete’de yayımlanan 518 
Sıra Numaralı “Vergi Usul Kanunu 
Genel Tebliği” ile yeni Koronavirüs 
(COVID-19) salgınından veya alınan 
tedbirlerden doğrudan etkilenen 
mükelleflere kolaylıklar sağlandığı 
hatırlatıldı. Tebliğ ile bu mükellefle-
re, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 
15 inci maddesinin Hazine ve Maliye 
Bakanlığı’na verdiği yetkiye dayanı-
larak mücbir sebep hükümlerinden 
faydalandırılması sağlandığı hatırla-
tılarak, şu bilgilere yer verildi: 

“Söz konusu tebliğ ile belirlenen 
mükellefler için vergi ödevlerinin er-
telendiği görülmektedir. Bu konuda 
yapılan açıklamalar doğrultusunda 
ise sosyal güvenlik kurumuna yönelik 
yükümlülüklerin ertelemesi, finansal 
sıkıntıların giderilmesi konusunda 

kamu bankaları aracılığı ile finansal eri-
şimin kredilendirilerek de olsa kolaylaş-
tırılması sağlanmaktadır. Mücbir sebep 
halinin belirli sektörler ve mükellefiyet 
türüne bağlı olarak ilan edilmesi temel 
olarak sakıncalıdır. Pandemi süreci sek-
törel ayrımcılık gözetmeksizin toplumun 
tüm kesimlerini etkileyen mücbir halin 
kendisidir.” 

Salgının mühendislik, mimarlık ve 
şehir plancılığı hizmetlerinin tamamını 
etkilediğine vurgu yapılan açıklamada, 
şöyle denildi: 

“TMMOB Serbest Müşavirlik 
Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri ve 
Büro Tescil Belgesi Yönetmeliği doğrul-
tusunda Odalarımızdan belge alan fir-
malar ve sadece mühendis ve mimarlar 
tarafından sağlanması kanun hükmüne 
bağlanmış olan iş ve hizmetleri sunan 
firmalar Kurumlar Vergisi mükellefi olma-
ları nedeni ile söz konusu tebliğ kapsa-
mı dışında bırakılmıştır. Bununla birlikte 
Gelir Vergisi Mükellefi olarak mühendis-
lik, mimarlık hizmeti sunan firmalar müc-
bir kapsamında değerlendirilmektedir. 
Kurumlar Vergisi mükellefi olan hiçbir 
mühendislik proje ve müşavirlik firması 
Tebliğ uyarınca mücbir kapsamında de-
ğerlendirilmemektedir.” 

Aynı sektörde faaliyet gösteren gelir 
vergisi ve kurumlar vergisi mükelleflerine 
farklı uygulama yapılmasının Anayasanın 
eşitlik ilkesine aykırı olduğu vurgulana-
rak, şöyle denildi: 

“Kaldı ki TMMOB Serbest Müşavirlik 

Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri 
ve Büro Tescil Belgesi Yönetmeliği 
doğrultusunda Odalarımızdan belge 
alan firmalar ve sadece mühendis ve 
mimarlar tarafından sağlanması ka-
nun hükmüne bağlanmış olan iş ve 
hizmetleri sunan firmalar; açıklanan 
16 sektör içinde yer alan tüm sek-
törlere hizmet vermektedir. Hizmet 
sunulan sektörler bu kapsamda de-
ğerlendirilirken sektörde Kurumlar 
vergisine tabi firmalarımızın değer-
lendirilmemesi sorun yaratmaktadır. 
Bu kapsamdaki üyelerimiz, ciddi so-
runlar ile karşı karşıya kalmalarına 
rağmen 518 Sıra Numaralı Vergi Usul 
Kanunu Genel Tebliği doğrultusunda 
yaptıkları başvurular da reddedilmiş-
tir.”

Konuya ilişkin TMMOB’un Maliye 
Bakanlığı nezdinde girişimlerini sür-
dürdüğüne dikkat çekilen açıklamada, 

“TMMOB Serbest Müşavirlik 
Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri 
ve Büro Tescil Belgesi Yönetmeliği 
ve Odalarımızın ilgili yönetmelikleri 
doğrultusunda Odalarımızdan tescil 
belge almış olan firmalar ve sadece 
mühendis ve mimarlar tarafından 
sağlanması kanun hükmüne bağlan-
mış olan firmalar mükellefiyetlerinin 
türüne bağıl olmaksızın acilen tebliğ 
kapsamına dahil edilmesi ve yaşadık-
ları mağduriyetin giderilmesi isten-
miştir” ifadeleriyle tamamlandı. 

TMMOB; Kurumlar Vergisi Mükellefi 
Mühendislerin de Ertelemelerden 
Faydalanmasını İstedi…

TMMOB’DEN “MÜCBİR SEBEP” 
ÇAĞRISI


