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PROFESYONEL TURĠZM REHBERLERĠNĠN VERGĠLENDĠRĠLMESĠ ÜZERĠNE ĠNCELEME 

 GĠRĠġ 

 Rehberlik mesleği insanların seyahat etmeye baĢlamaları ile gündeme gelmiĢtir. Seyahatin kiĢisel 

bir olay olmaktan çıkıp kitlesel bir olay haline gelmesi, uzak mesafelere yapılan yolculuklarda gidilen bölgeyi 

veya ülkeyi iyi bilen kiĢilere olan ihtiyacı artırmıĢtır. Antik dönemlerde ticaret kafilelerinin, savaĢa giden 

orduların mutlaka bir yol göstericisi yani rehberinin olduğu bilinmektedir. Büyük Ġskender‟in Anadolu 

seferinde ordusuna yol gösteren Likyalı bir rehberden sık sık bahsedilmektedir
1
. 

 Osmanlı‟da turizm hareketlerinin geliĢmesine paralel olarak rehberlik hizmetleri de geliĢmeye 

baĢlamıĢtır. Ġstanbul‟u ziyaret eden yabancılara verilen rehberlik hizmeti çok iyi derecede yabancı dil bilmeyi 

gerektiriyordu. Bu nedenle Osmanlı döneminde rehberlik, baĢta Ġstanbul olmak üzere büyük kentlerde 

yaĢayan ve yabancı dil bilen çoğu Levanten veya azınlık mensubu kiĢiler tarafından yapılan bir iĢ olmuĢtur. 

 Ülke turizmine hizmet vermesi, çeĢitli ülke insanlarıyla ilk karĢılaĢan kiĢi olması, turistlerle ülke 

insanları arasında diyalog ve iletiĢim sağlaması, bu mesleği ilginç bir konuma taĢımaktadır. Ülkenin ve ülke 

insanının tüm değerlerini eĢlik ettiği grubun ana dilinde aktarabilen, konukların kolaylıkla ve güven içerisinde 

gezip görme, tanıma ve bilgi edinmelerini sağlayan kiĢi olan rehber, kuĢkusuz turizm sektörünün temel 

hizmet taĢlarından birisidir. 

 TANIMLAR   

 Rehber, Yerli ve yabancı turistleri Ülkenin görülmeye değer yerlerine götüren, onlara bu yörelerin 

tarihi, kültürel, doğal ve diğer özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi veren, turistlerin sorunlarının çözümüne 

yardımcı olan kiĢidir
2
.  

 “Turistlere, ziyaretçilere ve konuklara eĢlik ederek; anıtlar, türbeler, mabetler, sanat eserleri, tarihi 

eserler, tarihi yerler, kalıntılar, folklor, doğal güzellikler, ulaĢtırma, konaklama, eğlence yerleri, avcılık, 

kayakçılık, hatıra eĢyaları hakkında bilgiler veren, gezdiren, temaslar sağlayan kimseler”
3
 olarak da 

tanımlamaktadır.  

 Turizm sektöründe bir iĢin, mesleğin veya hizmetin yerine getirilmesi ile ilgili olarak Türk 

mevzuatının Ģart koĢtuğu yeterliliklere haiz gerçek kiĢiler,  çeĢitli kanun, yönetmelik ve iç genelgelerle rehber 

olarak adlandırılmaktadır. Rehber, kılavuz, birinin doğruyu bulmasına yardımcı olan, yol gösteren kimse 

veya Ģey, delil anlamına da gelmektedir. Rehberlik hizmetleri,  bazen  “rehber”  ibaresinin karĢılığı  (sinonim)  

kelimelerle adlandırıldığı gibi, bazen de yapılan asıl iĢi vurgulayan kelimeye “rehber”  ibaresi eklenerek 

meslek adlandırması da yapılmaktadır. Turizm sektörüne hizmet sunumu gruplandırmasında “rehber” 

ibaresi bir üst grup adıdır
4
. 

 “Yukarıda verilen tanımlardan hareketle turist rehberi, turistlere eĢlik eden, bilgi aktaran, onların 

iĢlerini kolaylaĢtıran ve onlar adına temaslarda bulunan kiĢi olarak ele alınmıĢtır. Her iki tanımda da turist 

rehberinin alması gereken eğitim, sahip olması gereken mesleki etik ve standartlardan 

bahsedilmemektedir. Oysa turist rehberleri, gerek Turizm Bakanlığı‟nca açılan profesyonel turist rehberliği 

kurslarında ve gerekse profesyonel turist rehberliği eğitimi veren üniversitelerde, bahsedilen nitelik ve 

                                                
1 http://makinecim.com/bilgi_6799_TURIZMDE-REHBERLIK 
2 http://okulweb.meb.gov.tr/60/05/300591/rehberlik/Meslekler/TUR%C4%B0ST%20REHBER%C4%B0.doc 
3 ÇĠMRĠN, Hüseyin. Turizmin ve Turist Rehberliğinin ABC‟si. Akdeniz Kitapevi,Antalya,1995 ,s.9 
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becerileri kazanmaktadırlar. Dolayısıyla, bu tanımlar kapsamında turist rehberi, “turistlerin seyahatleri 

süresince, turistlerle iletiĢim kuran, hoĢ vakit geçirmelerini sağlayan, seyahat edilen yeri tüm yönleriyle 

tanıtan, olağandıĢı durumlarda yardımcı olan, haklarını koruyan, seyahat organizasyonunu kolaylaĢtıran, 

mesleki etik kurallar ve standartlara uygun davranması için gerekli eğitimi alan kiĢi” olarak tanımlanabilir.” 

“Profesyonel turist rehberliği” söz dizimi içerisindeki “profesyonel” kelimesi, Profesyonel Turist Rehberliği 

Yönetmeliği‟nde kullanıldığı gibi, mesleğin adı olarak ve rehberin belgeli olduğunu belirtmek amacıyla 

kullanılmaktadır. Ayrıca, profesyonel turist rehberliği, bir meslek sayılabilmesi için gerekli olan 

kurumsallaĢmasını henüz sağlayamadığı için, diğer bir ifadeyle yasal bir “Meslek Birliği” olmadığı için, 

bilimsel anlamda henüz bir meslek olarak kabul edilmemektedir. Türkiye‟de profesyonel turist rehberliği 

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu‟na (TESK) üye bir “Esnaf Odası” konumunda 

bulunmaktadır.
 5
   

 Sınıflandırma ne Ģekilde yapılırsa yapılsın,  Kültür ve Turizm Bakanlığı halihazırda sadece  “turist 

rehberi” olarak bilinen profesyonel turist rehberlerine  “rehber” belgesi vermektedir.  AĢağıda yapılan 

sınıflandırmada adı geçen rehberler Gelir Vergisi Kanunu  (GVK) açısından rehber gibi mesleki faaliyette 

bulunanlar kapsamında ele alınması gerekmektedir. 

 Seyahat rehberleri;  turistik amaçlı gezilerde,  Ģehir turlarında ve kısa süreli gezilerde kiĢilere ve 

gruplara eĢlik ederek  ilginç yerleri tanıtırlar ve diğer rehberlik hizmetlerini sağlarlar. 1618 sayılı Kanun 

açısından, “rehber” Kültür ve Turizm Bakanlığı‟nca verilen belge sahibi kiĢiyi ifade eder. Adı geçen 

Bakanlığın yayınladığı yönetmelikte rehber, “profesyonel turist rehberlerini ifade eder”  denmiĢtir
6
.  Rehbere, 

turist rehberi de denmektedir. Türk Standardı TS 12686‟da tanımlanan “turist rehberi”  ibaresi Profesyonel 

Turist Rehberliği Yönetmeliği‟de  “profesyonel turist rehberi” olarak tanımlanan kiĢiyi ifade eder.   

 Profesyonel turist rehberleri,”yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uygun olarak rehberlik 

mesleğini icra etme yetkisini kazanmıĢ olup yerli veya yabancı turistlere, turistlerin gezi öncesinde seçmiĢ 

oldukları dil ile uyumlu olmak üzere, rehberlik kimlik kartlarında belirtilen dillerde rehberlik eden, onlara 

tanıttıkları bölgenin kültürel ve doğal mirasını aktaran, gezi programının; tur operatörü veya seyahat 

acentesinin yazılı belgelerinde tanımlandığı ve tüketiciye satıldığı Ģekilde yürütülmesini sağlayan ve gezi 

programını seyahat acentesi adına yöneten kiĢileri” ifade eder.
7
 Rehber, Kültür ve Turizm Bakanlığı‟nca 

belge verilmiĢ, rehberlik yapmaya haiz belge sahibi kiĢi, profesyonel turist rehberidir.  

  PROFESYONEL TURĠST REHBERLERĠNĠN ÇALIġMA ġEKĠLLERĠ 

 Turist rehberleri Turizm Bakanlığı ve bağlı birimlerinde, özel turizm Ģirketlerinde, seyahat 

acentelerinde iĢ bulabilmektedirler. 

 Turist rehberleri, otel, motel, müze, restoran, tapınak gibi kapalı ortamlarda, ören yerleri, sit alanları, 

antik yerleĢim merkezleri, dağlık bölgeler gibi açık havada çalıĢırlar. Meslek genellikle seyahat etmeyi 

gerektirmektedir. ÇalıĢma zamanı belli değildir, tam zamanlı, yarı zamanlı, gece, hafta sonu, mevsimlik 

çalıĢabilirler. Turist rehberlerinin çalıĢma ortamı çok değiĢkendir. Meslek iĢbirliği halinde çalıĢmayı gerektirir. 

Yerli ve yabancı turistlerle, otel, motel, restoran personeliyle, tur operatörleriyle, enformasyon memurlarıyla 

ve çok değiĢik meslek elemanlarıyla iletiĢimde bulunurlar
8
.   

 1618 Sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu' nun seyahat acentelerinin 

uymak zorunda oldukları konulara iliĢkin 10. maddesinin a bendi, “Turlarda veya sadece bir otelde 

                                                
5 Tangüler, A.; Profesyonel Turist Rehberliği Ve Profesyonel Turist Rehberlerinin Seyahat Acentası Ve MüĢteri ĠliĢkileri (Kapadokya 

Örneği), Yüksek Lisans Tezi Mart, 2002, Ankara, S.3 
6 Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi:25-11-2005 Sayısı:26004, m.4. 
7 Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliği, m.4. 
8 http://okulweb.meb.gov.tr/60/05/300591/rehberlik/Meslekler/TUR%C4%B0ST%20REHBER%C4%B0.doc 



konaklamayı ve konaklanacak otele ulaĢımı içerenler hariç olmak üzere paket turlarda; paket tur veya tur 

baĢına kırkbeĢ kiĢiye kadar en az bir rehber bulundurmak; tek araç kapasitesi kırkbeĢ kiĢiyi aĢan 

araçlarda bir rehber bulundurmak; turistlere, rehberler dıĢında herhangi bir kimse vasıtasıyla Türkiye' nin 

tarihi, doğası, kültürü ve turizmle ilgili rehberli faaliyeti niteliğinde bilgi vermek. '' hükmü yer almaktadır.  

 Turist rehberlerinin iĢ iliĢkileri seyahat acentesiyle olduğundan rehberin iĢvereni de seyahat 

acentesidir.  Nitekim paket turları veya turları oluĢturmaya yasa ile yetki verilmiĢ kuruluĢ, seyahat 

acentesidir
9
.  Turist rehberleri iĢçi veya iĢveren konumunda bulunabilirler. Rehberlerin çalıĢmalarını ĠĢ 

Kanunu açısından ele alırsak; 4857 sayılı yasada hangi iĢlerde ve iĢ iliĢkilerinde ĠĢ Kanunu hükümlerinin 

uygulanmayacağı belirlenmiĢtir. Söz konusu maddede, “turist rehberlerinin” ĠĢ Kanunu kapsamı dıĢında 

tutulduğuna dair herhangi bir hükme yer verilmemiĢtir. Bu bağlamda ĠĢ Kanunu hükümlerine göre turist 

rehberleri de “iĢçi” veya “iĢveren” konumunda olabilirler
10

.   

1. Profesyonel Turist Rehberinin Bağımlı ÇalıĢması  

 Uygulamada, profesyonel turist rehberini iĢe alan, emir ve talimatları doğrultusunda çalıĢtıran 

seyahat acentesi, iĢletme belgesinin sahibi olan tüzel kiĢi olduğundan, turist rehberinin iĢvereni de bu tüzel 

kiĢi olmaktadır. Bağımlı olarak çalıĢacak rehberin seyahat acentesinde bir hizmet sözleĢmesine göre 

çalıĢması gerekmektedir. Nitekim kesinleĢen yargı kararlarında
11

 “iĢverenle aralarında hizmet iliĢkisinin söz 

konusu olması gerektiği ” ifade edilmiĢtir. Bağımlılık unsuru, hizmet sözleĢmesini, konusu iĢ görme olan 

diğer sözleĢmelerden ayıran en önemli özelliktir. Bağımlı olarak çalıĢan turist rehberleri, ücretli iĢçi 

statüsündedir ve seyahat acentesinin görevlendireceği herhangi bir tura katılmak zorundadır 

2. Profesyonel Turist Rehberinin Serbest ÇalıĢması  

 Serbest çalıĢan profesyonel turist rehberleri sadece tek bir seyahat acentesi veya tur operatörü ile 

sürekli olarak çalıĢmak yerine, farklı seyahat acentelerinin düzenledikleri turlara rehberlik edebilmektedirler.  

Rehberler,  acente ile  “rehberlik hizmet sözleĢmesi” düzenlerler. Sözlü anlaĢma ile de baĢka acentelerin 

turlarına rehberlik edebilirler.    

3. Profesyonel Turist Rehberleri Meslek Örgütleri  

 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,  Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü Esnaf ve Sanatkârlar ile Tacir 

ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu‟nun 11 nolu kararı eki  “Esnaf ve Sanatkâr Kolları”  listesinin B-

Hizmetle Ġlgili Meslek Kolları bölümünün,  6-Muhtelif maddesinin,  75. sırasında  “Turist Rehberleri”  yer 

almaktadır
12

 Turist rehberi meslek sahibi bir kiĢi olarak, vergiden muaf olsa dahi, esnaf ve sanatkâr 

sayılmaktadır
13

.   Bu nedenle Esnaf Sicil Müdürlüğüne bizzat müracaat ile kayıtlarını yaptırmayan turist 

rehberleri hakkında Esnaf Sicil Müdürlükleri Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü‟ne yazı yazmakta tüm 

profesyonel turist rehberlerinin listesini istemekte ve esnaf sicilinde kaydı olmayan turist rehberlerini re‟sen 

esnaf siciline kaydetme yoluna gittiği gözlenmekte ve/veya vergi idaresinden alınan yazıya istinaden esnaf 

sicil kayıtları yapılmaktadır
14

. Turist rehberlerinin esnaf sicile kayıt olduktan sonra, ilgili esnaf odalarına üye 

olmaları gerekmektedir.   

                                                
9 1618 sayılı yasa, md:1/e.f. ile 29., 30. ve 31  
10 (MürĢidin Demircan; Vergi Hukuku Açısından Profesyonel Turist Rehberliği , Yüksek Lisans Tezi EskiĢehir, Mart 2007, ss.17-20) 
11 Aktararan Demircan, M: a.g.t., T.C.Yargıtay Onuncu Hukuk Dairesi, K:1979/9790  ile  Ġstanbul  1.ĠĢ Mahkemesi Kararı,E:1976/802  

K:1979/715) T.C.Kültür  ve Turizm Bakanlığı, AraĢtırma  ve Eğitim Genel Müdürlüğü,  18.11.2005  tarih ve B.16.0.AEGM-0.08.00.04-
170285 sayılı yazıdan alıntı)   
12 T.C.Sanayi  ve  Ticaret  Bakanlığı,  Esnaf  ve  Sanatkârlar  Genel  Müdürlüğü,  13.03.2006  tarih  ve B.14.0.ESG.0.10.00.01.2500 

sayılı yazısı. 
13 5362 sayılı Esnaf Ve Sanatkârlar Meslek KuruluĢları Kanunu, md:3 
14 Aktararan Demircan,M: a.g.t.,Maliye Bakanlığı,06.05.1999 tarih ve B.07.0.GEL.0.42/4215-33-271/177380 yazısı. http:// 

www.gelirler.gov.tr/gelir2.ns/d2354eeec307342a86256aa4002edc50/e127a1d76a7a86f786256aa8002b6ae7?OpenDocument 

(19.02.2007) 
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 Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliğinin tanımlar baĢlıklı 4 üncü maddesinde “Turist 

Rehberleriyle ilgili olarak, gezi programının tur operatörü veya seyahat acentesinin yazılı belgelerinde 

tanımladığı ve tüketiciye satıldığı Ģekilde yürütülmesini sağlayan ve gezi programını seyahat acentesi 

adına yöneten profesyonel kiĢilerdir”, denmektedir.   Bu kapsamda, Esnaf ve Sanatkârlar ile Tacir ve 

Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulunca, 11-06 2002 tarih ve 24782 sayılı ile 13-06-2007 tarih ve 

26551 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan kararları doğrultusunda, ekonomik faaliyetini sermayesi ile 

birlikte bedeni çalıĢmasına dayandıran ve kazancı tacir ve sanayici niteliği kazandırmayacak miktarda 

olan, basit usulde vergilendirilenler, iĢletme esasına göre deftere tabi olanlar ile vergiden muaf bulunan 

meslek ve sanat sahibi kimseler olarak tanımlanıp bunlar (Turist Rehberleri) esnaf sayılmaktadır. 

Yukarıda yazılan ilgili mevzuatlardan da anlaĢılacağı gibi Rehberler, mesleklerini kendi adlarına bağımsız 

olarak icra edebilecekleri gibi, iĢ kanunu ve ilgili sosyal güvenlik kanunlarına tabi olmak koĢulu ile resmi 

ya da sivil kuruluĢlar adına da mesleklerini yapabileceklerdir
15

.  

 GELĠR VERGĠSĠ KARġISINDA REHBERLERĠN GELĠRLERĠ 

 Profesyonel turist rehberlerinin hangi kazançları elde ettikleri yönünde daha önceden yapılmıĢ 

araĢtırmalardan,  profesyonel turist rehberlik faaliyetlerinden serbest meslek kazancı, ücret,  komisyon geliri 

ve bahĢiĢ geliri elde ettikleri bilinmektedir. Buna bağlı olarak profesyonel turist rehberliği faaliyetinin bağımlı 

veya serbest olmak üzere iki Ģekilde yapıldığı anlaĢılmaktadır. Elde edilen verilerden profesyonel turist 

rehberlerinin:   

-  % 1,03‟nün gerçek usulde vergi mükellefi olarak GV beyannamesi verdiği,  

-  % 65,82‟nin vergiden muaf serbest meslek erbabı,   

-  % 33,15‟nin bağımlı çalıĢan (ücretli-maaĢlı v.b.),  

olduğu anlaĢılmaktadır
16

.   

 Maliye Bakanlığı‟nca turist rehberlerinin gelir vergisine tabi olup olmadığı hakkında verilen özelgede, 

turist rehberlerinin GVK‟daki  “rehber” gibi mesleki faaliyetler kapsamında değerlendirilmesi gerektiği 

anlaĢılmaktadır.  GVK uygulaması açısından turist rehberliği, “rehberlik” ana faaliyet grubunun alt kolu 

olarak değerlendirilmektedir
17

. 

 1. Serbest Meslek Kazancı Olarak Değerlendirilmesi;  

 Bilindiği üzere; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 65'inci maddesinde "Serbest meslek 

faaliyeti; sermayeden ziyade Ģahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari 

mahiyette olmayan iĢlerin iĢverene tabi olmaksızın Ģahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına 

yapılmasıdır."  Aynı kanunun 66'ıncı maddesinde; Serbest meslek faaliyetini mutad meslek halinde ifa 

edenler, serbest meslek erbabı olarak tanımlanmakta ve bu faaliyetinin yanında meslekten baĢka bir iĢ 

veya görev ile devamlı olarak uğraĢılmasının bu vasfı değiĢtirmeyeceği belirtilmektedir. 

 Vergi Usul Kanunu'nun 155' inci maddesinde belirtilen Ģartlardan en az ikisini taĢıyan ebe, sünnetçi, 

sağlık memuru, arzuhalci, rehber gibi mesleki faaliyette bulunanlar (Ģartlardan en az ikisini taĢımayanlar ile 

köylerde veya son nüfus sayımına göre belediye içi nüfusu 5.000'i aĢmayan yerlerde faaliyette bulunanların 

bu faaliyetlerine iliĢkin kazançları gelir vergisinden muaftır.) serbest meslek erbabı sayılacağı hükmü yer 

almaktadır 

                                                
15 Ayyıldız U., , http://www.turizmdosyasi.com/haber_oku.asp?haber=1468    
16 Demircan, M.; Vergi Hukuku  Açısından Profesyonel Turist Rehberliği , Yüksek Lisans Tezi EskiĢehir, Mart 2007, s.68.  
17 ANTALYA VALĠLĠĞ, Defterdarlık Vasıtasız Vergiler Gelir Müdürlüğü, B.07.4.DEF.0.07.1 l/GVK.ÖZ.04.67/ nolu Turist rehberlerinin 

vergilendirilmesi hk. özelge. 

 



 Gelir Vergisi Kanunun 94'üncü maddesinde, "Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu 

müesseseleri, sair kurumlar, ticaret Ģirketleri, iĢ ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî 

iĢletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve 

serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya ziraî iĢletme hesabı esasına göre tespit eden 

çiftçiler aĢağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben 

yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar." Yine 

aynı maddenin (2'inci fıkrasının (b) bendinde, "Yaptıkları serbest meslek iĢleri dolayısıyla bu iĢleri icra 

edenlere yapılan ödemelerden (Noterlere serbest meslek faaliyetlerinden dolayı yapılan ödemeler hariç); 

i. Gelir Vergisi Kanunu 18 inci madde kapsamına giren serbest meslek iĢleri dolayısıyla yapılan 

ödemelerden, 

ii. Diğerlerinden, tevkifat yapmaya mecburdurlar." hükmüne yer verilmiĢtir. 

 Öte yandan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun "Serbest meslek erbabında iĢe baĢlamanın 

belirtileri" baĢlıklı 155 inci maddesi; serbest meslek erbabı için aĢağıdaki hallerden herhangi birinin iĢe 

baĢlamayı göstereceği belirtilmiĢtir. 

i. Muayenehane, yazıhane, atölye gibi özel iĢ yerleri açmak; 

ii. ÇalıĢılan yere tabela, levha gibi mesleki faaliyette bulunulduğunu ifade eden alametleri asmak; 

iii. Her ne Ģekilde olursa olsun devamlı olarak mesleki faaliyette bulunduğunu gösteren ilanlar  

yapmak; 

iv. Serbest olarak mesleki faaliyette bulunmak üzere mesleki teĢekküllere kaydolmak. 

 Bu hükümlere göre; turist rehberleri Gelir Vergisi Kanununun uygulamasında serbest meslek 

erbabı olarak kabul edilmekte olup, aynı kanunun 66'ncı maddesinin ikinci fıkrasının 5 numaralı bendinin 

parantez içi hükmünde belirtilen muaflık Ģartlarını taĢıyanların gelir vergisinden muaf oldukları, muaflık 

Ģartlarını taĢımayanların ise gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olmaları gerekmektedir. Ancak, vergiden 

muaf olanlar da dahil olmak üzere rehberlere yapılan ödemelerden Gelir Vergisi Kanununun 94/2-b 

maddesine göre; (2003/6577 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) % 22 oranında gelir vergisi tevkifatı 

yapılması gerekmektedir. 

 Rehber kavramı turizm mevzuatı ve mali mevzuatta farklı Ģekilde yer almakta iken,  1618 sayılı 

Kanun‟da yapılan son değiĢiklikle,  “rehber” kavramı GVK‟ da yer alan “rehber” tanımına yakınlaĢtırmıĢtır.  

 2. Esnaf Kazancı Olarak Değerlendirilmesi
18

 

 7.06.2005 tarihinde 5362 sayılı Kanun ile “Esnaf ve Sanatkârlar Meslek KuruluĢları Kanunu” 

yürürlüğe girmiĢtir. Bu yasada esnaf ve sanatkâr tanımlanmıĢtır. “Ġster  gezici ister sabit bir mekanda 

bulunsun, Esnaf ve Sanatkar ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulunca belirlenen esnaf ve 

sanatkar meslek kollarına dahil olup, ekonomik faaliyetini sermayesi ile birlikte bedeni çalıĢmasına 

dayandıran ve kazancı tacir veya sanayici niteliğini kazandırmayacak miktarda olan, basit usulde 

vergilendirilenler ve iĢletme hesabı esasına göre deftere tabi olanlar ile vergiden muaf bulunan meslek ve 

sanat sahibi kimselerdir.  

 Buna göre bulunduğu il idari sınırları içerisinde çalıĢmak üzere aynı ilde kurulan esnaf ve 

sanatkârlar odalarının il merkezlerinde kuracakları esnaf ve sanatkârlar odaları birleĢerek birlik oluĢturur. Bu 

birlik bünyesinde ayrı bir birim olarak kurulan Esnaf ve Sanatkâr Sicil Müdürlüğü mevcuttur. Esnaf ve 

sanatkârların sicile kayıtları yapılmadıkça hiçbir Ģekilde odaya kaydı yapılamaz. Bu nedenle bu durumda  

çalıĢan rehberlerin bağlı bulundukları ilde Esnaf ve Sicil Memurluklarına kayıt yaptırmaları gerekmektedir. 
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Üyelik Ģartları içerisinde vergi mükellefi olmak ya da vergiden muaf olmak yer almaktadır. Bu kanun 

kapsamındaki esnaf ve sanatkârlar, yanlarında çalıĢanlar hariç, çalıĢmaya baĢladıkları tarihten itibaren 

durumlarını otuz gün içinde bağlı bulundukları sicile tescil ve Sicil Gazetesinde ilan ettirmekle yükümlüdür.  

 Esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı iken, daha sonraki yıllarda yıllık alıĢ veya satıĢ tutarları ya da gayri 

safi iĢ hasılatı, esnaf ve sanatkar sayılma hadlerini aĢanlar kendileri istemedikçe ticaret siciline ve 

dolayısıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki odalara kayda zorlanamazlar. Ancak yıllık alıĢ 

veya satıĢ tutarları ya da gayrı safi iĢ hasılatı, esnaf ve sanatkar sayılma hadlerinin altı katını aĢanların 

kayıtları sicil marifetiyle ticaret siciline aktarılır.  

 3. Ücret Olarak Değerlendirilmesi 
19

; 

 Rehberlerin ĠĢ Kanunu kapsamında çalıĢtırılması halinde; 4857 Sayılı “ ĠĢ Kanunu” çerçevesinde 

iĢ sözleĢmeleri belirli veya belirsiz süreli yapılır. Bu sözleĢmeler çalıĢma biçimleri bakımından, Tam süreli 

veya kısmi süreli yahut deneme süreli ya da diğer türde olabilir.  

 a-) ĠĢ yasasının 14.maddesinde “Çağrı Üzerine ÇalıĢma” düzenlenmiĢtir. Buna göre; 

i. Yazılı sözleĢme ile yapılır.  

ii. Bu sözleĢmede iĢçiye ihtiyaç duyulması halinde yaptırılacak iĢ tarif edilir.  

iii. Hafta, ay veya yılın hangi zamanlarında ne kadar süre ile çalıĢacağı iĢveren- iĢçi tarafından 

belirlenir.  

iv. ĠĢçi-iĢveren belirlememiĢse haftalık çalıĢma süresi yasa gereği yirmi saat kararlaĢtırılmıĢtır.  

v. SözleĢme ile günlük çalıĢma süresi belirlenebilir. Belirlenmediyse her çağrıda iĢçiyi günde en az 

dört saat üst üste çalıĢtırmak zorundadır.  

vi. Çağrı üzerine çalıĢma için belirlenen sürede iĢçi çalıĢtırılsın veya çalıĢtırılmasın ücrete hak 

kazanır.  

vii. SözleĢme ile çağrının ne zaman yapılacağı belirlenir. BelirlenmemiĢse, iĢçinin çalıĢacağı 

zamandan en az dört gün önce çağrının yapılması zorunludur.  

  Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde rehber ile düzenlenecek yazılı sözleĢmede rehberin 

yapacağı iĢin kapsam ve konusu, ücreti, sorumlulukları, taahhütlere uyulmasının koĢulları ve rücuu Ģartları 

belirlenebilir. 

b-) Tam gün çalıĢtırılması halinde;  

i. Belirli süreli veya belirsiz süreli yazılı sözleĢme yapılmalıdır.  

ii. Süresi bir yıl veya daha fazla olan iĢ sözleĢmelerinin yazılı Ģekilde yapılması zorunludur. 

iii. Yazılı sözleĢme yapılmayan hallerde iĢveren iĢçiye en geç iki ay içinde genel ve özel çalıĢma 

koĢullarını, günlük ya da haftalık çalıĢma süresini, temel ücreti ve varsa ücret eklerine, ücret ödeme 

dönemini, süresi belirli ise sözleĢmenin süresini, fesih halinde tarafların uymak zorunda oldukları 

hükümleri gösteren  

Yazılı bir belge verilmesi gereklidir. 

 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu‟nun  “Ücretin Tarifi” baĢlıklı 61.maddesinde, “Ücret, iĢverene tabi ve 

belirli bir iĢyerine bağlı olarak çalıĢanlara hizmet karĢılığı verilen para ve ayınlarla sağlanan ve para ile 

temsil edilebilen menfaatlerdir. 

 Ücretin, ödenek, tazminat, kasa tazminatı, (mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, 

huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karĢılığı veya baĢka adlar altında ödenmiĢ olması veya bir ortaklık 

münasebeti niteliğinde olmamak Ģartı ile kazancın belli bir yüzdesi Ģeklinde tayin edilmiĢ bulunması onun 

mahiyetini değiĢtirmez” hükmü yer almaktadır. 
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 Gelir Vergisi uygulamasında; bir ödemenin ücret olup, olmadığının belirlenmesi aĢağıdaki iki 

unsurun varlığına bağlıdır. Bu unsurlar:  

i. Hizmet erbabının iĢverene tabi olarak çalıĢması, 

ii. Hizmet erbabının belli bir iĢyerine bağlı olarak çalıĢmasıdır.  

 Bu durumda bir iĢyerine bağlı ve iĢverene tabi olarak çalıĢan rehberlerin kazançları ücret olarak 

değerlendirilip, diğer ücret geliri elde edenler gibi iĢveren tarafından yapılacak ödemelerden gelir vergisi 

tevkifatı ile sosyal sigorta primleri kesintisi yapıldıktan sonra ödemelerin net olarak yapılması gerekecektir.  

 KATMA DEĞER VERGĠSĠ KARġISINDA REHBER GELĠRLERĠ
20

 

 11 Temmuz 2008 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 110 seri no.lu Katma Değer Vergisi Genel 

Tebliği ile 12 Temmuz 2008 tarihinden itibaren turizm seyahat acentesi, rehber ve benzerleri tarafından 

turist kafilelerini alıĢveriĢ etmeleri için belirli dükkânlara/mağazalara götürme karĢılığında bu iĢletmelerden 

alınan bedeller üzerinden hesaplanan KDV tutarına (2/3) oranında tevkifat uygulanarak iĢletmeler 

tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilecektir. 

 Belirtilen tarihten itibaren seyahat acenteleri tarafından düzenlenen faturalarda seyahat acente, 

rehber ve benzerlerince turist kafileleri alıĢveriĢ etmeleri için belirli dükkânlara/mağazalara götürülmeleri 

ve bu hizmet karĢılığında söz konusu satıcı iĢletmelerden komisyon geliri elde edilmesi durumunda; 

ödemeyi yapacak olan satıcı iĢletmeler hesaplanan KDV‟nin 2/3 „ü yani % 12 „sini tevkifat yöntemi ile 

seyahat acenta veya rehberlere ödemeyecekler, bağlı oldukları vergi dairelerine sorumlu sıfatı ile 

yatıracaklardır. 

 Buna göre; turizm seyahat acentesi, rehber ve benzerleri tarafından turist kafilelerini alıĢveriĢ 

etmeleri için belirli dükkânlara/mağazalara götürme karĢılığında bu iĢletmelerden alınan bedeller 

üzerinden hesaplanan KDV tutarına (2/3) oranında tevkifat uygulanarak iĢletmeler tarafından sorumlu 

sıfatıyla beyan edilecektir. 

 Bu tevkifat uygulamasından dolayı seyahat acentelerinin sonraki dönemlere devreden katma 

değer vergisi doğması halinde, KDV alacaklarına iliĢkin nakden veya mahsuben iade talepleri, miktarına 

bakılmaksızın, münhasıran banka teminat mektubu veya vergi inceleme raporu ile yerine getirilecek, 

iadenin teminat karĢılığında yapılması halinde teminatlar, olumlu vergi inceleme raporunun vergi 

dairesine intikal ettiği tarih itibariyle çözülecektir. Ġadenin vergi inceleme raporu karĢılığında alınmak 

istenmesi durumunda iade talebi, vergi inceleme raporunun vergi dairesine intikal ettiği tarih itibariyle 

geçerlilik kazanacaktır. 

 Ġade yapılabilmesi için alıcının bu tevkifatla ilgili 2 no.lu KDV beyannamesini vergi dairesine 

vermiĢ olması zorunludur. 

Ġade talebi bir dilekçe ile yapılacak ve dilekçeye; 

i. tevkifata tabi hizmetlere iliĢkin fatura veya benzeri belgelerin fotokopileri veya bu belgelere ait 

bilgilerin dökümünü gösteren liste, 

ii. iade talebinin yapıldığı döneme iliĢkin indirilecek KDV listesi, 

eklenecektir.  

 SONUÇ 

 Turist rehberlerinin kazançlarının vergilendirilmesi konusundaki bu çalıĢmada, rehber gelirlerinin 

ücret, serbest meslek kazancı ve ticari kazançlardan (esnaf kazancı)  hangisinin kapsamında olduğu 

araĢtırmaya çalıĢılmıĢtır. Esnaf ve Sanatkârlar ile ilgili Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu 

kararlarında, ekonomik faaliyetini sermayesi ile birlikte bedeni çalıĢmasına dayandıran, kazancı tacir ve 
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sanayici niteliği kazandırmayacak miktarda olan, basit usulde veya iĢletme hesabı esasına göre 

vergilendirilenler ile vergiden muaf tutulan meslek ve sanat sahibi kimseler (Turist Rehberleri) esnaf 

sayılmıĢtır Bu anlamda ilgili mevzuatlardan da anlaĢılacağı gibi Rehberler, mesleklerini kendi adlarına 

bağımsız olarak icra edebilecekleri gibi, iĢ kanunu ve ilgili sosyal güvenlik kanunlarına tabi olmak koĢulu 

ile resmi ya da sivil kuruluĢlar adına da mesleklerini icra edebilecekleri belirtilmiĢtir.  

 Makale kapsamında incelenen mevzuat ve önceki çalıĢmalar sonucunda; 1618 sayılı Seyahat 

Acenteleri Kanunu‟nda yapılan değiĢikliklerle, Profesyonel Turist Rehberliği tanımının Gelir Vergisi 

Kanununda belirtilen serbest mesleklere yaklaĢtırılmıĢtır. Bununla birlikte söz konusu Rehberlerin bağımlı 

veya bağımsız (kendi nam ve hesaplarına) çalıĢmaları da mümkündür. Bağımlı çalıĢmaları halinde 

gelirlerinin/kazançlarının ücret olarak, bağımsız çalıĢmaları halinde ise serbest meslek kazancı olarak 

değerlendirilip vergilendirilmesinin yerinde olacağı kanısına varılmıĢtır. 
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