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Değerli İş Ortağımız,
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yürüttüğü, 25 Kasım 2006 tarihinde yayınlanan
“Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin (ÖTL) Kontrolü Yönetmeliği” çerçevesinde bayisi
olduğunuz lastik firmaları, yenileme pazarında (yeni lastik satışı) satmış oldukları lastiklerin
geri kazanım faaliyetlerinden sorumlu hale gelmişler ve bu doğrultuda yine mevzuatın
öngördüğü şekilde 2007 yılında LASDER Lastik Sanayicileri Derneği’ni kurmuşlardır. Kar
amacı gütmeyen LASDER, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2009 yılından itibaren tek
yetkilendirilmiş kuruluş olarak görevlendirilmiş olup, üyelerinin geri kazanım sürecinde
oluşan toplama, taşıma ve tedarik sorumluluklarını üyeleri adına yerine getirmektedir.

1 Ağustos 2016 tarihinden itibaren ÖTL geri kazanımında, halihazırda Avrupa Birliği
ülkelerinde yaygın olarak kullanılmakta olan bir şeffaflık uygulamasına geçiş yapılacaktır.
Başlanılacak olan uygulama ile ÖTL geri kazanım sürecinde oluşan toplama, taşıma ve tedarik
giderleri Geri Kazanım Katılım Payı olarak, Avrupa Birliği ve diğer başka ülkelerde olduğu gibi
müşterilere düzenlenen satış faturalarında şeffaf bir şekilde ayrı olarak gösterilecektir. Diğer
bir ifadeyle satın alınan lastik için ebadına göre belirlenen ve halihazırda satış fiyatının
içerisinde bulunan “Geri Kazanım Katılım Payı” (GKKP), satış fiyatından ayrılarak
faturalarda satış fiyatının dışında ayrı bir tutar olarak gösterilecektir. Bu şeffaf uygulama ile
tüketicilerin çevre bilincinin gelişmesine katkı sağlanmış olacaktır.

Her bir lastik kategorisi için geri kazanım sürecinde oluşan toplama, taşıma ve tedarik
maliyetlerine göre LASDER tarafından hesaplanan “Geri Kazanım Katılım Payları” (GKKP)
yine LASDER tarafından hazırlanacak GKKP listeleri ile satış noktalarına ulaştırılacaktır.
LASDER ÜYESİ LASTİK FİRMALARI TARAFINDAN SATIŞ NOKTALARINA KESİLECEK
FATURALAR:
LASDER üyesi lastik firmaları tarafından 1 Ağustos 2016 tarihinden itibaren siz değerli
bayilere kesilecek faturalarda yeni bir uygulama başlayacaktır. Bu yeni uygulama ile lastik
firmalarının sizlere keseceği faturalarda “Lastik Bedeli” ve “Geri Kazanım Katılım Payı” iki
ayrı kalem şeklinde düzenlenecektir. Faturalarda “Geri Kazanım Katılım Payı” tutarları
iskontoya tabi olmayıp, KDV matrahına dahil edilecektir.

Uygulamayı daha açık olarak ifade etmek istersek;
I.

Faturalarında “Geri Kazanım Katılım Payı”’nı “Satış Fiyatı”’ndan ayrı göstermek
üzere muhasebe ve fatura yazılımlarında gerekli değişikliği yapan LASDER üyesi
firmalarda;
a. Lastiğin satış fiyatı,
b. Geri Kazanım Katılım Payı (GKKP) rakamları,

faturalarda ayrı ayrı yer alacaktır.
II.

Faturalarında “Geri Kazanım Katılım Payı” nı göstermek üzere muhasebe ve
faturalama yazılımlarında gerekli değişikliği 1 Ağustos’a kadar yapamayan LASDER
üyesi firmaların faturalarında ise, söz konusu değişiklikler gerçekleştirilene kadar;
a. Lastiğin “satış fiyatı” ve “Geri Kazanım Katılım Payı”, önceden olduğu gibi
“birlikte tek rakam” halinde gözükecek,
b. Değişiklik tamamlanana kadar faturanın altında “Geri Kazanım Katılım Payı
lastiğin satış fiyatının içindedir” ibaresi yer alacaktır.

LASDER ÜYESİ FİRMALARIN SATIŞ NOKTALARI TARAFINDAN SON TÜKETİCİLERE
KESİLECEK FATURALAR:
Siz değerli bayilerimizin tüketicilere keseceği faturalardaki uygulama da yukarıda belirtilen
uygulama ile aynı şekilde olacaktır.
Şöyle ki, 1 Ağustos 2016 tarihinden itibaren;
I.

Muhasebe ve faturalama yazılımlarında gerekli değişikliği yapan bayiler müşterilerine
kesecekleri faturalarında “lastiğin satış fiyatını” ve “Geri Kazanım Katılım Payı
(GKKP)” rakamlarını ayrı ayrı göstereceklerdir.

Halihazırda bayisi olduğunuz LASDER üyesi lastik firmalarının sizlere ilettikleri tavsiye
edilen satış fiyatları listelerinde yer alan satış fiyatlarına GKKP tutarları dahil olup, yeni
uygulamada da bu durum değişmeyecektir.

Ancak faturalama esnasında satılacak lastik için GKKP listelerinde belirtilen tutarlar tavsiye
edilen satış fiyatından düşülerek, kalan bedel lastik satış fiyatı olarak faturada yer alacak,
GKKP tutarları da ayrı bir satır olarak faturada gösterilecektir.
Böylece daha önceden fatura üzerinde tek rakam olarak gösterilen satış fiyatı bu uygulama ile
birlikte “satış fiyatı” ve “Geri Kazanım Katılım Payı (GKKP)” olarak ayrı ayrı yer alacaktır.
Bu amaçla LASDER üyesi firmaların satış noktalarının 1 Ağustos 2016 tarihinden itibaren
müşterilerine kesecekleri faturalarda lastiğin satış fiyatını ve o lastik ile ilgili geri kazanım
katılım payını ayrı ayrı gösterebilmeleri için en kısa zamanda kullanmakta oldukları muhasebe
ve faturalama yazılımlarını satın aldıkları firmalar ile iletişime geçerek, gerekli değişiklikleri
yapmaları gerekmektedir.
Bu uygulama sizlerin lastik satış fiyatlarını değiştirmemekte olup, tüketiciye yansıtılan
tutarlar faturalarda biri satış fiyatı, diğeri ise GKKP olmak üzere iki ayrı kalem olarak
gözükecek ve her iki tutar da KDV matrahına dahil edilecektir. GKKP; LASDER
tarafından belirlenen sabit bir tutar olup, hiçbir şekilde iskontolara tabi değildir.
II.

Muhasebe ve faturalama yazılımlarında gerekli değişikliklerini yapamayan satış
noktaları ise;
a. Söz konusu değişiklikleri yerine getirene kadar lastiğin “satış fiyatını” önceden
olduğu gibi “tek rakam” olarak gösterecekler,
b. Müşteriye kesilen faturaların üzerinde ise tercihen kaşe ile (sizlere temin edilecektir)
“Geri Kazanım Katılım Payı (GKKP) fiyata dahildir” ifadesi yer alacaktır.

Konuyu gerek sizlerin, gerekse müşterilerinizin daha açık anlamasına yardımcı olmak üzere
uygulama esaslarını anlatan bir el kitapçığı, “Geri Kazanım Katılım Payı” (GKKP) tutarlarının
bulunduğu GKKP listeleri, faturalarda kullanılacak kaşeler ve diğer iletişim malzemeleri,
uygulamanın başlangıç tarihi olan 1 Ağustos 2016 tarihinden önce tarafınıza ulaştırılacaktır.

Daha temiz bir çevre için çıktığımız bu yolda en büyük destekçimiz olan siz değerli iş
ortaklarımıza yukarıda belirttiğimiz sistemin uygulamasında, müşterileriniz tarafından şeffaf bir
şekilde anlaşılmasında ve çevre bilincinin yaygınlaştırılmasında göstereceğiniz içten, samimi
ve özverili katkı ve destekleriniz için şimdiden teşekkürlerimizi sunarız.

GKKP süreçlerinin her aşamasında 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’a
uyum konusunda her türlü önlem alınmaktadır.

Konuyla ilgili soru, görüş ve önerileriniz için bayisi olduğunuz ana firmanızın satış
teşkilatı/krediler bölümleri ile veya LASDER ile iletişime geçebilirsiniz.
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