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KONU: TURİST REHBERLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ 

 

Gelir Vergisi Kanununa göre ; 

 

Serbest meslek faaliyeti, sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa 

dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin bir işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi 

nam ve hesabına yapılmasıdır. 

   

Serbest meslek faaliyetini mutat meslek halinde ifa edenler, serbest meslek erbabıdır. Serbest meslek 

faaliyetinin yanında meslekten başka bir iş veya görev ile devamlı olarak uğraşılması bu vasfı 

değiştirmez. 

 

Serbest Meslek Faaliyetinin belirleyici unsurları, işin şahsi sorumluluğunu üstlenerek kendi nam ve 

hesabına yapılması  ve bir işverene tabi olmamaktır. 

 

Turist Rehberleri, Gelir Vergisi Kanunu uygulamasında serbest meslek erbabı olarak kabul edilmekte 

olup vergilendirmede önem arz eden durumlar aşağıda sıralanmıştır. 

 

Şartlar: 

 

1. Muayenehane, yazıhane, atölye gibi özel iş yerleri açmak; 

2. Çalışılan yere tabela, levha gibi mesleki faaliyette bulunulduğunu ifade eden alametleri asmak; 

3. Her ne şekilde olursa olsun devamlı olarak mesleki faaliyette bulunulduğunu gösteren ilanlar yapmak; 

4. Serbest olarak mesleki faaliyette bulunmak üzere mesleki teşekküllere kaydolunmak. 

 

A)Yukarıda belirtilen şartlardan en az ikisini taşıyan Turist Rehberleri, 

 

 Gerçek usulde vergilendirilir ve mükellefiyet tesisi zorunludur. 

 Hizmeti veren tarafından Serbest Meslek Makbuzu ile belgelendirilir. 

 Verilen hizmetler katma değer vergisine tâbidir.  

 Rehberlere yapılan ödemelerden Gelir Vergisi Kanununun 94/2-b maddesine göre % 20 tevkifat                

yapılması gerekmektedir. 

 

B-)Yukarıda belirtilen şartlardan en az fazla birini taşıyan  ve/veya köylerde veya son nüfus 

sayımına göre belediye içi nüfusu 5.000'i aşmayan yerlerde faaliyette bulunanlar;  

 

 Gelir vergisinden muaftır. 

 Hizmeti alan tarafından Gider Pusulası ile belgelendirilir. 

 KDV Kanununun 17/4-b maddesinde, “vergiden muaf olan serbest meslek erbabı” tarafından 

yapılan teslim ve hizmetler KDV den istisnadır. 

 Rehberlere yapılan ödemelerden Gelir Vergisi Kanununun 94/2-b maddesine göre % 20 tevkifat 

yapılması gerekmektedir. 

  . 
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C)Yukarıdaki şartları taşımayan Turist Rehberlerinin söz konusu faaliyetleri arızi olarak ifa 

etmeleri halinde ise elde edilen kazanç arızi serbest meslek kazancıdır. 

 

 2014 yılı için 21.000.-TL sı vergiden istisna olup aşan kısmı Yıllık G.V Beyannamesi ile 

vergilendirilir.  

 Hizmeti alan tarafından Gider Pusulası ile belgelendirilir. Faaliyetlerin arızi olarak yapılması hali 

KDV konusuna girmemektedir.  

 Rehberlere yapılan ödemelerden Gelir Vergisi Kanununun 94/2-b maddesine göre % 20 tevkifat 

yapılması gerekmektedir. 

 

D) Turist rehberlerinin, bir işverene bağlı olarak hizmet sözleşmesine istinaden faaliyet icra 

etmeleri sonucu elde edecekleri gelir, 

 

 Ücret olarak vergilendirilir 

 Ücret Bordrosu ve Ücret Hesap Pusulası ile belgelendirilir. 

 Katma Değer Vergisine tâbi değildir. 

 Rehberlere yapılan ücret ödemelerinden Gelir Vergisi Kanununun 94/1 maddesine göre % 15-35 

oranlarında değişen tevkifat yapılması gerekmektedir. 

 

KDV kanunu açısından Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi 

işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir. Bu nedenle Turist Rehberlerinden 

yukarıdaki şartları taşımadıkları veya arızi olarak faaliyette bulundukları konusunda yazılı beyan ve 

taahhütname alınmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


