
31

Nisan-May s 2020 Say ı: 14

518 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu 
Genel Tebliği kapsamı dışında tutulan 

üyelerimizin sorunları acilen Çözülmelidir!
Kurumlar vergisi mükellefi mühendis, mimar ve şehir plancılarının 518 Sıra 

Numaralı “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” kapsamına dahil edilerek mücbir 
sebep hükümlerinden faydalandırılması ve sorunlarının çözümü için TMMOB 

Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 17 Nisan 2020 tarihinde basın 
açıklaması yapıldı.

24 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımla-
nan 518 Sıra Numaralı “Vergi Usul Kanunu 

Genel Tebliği” ile Koronavirüs (COVID-19) salgının-
dan ve bu kapsamda alınan tedbirlerden doğrudan 
etkilenen ve bu Tebliğle belirlenen mükelleflerin 213 
sayılı Vergi Usul Kanununun 15 inci maddesinin Ha-
zine ve Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye dayanıla-
rak mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması 
sağlanmıştır.

Söz konusu tebliğ ile belirlenen mükellefler için  
vergi ödevlerinin ertelendiği görülmektedir. Bu ko-
nuda yapılan açıklamalar doğrultusunda ise sosyal 
güvenlik kurumuna yönelik yükümlülüklerin erte-
lemesi, finansal sıkıntıların giderilmesi konusunda 
kamu bankaları aracılığı ile finansal erişimin kredi-
lendirilerek de olsa kolaylaştırılması sağlanmakta-
dır.

Mücbir sebep halinin belirli sektörler ve mükel-
lefiyet türüne bağlı olarak ilan edilmesi temel ola-
rak sakıncalıdır. Pandemi süreci sektörel ayrımcılık 
gözetmeksizin toplumun tüm kesimlerini etkileyen 
mücbir halin kendisidir. 

Yaşamakta olduğumuz süreçte mühendislik, mi-
marlık ve şehir plancılığı hizmetlerinin tamamı  Ko-
ronavirüs (COVID-19) salgınından etkilenmektedir. 

Ancak, TMMOB Serbest Müşavirlik Mühendislik 
ve Mimarlık Hizmetleri ve Büro Tescil Belgesi Yö-
netmeliği doğrultusunda Odalarımızdan belge alan 
firmalar ve sadece mühendis ve mimarlar tarafından 
sağlanması kanun hükmüne bağlanmış olan iş ve hiz-
metleri sunan firmalar Kurumlar Vergisi mükellefi 

olmaları nedeni ile söz konusu tebliğ kapsamı dışın-
da bırakılmıştır.  Bununla birlikte Gelir Vergisi Mü-
kellefi olarak  mühendislik, mimarlık hizmeti sunan 
firmalar mücbir kapsamında değerlendirilmektedir.  
Kurumlar Vergisi mükellefi olan hiçbir mühendislik 
proje ve müşavirlik  firması  Tebliğ uyarınca  mücbir 
kapsamında değerlendirilmemektedir.  İlgili tebliğin 
kapsamı dışında bırakılan sektörlerin  tamamı için  
aynı sektörde faaliyet gösteren gelir vergisi ve ku-
rumlar vergisi mükellefleri açısından bir ayrımcılık 
oluşturulmuştur..  Bu durum Anayasanın eşitlik il-
kesine aykırı olduğu gibi yaşamakta olduğumuz sü-
recin gerçekleri ile de bağdaşmamaktadır.

Kaldı ki TMMOB Serbest Müşavirlik Mühendis-
lik ve Mimarlık Hizmetleri ve Büro Tescil Belgesi Yö-
netmeliği doğrultusunda Odalarımızdan belge alan 
firmalar ve sadece mühendis ve mimarlar tarafından 
sağlanması kanun hükmüne bağlanmış olan iş ve 
hizmetleri sunan firmalar; açıklanan 16 sektör içinde 
yer alan tüm sektörlere hizmet vermektedir. Hizmet 
sunulan sektörler bu kapsamda değerlendirilirken 
sektörde Kurumlar vergisine tabi firmalarımızın de-
ğerlendirilmemesi sorun yaratmaktadır.

Bu kapsamdaki üyelerimiz, ciddi sorunlar ile 
karşı karşıya kalmalarına rağmen 518 Sıra Numara-
lı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği doğrultusunda 
yaptıkları başvurular da reddedilmiştir.

Bu hususta Birliğimizce Maliye Bakanlığı nezdin-
de gerekli girişimlerde bulunulmuş olup, konunun 
olumlu bir şekilde sonuçlandırılarak; TMMOB Ser-
best Müşavirlik Mühendislik ve Mimarlık Hizmetle-
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ri 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 
bağlanmış olan firmalar mükellefiyetlerinin türüne 
bağıl olmaksızın acilen tebliğ kapsamına dahil edil-
mesi ve yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi isten-
miştir. 

Bu vesileyle TMMOB olarak bir kez daha Korona-
virüs (COVID-19) salgını dolayısı ile hayatını kaybe-
den yurttaşlarımız için başsağlığı, tedavi görmekte 
olanların da bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını 
diliyoruz. 

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

24 OCAK 2020 SİVRİCE 
(ELAZIĞ)-DOĞANYOL 

(MALATYA) 
DEPREMİ: ARAZİ  

ÖZLEMLERİ VE  
DEĞERLENDİRİLMESİ 

KİTABI YAYIMLANDI

24 Ocak 2020`de merkez üssü Elazığ/Sivrice olan 
6.8 büyüklüğündeki depremle ilgili inceleme-

lerde bulunmak üzere Odamız tarafından oluşturu-
lan heyet bölgedeki arazi gözlemlerini ve değerlen-
dirmelerini kamuoyu ile paylaşmak için “SİVRİCE 
(ELAZIĞ) - DOĞANYOL (MALATYA) DEPREMİ: 
ARAZİ GÖZLEMLERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ” 
raporu kitabı hazırladı.

Depremin ağır hasar verdiği Sivrice İlçesi köyle-
rinde incelemelerine başlayan Oda Heyeti Elazığ ve 
Malatya’da da incelemelerde bulundu. Bölge gene-
linde can kaybı ve ağır hasarlara neden olan fay ve 
fay mekanizmalarını yerinde inceleyen heyetimiz, 
depremin yarattığı hasar ve bu hasarın oluşmasına 
neden olan faktörler ile ilkyardım, müdahale konu-
sunda yapılan çalışmaları değerlendirerek önerileri-
ni ortaya koydu.

Heyetimizde Yönetim Kurulu Başkanımız Hüse-
yin ALAN, Yönetim Kurulu II. Başkanımız Yüksel 
METİN, Bilimsel Teknik Kurul Başkanımız Erdin 
BOZKURT, Prof. Dr. Orhan TATAR, Bilimsel Teknik 
Kurul Doğa Kaynaklı Afetler ve Afet Yönetimi Üye-
miz Doç. Dr. Bülent ÖZMEN (GÜ), Prof. Dr. Hasan 
SÖZBİLİR (DEU), Prof. Dr. Ercan AKSOY (FÜ) ve 
Doç. Dr. Fikret KOÇBULUT (CU) yer aldı.

Heyetimizin deprem bölgesinde yaptığı inceleme-
ler sonucunda hazırladığı kitap kamuoyu ve meslek-
taşlarımızın dikkatine sunulmuştur.
Saygılarımızla
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu


