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KISALTMALAR
GATT:General Aggrement on Tariffs and Trade (Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel
Anlaşması)
GJ: GigaJoule
IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change (Hükümetlerarası İklim Değişikliği
Paneli)
KDV: Katma Değer Vergisi
Mdm: Marjinal dışsal maliyet
Mçm: Marjinal çevre maliyeti
Mm: Marjinal maliyet
Mtm : Marjinal temizleme(arıtma)maliyeti
STK : Sivil Toplum Kuruluşu
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Temel Çevre Sorunları
1.2. Çevre Sorunlarının Kapsamına Göre Sınıflandırılması
1.3. Çevre Sorunlarını Etkileyen Temel Faktörler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Temel çevre sorunları

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Çevre sorunlarının kavranarak Okumak ve araştırmak
çözümü
konusunda
bir
akademik temele sahip olmaları
için
bir
giriş
bilgisi
oluşturulmaktadır.

Çevre
sorunlarının Sınıflandırmaların kavranması, Okumak
hangi
araçların,nasıl
sınıflandırılması
kullanılacağına
temel
oluşturacağı gibi, maliyetin
kimler (hangi ülkeler
vb.)
tarafından
taşınacağının
saptanmasını belirginleştirmek
bakımından
bir
kazanım
oluşturacaktır.

Çevre sorunlarını etkileyen Karar alıcıların
rasyonel
faktörler

kararlarını Okumak, araştırmak
temellere analiz etmek.
oturtabilmesi açısından önem
taşıyan faktörlerin öğrenilmesi
sağlanmaktadır.

ve
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Anahtar Kavramlar
Yerel çevre sorunu
Bölgesel çevre sorunu
Küresel çevre sorunu
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1.1. Temel Çevre Sorunları
Gelişmekte olan ülkelerde sanayileşmeye öncelik verilmesi, çevre kirliliğinin
tahammül edilemez bir düzeye ulaşmaması çevrenin daha az önemsenmesine neden
olmaktadır. Sanayileşmiş bir ülkede ise özellikle sanayi üretimi nedeniyle oluşan çevre
kirliliğinin insan sağlığını önemli ölçüde etkilemeye başlaması çevre bilincinin gelişmesine
ve çevre koruma önlemlerinin alınmasına yol açmakta, tüketicilerin çevreye daha az zarar
veren ya da hiç zarar vermeyen bir teknoloji ile üretilen ürünleri tercih etmeleri, üreticilerin
daha temiz üretim teknolojilerini tercih etmelerini sağlamaktadır.
Doğal olarak, akarsulara, göllere ve denizlere zehirli maddelerin boşaltılması,
hepimizin soluduğu havaya kirletici gazların bırakılması sadece o çevrede yaşayan insanları
değil,tüm canlıları olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle, daha temiz bir çevrede sürdürülen
hayatın, daha temiz bir havayı solumanın değeri çok açıktır.Dolayısıyla, bu daha temiz bir
çevrede yaşama isteği ülkelerin daha temiz çevre hedefine yönelik çevre politikalarının
izlemesine yol açmaktadır. Devlet tarafından alınan çevre politikası önlemlerinin o çevrede
yaşayan bütün bireylere yayılan yararları da kamusal mal özelliğine sahiptir.
Türkiye'de de çevre sorunları konusundaki hassasiyete bağlı olarak gerekli olduğu
düşünülen yasal tedbirlerin alındığını söyleyebiliriz.Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın
sağlık hizmetleri ve çevrenin korunmasına ilişkin 56.maddesi çevrenin korunması
hakkında“Herkes,sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.Çevreyi
geliştirmek,çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların
ödevidir……”hükmünü içermektedir.Yine, 2872 Sayılı Çevre Kanunu'nun 1. maddesinde
kanunun amacının,bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin,sürdürülebilir çevre ve
sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda korunmasını
sağlamak olduğu hükmü yer
almaktadır.
Günümüzde çevre sorunları dendiğinde öncelikle çevre kirliliği akla gelmektedir.
Doğal olarak, çevre kirliliği çevreye bırakılan atıkların neden olduğu çevre sorunlarına ilişkin
olduğundan, bu atıkların neden olduğu kirliliği, bırakıldıkları ortama göre hava kirliliği gibi
çeşitli başlıklar altında sınıflandırmak mümkündür.Bir başka ifadeyle, çevre sorunlarını
kaynağına göre sınıflandırabiliriz. Kaynağa göre yapılan sınıflandırmanın faydası sorunun
teşhisi ile çözüm yollarının ve araçlarının belirlenmesi bakımından ortaya çıkmaktadır.
Böylece,kirliliği yaratan kaynaklara göre katı atık kirliliği,sıvı atık kirliliği ve kirletici gaz
emisyonundan kaynaklanan kirlilik olarak sınıflandırabiliriz.
Doğal çevreye bırakılan bu tür atıkların neden olduğu kirliliği,bu atıkların
bırakıldıkları ortama göre akarsuların kirliliği gibi tasnif etmek de mümkündür.Ancak, çevre
sorunları atıkların neden olduğu kirlilikle sınırlı değildir.
Küresel ısınma sorunu da günümüzün en önemli çevre sorunlarından biri olarak
karşımıza çıkmaktadır.
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Bu sorun sadece bir ülkeyi yada bir bölgedeki ülkeleri ilgilendiren bir sorun değil,tüm
yerküreyi ilgilendiren ve etkileyen,adından da anlaşılacağı üzere küresel bir sorundur.
Bu sorunlara özellikle kentlerde yaşanan gürültü kirliliği sorununu eklemek
gerekir.Böylece,belirtilenlerle asla sınırlı olmamak üzere, karşılaşılan belli başlı çevre
sorunlarına aşağıdaki şekilde yer vermek mümkündür.
-Hava kirliliği: Esasen bırakılan kükürt dioksit gibi kirletici gazlardan kaynaklanan
kirliliği ifade etmektedir.
-Akarsuların kirliliği:Esasen akarsulara bırakılan sıvı atıkların neden olduğu kirliliği
ifade etmek üzere kullanılmaktadır.Doğal olarak organik sıvı atıklar ile zehirli sıvı atıkların
çevreye verdiği zarar farklı olacaktır.Ayrıca,bu akarsuların döküldüğü göl ya da denizlerin
kirliliğine neden olacağını unutmamak gerekir.Bu konuda öncelikle akla Tuna nehrinin
geçtiği ülkelerden bırakılan endüstriyel atıklarla Karadeniz’i kirletmesi gelmektedir.
-Okyanusların, denizlerin ve göllerin kirliliği: Bu da esasen göllere ve denizlere
bırakılan sıvı atıkların neden olduğu kirliliği ifade etmek üzere kullanılmaktadır. Yukarı da da
belirttiğimiz gibi,organik sıvı atıklar ile zehirli sıvı atıkların çevreye verdiği zarar farklı
olacaktır.
-Yeraltı sularının kirliliği: Bu kirlilik tarımsal üretimde kullanılan zirai ilaçlar ve
yapay gübrelerin yer altı sularına karışmasıyla ortaya çıkabildiği gibi; civa,kadmiyum vb. ağır
metaller gibi endüstriyel atıkların karışmasıyla bu kirliliğin çevreye maliyeti daha da
ağırlaşmaktadır.
-Radyoaktif kirlilik: Radyoaktif maddelerin ışınımları nedeniyle meydana gelen bu
kirlilik esasen radyoaktif atıklar ile eski teknolojiye sahip nükleer santrallerden sızan
radyoaktiviteden kaynaklanmaktadır.Sözü edilen ışınımların görülememesi halkın radyoaktif
kirliliğin doğuracağı zararları küçümsemesine ya da önemsememesine neden olabilmektedir.
-Küresel ısınma:Atmosfere bırakılan karbondioksit ve metan gibi sera gazlarının
neden olduğu küresel bir çevre sorunudur.Bu sorun önemi dolayısıyla sekizinci bölümde
ayrıntısıyla ele alınacaktır.
-Gürültü kirliliği:
Sanayileşme ve beraberindeki kentleşmeyle ön plana çıkan
taşımacılık faaliyetleri öncelikle fabrikalar ile kara,hava ve deniz taşıtlarından kaynaklanan
gürültü kirliliğini akla getirmektedir.
Diğer taraftan,çevre sorunlarının maliyetlerinin,dolayısıyla çevre politikalarının
faydalarının yayılma alanının belirli bir ülke ile sınırlı olmadığını,küreselleşmeyle birlikte
giderek belirli ülkelerin sınırlarını aşarak bölgesel ya da küresel boyuta sahip olan çevre
sorunlarının nitelik ve niceliğinin arttığını söyleyebiliriz.Uluslararası boyutu olan çevre
sorunlarının bölgesel ya da küresel işbirliğini gerektirmesi sorunların çözümü bakımından
önem taşımaktadır..Bundan dolayı çevre sorunlarının kapsamını esas alan sınıflandırma ise
çevre sorununa yönelik önlemi hangi ülke ya da ülkelerin alacağı ya da alması gerektiğinin
saptanması bakımından önemlidir.
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Çevre sorunlarını etkilediği alanı esas alarak yerel çevre sorunları, bölgesel çevre
sorunları ve küresel çevre sorunları olmak üzere üç ayrı başlık altında tasnif edebiliriz.
Ancak,belirli bir ülkedeki çevre sorunlarını etkilediği alanı esas alarak bir
sınıflandırmanın yapılabileceğini de belirtmek mümkündür.Böyle bir sınıflandırma ise farklı
kademelerdeki idarelerin çevre sorunlarına ilişkin görev dağılımı açısından işe yarayacak bir
sınıflandırma olacaktır.

1.2. Çevre Sorunlarının Kapsamına Göre Sınıflandırılması
 Yerel Çevre Sorunları: Sadece belirli bir ülkeyi etkileyen
sorunlar
bu
kapsamdadır.Şehirlerdeki hava kirliliğinden,o ülkedeki göllerin ve yer altı sularının
kirlenmesine kadar çeşitli örneklerini verebileceğimiz yerel çevre sorunlarının çözümü
ilgili ülkenin görev alanına girmektedir.
 Bölgesel Çevre Sorunları: Belirli bir bölgedeki birden fazla ülkeyi etkileyen sorunlar
(Tuna nehrinin kirlenmesi )
 Küresel Çevre Sorunları: Tüm dünya ülkelerini etkileyen sorunlar (küresel ısınma)

Sadece belirli bir ülkedeki şehirlerin havasının kirlenmesi,belirli bir ülkede doğup,o
ülkedeki göle dökülen bir akarsunun ve dolayısıyla gölün kirlenmesi gibi yerel çevre
sorunlarında sorunların çözümü hususunda uluslararası işbirliğine gerek duyulmamaktadır.
Belirli bir bölgedeki birden fazla ülkeyi etkileyen bölgesel çevre sorunlarının çözümü
bu bölgedeki tüm ülkelerin işbirliğini gerektirmektedir. Sınır aşan akarsular ile birden fazla
ülkenin kıyısının olduğu denizlerin kirlenmesi gibi bölgesel sorunların çözümü konusunda
uzlaşmanın sağlanması olasılığının,herhangi bir küresel çevre sorununun çözümüne ilişkin
küresel uzlaşmanın sağlanmasına göre yüksek olduğunu belirtmek gerekir.Doğal olarak bu
olasılık bölgedeki ülkelerin sayısının artışına bağlı olarak azalacaktır.
Küresel ısınma ile ozon tabakasının incelmesi gibi tüm dünya ülkelerini etkileyen
küresel çevre sorunlarının çözümüne yönelik küresel işbirliği hususunda uzlaşmanın
sağlanmasının çok güç,hatta imkansız olduğunu söyleyebiliriz.Uluslararası işbirliğinin çok
önemli,yani dünyadaki tüm ülkelerin işbirliğinin gerekli olduğu küresel sorunlarda bu
işbirliğinin sağlanamaması küresel kamu malının yetersiz sunumuna neden olacaktır.Küresel
ısınma konusunda bu konu ayrıntısıyla ele alınacaktır.

1.3. Çevre Sorunlarını Etkileyen Temel Faktörler
Çevre sorunlarını etkileyen temel faktörleri; sanayileşme,dünya nüfusunun
artışı,bilimsel ilerlemeler, yeni teknolojiler ve tarımsal üretimde kimyasal maddelerin
kullanımı (yapay gübre ve tarımsal ilaçlar) olmak üzere dört başlık halinde toplamak
mümkündür.
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Sanayi devrimiyle birlikte,nüfus artışına da bağlı olarak sanayi ürünlerinin yığın
halinde üretilmesi gelişmiş ülkelerden başlamak üzere giderek sanayi ürünlerini üreten diğer
ülkelere yayılan çevre kirliliğine yol açmaktadır.Bu çevre kirliliğinin insan sağlığı üzerindeki
etkilerinin algılanamasına bağlı olarak, çevre bilincinin yeterince gelişememesi sanayi
mallarının üretiminde doğal çevrenin serbest mal olarak kabul edilip çevreye olabildiğince
zarar veren teknolojilerin kullanılması çevre kirliliğini daha fazla artırmıştır.Ancak,çevre
kirliliğinin sağlık üzerindeki olumsuz etkisi dolayısıyla daha temiz çevrenin öneminin
anlaşıldığı sanayileşmiş ülkelerden başlamak üzere gelişen çevre duyarlılığı,devletin izlediği
çevre politikasıyla sanayi ürünlerinin daha temiz teknolojiler ve/veya arıtma teknolojileri
kullanılarak üretilmesini sağlamaya başlamıştır.
Dünya nüfusunun artışı da esasen çevre kirliliğini artıran bir başka unsur olarak ele
alınmaktadır. Başta gıda ve barınma gereksinimi olmak üzere,artan nüfusun ihtiyaçlarının
karşılanabilmesi için daha fazla malın üretilmesi gerektiğinden çevre kirliliğinde artış
meydana gelmektedir.Malların daha düşük atık miktarıyla üretilmesini sağlayacak
teknolojilerin geliştirilmesi,dünya nüfusunun artış hızı azalmadığı sürece sadece çevre
kirliliğinin artış hızını azaltıcı etki yaratacaktır.Ancak,çevreyi hiç kirletmeyen teknolojiyle
üretilmekle birlikte,düşük üretim miktarlarında yüksek maliyetlere yol açan üretilen mallarda,
yüksek nüfusun, daha fazla satışı gerçekleştirmeyi mümkün kılmasına bağlı olarak birim
başına maliyetleri düşürmesi halinde çevre kirliliğini azaltıcı etki yaratmasının mümkün
olduğunu belirtmek gerekir.
Bilimsel ilerlemeler ve yeni teknolojilerin doğal çevre üzerinde hem olumlu hem de
olumsuz etkileri bulunmaktadır. Buharın endüstride kullanılmasına bağlı olarak taşımacılıkta
buharlı lokomotiflerin kullanımından, içten yanmalı motorlara sahip otomobil gibi taşıtların
günlük hayatımıza girmesi çevre kirliliğini artırıcı etki yaratmıştır.Sözü edilen sanayi ürünleri
gibi malların hem üretimi,hem de kullanımı çevreyi olumsuz etkilemektedir.Diğer
taraftan,çevrenin daha az,ya da hiç kirlenmemesi amacına yönelik teknolojiler ve/veya yeni
ürünlerin üretimi çevrenin eskisine göre daha az kirlenmesini sağlamak yoluyla çevre
kirliliğini azaltıcı işlev görecektir.
Dünya nüfusunun giderek artmasına paralel olarak gıda talebinin artışı
sektöründe üretimin artmasını gerektirmiştir.

tarım

Tarım sektöründe üretimin artırılabilmesi için yeni toprakların tarıma kazandırılması
ve/veya mevcut topraklarda verimin artırılması gerekecektir.Yeni toprakların tarımda
kullanılmasının giderek daha az olanaklı olmasına bağlı olarak, yeni toprakların tarıma
kazandırılmasının tarımsal üretimi artırıcı etkisini düşürmesi,mevcut topraklarda verimin
artırılması gereksinimini ön plana çıkarmıştır.Bundan dolayı,tarımsal üretimde yapay gübre
ve tarımsal ilaçlar gibi kimyasal kimyasal maddelerin kullanımı artmaktadır. Kullanılan bu
kimyasal maddelerin başta yeraltı sularında olmak üzere yarattığı çevre kirliliği doğal hayatı
önemli ölçüde etkilemektedir.
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Uygulamalar

17

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Günümüzde çevre sorunları dendiğinde öncelikle çevre kirliliği akla gelmektedir.
Doğal olarak, çevre kirliliği çevreye bırakılan atıkların neden olduğu çevre sorunlarına ilişkin
olduğundan, bu atıkların neden olduğu kirliliği, bırakıldıkları ortama göre hava kirliliği gibi
çeşitli başlıklar altında sınıflandırmak mümkündür. Ancak çevre sorunları atıkların neden
olduğu kirlilikle sınırlı değildir. Küresel ısınma sorunu da günümüzün en önemli çevre
sorunlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır.
Çevre sorunlarının kaynağına göre yaptığımız sınıflandırmanın yanı sıra, kapsamına
göre sınıflandırmamız da mümkündür. Kaynağa göre yapılacak sınıflandırmanın faydası
sorunun teşhisi ile çözüm yollarının ve araçlarının belirlenmesi bakımından önem
taşımaktadır. Çevre sorunlarının kapsamını esas alan sınıflandırma ise çevre sorununa yönelik
önlemi hangi ülke ya da ülkelerin alacağı ya da alması gerektiğinin saptanması bakımından
önemlidir.
Çevre

sorunlarını

etkileyen

temel

faktörleri;

sanayileşme,dünya

nüfusunun

artışı,bilimsel ilerlemeler ve yeni teknolojiler ve tarımsal üretimde kimyasal maddelerin
kullanımı (yapay gübre ve tarımsal ilaçlar) olmak üzere dört başlık halinde toplamak
mümkündür.
Sanayi devrimiyle birlikte, nüfus artışına da bağlı olarak sanayi ürünlerinin yığın
halinde üretilmesi gelişmiş ülkelerden başlamak üzere giderek sanayi ürünlerini üreten diğer
ülkelere yayılan çevre kirliliğine yol açmaktadır.
Dünya nüfusunun artışı da esasen çevre kirliliğini artıran bir başka unsur olarak ele
alınmaktadır. Başta gıda ve barınma gereksinimi olmak üzere,artan nüfusun ihtiyaçlarının
karşılanabilmesi için daha fazla malın üretilmesi gerektiğinden çevre kirliliğinde artış
meydana gelmektedir.
Bilimsel ilerlemeler ve yeni teknolojilerin doğal çevre üzerinde hem olumlu hem de
olumsuz etkileri bulunmaktadır. Mevcut topraklarda verimin artırılması gereksiniminin ön
plana çıkmasına bağlı olarak tarımsal üretimde yapay gübre ve tarımsal ilaçlar gibi kimyasal
kimyasal maddelerin kullanımı artmaktadır. Kullanılan bu kimyasal maddelerin başta yeraltı
sularında olmak üzere yarattığı çevre kirliliği doğal hayatı önemli ölçüde etkilemektedir.
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Bölüm Soruları
1-Temel çevre sorunları hangileridir? Bu çevre sorunlarının gündelik hayatımızı nasıl
etkilediğini değerlendiriniz.
2-Çevre sorunlarını artıran temel faktörleri tartışınız.
3-Sanayileşmenin çevre kirliliği üzerindeki etkisini tartışınız.
4-Teknolojik ilerlemeler daima çevre kirliliğini artıran bir faktör müdür?
5-Çevre sorunlarının kapsadığı alana göre yapılan sınıflandırmanın önemini değerlendiriniz.

Çoktan Seçmeli Bölüm Soruları

1) Aşağıdaki çevre sorunlarından hangisinde uluslararası işbirliği önem taşımaz?
A)Bölgesel çevre sorunları.
B)Sınıraşan çevre kirliliği.
C) Bir şehirde yaşanan hava kirliliği.
D) Küresel ısınma
E) Ozon tabakasının incelmesi.
2) Bir şehirde yaşanan hava kirliliğinde önlemi kimin alacağı konusunda hangi seçenek doğru
olur?
A)Birleşmiş Milletler
B)O şehrin bulunduğu ülke.
C) Küresel işbirliği gerektiği için tüm ülkeler.
D) Bölgesel işbirliği gerektiği için bölge ülkeleri.
E) Böyle bir durum kamusal önlem alınmasını gerektirmez.
3)Çevre sorunlarının neden olduğu maliyet ile ilgili seçeneklerden hangisi yanlıştır?
A) Nüfus ile çevre kirliliğinin maliyeti doğru orantılıdır.
B)Küresel çevre sorunlarının maliyeti genellikle yerel çevre sorunlarının maliyetinden
daha yüksektir.
C)Sanayileşme ile çevre kirliliğinin maliyeti doğru orantılıdır.
D)Teknoloji ile çevre kirliliğinin maliyeti daima doğru orantılıdır.
E) Bilimsel ilerlemelerin çevre kirliliğini azaltma olasılığı yüksektir.
4)Sera gazlarının azaltımına yönelik küresel düzeyde alınan önlemleri aşağıdaki
seçeneklerden hangisi en iyi şekilde tanımlar?
A)Bölgesel kamu malı.
B)Yerel kamu malı.
C)Küresel kamu malı.
D)Kamusal mal.
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E)Yarı kamusal mal.
5) Aşağıdaki çevre sorunlarından hangisinde uluslararası işbirliği önem taşımaz?
A)Bölgesel çevre sorunları.
B)Herhangi bir ülkenin sınırları içindeki gölün kirliliği.
C)Küresel ısınma.
D) Ozon tabakasının incelmesi.
E) Sınıraşan çevre kirliliği
6) Herhangi bir çevre sorununun çözümünde uluslararası işbirliğinin gerekmediği bilindiğine
göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğru olur?
A)Bu çevre sorunu bölgesel çevre sorunudur.
B)Bu çevre sorunu yerel çevre sorunudur.
C)Bu çevre sorunu küresel çevre sorunudur.
D)Bu çevre sorunu sadece havanın kirlenmesine ilişkindir.
E)Bu çevre sorunu bölgesel ya da küresel bir çevre sorunu olabilir.

7) Herhangi bir çevre sorununun çözümünde uluslararası işbirliğine ihtiyaç duyulduğu
bilindiğine göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğru olur?
A)Bu çevre sorunu bölgesel çevre sorunu olamaz.
B)Bu çevre sorunu yerel çevre sorunudur.
C)Bu çevre sorunu küresel çevre sorunu olamaz.
D)Bu çevre sorunu sadece göllerin kirlenmesine ilişkindir.
E)Bu çevre sorunu bölgesel ya da küresel bir çevre sorunu olabilir.

8) Bir
fabrikanın zehirli kimyasal maddelerle yakında bulunan gölü kirlettiği
bilinmektedir.Bu bilgiye göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğru olur?
A)Bu sorun kesinlikle küresel bir çevre sorunudur.
B)Bu sorun kesinlikle bölgesel bir çevre sorunudur.
C)Bu bilgi çevre sorununun niteliğine göre yapılacak sınıflandırmada kullanılabilir.
D)Bu bilgi çevre sorununun etkilediği alanın kapsamına göre yapılacak sınıflandırmada
kullanılabilir.
E)Bu sorun yerel bir sorun olamaz.
9) Ozon tabakasının incelmesi konusunda hangi seçenek doğru olur?
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A)Bu bölgesel bir çevre sorunudur.
B)Bu bir çevre sorunu değildir.
C)Ozon tabakasının incelmesi yerküre için çok faydalıdır.
D)Bu yerel bir çevre sorunudur.
E)Bu küresel bir çevre sorunudur.
10) Akdeniz'de aşırı avlanma nedeniyle avlanabilecek balık miktarının azalması konusuna
ilişkin hangi seçenek doğru olur?
A) Bu bölgesel bir sorundur.
B)Bu yerel bir sorundur.
C)Bu küresel bir sorundur.
D)Bu uluslararası işbirliğini gerektirmeyen bir sorundur.
E) Bu sorun değil,bir avantajdır.
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2. DIŞSALLIK VE DIŞSAL MALİYETİN İÇSELLEŞTİRİLMESİ

23

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Dışsal Maliyet ve Dışsallıklara Piyasa Çözümü
Dışsal Maliyetin İçselleştirilmesi
Sabit Teknoloji Varsayımında Çevre Vergisi
Çevre Vergisinde Arz ve Talebin Fiyat Esnekliklerinin Önemi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Dışsal Maliyet ve
Dışsallıklara Piyasa
Çözümü

Çevre
sorunlarından Okumak ve araştırmak
kaynaklanan dışsal maliyet
sorununun
kamusal
müdahale olmadan nasıl
çözüleceği
hususu
pekişecektir.

Dışsal Maliyetin
İçselleştirilmesi

Çevre sorunlarında devletin Okumak,araştırmak
dışsal
maliyeti
nasıl analiz etmek
içselleştireceği
sorusunun
cevabının
verilmesi
sağlanacaktır.

ve
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Anahtar Kavramlar
Coase teoremi
Dışsal maliyet
Dışsal maliyetin içselleştirilmesi
Marjinal dışsal maliyet
Marjinal çevre maliyeti
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2. DIŞSALLIK VE DIŞSAL MALİYETİN İÇSELLEŞTİRİLMESİ
Dışsallık, bir üretim veya tüketim faaliyetinin, bir başka üretim veya tüketim faaliyetini
olumlu ya da olumsuz etkilemesi olgusudur. Dışsal maliyet (negatif dışsallık) ise bir üretim
veya tüketim faaliyetinin bir başka üretim ya da tüketim faaliyetini olumsuz etkilemesi
halinde ortaya çıkan maliyete denmektedir.

2.1. Dışsal Maliyet ve Dışsallıklara Piyasa Çözümü
Bir üretim faaliyetinin bir başka üretim faaliyetine dışsal maliyet yüklemesi: Bir
çimento fabrikasının yakınındaki tarlalardaki tarımsal üretime zarar vermesi bu negatif
dışsallık türüne verilecek örneklerden biridir.
Bir üretim faaliyetinin bir tüketim faaliyetine dışsal maliyet yüklemesi: Bir gölü
bıraktığı atıklarla kirleten bir fabrikanın gölde yüzmek isteyenlere verdiği zarar bu türdendir.
Bir

tüketim

faaliyetinin

bir

başka

tüketim

faaliyetine

dışsal

maliyet

yüklemesi:Örneğin ısınmak amacıyla kömür yakanlar o şehirde yaşayanların daha temiz
havayı solumasını olanaksız hale getirmektedirler.
Bir tüketim faaliyetinin bir üretim faaliyetine dışsal maliyet yüklemesi: Bir gölde
tekne gezintisi yapanların balıkçıların faaliyetini olumsuz etkilemesini bir örnek olarak
verebiliriz.
Bilindiği gibi,Coase teoremi dışsallıkların piyasa içi çözümüne ilişkin bir teoremdir.
Dışsal maliyet yaratan faaliyetlerde, bu faaliyetlerden zarar görenlerin kendi aralarında özgür
iradeleriyle anlaşabilmeleri halinde piyasa içi çözüm ya da piyasa çözümü gerçekleşmiş
olur.Burada karşı tarafın ikna edilmesi ya da karşı tarafa tazminat ödenmesi hususu önem
taşımaktadır.Tazminatın yönünü ise esasen mülkiyet hakkı belirler.
Dışsal maliyet yaratan faaliyet, mülkiyet hakkına sahip olunan bir unsura zarar
verdiğinde, zarar verici faaliyeti gerçekleştiren(ler)inzarar gören(ler)e zararın karşılanmasını
amaçlayan tazminat ödemesi gerekmektedir.Tazminatın ödetilebilmesi için yargı organlarına
başvurulması gereği halinde bile sorunun piyasa içi çözümü gerçekleşir. Zarar veren kişilerin
tazminat ödemesinin sağlanması, yani yasal olarak böyle bir zorunluluğun olması ve
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ödenecek tazminat sayesinde kişilerin mülkiyetindeki doğal çevre unsurlarına verilen zararın
içselleştirilebilecektir.
Kanunen olarak bir tazminat ödeme zorunluluğu olmasa bile, zarar veren ile zarar
gören karşılıklı olarak anlaşarak mevcut dışsallık problemini kendileri için en etkin olacak bir
şekilde çözebilirler. Ancak, zarar verenlerin ve zarar görenlerin sayısı arttıkça çevre
kirliliğinden kaynaklanan dışsal maliyete ilişkin olarak kaynakların etkin tahsisi sorununu
piyasa çözemeyecek ve bu konuda kamusal çözüm gerekecektir. Kişileri çevreye zarar
vermemeleri konusunda çeşitli kampanyalara başvurmak sadece acil

çevre sorunlarının

yaşandığı dönemlerde faydalı olabilecektir.
Görüldüğü gibi, herhangi bir üretim veya tüketim faaliyetini gerçekleştirenlerin sayısı
ile bu faaliyetlerden zarar görenlerin sayısı ne kadar az ise dışsallıklara etkin bir piyasa içi
çözüm

bulunabilir. Buna karşın, herhangi bir üretim veya tüketim faaliyetini

gerçekleştirenlerin sayısı ile

bu faaliyetlerden zarar görenlerin sayısı ne kadar çok ise

kamusal çözüm etkin olacaktır.
Dışsal maliyete neden olan çevre kirliliğine yönelik en etkili kamusal çözüm esasen
dışsallık yaratan faaliyetin durdurulması olacaktır. Böylece o faaliyetin dışsal maliyet
yaratması önlenmiş olacaktır. Ancak,negatif dışsallık yaratan tüm faaliyetlerin durdurulması,
malların az ya da çok çevre kirliliğine neden olacak şekilde üretilebildiği günümüzde iktisadi
faaliyetleri tamamen durduracağından,kamu otoriteleri bu önleme sadece acil çevre
sorunlarının varlığı halinde başvuracaktır.Bu nedenle,kamu otoritesinin dışsal maliyetin
içselleştirilmesini sağlayacak alternatif çevre politikası araçlarından birisini uygulaması
gerekmektedir.Bu bakımdan öncelikle dışsal maliyetin

içselleştirilmesi hususunun şekil

yardımıyla ele alınması yoluna gidilecektir.

2.2. Dışsal Maliyetin İçselleştirilmesi
Dışsal maliyetin içselleştirilmesini basit bir şekil yardımıyla açıklayabiliriz. Aşağıdaki
şekilde üretimi ya da tüketimi nedeniyle dışsal maliyete yol açan bir mal piyasası ele
alınmaktadır. Anlatımı kolaylaştırmak amacıyla, bu piyasada sabit maliyet koşullarının geçerli
olduğu,bir

başka

deyişle

varsayılmaktadır.Ayrıca,üretim

marjinal
arttıkça

maliyetin
marjinal

ortalama
dışsal

maliyete
maliyetin

eşit

olduğu

arttığı

kabul

edilmektedir.Eğer sadece özel maliyetler esas alınırsa,yani dışsal maliyetler göz ardı
30

edilirse,arz ve talep eğrisi B noktasında kesiştiğinden, üretilen ve tüketilen mal miktarı Q1
olacaktır(OQ1).
Ancak, gerçekleştirilecek üretimin topluma gerçekten ne kadara mal olduğunu
görebilmemiz için,üreticilerin maliyetlerine dışsal maliyeti ekleyerek sosyal maliyete
ulaşmamız gerekecektir.Bu nedenle,her bir üretim düzeyindeki marjinal maliyet(mm ya da
özel maliyet) ile marjinal dışsal maliyeti toplamak gerekmektedir.Böylece,marjinal dışsal
maliyeti de içeren yeni arz eğrisi ile talep eğrisinin kesiştiği A noktası

ele alınan mal

piyasasındaki etkin üretim düzeyine ulaşılmasını sağlayacaktır.Böylece dışsal maliyetin göz
önüne alınması ile yeni üretim düzeyi Q1’den daha düşük olan

Q2

seviyesinde

gerçekleşecektir (OQ2).Doğal olarak,kamu otoritesinin dışsallığın içselleştirilmesine yönelik
olarak elinde vergi gibi çeşitli müdahale araçlarının olduğunu,bu araçlardan biriyle teorik
olarak,Q2 noktasına gelinmesini sağlayabileceğini belirtmemiz gerekir.
Şekil 1:Dışsal Maliyetin İçselleştirilmesi

Dışsal maliyetin içselleştirilmesinde kullanılan çevre politikası araçlardan birisi özel
tüketim vergisi şeklinde düzenlenmiş çevre vergisidir. Ancak,aşağıda da ele alındığı gibi,
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herhangi bir malın üretiminde sadece bir teknoloji kullanılmadığı için,bir malın üretimi
nedeniyle çevreye bırakılan atık miktarı üreticiden üreticiye farklılıklar göstermektedir.
Bundan dolayı, özel tüketim vergisi şeklinde düzenlenmiş çevre vergisinin dışsal
maliyeti içselleştirerek etkin kaynak tahsisini sağlayabilmesi için belirli bir malın
üreticilerinin tek bir teknoloji ile üretim yaptıklarını kabul etmek,yani sabit teknoloji
varsayımında bulunarak analiz yapmak gerekir.Aksi takdirde atıkları esas alan çevre vergisi
almak gerekecektir.Atık vergileri ise çevre politikası araçlarına yer vermeye başladığımız
ikinci bölümden itibaren çeşitli bölümlerde ele alıp incelenecektir.

2.3. Sabit Teknoloji Varsayımında Çevre Vergisi
Herhangi bir malın üretiminde sadece bir teknoloji kullanılmadığı için,bir malın üretimi
nedeniyle çevreye bırakılan atık miktarı üreticiden üreticiye farklılık gösterecektir.Böyle bir
durumda belirli bir “A” malı farklı üreticiler tarafından farklı üretim teknolojileri kullanılarak
üretilebildiği sürece her bir üreticinin bir birim A malını üretmek üzere doğal ortama
bırakacakları kirletici gaz,katı ve/veya sıvı atık miktarları farklı olacaktır.Bu nedenle,çevre
kirliliğine yönelik olarak, özel tüketim vergisi şeklinde alınan çevre vergisi etkin kaynak
tahsisini sağlayamayacaktır.Özel tüketim vergisi şeklinde düzenlenen çevre vergisinin etkin
kaynak tahsisini sağlayabilmesi için üzerine çevre vergisi konacak belirli bir malın tüm
üreticilerinin aynı teknolojiyi kullanması gerekecektir.Bu nedenle burada aşağıdaki şekil ile
ilgili olarak,teknolojinin değişmediği kabul edilmiş,yani

sabit teknoloji varsayımı

kullanılmıştır.
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Şekil 2:Sabit Teknolojide Çevre Vergisi

Yukarıdaki şekilde çevre kirliliğine yol açan bir teknoloji ile üretilen ve tam rekabet
koşullarının geçerli olduğu bir mal piyasası ele alınmaktadır. Şekle göre,sadece özel
maliyetlerin

(marjinal maliyet-mm) göz önüne alınması,çevre kirliliğine ilişkin dışsal

maliyetin göz ardı edilmesi nedeniyle arz ve talep eğrileri C noktasında kesişmekte,üretilen
mal miktarı OQ1, fiyat ise P1 olarak gerçekleşmektedir.
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Kaynak

tahsisinde

etkinliğin

sağlanabilmesi

için

dışsallığın

içselleştirilmesini

sağlayacak,yani mçm fonksiyonunun dikkate alınmasını sağlayacak Pigou tipi bir verginin
konmasına gereksinim duyulmaktadır.Burada çizilen şekilde mdm(marjinal dışsal maliyet ya
da marjinal çevre maliyeti- mçm) üretilen mal miktarı arttıkça marjinal çevre maliyetinin
doğrusal olarak arttığı varsayımına göre çizilmiştir.mm fonksiyonu ile mdm (ya da mçm)
fonksiyonunun toplanması sayesinde farklı miktarlardaki üretimin neden olacağı marjinal
sosyal maliyete ulaşılmaktadır.
Marjinal sosyal maliyeti gösteren fonksiyon dışsal maliyeti de içerdiği için mm
fonksiyonu ile arasındaki dikey uzaklık devletin her bir üretim düzeyinde koyması gereken
birim başına vergiyi göstermektedir. Ancak, devletin dışsal maliyeti içselleştirmek amacıyla
ne kadar vergi koyması gerektiğini tek başına marjinal sosyal maliyet fonksiyonu
belirlememekte, bu fonksiyonun talep fonksiyonuna eşit olduğu üretim miktarı etkin kaynak
tahsisini sağlayan üretim düzeyi olacağından bu düzeydeki üretim miktarındaki marjinal çevre
maliyetine eşit olacak şekilde birim başına çevre vergisi alınması gerekmektedir.Bu
nedenle,şekilde talep fonksiyonunun

marjinal sosyal maliyete eşit olduğu nokta A

noktasıdır.A noktası etkin kaynak tahsisini sağlayan üretim miktarı olan OQ2 'yi
belirlediğinden buna ilişkin marjinal çevre maliyeti olan FQ2 ( ya da AB) olduğundan,buna
eşit olacak şekilde birim başına çevre vergisi konması gerekecektir.Bu da şekilde AB ile
gösterilmektedir.
Şimdi birim başına alınan AB kadarlık verginin bu piyasadaki etkilerini ayrıntısı ile ele
alabiliriz. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, etkin kaynak tahsisini sağlayan üretim miktarı OQ2
'dir.Malın fiyatı ise P2'ye yükselmiştir.Bunun öncelikle çevre kirliliği üzerindeki etkisine
baktığımızda,devletin çevre vergisini koymadan önce toplam çevre maliyetini gösteren alanın
OGQ1

alanı

olduğunu,

vergiden

sonra

ise

OFQ2

alanına

görmekteyiz.Böylece,konan çevre vergisi sayesinde çevre maliyetinde

gerilediğini

FGQ1Q2

ya da

AHCB alanı kadar bir azalma meydana geldiği görülmektedir.
Devletin dışsallığı içselleştirmek amacıyla koyduğu birim başına AB kadarlık verginin
toplam olarak P2ABD alanı kadar vergi hasılatı sağlamaktadır. Bu verginin P2AEP1 kadarlık
kısmına tüketiciler,P1EBD kadarlık kısmına ise üreticiler (üretim faktörleri) katlanmaktadır.
Bilindiği gibi, baş ya da kelle vergisi dışındaki tüm vergiler gerçek ya da tüzel kişilerin
kararlarını etkilemektedir. Kişiler vergiyi doğuran olayın meydana gelmesinin önüne
olabildiğince geçebilmek amacına yönelik olarak tüketim, tasarruf,yatırım,emek arzı,üretim
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yeri

vb. kararları vermektedir.Vergilerin bu kararları etkilemesi halinde toplum refahını

azaltan aşırı vergi yükü ortaya çıkmaktadır. Bundan dolayı, dışsal maliyeti içselleştirmek
amacıyla konan verginin tüketimden ve üretimden kaynaklanan refah maliyetini de göz önüne
almak gerekir. Bunun için öncelikle verginin ileriye ve geriye yansıyan kısımlarını bilebilmek
gerekmektedir. Yukarıdaki şekle göre, konan verginin AE kadarı ileriye, EB kadarı ise geriye
yansımıştır. Verginin ileriye yansıyan kısmı tüketici rantında,geriye yansıyan kısmı ise üretici
rantında net bir azalışa neden olmak suretiyle refah kaybına neden olacaktır.Şekildeki AEC
alanı tüketici rantındaki net azalışı,ECB alanı ise üretici rantındaki net azalışı
göstermektedir.Bir başka deyişle,tüketimden kaynaklanan aşırı vergi yükü alanı

AEC

iken,üretimden kaynaklanan aşırı vergi yükü alanı ise ECB olacaktır.Böylece,AEC alanı ile
ECB alanının toplamı olan ABC alanı vergiden kaynaklanan aşırı vergi yükünü
göstermektedir.Böylece,konan çevre vergisi sayesinde çevre maliyetinde

meydana gelen

azalmayı gösteren AHCB alanından,vergiden kaynaklanan aşırı vergi yükünü gösteren ABC
alanını çıkardığımızda ile verginin sağladığı net refah artışı alanını gösteren AHC alanına
ulaşılır.

2.4. Çevre Vergisinde Arz ve Talebin Fiyat Esnekliklerinin Önemi
Spesifik olarak şekillendirilmiş bir çevre vergisinde talebin ve arzın fiyat esneklikleri
verginin toplumsal refah üzerindeki etkisini belirlemektedir. Bu nedenle farklı esneklik
durumlarını ele alıp değerlendirmek gerekir.Talebin fiyat esnekliğinin sıfır olduğu bir
durumda konan çevre vergisinin üretimi azaltıcı etkisi olmadığından çevre kirliliğini azaltarak
toplumsal refahı artırması mümkün değildir.
Arzın fiyat esnekliğinin sıfır olduğu bir durumda da konan çevre vergisinin üretimi
azaltıcı etkisi olmadığından çevre kirliliğini azaltarak toplumsal refahı artırıcı etkiye sahip
olması mümkün değildir.
Talebin fiyat esnekliğinin sonsuz olduğu durumda ise vergi tamamen

geriye

yansımakta,vergi doğrudan doğruya talebi azaltıcı etki yarattığından toplumsal refah artışının
maksimum olduğu görülür. Arzın fiyat esnekliğinin sonsuz olduğu durumda ise vergi
tamamen ileriye yansımakta, talepte, talebin fiyat esnekliğine bağlı olarak azalış meydana
geleceğinden talebin fiyat esnekliğinin büyüklüğüne bağlı olarak toplumsal refahtaki artış
daha yüksek gerçekleşecektir.
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Talebin esnekliğinin sıfır,arzın esnekliğinin sonsuz olduğu durum verginin tamamen
ileriye yansıdığı bir durumu göstermektedir.Böyle bir durumda da üretimde herhangi bir
değişiklik olmadığı için, verginin çevre kirliliğini azaltarak toplumsal refahı artırabilmesi
mümkün değildir.
Talebin esnekliğinin sonsuz,arzın esnekliğinin sıfır olduğu durum bir önceki durumdan
farklı olarak verginin tamamen geriye yansıdığını göstermektedir. Verginin tamamen geriye
yansıdığı bu durumda da üretimde herhangi bir değişiklik olmamaktadır.Dolayısıyla,dışsallığı
içselleştirmek amacıyla konan çevre vergisinin çevre kirliliğini azaltarak toplumsal refahı
artırabilmesi mümkün değildir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Dışsal maliyet bir üretim veya tüketim faaliyetinin bir başka üretim ya da tüketim
faaliyetini olumsuz etkilemesi halinde ortaya çıkan maliyete denmektedir. Herhangi bir
üretim veya tüketim faaliyetini gerçekleştirenlerin sayısı ile bu faaliyetlerden zarar görenlerin
sayısı ne kadar az ise dışsallıklara etkin bir piyasa içi çözüm bulunabilir. Buna karşın,
herhangi bir üretim veya tüketim faaliyetini gerçekleştirenlerin sayısı ile bu faaliyetlerden
zarar görenlerin sayısı ne kadar çok ise kamusal çözüm etkin olacaktır.
Dışsal maliyete neden olan çevre kirliliğine yönelik en etkili kamusal çözüm esasen
dışsallık yaratan faaliyetin durdurulması olacaktır. Böylece o faaliyetin dışsal maliyet
yaratması önlenmiş olacaktır.Ancak,negatif dışsallık yaratan tüm faaliyetlerin durdurulması,
malların az ya da çok çevre kirliliğine neden olacak şekilde üretilebildiği günümüzde iktisadi
faaliyetleri tamamen durduracağından,kamu otoriteleri bu önleme sadece acil çevre
sorunlarının varlığı halinde başvuracaktır.Bu nedenle,kamu otoritesinin dışsal maliyetin
içselleştirilmesini sağlayacak çevre vergisi gibi alternatif çevre politikası araçlarından birisini
uygulaması gerekmektedir.
Özel tüketim vergisi şeklinde düzenlenen çevre vergisinin etkin kaynak tahsisini
sağlayabilmesi için üzerine çevre vergisi konacak belirli bir malın tüm üreticilerinin aynı
teknolojiyi kullanması gerekecektir. Kaynak tahsisinde etkinliğin sağlanabilmesi için
dışsallığın içselleştirilmesini sağlayacak,yani marjinal çevre maliyeti fonksiyonunun dikkate
alınmasını sağlayacak Pigou tipi bir verginin konmasına gereksinim duyulmaktadır. Spesifik
olarak şekillendirilmiş bir çevre vergisinde talebin ve arzın fiyat esneklikleri verginin
toplumsal refah üzerindeki etkisini belirlemektedir.
Talebin fiyat esnekliğinin sıfır olduğu bir durumda konan çevre vergisinin üretimi
azaltıcı etkisi olmadığından, çevre kirliliğini azaltarak toplumsal refahı artırması mümkün
değildir. Arzın fiyat esnekliğinin sonsuz olduğu durumda ise vergi tamamen ileriye
yansımakta, talepte, talebin fiyat esnekliğine bağlı olarak talepte bir azalış meydana
geleceğinden, bu esnekliğin büyüklüğüne bağlı olarak toplumsal refahtaki artış daha yüksek
gerçekleşecektir.
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Bölüm Soruları

1-Coase teoremi nedir?
2-Dışsal maliyet kavramını açıklayınız.
3- Devlet daima oluşan dışsal maliyet yaratan faaliyetlere müdahale etmeli midir?
4-Çevre kirliliği neden dışsal maliyet yaratmaktadır?
5-Çevre kirliliği yaratan teknoloji ile üretilebilen bir mala konacak çevre vergisinin miktarı
nasıl saptanır?
6- Çevre vergisinde talebin ve arzın fiyat esnekliklerinin önemini tartışınız.

Çoktan Seçmeli Bölüm Soruları
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Aşağıda yer alan 1,2 ve 3 numaralı soruları özel tüketim vergisi şeklinde
düzenlenen

çevre

vergisinin

etkilerini

gösteren

yukarıdaki

şekle

göre

cevaplandırınız.
1) Şekildeki P1AEF alanı neyi göstermektedir?
A) Çevre vergisinden elde edilen vergi hasılatı
B) Tüketici rantındaki toplam azalış
C) Tüketici rantındaki net azalış
C) Verginin ileriye yansıyan kısmı
D) Verginin geriye yansıyan kısmı
E) Vergi nedeniyle çevre kirliliğinde meydana gelen azalış.
2) Şekildeki ABC alanı neyi ifade eder?
A) Verginin geriye yansıyan kısmı
B) Tüketici rantındaki toplam azalış
C) Konan çevre vergisinin sağladığı net refah artışı
D) Çevre vergisinden elde edilen vergi hasılatı
E) Vergi nedeniyle meydana gelen aşırı yük
3) Şekildeki AEC alanı neyi ifade eder?
A) Vergi nedeniyle meydana gelen aşırı yük
B) Konan çevre vergisinin sağladığı net refah artışı
C) Çevre vergisinden elde edilen vergi hasılatı
D) Verginin ileriye yansıyan kısmı
E) Vergi nedeniyle çevre kirliliğinde meydana gelen azalış.
4) Çevre kirliliğinin yarattığı maliyetin

içselleştirilmesi

çevre kirliliğine yönelik hangi

politika aracı kullanılarak gerçekleştirilebilir?
A) Sübvansiyon
B)Kirliliğin devlet tarafından temizlenmesi
C)Kirliliğin temizlenmesi işinin devlet tarafından ihale yoluyla özel şirketlere
yaptırtılması.
D)Kirlilik yaratan faaliyetin yasaklanması.
E) Vergi.
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5)Çevre kirliliği sorununu kamu maliyesine ilişkin hangi kavramı kullanarak analiz
edebiliriz?
A) Dışsal fayda
B) Dışsal maliyet
C) Safi artış teorisi
D) Varış yeri prensibi
E) Çıkış ülkesi prensibi.
6)Çevre vergisi hangi durumda aşırı vergi yükü yaratmaz?
A) Vergilendirilen malın talebinin fiyat esnekliği sonsuz olduğunda.
B)Vergilendirilen malın arzının fiyat esnekliği sonsuz olduğunda.
C)Vergilendirilen malın talebinin fiyat esnekliği sıfır olduğunda.
D)Vergilendirilen malın arzının fiyat esnekliği bire eşit olduğunda.
E)Vergilendirilen malın talebinin fiyat esnekliği bire eşit olduğunda.
7) Zarar gören ile zarar verenin zarar verici faaliyet konusunda anlaşmaları bize
aşağıdakilerden hangisini hatırlatır?
A) Coase teoremi
B) Yeşil paradoks
C) Pigou tipi vergi
D) Ricardocu denklik teoremi
E) Ters esneklik kuralı
8) Bir kentin sakinleri ısınmak amacıyla kömür kullanmakta ve kömürün yakılmasından
kaynaklanan yoğun hava kirliliği yaşanmaktadır. Bu bilgilere göre hangi seçenek yanlış
olur?
A)Taraflar zarar verici faaliyetin sona erdirilmesi bakımından kolaylıkla anlaşamaz
B)Burada piyasa çözümü mümkündür.
C)Zarar gören ile zarar verenlerin sayısına bağlı olarak bireysel çözüm etkin olamaz.
D) Bu durum tüketim faaliyetinin tüketim faaliyetini olumsuz etkilemesine yönelik
dışsallık örneğidir.
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E) Kamu otoritesi bu kentteki yoğun hava kirliliğine yönelik yasaklayıcı ya da kısıtlayıcı
önlemlere başvurabilir.
9)

Aşağıdakilerden

hangisi

çevre

sorunlarının

neden

olduğu

dışsal

maliyetle

ilişkilendirilemez ?
A) Solunum sistemi hastalıkları.
B) Obezite.
C) Akarsulardan kaynaklanan salgın hastalıklar.
D) Ortalama sıcaklığın giderek yükselmesi.
E) Kirliliğe bağlı ölümlerin sebep olduğu işgücü kaybı
10) Çevre kirliliği yaratan teknoloji ile üretilen mal üzerine konan çevre vergisinin neden
olduğu aşırı vergi yükü ile ilgili seçeneklerden hangisi doğru olabilir?
A) Vergi üretici rantını düşürür.
B)Daima malın vergisiz fiyatından daha fazla vergi alınır.
C)Daima malın kişiye sağladığı faydadan daha fazla vergi alınır.
D)Vergi tüketici rantını yükseltir.
E) Daima neden olunan maliyetten daha fazla vergi alınır.
11) Herhangi bir mal üzerine konan çevre vergisi hangi durumda çevre kirliliğini azaltmaz?
A)Arzın fiyat esnekliği sonsuz olduğunda.
B)Talebin fiyat esnekliği birden yüksek olduğunda.
C)Arzın fiyat esnekliği birden yüksek olduğunda.
D)Talebin fiyat esnekliği sıfır olduğunda.
E)Talebin fiyat esnekliği sonsuz olduğunda.
12) Herhangi bir üretim ya da tüketim faaliyetinde zarar veren ile zarar görenlerin çok sayıda
olması halinde hangi çözüm etkin olur?
A) Bireysel çözüm.
B) Piyasa çözümü.
C) Herhangi bir önlem almamak.
D) Kamusal çözüm
E) Üretimi artırmak
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3. ÇEVRE POLİTİKASI ARAÇLARININ ANALİZİNDE KULLANILAN
TEMEL KAVRAMLAR

44

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1.
3.2.
3.3.

Marjinal Çevre Maliyeti ve Toplam Çevre Maliyeti
Marjinal Temizleme Maliyeti ve Toplam Temizleme Maliyeti
Optimal Atık Miktarının Saptanması

45

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

46

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği
Marjinal
Çevre Çevre politikası araçlarının Okumak
Maliyeti,
Toplam analizinin temelini oluşturan
öğrenilmiş
Çevre
Maliyeti, kavramlar
olacaktır.
Marjinal Temizleme
Maliyeti ve Toplam
Temizleme Maliyeti

Optimal
Miktarının
Saptanması

elde
veya

Atık Marjinal temizleme maliyeti Okumak,araştırmak,analiz
ve marjinal çevre maliyeti etmek.
fonksiyonlarından optimal
atık
miktarına
nasıl
ulaşıldığı
öğrenilmiş
olacaktır.

47

Anahtar Kavramlar
Marjinal çevre maliyeti
Marjinal temizleme (arıtma) maliyeti
Optimal (etkin) atık miktarı
Toplam çevre maliyeti
Toplam temizleme (arıtma) maliyeti
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3.ÇEVRE
POLİTİKASI
ARAÇLARININ
KULLANILAN TEMEL KAVRAMLAR

ANALİZİNDE

Çevre politikası araçları esasen kumanda ve kontrol yöntemleri, atık (emisyon) vergileri ve
pazarlanabilir kirletme hakları olmak üzere üç başlık halinde incelenmektedir. Çevre politikası
araçlarının ayrıntılı olarak incelenebilmesi için marjinal çevre maliyeti, marjinal temizleme
(arıtma)maliyeti ve optimal atık miktarı gibi bazı temel kavramların açıklanmasına ihtiyaç
bulunmaktadır.Bu bölümde bu kavramlar ayrıntılı olarak açıklanacaktır.

3.1. Marjinal Çevre Maliyeti ve Toplam Çevre Maliyeti
Marjinal çevre maliyeti Atık miktarı ile çevre maliyeti arasındaki ilişkiye ait bir
kavramdır.İlave bir birimlik atığın toplam çevre maliyetini ne kadar artırdığını ifade
etmektedir.Farklı nitelikteki atıkların çevreye verdiği zarar farklı olduğundan,değişik türdeki
atıkların çevreye verdiği zarara ilişkin marjinal çevre maliyeti (mçm)fonksiyonları
birbirinden farklı olacaktır.Ayrıca,kirletilen ortamda yaşayan canlıların sayısı gibi diğer
etkenler de mçm fonksiyonunu etkileyecektir.
Toplam çevre maliyeti ise ,marjinal çevre maliyeti fonksiyonuna ve çevreye bırakılan
atık miktarına bağlıdır.Toplam çevre maliyeti üç numaralı şekilde görülebilir.Bu durumda
atık miktarı OQ1 iken,toplam çevre maliyetini gösteren alan OAQ1 olacaktır.
Yukarıda da belirtildiği gibi,farklı nitelikteki atıkların çevreye verdiği zarar farklı
olacaktır. Bu nedenle, değişik türdeki atıkların çevreye verdiği zarara ilişkin marjinal çevre
maliyeti (mçm)fonksiyonları da birbirinden farklı olacaktır. Zehirli ya da radyoaktif atıkların
neden olduğu çevre maliyetine ilişkin mçm fonksiyonu, bir birimlik atığın dahi çok yüksek
toplumsal maliyete neden olduğunu gösteren bir fonksiyon olacaktır (bkz.şekil 4).
Buna karşın, olumsuz etkileri belli bir miktara kadar doğa tarafından giderilebilen ,
organik atıkların o sınırı aştıktan sonra doğal çevre için zararlı etkiler yaratmaya başladığı
için,bu atıklara ilişkin farklı bir

mçm fonksiyonu olacaktır (bkz.şekil 5). İnorganik atıklar

da farklı niteliği gereği farklı mçm fonksiyonuna sahip olacaktır. (bkz.şekil 6).
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Şekil 3: Marjinal çevre maliyeti ve toplam çevre maliyeti

Şekil 4: Zehirli ve Radyoaktif Atıklarda mçm Fonksiyonu

50

Şekil 5:Organik Atıklarda mçm Fonksiyonu

Şekil 6:İnorganik Atıklarda mçm Fonksiyonu
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Kirleticilik niteliği farklı olmayan atıklarda bu atıkların doğal çevreye verdiği
zarar nedeniyle yarattığı toplumsal refah kaybı birçok faktöre bağlı olacaktır.Bir başka deyişle
bu faktörler aynı miktardaki atığın farklı mekanlarda ve/veya farklı zamanlarda çevreye
verdiği zarara ilişkin marjinal çevre maliyeti fonksiyonunu belirlemektedir (bkz. şekil 7).Bu
faktörlerin en önemlilerine aşağıda yer verilmiştir.
-Kirlenen ortamda yaşayan canlıların ve türlerin sayısı (şehirde yaşayan nüfus ile diğer
canlı türleri-hayvan ve bitki türleri)
- Kirlenen ortamdaki mevsimsel farklılıklar (rüzgarlar, sıcaklık farklılıkları,
akarsuların akış hızı vb.)
- Kirlenen ortamdaki gündelik ya da haftalık farklılıklar (rüzgarlar vb.)
- Kirlenen ortamın niteliği (akarsu,deniz ve göl gibi ortamlar vb.)
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Şekil 7: Kirleticilik niteliği farklı olmayan atıklar ve marjinal çevre maliyeti

Şekil 7’de yer alan MÇM1 ile MÇM2 fonksiyonları aslında kirletici niteliği aynı olan
atığın farklı mekan ve/veya zamanlarda yarattığı çevre maliyetine ilişkindir. Örneğin MÇM 2
daha büyük şehirlerin havasının termik santralde aynı miktarda kömür yakılmasından
kaynaklanan zararı gösterirken, MÇM1 daha küçük bir şehirde yine termik santralde aynı
miktarda kömür yakılmasından kaynaklanan çevre maliyetine ilişkin fonksiyon olacaktır.
Sadece yukarıda yer verilen faktörler ele alınarak bile bu örnekleri çoğaltmak mümkündür.

3.2. Marjinal Temizleme Maliyeti ve Toplam Temizleme Maliyeti
Marjinal temizleme maliyeti arıtılan atık miktarı ile arıtma (temizleme) maliyeti
arasındaki ilişkiye ait bir kavramdır. Arıtılan bir birimlik atığın toplam arıtma maliyetini ne
yönde etkilediğini gösteren marjinal temizleme maliyeti fonksiyonu esasen kullanılan
teknolojiye bağlıdır.Yeni arıtma teknolojisinin kullanıldığı kirletici birimlerde marjinal
temizleme maliyeti,eski teknolojinin kullanıldığı birimlerdekine göre daha düşük gerçekleşir.
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Şekil 7:Atık miktarı ve Marjinal Temizleme Maliyeti

Marjinal temizleme maliyeti(mtm)ilave bir birimlik atığı arıtmak için katlanılan
maliyeti ifade etmektedir.Bu maliyeti esasen

kullanılan atık arıtma teknolojisi

belirlemektedir.Burada da artan maliyet koşullarının geçerli olduğu kabul edilirse,arıtılan atık
miktarı arttıkça marjinal temizleme maliyeti de artacaktır. Toplam temizleme maliyeti ise
,marjinal temizleme maliyeti fonksiyonuna ve arıtılan atık miktarına bağlı olduğundan,şekilde
görüldüğü gibi,temizlenen atık miktarı Q1Q2 iken,toplam arıtma (temizleme)maliyetini
gösteren alan Q1AQ2 olacaktır.Arıtılan atık miktarı

OQ1 olduğunda, toplam temizleme

maliyetini şekildeki Q1BO alanı göstermektedir.
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Şekil 8: Farklı Teknolojiler ve Marjinal Temizleme Maliyeti

Eski ve yeni teknolojilerin ilave bir birimlik atığı aynı maliyetlerle arıtması mümkün
değildir. Doğal olarak,yeni arıtma teknolojisini kullanan bir kirletici birim (MTMy) ilave bir
birimlik atığı,eski arıtma teknolojisini kullanan kirletici birime (MTMe) göre çok daha düşük
maliyetlerle arıtabilecektir.

3.3. Optimal Atık Miktarının Saptanması
Kirletici birimlerin mtm fonksiyonlarının yatay olarak toplanması:
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Şekil 9:Marjinal Temizleme Maliyetlerinde Yatay Toplama

Marjinal çevre maliyeti ile marjinal temizleme maliyeti fonksiyonlarının birbirine eşit
olduğu,bir başka deyişle iki eğrinin birbirini kestiği A noktası kaynakların etkin tahsisini
sağlayan

atık

miktarını

belirlemektedir.Bir

başka

deyişle

optimal

atık

miktarı

belirlenmektedir.
Teorik olarak,kamu otoritesi tarafından kullanılan çevre politikası aracı bu eşitliği
sağlayarak kaynakların etkin tahsisini sağlayan atık miktarını gerçekleştirmek istemektedir.
Ama gerçek hayatta marjinal çevre maliyeti fonksiyonuna ilişkin belirsizlik bunun
gerçekleşmesine olanak vermemektedir.
Kaynakların etkin tahsisini sağlayan atık miktarına ulaştıran çevre politikası aracı
sayesinde toplumsal refahın maksimize edilmesi mümkün olacaktır. Şekle baktığımızda çevre
politikası aracı kullanılmadan önce çevreye serbestçe bırakılan atık miktarının OQ1 olduğu
görülmektedir.Bu kadar atığın neden olduğu toplam çevre maliyeti ya da toplam çevre kirliliği
maliyetini şekildeki OBQ1 alanı göstermektedir.-Kamusal politika sonrası çevre kirliliği alanı
yani toplam çevre maliyeti OAQE alanı olmuştur. Böyle bir durumda çevre kirliliğinde, yani
çevre maliyetinde ABQ1QE alanı kadar bir azalış meydana gelecektir. Bu kullanılan çevre
politikası aracının yarattığı faydayı göstermektedir.
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Şekil 10:Optimal Atık Miktarının Belirlenmesi

Kullanılan çevre politikası aracının etkisiyle kirletici birimlerin atık miktarının OQE'ye
düşürülebilmesi için öncelikle kirletici birimlerin,dolayısıyla toplumun katlanması gereken
belli

bir

temizleme

maliyeti

olacaktır.Bu

maliyet

şekilde

ABQ1QE

alanı

ile

gösterilmektedir.Toplam temizleme maliyeti alanı olan AQ1QE alanı ile çevre maliyetindeki
azalışı gösteren ABQ1QE alanı arasındaki fark bize toplum refahında ne kadar bir
artışın meydana geldiğini göstermektedir.Şekle göre net refah artış alanı ABQ 1
olmaktadır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Çevre politikası araçlarının ayrıntılı olarak incelenebilmesi için marjinal çevre
maliyeti,marjinal temizleme (arıtma) maliyeti ve optimal atık miktarı gibi bazı temel
kavramların açıklanmasına ihtiyaç bulunmaktadır.
Marjinal çevre maliyeti, atık miktarı ile çevre maliyeti arasındaki ilişkiye ait bir
kavramdır. İlave bir birimlik atığın toplam çevre maliyetini ne kadar artırdığını ifade
etmektedir. Farklı nitelikteki atıkların çevreye verdiği zarar farklı olduğundan,değişik türdeki
atıkların çevreye verdiği zarara ilişkin marjinal çevre maliyeti fonksiyonları birbirinden farklı
olacaktır.Toplam çevre maliyeti ise marjinal çevre maliyeti fonksiyonuna ve çevreye bırakılan
atık miktarına bağlıdır.
Marjinal temizleme maliyeti, arıtılan atık miktarı ile arıtma (temizleme) maliyeti
arasındaki ilişkiye ait bir kavramdır. Arıtılan bir birimlik atığın toplam arıtma maliyetini ne
yönde etkilediğini gösteren marjinal temizleme maliyeti fonksiyonu esasen kullanılan
teknolojiye bağlıdır. Yeni arıtma teknolojisinin kullanıldığı kirletici birimlerde marjinal
temizleme maliyeti,eski teknolojinin kullanıldığı birimlerdekine göre

daha düşük

gerçekleşir.Toplam temizleme maliyeti ise ,marjinal temizleme maliyeti fonksiyonuna ve
arıtılan atık miktarına bağlı olmaktadır.
Marjinal çevre maliyeti ile marjinal temizleme maliyeti fonksiyonlarının birbirine
eşitleyen atık miktarı kaynakların etkin tahsisini sağlayan atık miktarı olarak bilinmektedir.
Teorik olarak, kamu otoritesi tarafından kullanılan çevre politikası aracı

bu eşitliği

sağlayarak kaynakların etkin tahsisini sağlayan atık miktarını gerçekleştirmek istemektedir.
Ama gerçek hayatta marjinal çevre maliyeti fonksiyonuna ilişkin belirsizlik bunun
gerçekleşmesine olanak vermemektedir.

60

Bölüm Soruları
1-Marjinal çevre maliyeti nedir? Hangi koşullara bağlı olarak farklılık gösterir?
2-Marjinal temizleme (arıtma) maliyeti nedir? Yeni teknolojiler bu maliyeti nasıl etkiler?
3-Optimal atık miktarı nasıl belirlenir?
4-Optimal atık miktarını sağlayacak herhangi bir politika aracı toplumsal refahı nasıl etkiler?
5-Kirletici niteliği farklı olan atıklarda marjinal çevre maliyeti birbirinden farklı mı olur?

Çoktan Seçmeli Bölüm Soruları
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1) Yukarıdaki şekle göre çevreye bırakılan OQ1 kadar atığın neden olduğu toplam
çevre maliyeti hangi seçenekte gösterilmiştir?
A) OBA
B) OAQ1
C)ODCQ
D)OCQ
E)ACQQ1
2) Yukarıdaki şekle göre çevreye bırakılan Q1Q kadar atığın neden olduğu toplam
çevre maliyeti hangi seçenekte gösterilmiştir?
A) OBA
B) OAQ1
C)ODCQ
D)OCQ
E)ACQQ1
3) Yukarıdaki şekilde yer alan OCQ alanı neyi göstermektedir?
A) Çevreye bırakılan OQ1 kadar atığın neden olduğu toplam çevre maliyeti.
B) Çevreye bırakılan Q1Q kadar atığın neden olduğu toplam çevre maliyeti.
C) Çevreye bırakılan OQ kadar atığın neden olduğu toplam çevre maliyeti
D) Çevreye bırakılan OB kadar atığın neden olduğu toplam çevre maliyeti.
E) Çevreye bırakılan OD kadar atığın neden olduğu toplam çevre maliyeti.
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4)

Yukarıdaki şekle göre, çevreye

bırakılan OQ2 kadar atığın temizlenmesi için

katlanılacak toplam temizleme maliyeti hangi seçenekte gösterilmiştir?
A)BQQ
B)AQ1Q
C)ABOQ1
D)CAQ1Q2
E) BCQ2O
5) Yukarıdaki şekle göre, çevreye

bırakılan OQ1 kadar atığın temizlenmesi için

katlanılacak toplam temizleme maliyeti hangi seçenekte gösterilmiştir?
A)BQQ
B)AQ1Q
C)ABOQ1
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D)CAQ1Q2
E) BCQ2O
6) Yukarıdaki şekilde BQO alanı neyi göstermektedir?
A) Çevreye bırakılan OQ1 kadar atığın temizlenmesi için katlanılacak toplam temizleme
maliyeti
B) Çevreye bırakılan OQ2 kadar atığın temizlenmesi için katlanılacak toplam temizleme
maliyeti
C) Çevreye bırakılan Q1Q kadar atığın temizlenmesi için katlanılacak toplam temizleme
maliyeti
D) Çevreye

bırakılan OQ kadar atığın temizlenmesi için katlanılacak toplam

temizleme maliyeti
E) Çevreye bırakılan Q2Q1 kadar atığın temizlenmesi için katlanılacak toplam temizleme
maliyeti
7) Yukarıdaki şekilde AQQ1 alanı neyi göstermektedir?
A) Çevreye bırakılan OB kadar atığın temizlenmesi için katlanılacak toplam temizleme
maliyeti
B) Çevreye bırakılan OQ2 kadar atığın temizlenmesi için katlanılacak toplam temizleme
maliyeti
C) Çevreye

bırakılan Q1Q kadar atığın temizlenmesi için katlanılacak toplam

temizleme maliyeti
D) Çevreye bırakılan OQ kadar atığın temizlenmesi için katlanılacak toplam temizleme
maliyeti
E) Çevreye bırakılan Q2Q1 kadar atığın temizlenmesi için katlanılacak toplam temizleme
maliyeti
8) Marjinal temizleme maliyeti ile marjinal çevre maliyeti eğrilerinin kesiştiği noktaya
ilişkin seçeneklerden hangisi doğru olur?
A) Toplumsal refahı minimum kılmış oluruz.
B) Kaynak tahsisinde etkinlik sağlanamaz.
C) Etkin atık miktarına ulaşılır.
D) En yüksek temizleme maliyetine katlanılır.
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E) Çevre kirliliğinde minimum azalış gerçekleşir.

9) Yukarıdaki şekilde iki farklı marjinal çevre maliyeti (mçm1 ve mçm2) fonksiyonunun
olmasının nedeni hangi seçenekte yer almaktadır
A)mçm1 çevreye zararı düşük olan organik atıklara ilişkindir.
B)mçm2 çevreye zararı yüksek olan zehirli atıklara ilişkindir.
C)mçm1 zehirli atıklara ilişkindir.
D)mçm1 ve mçm2 ; kesinlikle belirli bir atığın nüfus vb. farklılıklara bağlı olarak
yarattığı çevre maliyeti farklılıklarını yansıtmaktadır.
E) mçm2 güçlü radyoaktiviteye sahip atıklara ilişkindir.
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10) Yukarıdaki şekilde iki numaralı marjinal çevre maliyeti (mçm2) ile ilgili hangi
seçenek doğru olur?
A)Çevreye zararı düşük olan organik atıklara ilişkindir.
B) Çevreye zararı yüksek olan zehirli atıklara ilişkindir.
C) Güçlü radyoaktiviteye sahip atıklara ilişkindir
D)Çevreye zarar vermeyen atıklara ilişkindir.
E) Eski teknolojinin neden olduğu arıtma maliyetine ilişkindir.
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4.KUMANDA VE KONTROL YÖNTEMLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Çevre Standartları ve Toplumsal Refah
Çevre Standartları ve Yeni teknolojiler
Çevre Standartları ve Marjinal Temizleme Maliyetlerinin Eşitlenmesi
Genel Olarak Doğrudan Kontrol Yöntemleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kumanda ve kontrol
yöntemleri ve Çevre
Standartları

Kumanda ve kontrol
yöntemlerinden olan çevre
standartlarının toplumsal
refah,yeni teknolojilerin
benimsenmesi ve atıkların en
düşük maliyetle arıtılması
bakımından etkilerinin
öğrenilmesi
amaçlanmaktadır.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Okumak,araştırmak,analiz
etmek.

.
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Anahtar Kavramlar
Çevre (atık) standardı
Kumanda ve kontrol yöntemleri
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4. KUMANDA VE KONTROL YÖNTEMLERİ
Çevre politikası araçlarının ilk grubunu kumanda ve kontrol yöntemleri
oluşturmaktadır. Buna devletin doğrudan müdahaleleri ya da doğrudan kontroller
demek de mümkündür. Bu başlık altında yasaklamalar, çeşitli kısıtlamalar ve
çevre(atık) standartları yer almaktadır.
Belirli bir bölgedeki hava kirliliği sağlık açısından tahammül edilebilir sınırları aşmış,
bir başka deyişle solunum yetersizlikleri nedeniyle can kaybına neden olabilecek denli bir
kirlilik söz

konusu ise

çevreyi kirleten birimlerin faaliyetleri yasaklanabilir.Örneğin

sobaların ve kaloriferlerin yakılması,sanayi tesislerinin üretimini hava kirliliği kritik eşiğin
altına ininceye kadar yasaklanması söz konusu olabilir. Hava kirliliği henüz tahammül
edilebilir sınırlara ulaşmamış, ancak o şehirde yaşayanların sağlığı bakımından kritik eşiği
aşmasından endişe ediliyorsa, otomobillerin kullanımı sınırlanarak tek-çift plaka uygulaması
gibi önlemlere başvurulabilir. Doğal olarak, yasakların ve sınırlamaların etkin olabilmesi için
bunlara uymayanlara karşı yaptırımda bulunulması gerekmektedir.Bu nedenle kontrollerin
etkin ve uygulanacak para cezalarının caydırıcı olacak şekilde saptanması gerekir.
Doğal çevreye ilişkin kirlilik acil önlemi gerektirmeyecek bir düzeyde ise çevre
standartları uygulaması bir başak doğrudan kontrol şeklini oluşturmaktadır. Burada, uyulması
gereken çevre standartları oluşturulmakta ve bu saptanan standartlara uyulup uyulmadığının
etkin bir şekilde denetlenmesi gerekmektedir.

Belirlenen standartlara uyulmun

sağlanabilmesi için standartlara uymayanlara caydırıcı yükseklikte para cezalarının verilmesi
gerekmektedir.
Genel olarak çevre standartları; ambiyen standartlar, emisyon (ya da atık) standartları
ve teknoloji standartları şeklinde uygulanabilmektedir.
Ambiyen çevre standartları, kirletici birimler tarafından kirletilen alıcı ortamın
niteliğine ilişkin olarak saptanan ve aşılmaması gereken kirletici düzeylerini ortalama olarak
ifade etmektedir. Hava kirliliği bakımından alıcı ortam olan havadaki maksimum sülfür
dioksit miktarının senelik

aritmetik ortalama olarak metre küpte 70 mikrogram olarak

belirlenmesi bu standardın ambiyen çevre standardı olduğunu göstermektedir.
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Kirletici birimlerden kaynaklanan emisyon (ya da atık) miktarıyla doğrudan ilişkili
olan atık standardında ise belirli bir zaman diliminde (günde, haftada gibi) bırakılacak atığın
aşılmaması gereken üst sınırı saptanmakta, bu sınrın aşılması halinde para cezası
uygulanmaktadır.

Kamu otoritesi, kirletici birimlerin (ya da potansiyel kirleticilerin) kabul etmesi
zorunlu teknolojileri, teknikleri veya uygulama şekillerini belirliyorsa,bunlar da teknoloji
standartları olarak sınıflandırılmaktadır. Yine,malların sahip olması gereken özellikleri
belirten ürün standartları ile belirli şartları taşıyan girdilerin kullanılmasını zorunlu kılan girdi
standartları da teknoloji standartları çerçevesnde ele alınabilir. Otomobillerin katalitik
konvertörlü olarak üretilmesini zorunlu kılan standart ile

araçların motorlarının belirli

karbonmonoksit değerlerini aşmayacak şekilde üretilmesine ilişkin “Euro 5” gibi standartlar
teknoloji standartlarına örnek olarak verilebilir.

Buna karşın, otomobillerin kilometre başına

çıkartacakları egsoz gazının üst sınırının belirlenmesi ise emisyon standardının bir örneğini
oluşturmaktadır. Bu husus araçların periyodik olarak yapılması şart koşulan teknik testleri
yoluyla denetlenebilecektir.
Bu

bölümün

devamında

önce

atık

standardı

olarak

belirlenmiş

çevre

standartlarının çevre kirliliğini azaltmak yoluyla toplum refahını nasıl etkilediği hususu
şekil yardımıyla açıklanacaktır.

4.1. Çevre Standartları ve Toplumsal Refah
Şekil 11’de de görüldüğü gibi,çevre standardının uygulamaya konulmasından önce
kirletici birimler çevreye OQ1 kadar serbestçe atık bırakmaktadırlar ve bu atık miktarı
topluma OBQ1 kadar çevre maliyeti yüklemektedir.Belirli bir bölgedeki kirletici birimlerin
belirli bir dönemde çevreye OQE kadar serbestçe atık bırakmalarına izin verilmekte,kirletici
birimlerin bu tutarı aşan her bir birim atık için AQE kadar ceza ödemesi gerekmektedir.
Uygulanan çevre standardının etkin kaynak tahsisini sağlayan atık miktarına, yani
marjinal çevre maliyeti eğrisi ile marjinal temizleme maliyeti eğrisinin eşitliğinin belirlediği
atık miktarına ulaşılmasını nasıl sağlayacağını şekil üzerinde görebilmek için öncelikle
kirletici birimlerin toplam olarak hala OQ1 kadar atık bırakmayı düşündüklerini
varsayalım.Böyle bir durumda kirletici atıkları bırakan birimler toplam olarak ACQ1QE kadar
ceza ödeyeceklerdir.Kirletici birimler bu cezayı ödememek için atık miktarını çevreye
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serbestçe bırakılmasına izin verilen OQE miktarına düşürdüklerinde ACQ1QE kadar ceza
ödemesinden

kurtulmakla

birlikte

AQ1QE

kadar

temizleme

maliyetine

katlanacaklardır.Katlanılan temizleme maliyeti kurtulunan ceza ödemesinden daha düşük
olduğundan QEQ1 kadar arıtma yapmak kirletici birimler için ACQ1 alanı kadar avantaj
sağlayacaktır.
Şekil 11: Çevre (Atık) Standartları ve Toplumsal Refah

Konuya toplum açısından bakıldığında, çevre kirliliğinin neden olduğu maliyetteki
azalış ile katlanılan arıtma maliyetini göz önüne almak gerekir. Daha önce de belirttiğimiz
gibi, çevre standardının uygulamaya konulmasından önce kirletici birimler çevreye OQ1 kadar
serbestçe atık bırakmaktadırlar ve bu atık miktarı topluma OBQ1 kadar çevre maliyeti
yüklemektedir.Bu atık miktarında kirletici birimler ve dolayısıyla toplum herhangi bir arıtma
maliyetine katlanmamaktadır.Çevre standardının uygulanmasından sonra çevre kirliliğinde
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bir azalış meydana geliyor ve çevre maliyetindeki azalış nedeniyle toplum refahında meydana
gelen brüt artışı şekildeki ABQ1QE alanı göstermektedir. Bir başka deyişle,bu alan çevre
standardının

uygulanması

sonrasındaki

çevre

kirliliğindeki

toplam

azalış

alanı

olmaktadır.Atık miktarının QE’ye çekilebilmesi için kirletici birimlerin ve dolayısıyla
toplumun katlandığı temizleme maliyeti ise AQ1QE alanıyla gösterilmektedir.Buradan çevre
standardı uygulamasıyla toplum refahındaki net artışa ulaşabilmek için belirttiğimiz iki alan
arasındaki farkı bulmamız gerekecektir.Şekilde de açık bir şekilde görüldüğü gibi, bu alan
ABQ1 alanı olmaktadır ve bu alan toplum refahındaki net artışı göstermektedir.

Burada akla neden Q2Q1 kadar arıtma yapılırsa bu hem kirletici birimler, hem de
toplum için daha iyi olmaz mıydı sorusu gelebilir. Hatta arıtılan atık miktarı Q3Q1 olduğunda
toplumsal refah artışı maksimum olmaz mıydı şeklinde bir başka soruyu da sorabiliriz.
Burada önce ilk sorunun cevabını verelim.Kirletici birimlerin Q2Q1 kadar arıtma yapması
halinde katlanılan arıtma maliyeti FQ1Q2 alanı olacaktır.Azaltılan çevre maliyeti ise DBQ1Q2
alanıdır.
Burada kirletici birimlerin QEQ2 kadar arıtma yapmaları halinde, ek olarak AEQ2QE
kadarlık ceza ödemesinden kurtulabileceği görülmektedir. Kurtulunacak bu cezaya karşılık
ilave arıtma nedeniyle katlanılması gereken temizleme maliyeti ise sadece AFQ2QE alanı
kadar olacaktır. Bu da gösteriyor ki; kirletici birimler sözünü ettiğimiz ilave arıtmayı
gerçekleştirerek AEF alanı kadar avantajı elde edebileceklerdir.Bu nedenle kirletici birimler
Q2Q1 kadar arıtma yapmak yerine, QEQ1 kadar arıtma yapmayı tercih edeceklerdir.Konuya
toplum açısından bakıldığında, QEQ2 kadar ilave arıtma yapılması halinde katlanılan
temizleme maliyeti AFQ2QE alanı kadarken,çevre maliyetinde ilave olarak meydana gelecek
azalış ADQ2QE olacağından toplum refahında ek olarak ADF alanı kadar bir artışın
gerçekleşmesi mümkün olacaktır.
Diğer taraftan, kirletici birimlerin arıtmayı QE noktasının soluna taşıması hem onlar
hem de toplum için daha uygun olmaz mı sorusunu ele aldığımızda,ek olarak Q3QE kadarlık
arıtmanın yapılmasının kirletici birimleri ilave ceza ödemesinden kurtarmasının mümkün
olmadığı görülmektedir.Çünkü kamu otoritesi kirletici birimlere ceza ödemeksizin çevreye
OQE kadar atık bırakmasına izin vermiştir.Bu nedenle kirletici birimler cezadan
kurtulmaksızın

GAQEQ3

alanı

kadar

ilave

arıtma

maliyetine

katlanmak

istemeyeceklerdir.Ayrıca böyle bir ilave arıtma toplum refahını artırmayacak,aksine GAH
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alanı kadar bir refah azalışına yol açacaktır.Bu durumda kamu otoritesi tarafından çevre
standardının uygulanması halinde,marjinal çevre maliyeti ile marjinal temizleme maliyeti
eğrilerinin kesiştiği noktanın belirlediği atık miktarından daha fazla ya da daha düşük atığın
çevreye bırakılması hem kirletici birimler,hem de toplum açısından uygun olmamaktadır.
Uzun dönemde atık standartlarının çevre kirliliğini daha da artırabileceğini belirtmek
gerekir. Firmalar aynı teknolojiyi kullansalar bile, eğer atık standardı, her bir firma için
geçerli optimal atık düzeyinde saptanıyorsa, bu durum aynı endüstride üretim yapacak firma
sayısını artırmak suretiyle toplam kirlilik miktarını yükseltecektir. Buna karşın, toplam atık
miktarı şeklinde genel bir kirlilik standardı belirlenir ve buna uygun olarak her bir firmanın
bırakabileceği atık miktarı saptanırsa, bu sorun ortaya çıkmayacak,ancak atık miktarına
ulaşılması için katlanılacak maliyetler artacaktır.

4.2. Çevre Standartları ve Yeni Teknolojiler
Çevre standardı uygulamasının daha yeni teknolojilerin üzerindeki etkisini bu amaçla
çizilmiş 12 numaralı şekille açıklayabiliriz. Şekildeki mçm eğrisi atıkların neden olduğu
marjinal marjinal çevre maliyetini, mtm ise belirli bir teknoloji çerçevesinde ilave bir birim
atık arıtmanın maliyetini göstermektedir. Burada çevre standardı uygulamasının yeni
teknolojilerin kullanımı üzerindeki etkisini görebilmek amacıyla,eski ve yeni arıtma
teknolojilerini göstermek amacıyla MTMe ve MTMy olmak üzere iki farklı marjinal
temizleme maliyeti eğrisi kullanılmıştır.
Kirletici birimler eski teknolojide,yani marjinal temizleme maliyeti fonksiyonu
mtme iken, atık miktarını QEQ1 kadar

azaltarak

ACQ1QE kadar

ceza ödemesinden

kurtulmaktadır. Ancak kirleticiler bu kadar atık arıtarak toplam olarak AQ1QE alanı ile
gösterilen temizleme maliyetine katlandıkları için ACQ1 alanı, yani “a” alanı kadar avantaj
elde etmektedirler.
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Şekil 12:Çevre (Atık) Standartları ve Yeni Teknolojiler

Kirleticiler yeni bir arıtma teknolojisini kullandıklarında yani marjinal temizleme
maliyeti fonksiyonu MTMy olduğunda, daha düşük maliyetle arıtmayı gerçekleştirebilme
olanağını elde etmektedirler. Bu durumu şekil üzerinde de görebilmek mümkündür.Görüldüğü
gibi, kirleticiler atık miktarını QEQ1 kadar azaltabilmek için artık AQ1QE alanı kadar değil,
DQ1QE kadar temizleme maliyetine katlanmaktadırlar.Bu durum da gösteriyor ki kirletici
birimler yeni teknolojiyi kullanmak suretiyle AQ1D alanı ya da “b” alanı kadar ilave avantaj
elde etmektedir.
Bu durum bize, kamu otoritesi tarafından çevreye serbestçe bırakılmasına izin
verilen atık miktarını,yani şekildeki gibi OQE olarak sabit tuttuğu varsayımıyla, çevre
standardı uygulamasının yeni teknolojilerin benimsenmesini teşvik edici bir etkiye sahip
olduğunu göstermektedir.
Yukarıdaki şekilden de görüldüğü gibi, etkin atık miktarı tavan atık miktarı olarak
belirlenerek çevre standardı uygulanıyorsa, kirletici firmalar teknolojiye yatırım yaparak
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saptanan standarda ilişkin uyum maliyetlerini azaltabilmektedir. Ancak, çevre idaresi,
firmalar yeni teknolojiyi kullanmaya başladığındada gerçekleşen etkin emisyon miktarını göz
önüne alarak yeni çevre standardını belirlerse, bu durum bu çevre politikası aracının yeni
teknolojiyi teşvik edici niteliğini azaltacaktır. Ayrıca, çevre idaresi, firmalara belirli bir
teknolojiyi ya da firmaların emisyonlarını azaltmaya yönelik uygulamaları ayrıntılı

bir

şekilde , yani teknoloji standartları saptanmış ise, bu durum firmaların daha iyi teknolojiyi
seçmelerini teşvik edici bir niteliğe sahip değildir.Burada çevre açısından en iyi teknolojiyi
belirleme görevi çevre idaresine aittir.

4.3.Çevre Standartları ve Marjinal Temizleme Maliyetlerinin
Eşitlenmesi
Belirli bir bölgede faaliyette bulunarak çevreye atık bırakan tüm kirletici birimlerin
marjinal temizleme maliyetlerinin eşitlenmesi kaynakların etkin tahsisini sağlayan atık
miktarına ya da kaynakların etkin tahsisini sağlayan atık miktarının esasen marjinal çevre
maliyetinin bilinememesine bağlı olarak belirlenememesi dolayısıyla kamu otoritesi
tarafından hedeflenen atık miktarına en düşük toplumsal maliyetle ulaşılması anlamını
taşımaktadır. Bu nedenle, eğer herhangi bir çevre politikası aracı, kamu(çevre) otoritesinin
daha temiz bir çevre hedefi açısından belirlediği bir alıcı ortama atık bırakan tüm kirleticilerin
marjinal temizleme maliyetlerini kendiliğinden, bir başka deyişle kamu otoritesinin ilave bir
çabasına gerek kalmaksızın eşitleyici bir işlevi varsa,hedef atık miktarına ya da kaynakların
etkin tahsisini sağlayan atık miktarına en düşük toplumsal maliyetle ulaşılacaktır.
Çevre

standartlarının

kirletici

birimlerin

marjinal

kendiliğinden eşitleyici işlevinin olup olmadığı konusunu

temizleme

maliyetlerini

13 numaralı şekil yardımıyla

açıklığa kavuşturmak mümkündür.
Kamu otoritesinin alıcı ortama bırakılan atık miktarını yarı yarıya azaltmayı
hedeflediği, bunu gerçekleştirebilmek amacıyla, sözü edilen alıcı ortamı kirletici faaliyette
bulunan tüm kirletici birimlerin bıraktıkları atık miktarını yarı yarıya azaltmalarını sağlayacak
önlem aldığını kabul ederek açıklamaya başlayabiliriz.
Şekilde görüldüğü gibi, 1 ve 2 numaralı olmak üzere iki kirletici birim bulunmaktadır
ve bunların marjinal temizleme maliyet fonksiyonları sırasıyla MTM1 ve MTM2 ile
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gösterilmiştir. Çevre standardı uygulanmaya başlanmadan önce 1 numaralı kirletici birim
OQ1 kadar, 2 numaralı kirletici birim OQ2 kadar atık bırakmaktadır.

Şekil 13: Çevre Standartları ve Marjinal Temizleme Maliyetlerinin Eşitlenmesi

Çevre standardı uygulamasıyla artık 1 numaralı kirletici alıcı ortama serbestçe OQ1/2
kadar; 2 numaralı kirletici ise OQ2/2 kadar atık bırakabilmektedir. Aşan kısmı için ceza
ödemeleri gerekecektir. Bu durumda,iki kirleticinin sırasıyla,Q1/2Q1 ve Q2/2Q2 kadar atık
arıtmaları gerekmektedir.Bu kirleticilerin bu kadar atık arıtımlarına ilişkin olarak katlandıkları
marjinal temizleme maliyetlerine bakıldığında, 1 numaralı kirleticinin marjinal temizleme
maliyetinin AQ1/2 ; 2 numaralı kirleticininkinin ise BQ2/2 olduğu görülmektedir. Bir başka
ifadeyle, kullandığı teknoloji nedeniyle, diğer kirleticiye göre daha düşük maliyetlerle arıtma
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yapabilen 1 numaralı kirletici; çevre standardı uygulaması nedeniyle,2 numaralı kirletici
birime göre nispi olarak daha az atık arıtmıştır.Aslında diğer kirleticiye göre daha düşük
maliyetlerle arıtma yapabilen 1 numaralı kirleticinin, 2 numaralı kirletici birime göre nispi
olarak daha fazla atık arıtması gerekirken, çevre standardı uygulaması nedeniyle tam tersi bir
durum gerçekleşmiştir.Böylece şekle göre aslında 1 numaralı kirletici birimin DQ1Q’1
kadar,2 numaralı kirleticinin ise EQ2Q’2 kadar atık arıtma maliyetine katlanarak hedef atık
miktarına en düşük sosyal maliyetle ulaşılmasını sağlaması

gerekmekle birlikte,çevre

standardı uygulamasında bu olmamış, 1 numaralı kirletici birim AQ1Q1/2 kadar, 2 numaralı
kirletici birim BQ2Q2/2 kadar atık arıtma maliyetine katlanarak aynı miktardaki atığın daha
yüksek toplumsal maliyetle arıtılması sonucuna ulaşılmıştır.
Görüldüğü gibi, her kirletici birimin daha önce doğal çevreye

bıraktıkları atığın

yarısını bırakabileceklerini ifade eden bir çevre standardı uygulaması başlatıldığı varsayımına
göre çizilen şekle göre, bu uygulama kirletici birimlerin marjinal temizleme maliyetlerini
kendiliğinden eşitleyici bir niteliğe sahip değildir. Bu durum hedef atık miktarına toplumsal
olarak en düşük maliyetle ulaşılmasını engeller.
Eğer hedef atık miktarına toplumsal olarak en düşük maliyetle ulaşılması,yani daha
düşük maliyetlerle arıtmayı gerçekleştiren kirletici birimin,daha yüksek maliyetle arıtma
yapabilen kirletici birime göre nispi olarak daha fazla arıtma yapması isteniyorsa,bunu
sağlayacak olan çevre idaresinin, kirletici birimlerin kullandıkları arıtma teknolojileri ve
marjinal temizleme maliyetlerine ilişkin verilerin elde edilerek gerekli önlemin alınması vb.
gibi ek maliyet getiren uygulamasına ihtiyaç duyulacaktır.

4.4.Genel Olarak Doğrudan Kontroller
Kirletici faaliyetlere ilişkin doğrudan kontroller; çevre idaresinin yüksek uygulama
maliyetlerine katlanılmasını gerektirmesi, belirlenen çevre hedeflerine en düşük maliyetle
ulaşılmasını

sağlayamaması,

uygulamanın

belirli

çevre

hedeflerine

ulaşılmasını

sağlayabilmesinin çevre idaresinin dikkatine ve başarılı uygulamasına bağlı olması gibi
nedenlerle cazip politika araçları olmamasına rağmen, bazı durumlarda diğer çevre araçlarına
göre üstünlüğe sahiptir. Özellikle çevreye ilişkin zararınn yoğun olduğu ve

zamanın kısıtlı

olduğu durumlarda dikkatli ve başarılı bir şekilde gerçekleştirilen doğrudan kontroller,
çevreye verilen zararı önemli ölçüde azaltabilecektir.

Örneğin, olumsuz hava koşulları
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nedeniyle büyük bir şehrin havasının kirlilik düzeyinin tahammül edilebilir sınırı aşması
tehlikesi mevcut ise, atık vergisi gibi diğer araçların uygulanması ve arzulanan sonuca
ulaşılabilmesi için yeterli zaman mevcut olmadığından yasaklamalara ya da sınırlamalara
başvurulması zorunlu olacaktır.
Belirli sanayi dallarında piyasa gücünün bir kaç büyük firmada olduğu durumlarda,
uygulanan çevre vergilerinin ileriye yansıtılması nedeniyle kirletici firmaları çevreye verilen
zararı azaltıcı üretim tekniklerini kullanmaları yönünde teşvik edici bir unsur mevcut değildir.
Böyle bir durumda çevre standartlarının uygulanması ihtiyacı ortaya çıkacaktır. Ancak bu
standartlar belirlenirken, etkin olmayan bir sonucun ortaya çıkmaması için standardın
yaratacağı maliyetlerin de göz önüne alınması gerekmektedir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Çevre

politikası

araçlarının

ilk

grubunu

kumanda

ve

kontrol

yöntemleri

oluşturmaktadır.Buna devletin doğrudan müdahaleleri ya da doğrudan kontroller demek de
mümkündür.Bu başlık altında yasaklamalar, çeşitli kısıtlamalar ve çevre standartları yer
almaktadır.
Belirli bir bölgedeki hava kirliliği sağlık açısından tahammül edilebilir sınırları
aşmış,bir başka deyişle solunum yetersizlikleri nedeniyle can kaybına neden olabilecek denli
bir kirlilik söz konusu ise çevreyi kirleten birimlerin faaliyetleri yasaklanabilir.Hava kirliliği
henüz tahammül edilebilir sınırlara ulaşmamış,ancak o şehirde yaşayanların sağlığı
bakımından kritik eşiği aşmasından endişe ediliyorsa,bazı faaliyetlerin sınırlandırılması
yoluna gidilebilmektedir.
Çevre standartları ise ambiyen standartlar, emisyon (ya da atık) standartları ve
teknoloji standartları olmak üzere sınıflandırılabilir. Alıcı ortama belirli bir zaman diliminde
(günde, haftada gibi) bırakılacak atığın üst sınırının belirlendiği çevre standardı ise atık
standardı olarak tanımlanmaktadır. Belirlenen
uygulanmaktadır.

sınırın

aşılması

halinde

para

cezası

Bu çevre standardında, teorik olarak, aşan her birim atık için kamu

otoritesi tarafından kesilecek ceza miktarı, belirli bir alıcı ortamdaki marjinal çevre maliyeti
ile marjinal temizleme maliyetinin eşitlenmesini sağlayarak

toplumsal refahı maksimize

edecektir.
Bu çevre standartlarının kirletici birimlerin yeni teknolojileri benimsemesi üzerinde de
olumlu etkisi olduğu söylenebilir. Ancak bu etkinin diğer çevre politikası araçlarıyla
karşılaştırılarak değerlendirilmesi gerekmektedir.Yine,atık standardı olarak bilinen bu çevre
standardının kirletici birimlerin marjinal temizleme maliyetlerini kendiliğinden eşitleyici bir
niteliğe sahip olmadığı görülmektedir.Bu durum hedef atık miktarına toplumsal olarak en
düşük maliyetle ulaşılmasını engeller.
Doğrudan kontrolleri genel olarak değerlendirdiğimizde, esasen diğer çevre politikası
araçlarına göre birçok zayıflığının olmasına rağmen, özellikle çevreye ilişkin zararın yoğun
olduğu ve zamanın kısıtlı olduğu durumlarda dikkatli ve başarılı bir şekilde gerçekleştirilen
doğrudan kontrollerin çevreye verilen zararı önemli ölçüde azaltabilmesi bu aracın en önemli
üstünlüğünü oluşturmaktadır.
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Bölüm Soruları
1-Kumanda ve kontrol yöntemleri başlığı akla hangi önlemleri getirmektedir?
2-Çevre standartlarının toplumsal refah üzerindeki etkisini geometrik olarak nasıl
gösterebiliriz?
3-Çevre standartları, kirletici birimlerin yeni teknolojileri kullanmalarını nasıl sağlar?
4-Çevre standartları kirletici birimlerin marjinal temizleme maliyetlerini kendiliğinden
eşitleme özelliğine sahip bir araç mıdır?
5-Doğrudan kontrolleri genel olarak ele aldığımızda, hangi üstünlüğünü ön plana
çıkartabiliriz?

Çoktan Seçmeli Bölüm Soruları
1) Kirletici birimlerin marjinal temizleme (arıtma) maliyetlerinin çevre idaresi tarafından
bilinmesinin belirli bir çevre hedefine en düşük toplumsal maliyetle ulaşılabilmesi
bakımından önem taşıdığı söylendiğine göre, aşağıdaki hangi seçenek doğru olur?
A)Atık vergisi uygulanmaktadır.
B)Emisyon vergisi uygulanmaktadır.
C)Çevre standardı uygulanmaktadır.
D) Pazarlanabilir kirletme hakları uygulanmaktadır.
E) Belirli bir çevre hedefine en düşük toplumsal maliyetle ulaşılabilmesi bakımından,
kirletici birimlerin marjinal temizleme (arıtma) maliyetlerinin çevre idaresi tarafından
bilinmesine asla gerek yoktur.
2) Kamu idaresinin belirli bir alıcı ortama bırakılan atık miktarını yarı yarıya azaltmayı
hedeflediği bilindiğine göre aşağıdaki hangi seçenek doğru olur?
A) Marjinal çevre maliyeti fonksiyonu bilinmemektedir.
B) Böyle bir durumda sadece atık vergisi uygulanabilir.
C) Böyle bir durumda sadece özel tüketim vergisi uygulanabilir
D) Böyle bir durumda sadece pazarlanabilir kirletme hakları kullanılabilir.
E)Kirletici birimlerin marjinal temizleme maliyetleri asla kendiliğinden eşitlenemez.
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3)Kirletici birimlerin marjinal temizleme maliyetlerinin eşitlenmesinin taşıdığı anlama ilişkin
seçeneklerden hangisi yanlıştır?
A)Etkin atık miktarına toplumsal olarak en düşük maliyetle ulaşılır.
B)Hedef atık miktarına toplumsal olarak en düşük maliyetle ulaşılır
C)Daha düşük maliyetlerle arıtma yapan kirleticilerin nispi olarak daha fazla atık
arıtmasını sağlar.
D)Daha yüksek maliyetlerle arıtma yapan kirleticilerin nispi olarak daha az atık
arıtmasını sağlar.
E)Daha yüksek maliyetlerle arıtma yapan kirleticilerin nispi olarak daha fazla atık
arıtmasını sağlar.
4) Kamu idaresi belirli bir alıcı ortama atık bırakan tüm kirletici birimlerin kendi atık
miktarlarını yarı yarıya azaltmasını sağlayacak bir politika izlemekteyse, bu politikaya ilişkin
seçeneklerden hangisi doğru olur?
A)Kirletici birimlerin marjinal temizleme maliyetleri kendiliğinden eşitlenir.
B)Atık vergisinin uygulandığı anlaşılmaktadır.
C)Çevreyi kirleten mallara özel tüketim vergisi uygulandığı anlaşılmaktadır.
D)Kumanda ve kontrol yöntemlerinden yararlanıldığı anlaşılmaktadır.
E)Pazarlanabilir kirletme haklarının uygulamaya girdiği anlaşılmaktadır.
5) Aşağıdakilerden hangisi kumanda ve kontrol yöntemlerinden birisidir?
A) Atık permi sistemi
B) Pazarlanabilir kirletme hakkı
C) Atık vergisi
D) Çevre vergisi
E) Kirletici faaliyetin kısıtlanması
6)Aşağıdakilerden hangisi teknoloji standardı olarak adlandırılabilir?
A) Kirletici birimlerin denize bırakabilecekleri atık miktarının günlük 1 ton ile
sınırlandırılması.
B) Karbondioksit emisyonu 85 g/km geçmeyen motorlu taşıtların üretimine ve/veya
ithaline izin verilmesi.
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C) Kirletici birimlerin havaya bırakabilecekleri atık miktarının günlük 1 metreküp ile
sınırlandırılması.
D)Belli saatlerde kaloriferlerin yakılmasının yasaklanması.
E)Belirli günlerde tek ya da çift plakalı araçların trafiğe çıkmasına izin verilmesi.

7) Atık standardının uygulanmasını gösteren yukarıdaki şekle göre, OQE miktarı neyi
göstermektedir?
A) Arıtılması gereken atık miktarı.
B)Çevre

idaresi

tarafından

kirleticilerin

ceza

ödemeksizin

doğal

ortama

bırakabilecekleri toplam atık miktarı
C) Toplam çevre maliyeti.
D) Birim başına alınacak ceza miktarı
E) Marjinal çevre maliyeti
8)

Atık standardının uygulanmasını gösteren yukarıdaki şekle göre, BQE miktarı neyi

göstermektedir?
A) Çevre idaresi tarafından kirleticilerin ceza ödemeksizin doğal ortama bırakabilecekleri
toplam atık miktarı
B) Toplam çevre maliyeti.
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C) Marjinal çevre maliyeti
D) Arıtılması gereken atık miktarı.
E) Birim başına alınacak ceza miktarı
9)Aşağıdakilerden hangisi teknoloji standardı olarak adlandırılabilir?
A) Kirletici birimlerin denize bırakabilecekleri atık miktarının günlük 1 ton ile
sınırlandırılması.
B) Daha az enerji tüketen ev aletlerinin (A sınıfı) üretimine izin verilmesi.
C) Kirletici birimlerin havaya bırakabilecekleri atık miktarının günlük 1 metreküp ile
sınırlandırılması.
D)Belli saatlerde kaloriferlerin yakılmasının yasaklanması.
E)Belirli günlerde tek ya da çift plakalı araçların trafiğe çıkmasına izin verilmesi.
10) Devletin enerji tüketimi açısından A sınıfı olarak sınıflandırılanların dışındaki elektrikli
ev aletlerinin üretimine ve ithalatına izin vermemesi ile ilgili hangi seçenek doğru olur?
A) Atık permi sisteminin uygulandığı anlaşılmaktadır.
B)Ambiyen permi sisteminin uygulandığı anlaşılmaktadır.
C) Atık vergisinin uygulanması gerektiği anlaşılmaktadır.
D) Kumanda ve kontrol yöntemlerinden biri uygulanmaktadır.
E) Elektrik üretimini artırarak iktisadi büyüme oranları artırılmak istenmektedir
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5. ÇEVRE VERGİLERİ (ATIK VERGİLERİ)

89

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Atık Vergisi ve Toplumsal Refah
Atık Vergisi ve Yeni Teknolojiler
Atık Vergisi ve Marjinal Temizleme Maliyetlerinin Eşitlenmesi
Genel Değerlendirme

90
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5.ÇEVRE VERGİLERİ (ATIK VERGİLERİ )
Çevre vergileri literatürde atık vergileri (emisyon vergileri) ya da atık harçları olarak
da incelenmektedir. Eğer çevre kirliliği söz konusu ise, Pigou tipi vergi (ya da atık vergisi)
uygulanarak, oluşan dışsal maliyet içselleştirilerek kaynak dağılımı problemi çözülecektir.
Birinci bölümde şekil yardımıyla açıklandığı gibi,tam rekabet şartları geçerli ve üretim
teknolojisi sabit ise,çevre kirliliği yaratan mallar üzerine, optimal üretim düzeyinde ortaya
çıkacak geçerli olacak marjinal dışsal maliyete (marjinal çevre maliyetine) eşit birim başına
Pigou tipi vergi konulduğunda kaynakların etkin dağılımı gerçekleştirilebilecektir. Böyle bir
vergi kirletici birimler tarafından bırakılan atık miktarı üzerine de konabilir. Bu bölümde
esasen atık miktarına bağlı olarak alınan atık vergileri çeşitli yönleriyle incelenecektir.
Kirletici birimlerin belirli bir alıcı ortama(hava,deniz,göl vb) katı,sıvı ya da gaz
halinde bırakacakları kirletici maddelerin miktarına (ton,metreküp vb.)göre alınacak şekilde
spesifik vergi olarak düzenlenen bir mali yükümlülük olarak tanımlanır.Bazen ilgili literatürde
bu verginin atık (emisyon) harcı olarak da adlandırıldığı görülmektedir.

5.1. Atık Vergisi ve Toplumsal Refah

Atık vergisinin konulmasından önce kirletici birimler çevreye OQ kadar serbestçe atık
bırakmaktadırlar ve bu atık miktarı topluma OBQ kadar çevre maliyeti yüklemektedir.Atık
vergisi şeklinde düzenlenmiş çevre vergisiyle belirli bir bölgedeki kirletici birimlerin atık
miktarını azaltarak, belirli bir dönemde çevreye etkin kaynak tahsisini sağlayan atık
miktarına,yani marjinal çevre maliyeti eğrisi ile marjinal temizleme maliyeti eğrisinin
eşitliğinin belirlediği atık miktarı

olan OQE kadar atık bırakmalarının sağlanması

amaçlanmaktadır. Bu nedenle, etkin kaynak tahsisini sağlayan atık miktarındaki marjinal
çevre

maliyetine

eşit

olacak

şekilde

birim

başına

atık

vergisinin

alınması

gerekeceğinden,birim başına AQE kadar vergi alınacaktır.
Uygulanan çevre vergisinin

etkin kaynak tahsisini sağlayan atık miktarına,yani

marjinal çevre maliyeti eğrisi ile marjinal temizleme maliyeti eğrisinin eşitliğinin belirlediği
atık miktarına ulaşılmasını nasıl sağlayacağını 14 numaralı şekil üzerinde görebilmek için
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öncelikle kirletici birimlerin toplam olarak hala OQ kadar atık bırakmayı düşündüklerini
varsayalım.
Şekil 14:Atık Vergisi ve Etkin Atık Miktarı

Böyle bir durumda kirletici atıkları bırakan birimler toplam olarak VCQO alanı kadar
atık vergisi ödeyeceklerdir.Kirletici birimler atık miktarını , etkin kaynak tahsisini sağlayan
atık miktarı olan OQE miktarına düşürdüklerinde ACQQE kadar vergi ödemesinden
kurtulmakla birlikte AQQE kadar temizleme maliyetine katlanacaklardır.Katlanılan temizleme
maliyeti kurtulunan vergi ödemesinden daha düşük olduğundan, QEQ kadar arıtma yapmak
kirletici birimler için ACQ alanı kadar avantaj sağlayacaktır.
Konuya toplum açısından bakıldığında, çevre kirliliğinin neden olduğu maliyetteki
azalış ile katlanılan arıtma maliyetini göz önüne almak gerekir. Daha önce de belirttiğimiz
gibi, çevre vergisinin uygulamaya konulmasından önce kirletici birimler çevreye OQ kadar
serbestçe atık bırakmaktadırlar ve bu atık miktarı topluma OBQ kadar çevre maliyeti
yüklemektedir. Bu atık miktarında kirletici birimler ve dolayısıyla toplum herhangi bir arıtma
maliyetine katlanmamaktadır. Atık vergisinin uygulanmasından sonra çevre kirliliğinde bir
azalış meydana geliyor ve çevre maliyetindeki azalış nedeniyle toplum refahında meydana
gelen bu brüt artışı şekildeki ABQQE alanı göstermektedir. Bir başka deyişle,bu alan çevre
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vergisinin uygulanması sonrasındaki çevre kirliliğindeki toplam azalış alanı olmaktadır.Atık
miktarının QE'ye çekilebilmesi için kirletici birimlerin ve dolayısıyla toplumun katlandığı
temizleme maliyeti ise AQQE alanıyla gösterilmektedir.Buradan atık vergisi uygulamasıyla
toplum refahındaki net artışa ulaşabilmek için belirttiğimiz iki alan arasındaki farkı bulmamız
gerekecektir.Şekilde de açık bir şekilde görüldüğü gibi, ABQ alanı toplum refahındaki net
artışı göstermektedir.
Burada akla neden Q1Q kadar arıtma yapılırsa bu hem kirletici birimler, hem de
toplum için daha iyi olmaz mıydı sorusu gelebilir.Hatta arıtılan atık miktarı Q2Q kadar
olduğunda toplumsal refah artışı maksimum olmaz mıydı şeklinde bir başka soruyu da
sorabiliriz.Burada önce ilk sorunun cevabını verelim.Kirletici birimlerin Q1Q kadar arıtma
yapması halinde katlanılan arıtma maliyeti FQQ1 alanı olacaktır.Buna karşılık kirleticiler,
ECQQ1 alanı kadar vergi ödemesinden kurtularak ECQF alanı kadar avantaj elde
edeceklerdir.Azaltılan çevre maliyeti ise DBQQ1 alanı kadar olacaktır.Burada kirletici
birimler için, elde edilen ECQF alanı kadarlık avantaj yeterli olmayacaktır.
Burada kirletici birimlerin Q1Q 'e ek olarak QEQ1 kadar arıtma yapmaları halinde,
AEQ1QE kadar daha vergi

ödemesinden kurtulabileceği görülmektedir. Kurtulunacak bu

vergiye karşılık ilave arıtma nedeniyle katlanılması gereken temizleme maliyeti ise sadece
AFQ1QE alanı kadar olacaktır. Bu da gösteriyor ki, kirletici birimler sözünü ettiğimiz ilave
arıtmayı gerçekleştirerek AEF alanı kadar avantajı elde edebileceklerdir. Bu nedenle, kirletici
birimler Q1Q kadar arıtma yapmak yerine, QEQ kadar arıtma yapmayı tercih
edeceklerdir.Konuya toplum açısından bakıldığında,QEQ1 kadar ilave arıtma yapılması
halinde katlanılan temizleme maliyeti AFQ1QE alanı kadarken,çevre maliyetinde ilave olarak
meydana gelecek azalış ADQ1QE olacağından toplum refahında ek olarak ADF alanı kadar
bir artışın gerçekleşmesi mümkün olacaktır.
Diğer taraftan, kirletici birimlerin arıtmayı QE noktasının soluna taşıması hem onlar
hem de toplum için daha uygun olmaz mı sorusunu ele aldığımızda,ek olarak Q2QE kadarlık
arıtmanın

gerçekleştirilmesi kirletici birimlerin HAQEQ2 alanı kadar daha az vergi

ödemesini sağlayacaktır. Ancak bu, ilave olarak GAQEQ2 kadar arıtma maliyetine
katlanılmasını gerektireceğinden, kirletici birimler GAH alanı kadar zarara uğrayacaklardır.
Bu zarara katlanmak istemeyen kirletici birimler QEQ kadar atık arıtmayı tercih edeceklerdir.
Aynı şekilde, ek olarak Q2QE kadarlık arıtmanın gerçekleştirilmesi toplum açısından
da refah azalışına neden olacağı için olumlu sonuç yaratmayacaktır. Çünkü Q2QE kadarlık
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arıtmanın

gerçekleştirilmesi

toplumun GAQEQ2 kadar arıtma maliyetine katlanılmasını

gerektirecek,bu maliyete karşın çevre maliyetindeki azalış sadece IAQEQ2 alanı kadar
olacaktır.Bu durum ise toplumsal olarak GAI alanı kadar ilave bir maliyete katlanılması
anlamını taşıyacaktır.Dolayısıyla kirletici birimlerin QEQ kadar atığa ek olarak Q2QE kadar
atığı arıtmayı istememeleri toplumun GAI kadar refah azalışına maruz kalmasını
önleyecektir.Bu durumda kamu otoritesi tarafından çevre vergisinin

uygulanması

halinde,marjinal çevre maliyeti ile marjinal temizleme maliyeti eğrilerinin kesiştiği noktanın
belirlediği atık miktarından daha fazla ya da daha düşük atığın çevreye bırakılması hem
kirletici birimler,hem de toplum açısından uygun olmamaktadır.

5.2. Atık Vergisi ve Yeni Teknolojiler
Atık vergisi şeklinde düzenlenmiş çevre vergisinin

daha yeni teknolojilerin

benimsenmesine ilişkin etkisini bu amaçla çizilmiş 15 numaralı şekille açıklayabiliriz.
Şekildeki mçm eğrisi atıkların neden olduğu marjinal çevre maliyetini,mtm ise belirli bir
teknoloji çerçevesinde ilave bir birim atık arıtmanın maliyetini göstermektedir.Burada çevre
vergisi uygulamasının yeni teknolojilerin kullanımı üzerindeki etkisini görebilmek
amacıyla,eski ve yeni arıtma teknolojilerini göstermek için mtme ve mtmy olmak üzere iki
farklı marjinal temizleme maliyeti eğrisi kullanılmıştır.
Kirletici birimler eski teknolojide,yani marjinal temizleme maliyeti fonksiyonu mtme
iken, atık miktarını QEQ1 kadar azaltarak ACQ1QE kadar vergi ödemekden kurtulmaktadır.
Ancak kirleticiler bu kadar atık arıtarak toplam olarak AQ1QE alanı ile gösterilen temizleme
maliyetine katlandıkları için ACQ1 alanı, yani “a” alanı kadar avantaj elde etmektedirler.
Kirleticiler yeni bir arıtma teknolojisini kullandıklarında yani marjinal temizleme
maliyeti fonksiyonu mtmy olduğunda, daha düşük maliyetle arıtmayı gerçekleştirebilme
olanağını elde etmektedirler. Bu durumu şekil üzerinde de görebilmek mümkündür.Görüldüğü
gibi, kirleticiler atık miktarını QEQ1 kadar azaltabilmek için artık AQ1QE alanı kadar değil,
DQ1QE kadar temizleme maliyetine katlanmaktadırlar.Bu durum da gösteriyor ki kirletici
birimler yeni teknolojiyi kullanmak suretiyle AQ1D alanı ya da “b” alanı kadar ilave avantaj
elde etmektedir.
Ancak,atık vergisinin yeni teknolojileri teşvik edici etkisi b alanı ile sınırlı
değildir.kirletici birimler marjinal temizleme maliyetini birim başına alınan atık vergisine
eşitleyeceklerinden,arıtılan atık miktarı QEQ1 ile sınırlı olmayacak,Q2QE kadar daha atık
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arıtımı gerçekleştirilecektir.Bu ilave atık arıtımıyla kirleticiler EAQEQ2 kadarlık

vergi

ödemesinden daha kurtulmuş olacaktır.Ancak belirtilen miktardaki atığın arıtılması için

Şekil 15:Atık Vergileri ve Yeni Teknolojiler

katlanılan temizleme maliyeti EDQEQ2olacağından,kirletici birimler b alanına ek
olarak EAD alanını,yani c alanını kazanmış olacaklardır.
Bu durum bize, kamu otoritesi tarafından optimal atık miktarının değiştirilmediği
varsayımı altında,yani şekildeki gibi OQE olarak kaldığı kabul edildiğinde,atık vergisinin
çevre standardı uygulamasına göre yeni teknolojilerin benimsenmesini daha fazla teşvik edici
bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir.
Bir başka ifadeyle çevre vergilerinin en önemli üstünlüklerinden birisi de kirliliğin
kontrol edilmesine ilişkin teknolojik gelişmeyi teşvik edici niteliğinin kuvvetli olmasıdır. Atık
birimi başına konan vergi nedeniyle, firmalar bıraktığı atığın miktarını belli bir düzeye
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indirdiğinde katlanacağı maliyet eski teknolojiye göre katlanılacak arıtma maliyeti ile
ödeyeceği vergi borcundan oluşmaktadır. Eğer kirletici birim yeni teknolojiyi uygulayıp
marjinal temizleme maliyetini düşürebilirse, bıraktığı atık miktarı ve buna bağlı olarak
ödeyeceği vergi miktarı azalacaktır. Böylece, kirliliğin kontrol edilmesine ilişkin toplam
maliyet, yani çevre politikasına uyum maliyetleri, çevre standartları uygulamasına göre daha
fazla azalmakta, yeni teknolojilerin geliştirilmesi daha çok teşvik edilmektedir. Bunun temel
sebebi atık vergisi uygulandığında kirletici firmalar hem vergi ödemekte, hem de kirliliği
azaltıcı maliyetlere katlanmakta iken, kirliliği azaltmaya yönelik çevre
kirleticiler standarda uydukları takdirde sadece kirliliği

standartlarında,

azaltmaya yönelik maliyetlere

katlanmalarıdır.

5.3. Atık Vergisi ve Marjinal Temizleme Maliyetlerinin Eşitlenmesi
Çevre standartları ile ilgili açıklamalar sırasında belirttiğimiz gibi, belirli bir bölgede
faaliyette bulunarak çevreye atık bırakan tüm kirletici birimlerin

marjinal temizleme

maliyetlerinin eşitlenmesi kaynakların etkin tahsisini sağlayan atık miktarına ya da
kaynakların etkin tahsisini sağlayan atık miktarının esasen marjinal çevre maliyetinin
bilinememesine bağlı olarak belirlenememesi dolayısıyla kamu otoritesi tarafından hedeflenen
atık miktarına en düşük toplumsal maliyetle ulaşılması anlamını taşımaktadır. Bu nedenle,
eğer herhangi bir çevre politikası aracı, kamu(çevre) otoritesinin daha temiz bir çevre hedefi
açısından belirlediği bir alıcı ortama atık bırakan tüm kirleticilerin marjinal temizleme
maliyetlerini kendiliğinden, bir başka deyişle kamu otoritesinin ilave bir çabasına gerek
kalmaksızın eşitleyici bir işlevi varsa,hedef atık miktarına ya da kaynakların etkin tahsisini
sağlayan atık miktarına en düşük toplumsal maliyetle ulaşılacaktır.
Atık vergisi şeklinde düzenlenmiş çevre vergilerinin

kirletici birimlerin marjinal

temizleme maliyetlerini kendiliğinden eşitleyici işlevinin olup olmadığı konusunu

16

numaralı şekil yardımıyla açıklamak mümkündür. Kamu otoritesi bir birim atık başına AQE
kadar,yani V kadar vergi koymuştur. Şekilde görüldüğü gibi 1 ve 2 numaralı olmak üzere iki
kirletici birim bulunmaktadır ve bunların marjinal temizleme maliyet fonksiyonları sırasıyla
MTM1 ve MTM2 ile gösterilmiştir.Atık vergisi uygulanmaya başlamadan önce 1 numaralı
kirletici birim (OQ1') kadar, 2 numaralı kirletici birim (OQ2') kadar atık bırakmaktadır.
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Birim başına alınan V kadarlık atık vergisi sonrasında, kirletici birimler, kendi
marjinal temizleme maliyetlerini birim başına alınacak atık vergisine eşitleyerek ne kadar
atığı arıtacaklarını belirleyeceklerdir. Bundan dolayı, 1 numaralı kirletici bu vergiyi kendi
marjinal temizleme maliyetine eşitleyen C noktasını esas alarak Q3Q1' kadar atık arıtacaktır.
2 numaralı kirletici ise birim başına alınan vergiyi kendi marjinal temizleme maliyetine
eşitleyen B noktasını esas alarak Q2Q2' kadar atık arıtacaktır.
Bu kirleticilerin bu kadar atık arıtımlarına ilişkin olarak katlandıkları marjinal
temizleme maliyetlerine bakıldığında, 1 numaralı kirleticinin marjinal temizleme maliyeti
olan CQ3 ile 2 numaralı kirleticinin marjinal temizleme maliyeti olan BQ2 nin birbirine eşit
olduğu görülmektedir. Bunun nedeni iki kirleticinin de kendi marjinal temizleme maliyetlerini
kamu otoritesi tarafından saptanmış vergi miktarı olan V'ye eşitlemeleridir. Görüldüğü gibi,
Şekil 16:Atık Vergisi ve Marjinal Temizleme Maliyetlerinin Eşitlenmesi
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atık vergisi kirletici birimlerin

marjinal temizleme maliyetlerini kendiliğinden

eşitleyici bir niteliğe sahiptir.
Böylece 1 numaralı kirleticinin arıttığı Q3Q1' ile 2 numaralı kirleticinin arıttığı Q2Q2'
kadarlık atık miktarlarının toplamı olan QEQ1 kadarlık atık en düşük toplumsal maliyetle
arıtılmış olacaktır.Bir başka ifadeyle, kullandığı teknoloji nedeniyle,diğer kirleticiye göre
daha düşük maliyetlerle arıtma yapabilen 1 numaralı kirletici; çevre vergisi nedeniyle,2
numaralı kirletici birime göre nispi olarak daha fazla atık arıtmış,dolayısıyla belirli bir atık
miktarının temizlenmesinin topluma maliyeti minimum kılınmıştır.Atık vergisinin kirletici
birimlerin marjinal temizleme maliyetlerini kendiliğinden eşitleyici niteliği çevre idaresinin,
kirletici birimlerin kullandıkları arıtma teknolojileri ve marjinal temizleme maliyetlerine
ilişkin verilerin elde edilerek

gerekli önlemin alınması vb. gibi ek maliyet getiren

uygulamasına ihtiyacı ortadan kaldırmıştır.

Atık vergisi kirletici birimlerin marjinal temizleme maliyetlerini kendiliğinden
eşitlemiş ve etkin atık miktarına (bazı durumlarda hedef atık miktarına) toplumsal olarak en
düşük maliyetle ulaşılmıştır.Bu sonuç kirletici birimlerin kendi mtm’lerini, birim başına
alınan atık vergisine eşitlemesinden kaynaklanmış ve 1 numaralı kirletici nispi olarak daha
fazla atık arıtmıştır.

5.4. Genel Değerlendirme
Atık vergisi şeklinde düzenlenmiş çevre vergilerini değerlendirirken öncelikle
uygulamada çevre vergilerinin optimal kaynak dağılımını sağlayacak şekilde kullanımının
mümkün olmadığını belirtmek gerekir. Bunun en önemli nedeni marjinal dışsal maliyetin
belirlenmesindeki güçlük hatta imkansızlıktır.Yukarıda da görüldüğü gibi, atık vergisinin
uygulanabilmesi için marjinal dışsal maliyetin, yani marjinal çevre maliyetinin bilinmesi
gerekmektedir. Söz konusu marjinal maliyetin parasal değerini belirlemek ise çok kolay
değildir. Ayrıca, konacak optimal vergi, mevcut marjinal dışsal maliyete göre değil,optimal
atık düzeyinde ortaya çıkacak marjinal çevre maliyetine bakılarak belirlenecektir.Dolayısıyla,
optimal atık düzeyindeki marjinal çevre maliyetinin parasal değerinin hesaplanmasına ilişkin
güçlük bir başka sorunu oluşturmaktadır.
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Yukarıda da görüldüğü gibi,optimal kirlilik düzeyindeki marjinal çevre maliyetine eşit
vergi konması olarak ifade edilebilecek “birinci en iyi” çözümün nedenlerle olanaksız olması
dolayısıyla, mevcut kirlilik düzeyinin yarıya indirilmesi gibi belirli çevre hedeflerine ulaşmak
için birim başına alınacak atık vergisi optimal kaynak tahsisini

sağlamasa da,kirletici

birimlerin marjinal temizleme maliyetlerini kendiğinden eşitleyici özelliği nedeniyle, bizi
belirlenen hedeflere en düşük maliyetle ulaştıracaktır.
Alınacak atık vergisinin, firmaların alacağı endüstriye giriş-çıkış kararlarını
etkileyerek,kaynak tahsisini uzun dönemde nasıl etkileyeceği sorusu cevaplanması gereken
bir başka soruyu oluşturmaktadır. Firmalar piyasa fiyatlarını etkileyemeyecek kadar küçük
ise, marjinal çevre maliyetinin belirlenebildiği varsayımı altında, uygulanacak atık vergisi
uzun dönemde de optimaliteyi sağlayacaktır. Optimal atık düzeyinde marjinal çevre
maliyetine eşit olarak alınan atık vergisi kısa dönemde firmanın arzulanan düzeyde atık
bırakmasını sağlayacaktır. Ancak, atık vergileri bazı durumlarda uzun dönemde optimaliteyi
sağlayamamaktadır. Eğer atık miktarı arttıkça marjinal çevre maliyeti sabit kalmıyorsa,
kirletici firmaların büyük ölçekli firmalar olması halinde konacak atık vergisi,piyasaya girişçıkış kararlarının etkilenmesi nedeniyle, tek başına uzun dönemde etkin kaynak tahsisini
sağlayamayacaktır.
Kişilerin çevre kirliliğinden daha az etkilenmek ya da hiç etkilenmemek amacıyla
alacağı önlemler, sadece atık birimi başına uygulanacak optimal verginin miktarını düşürücü
etkiye sahip olmaları nedeniyle Pigou tipi verginin etkinliğini teorik olarak ortadan
kaldıramaz. Eğer kişilerin çevre kirliliğinden olabildiğince daha az etkilenmek amacıyla
alacağı önlemleri de göz önüne alarak atık vergisi tutarı belirleniyorsa kaynak tahsisinde
etkinlik sağlanacaktır.
Son olarak atık vergisi şeklinde düzenlenen çevre vergisini çevre standartlarıyla
karşılaştırdığımızda,

çevre kirliliğini belirli bir miktarda azaltmayı hedefleyen atık

vergilerinin bizi hedefe en düşük maliyetle ulaştırması ve çevre standartları gibi doğrudan
müdahalelerin kaynak tahsisini saptırma potansiyeli , neden atık vergilerinin tercih edildiği
sorusunun cevabı olduğunu görmekteyiz. Ayrıca, doğrudan müdahalelerin daha fazla bilgiye
gereksinim duyduğunu, atık vergilerinde ise kirletici birimlerin çevreye bıraktığı atığın
belirlenmesinin yeterli olduğunu belirtmek gerekir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Belirli bir alıcı ortama bırakılan atıklara birim başına, optimal atık düzeyinde ortaya
çıkacak marjinal dışsal maliyete (marjinal çevre maliyetine) eşit Pigou tipi vergi
konulduğunda, alınan bu vergi sözü edilen alıcı ortamdaki marjinal çevre maliyeti ile marjinal
temizleme maliyetinin eşitlenmesini sağlayarak toplumsal refahı maksimize edecektir.
Atık vergisi şeklinde düzenlenmiş çevre vergileri çevre standardı uygulamasına göre
yeni teknolojilerin benimsenmesini daha fazla teşvik edici bir etkiye sahiptir. Yine,kirletici
birimlerin marjinal temizleme maliyetlerini kendiliğinden eşitleyebilme niteliğinden
dolayı,atık vergileri optimal atık miktarına ya da kamu otoritesi tarafından belirlenen hedef
atık miktarına toplumsal olarak en düşük maliyetle ulaşılmasını sağlamaktadır.
Marjinal dışsal maliyetin belirlenmesindeki güçlük nedeniyle, atık vergilerinin
uygulamada optimal kaynak dağılımını sağlayacak şekilde kullanımı mümkün değildir. Bu
nedenle, mevcut kirlilik düzeyinin yarıya indirilmesi gibi belirli çevre hedeflerine ulaşmak
için birim başına alınacak atık vergisi optimal kaynak tahsisini

sağlamasa da,kirletici

birimlerin marjinal temizleme maliyetlerini kendiğinden eşitleyici özelliği nedeniyle, bizi
belirlenen hedeflere en düşük maliyetle ulaştıracaktır.
Optimal atık düzeyinde marjinal çevre maliyetine eşit olarak alınan atık vergisi kısa
dönemde firmanın arzulanan düzeyde atık bırakmasını sağlayacaktır. Ancak, atık vergileri
bazı durumlarda uzun dönemde optimaliteyi sağlayamamaktadır. Eğer atık miktarı arttıkça
marjinal çevre maliyeti sabit kalmıyorsa, kirletici firmaların büyük ölçekli firmalar olması
halinde konacak atık vergisi, piyasaya giriş-çıkış kararlarının etkilenmesi nedeniyle, tek
başına uzun dönemde etkin kaynak tahsisini sağlayamayacaktır
Çevre kirliliğini belirli bir miktarda azaltmayı hedefleyen atık vergilerinin bizi hedefe
en düşük maliyetle ulaştırması ve çevre standartları gibi doğrudan müdahalelerin kaynak
tahsisini saptırma potansiyeli neden atık vergilerinin tercih edildiği sorusunun
niteliğindedir.

cevabı

Ayrıca, doğrudan müdahalelerin daha fazla bilgiye gereksinim duyduğunu,

atık vergilerinde ise kirletici birimlerin çevreye bıraktığı atığın belirlenmesinin yeterli
olduğunu belirtmek gerekir.
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Bölüm Soruları

1-Neden özel tüketim vergisi şeklinde düzenlenmiş çevre vergisi yerine atık vergisi
kullanılmalıdır?
2- Atık vergilerinin toplumsal refah üzerindeki etkisini geometrik olarak nasıl gösterebiliriz?
3- Atık vergileri, kirletici birimlerin yeni teknolojileri kullanmalarını nasıl sağlar?
4-Atık vergileri kirletici birimlerin marjinal temizleme maliyetlerini kendiliğinden eşitleme
özelliğine sahip bir araç mıdır?
5- Atık vergileri, diğer kirletici ya da kirleticilere göre daha düşük maliyetle arıtma yapabilen
kirleticilerin nispeten daha fazla atığı arıtmalarını hangi özelliği sayesinde sağlamaktadır?

Çoktan Seçmeli Bölüm Soruları
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Aşağıda yer alan 1,2 ve 3 numaralı soruları, belirli bir alıcı ortama bırakılan atık
miktarının atık vergisiyle azaltılmasını gösteren şekle göre cevaplayınız.
1) Şekildeki OAQ alanı neyi göstermektedir?
A)Atık vergisi uygulanmadan önceki toplam çevre maliyeti
B)Atık vergisi uygulandıktan sonraki toplam çevre maliyeti
C)Atık vergisi uygulanmadan önceki toplam arıtma maliyeti
D)Atık vergisi uygulandıktan sonraki toplam arıtma maliyeti
E)Toplum refahındaki net artış.

2) Çevre kirliliğinin yarattığı maliyetteki azalış alanı hangi seçenekte gösterilmiştir?
A) CAQQ1
B) VCQ1O
C) VCO
D) VDQO
E) CDQ
3) Şekildeki CAQ alanı neyi ifade eder?
A) Atık vergisi sayesinde toplumsal refahta meydana gelen net artış
B) Atık vergisi uygulandıktan sonraki toplam arıtma maliyeti
C) Atık vergisi uygulanmadan önceki toplam çevre maliyeti
D)Atık vergisi sayesinde meydana gelen çevre kirliliği azalışı
E) Atık vergisi uygulandıktan sonraki toplam çevre maliyeti

107

4 ve 5 numaralı soruları, A ve B kirleticilerinin olduğu bir durumda atık vergisinin
etkisini göstermek üzere çizilen yukarıdaki şekle göre cevaplandırınız.
4) Yukarıdaki şekilden hangi sonucu çıkartamayız?
A) A kirleticisi nispi olarak daha az atık arıtmaktadır.
B) Vergi nedeniyle iki kirleticinin marjinal temizleme maliyetlerini birbirine
eşitlenmiştir.
C) B kirleticisi nispi olarak daha fazla atık arıtmaktadır.
D) Vergi kirleticilerin marjinal temizleme maliyetlerini birbirine eşitleyememiştir.
E) Birim başına alınan vergi, kirleticilerin marjinal temizleme maliyetlerine eşitlenmiştir.
5) A ve B kirleticilerinin katlanmış olduğu toplam arıtma maliyeti hangi seçenekte
gösterilmiştir?
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A) CQ1QE
B) CDQ1
C)OCQE
D) CDQ1QE
E) CDE

6) Atık vergisinin çeşitli yönlerine ilişkin olarak oluşturulan seçeneklerden hangisi
doğrudur?
A)Etkin kaynak tahsisini sağlayan üretim düzeyindeki marjinal çevre maliyetine eşit
tutarda üretim birimi başına vergi alınması gerekir.
B)Çevre idaresinin kirletici

birimlerin marjinal temizleme maliyetlerine ilişkin

bilgiye sahip olmasına gerek olmaksızın atık vergisi bizi etkin atık miktarına en
düşük maliyetle ulaştırır.
C) Atık vergisi uygulamasından dolayı,marjinal temizleme maliyeti ile marjinal çevre
maliyeti bütün atık düzeylerinde birbirine eşit olur.
D)Etkin kaynak tahsisini sağlayan atık miktarındaki toplam çevre maliyetine eşit tutarda
atık birimi başına vergi alınması gerekir.
E)Atık birimi başına alınacak verginin,atıkların neden olduğu ortalama çevre maliyetine
eşit olacak şekilde saptanması etkin atık miktarına ulaşılması bakımından çok büyük
önem taşımaktadır.
7)Atık vergisi ile özel tüketim vergisi olarak uygulanan çevre vergisi hakkındaki
seçeneklerden hangisi doğrudur?
A)Atık vergisi belirli bir miktardaki ürünün üretilmesi için bırakılması zorunlu olan atık
miktarına göre alınır.
B)Özel tüketim vergisinin çevre temizliğinde etkinlik için bütün üreticilerin farklı
teknolojileri kullanması zorunludur.
C)Özel tüketim vergisinin çevre temizliğinde etkinliği sağlayabilmesi için bütün
üreticilerin aynı teknolojiyi kullanması zorunludur.
D)Atık vergisi uygulamasında üreticilerin aynı teknolojiyi kullanması zorunludur.
E)Atık vergisi ile özel tüketim vergisinin etkin kaynak tahsisi bakımından herhangi bir
farklılığı yoktur.
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Çevre politikası aracı olarak atık vergisi uygulanmaktadır. Yukarıdaki şekli göz önüne alarak
aşağıdaki 8,9 ve 10 numaralı soruları cevaplayınız.
8) Şekilde yer alan BQ1QE alanı neyi gösterir?
A) Kirletici birimlerin atık miktarı.
B) Kirletici birimlerin arıttığı atık miktarı.
C) Kirletici birimlerin katlandığı toplam arıtma maliyeti.
D) Kirletici birimlerin ödemekten kurtulduğu vergi miktarı.
E) Toplum refahındaki net artış.
9) Şekilde yer alan BCQ1 alanına ilişkin hangi seçenek doğrudur?
A) Kirletici birimlerin katlandığı toplam arıtma maliyeti.
B) Kirletici birimlerin ödeyeceği toplam vergi miktarı.
C) Kaynak dağılımında etkinliği sağlayan atık miktarı.
D) Toplum refahındaki net artış.
E) Kirletici birimlerin ödemekten kurtulduğu vergi miktarı.
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10) Şekildeki OCQ1 alanına ilişkin doğru seçenek hangisidir?
A) Toplum refahındaki net artış.
B) Kirletici birimlerin ödemekten kurtulduğu vergi miktarı.
C) Atık vergisi uygulanmadan önceki toplam çevre maliyeti.
D) Atık vergisi uygulamasından sonraki toplam çevre maliyeti.
E) Kirletici birimlerin ödeyeceği toplam vergi miktarı.
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6. PAZARLANABİLİR KİRLETME HAKLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Pazarlanabilir Kirletme Hakları ve Toplumsal Refah
6.2. Pazarlanabilir Kirletme Hakları ve Yeni Teknolojiler
6.3. Pazarlanabilir Kirletme Hakları ve Marjinal Temizleme Maliyetlerinin
Eşitlenmesi
6.4.
Genel Değerlendirme
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Pazarlanabilir kirletme
hakları

Önemli bir başka çevre
politikası aracı olan
pazarlanabilir kirletme
haklarının toplumsal
refah,yeni teknolojilerin
benimsenmesi ve atıkların en
düşük maliyetle arıtılması
bakımından etkilerinin
öğrenilmesi
amaçlanmaktadır.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Okumak,araştırmak,analiz
etmek.
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Anahtar Kavramlar
Pazarlanabilir kirletme hakları
Atık permi sistemi
Ambiyen permi sistemi
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6.Pazarlanabilir Kirletme Hakları
Çevre kirliliğine yörelik olarak kullanılabilecek bir diğer çevre politikası aracı da
pazarlanabilir kirletme haklarıdır. Bunlar atık permileri olarak anılabildiği gibi, literatürde
permi sistemleri olarak da incelenmektedir. Küresel ısınmaya ilişkin bölümde de görüleceği
gibi karbon emisyonunu azaltmaya yönelik karbon permi sistemi atık permi sisteminin bir
türüdür.
Pazarlanabilir

kirletme

haklarını

genellikle

ambiyen

permi

sistemi,

atık

(emisyon)permi sistemi ve kirlilik dengeleme sistemi olmak üzere üçe ayırıp incelemek
mümkündür.
Ambiyen permi sisteminde kirletme haklarında kirletici birimler tarafından bırakılan
atıkların çevreyi kirletici etkisi önem taşımakta ve kirletme hakları bu kirleticilik etkisi ile
ilişkilendirilmektedir. Bu sistemde her bir alıcı ortam için bırakılmasına izin verilen kirletici
madde miktarını gösteren permi çıkarılmakta, herhangi bir alıcı ortam için her kirletici
birimin bıraktığı bir birim atığın çevreye verdiği zarar aynı olmadığı için pazarlanabilir
kirletme hakları bire bir olarak değiştirilememektedir. Bu nedenle, herhangi bir alıcı ortamı
kirletici faaliyetleri olan kirletici şirketlerin bıraktıkları atıkların çevreye verdiği zarara göre
kirletme hakkı satın alması gerekecektir. Bir başka ifadeyle, çevreyi kirletici etkisi daha fazla
olan bir bir birim atık bırakan kirletici birimin, çevreyi kirletici etkisi daha az olan bir birim
atığı boşaltan kirletici birime göre daha fazla kirletme hakkı satın alması gerekecektir.
Atık (emisyon) permi sisteminde ise kirletme permileri alıcı ortama bırakılacak atık
miktarıyla bağlantılı olarak çıkarılmaktadır. Çevre idaresi belirli bir alıcı ortama atık
bırakacak kirletici birimlerin satın alabileceği, bire bir olarak değiştirilebilecek ve belli bir
sürede çevreye ne kadar atık bırakılabileceğini gösteren atık permileri vermektedir.
Kirlilik dengeleme sistemi ise ilk iki sistemin olumsuz özelliklerini ortadan
kaldırmaya yönelik permi sistemidir. Bu sistemde, kirletme permileri, her bir alıcı ortama
için belirli bir sürede (bir hafta da, bir ayda vb.)bırakılmasına izin verilen atık bakımından
tanımlanmakta, atıkların kirletici etkileri göz önüne alınmamaktadır. Kirlilik dengeleme
sistemi bu yönüyle atık (emisyon) permi sistemine benzemektedir. Ancak, kirletici
kaynakların ellerindeki permileri birebir olarak değiştirebilmeleri mümkün değildir.Bu
sistemde permi ticareti, atıkların içerdiği maddelerin çevreye ilişkin zararına bağlı olarak
yapılabilmektedir. Eğer herhangi bir alıcı ortamdaki belli bir atığın kirletici etkisi bir başka
117

kirletici birimin bıraktığı atığın kirletici etkisine eşit ise kirletme hakları permiler bire bir
olarak alınıp satılabilecektir.
Dersin kapsamı çerçevesinde bu bölümde pazarlanabilir kirletme hakları olarak atık
permi sistemi ele alınacak, pazarlanabilir kirletme haklarının türlerinin çeşitli yönleriyle
incelenmesine yer verilmeyecektir.Bu açıdan bakıldığında pazarlanabilir kirletme haklarını,
çevreye bırakılmasına izin verilecek atık miktarına (hedef atık miktarı) ya da olması gerektiği
gibi optimal atık miktarına eşit tutarda atık bırakılmasına izin verildiğini gösteren ve kendi
piyasasında alınıp satılabilen değerli kağıtlar olarak tanımlamak mümkündür.
Pazarlanabilir kirletme haklarının kendi piyasasında oluşan ve bir birimlik atığın alıcı
bir ortama bırakılmasının fiyatının atık vergisinin yarattığı etkiye benzer şekilde kirliliği
azaltıcı etki oluşturabilmesi için bu fiyatın gerçek durumu yansıtması,piyasa oyuncularının
manipülasyonuna alet olan bir piyasanın ortaya çıkardığı fiyat olmaması büyük önem
taşımaktadır.Bu nedenle,aksi belirtilmediği sürece bu bölümdeki anlatımlarda permi
piyasasında rekabet koşullarının hakim olduğu ve dolayısıyla permi fiyatının atıkların gerçek
maliyetini yansıttığı kabul edilecektir.

6.1. Pazarlanabilir Kirletme Hakları ve Toplumsal Refah

17 numaralı şekilde de görüldüğü gibi, pazarlanabilir kirletme hakları uygulamasından
önce kirletici birimler çevreye OQ kadar serbestçe atık bırakmaktadırlar ve bu atık miktarı
topluma OBQ kadar çevre maliyeti yüklemektedir. Pazarlanabilir kirletme hakları
uygulamasıyla belirli bir bölgedeki kirletici birimlerin atık miktarını azaltarak, belirli bir
dönemde çevreye etkin kaynak tahsisini sağlayan atık miktarına, yani marjinal çevre maliyeti
eğrisi ile marjinal temizleme maliyeti eğrisinin eşitliğinin belirlediği atık miktarı olan OQE
kadar atık bırakmalarının sağlanması amaçlanmaktadır. Bu nedenle, piyasaya etkin kaynak
tahsisini sağlayan atık miktarı kadar atık

bırakma iznini gösteren pazarlanabilir permi

çıkarılmaktadır.Serbest rekabet koşullarının geçerli olduğu permi piyasasında alınıp satılan bu
permilerin fiyatı,ya da

bir başka ifadeyle belirli bir bölgede bir birim atık bırakmanın

bedelinin AQE olarak gerçekleştiği kabul edilmektedir.
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Uygulanan permi sisteminin

etkin kaynak tahsisini sağlayan atık miktarına,yani

marjinal çevre maliyeti eğrisi ile marjinal temizleme maliyeti eğrisinin eşitliğinin belirlediği
atık miktarına ulaşılmasını nasıl sağlayacağını şekil üzerinde görebilmek için, öncelikle
kirletici birimlerin toplam olarak hala OQ kadar atık bırakmayı düşündüklerini
varsayalım.Böyle bir durumda kirletici atıkları bırakan birimler,piyasaya o kadar atık
bırakılmasını sağlayacak permi çıkarılmış olsaydı ve permi fiyatı AQE olarak kalsaydı toplam
olarak PCQO alanı kadar permi bedeli ödeyeceklerini düşünebiliriz. Kirletici birimler atık
miktarını , etkin kaynak tahsisini sağlayan atık miktarı olan OQE miktarına düşürdüklerinde
ACQQE kadar permi bedeli ödemesinden kurtulmakla birlikte, AQQE kadar temizleme
maliyetine katlanacaklardır.Katlanılan temizleme maliyeti kurtulunan permi ödemesinden
daha düşük olduğundan, QEQ kadar arıtma yapmak kirletici birimler için ACQ alanı kadar
avantaj sağlayacaktır.
Şekil 17: Pazarlanabilir Kirletme Hakları ve Toplumsal Refah

Konuya toplum açısından bakıldığında, çevre kirliliğinin neden olduğu maliyetteki
azalış ile katlanılan arıtma maliyetini göz önüne almak gerekir. Daha önce de belirttiğimiz
gibi, permi uygulamasından

önce kirletici birimler çevreye OQ kadar serbestçe atık
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bırakmaktadırlar ve bu atık miktarı topluma OBQ kadar çevre maliyeti yüklemektedir. Bu
atık miktarında kirletici birimler ve dolayısıyla toplum herhangi bir arıtma maliyetine
katlanmamaktadır. Permi uygulamasından sonra çevre kirliliğinde bir azalış meydana geliyor
ve çevre maliyetindeki azalış nedeniyle toplum refahında meydana gelen bu brüt artışı
şekildeki ABQQE alanı göstermektedir. Bir başka deyişle,bu alan permi uygulaması
sonrasındaki çevre kirliliğindeki toplam azalış

alanı olmaktadır.Atık miktarının QE'ye

çekilebilmesi için kirletici birimlerin ve dolayısıyla toplumun katlandığı temizleme maliyeti
ise AQQE alanıyla gösterilmektedir.Buradan pazarlanabilir kirletme hakları

uygulamasıyla

toplum refahındaki net artışa ulaşabilmek için belirttiğimiz iki alan arasındaki farkı bulmamız
gerekecektir.Şekilde de açık bir şekilde görüldüğü gibi, ABQ alanı toplum refahındaki net
artışı göstermektedir.
Burada akla neden Q1Q kadar arıtma yapılırsa bu hem kirletici birimler, hem de
toplum için daha iyi olmaz mıydı sorusu gelebilir. Hatta arıtılan atık miktarı Q2Q kadar
olduğunda toplumsal refah artışı maksimum olmaz mıydı şeklinde bir başka soruyu da
sorabiliriz.Burada önce ilk soruyu ele aldığımızda kirletici birimlerin Q1Q kadar arıtma
yapması halinde katlanılan arıtma maliyetinin FQQ1 alanı olacağı görülecektir. Buna karşılık
kirleticiler, ECQQ1 alanı kadar permi bedeli ödemesinden kurtularak ECQF alanı kadar
avantaj elde edeceklerdir.Azaltılan çevre kirliliği maliyeti ise DBQQ1 alanı kadar
olacaktır.Burada kirletici birimler için, elde edilen ECQF alanı kadarlık avantaj yeterli
olmayacaktır.
Burada kirletici birimlerin Q1Q 'e ek olarak QEQ1 kadar arıtma yapmaları halinde,
AEQ1QE kadar daha permi bedeli ödemesinden kurtulabileceği görülmektedir. Kurtulunacak
bu bedele karşılık ilave arıtma nedeniyle katlanılması gereken temizleme maliyeti ise sadece
AFQ1QE alanı kadar olacaktır. Bu da gösteriyor ki, kirletici birimler sözünü ettiğimiz ilave
arıtmayı gerçekleştirerek AEF alanı kadar avantajı elde edebileceklerdir. Bu nedenle, kirletici
birimler Q1Q Q1Q kadar arıtma yapmak yerine, QEQ kadar arıtma yapmayı tercih
edeceklerdir.Konuya toplum açısından bakıldığında,QEQ1 kadar ilave arıtma yapılması
halinde katlanılan temizleme maliyeti AFQ1QE alanı kadarken,çevre maliyetinde ilave olarak
meydana gelecek azalış ADQ1QE olacağından, toplum refahında ek olarak ADF alanı kadar
bir artışın gerçekleşmesi mümkün olacaktır.
Diğer taraftan, kirletici birimlerin arıtmayı QE noktasının soluna taşıması hem onlar
hem de toplum içindaha uygun olmaz mı sorusunu ele aldığımızda,ek olarak Q2QE kadarlık
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arıtmanın gerçekleştirilmesi kirletici birimlerin HAQEQ2 alanı kadar daha az permi bedeli
ödemesini sağlayacaktır. Ancak bu, ilave olarak GAQEQ2 kadar arıtma maliyetine
katlanılmasını gerektireceğinden,kirletici birimler GAH alanı kadar zarara uğrayacaklardır.
Bu zarara katlanmak istemeyen kirletici birimler QEQ kadar atık arıtmayı tercih edeceklerdir.
Aynı şekilde, ek olarak Q2QE kadarlık arıtmanın gerçekleştirilmesi toplum açısından
da refah azalışına neden olacağı için olumlu sonuç yaratmayacaktır. Çünkü Q2QE kadarlık
arıtmanın

gerçekleştirilmesi

toplumun GAQEQ2 kadar arıtma maliyetine katlanılmasını

gerektirecek,bu maliyete karşın çevre maliyetindeki azalış sadece

IAQEQ2 alanı kadar

olacaktır.Bu durum ise toplumsal olarak GAI alanı kadar ilave bir maliyete katlanılması
anlamını taşıyacaktır.Dolayısıyla kirletici birimlerin QEQ kadar atığa ek olarak, Q2QE kadar
atığı arıtmayı istememeleri toplumun GAI kadar refah azalışına maruz kalmasını
önleyecektir.Bu durumda devlet

tarafından pazarlanabilir kirletme hakları uygulamasına

geçilmesi halinde,marjinal çevre maliyeti ile marjinal temizleme maliyeti eğrilerinin kesiştiği
noktanın belirlediği atık miktarından daha fazla ya da daha düşük atığın çevreye bırakılması
hem kirletici birimler,hem de toplum açısından uygun olmamaktadır.

6.2. Pazarlanabilir Kirletme Hakları ve Yeni Teknolojiler

Pazarlanabilir kirletme haklarının

daha yeni teknolojilerin benimsenmesine ilişkin

etkisini bu amaçla çizilmiş 18 numaralı şekille açıklayabiliriz. Bilindiği gibi, şekildeki mçm
eğrisi atıkların neden olduğu marjinal çevre maliyetini,mtm ise belirli bir teknoloji
çerçevesinde ilave bir birim atık arıtmanın maliyetini göstermektedir.Burada kirlilik permileri
uygulamasının yeni teknolojilerin kullanımı üzerindeki etkisini görebilmek amacıyla,eski ve
yeni arıtma teknolojilerini göstermek için MTMe ve MTMy olmak üzere iki farklı marjinal
temizleme maliyeti eğrisi kullanılmıştır.
Kirletici birimler eski teknolojide,yani marjinal temizleme maliyeti fonksiyonu MTMe
iken, atık miktarını QEQ1 kadar azaltarak,piyasada AQE fiyatından satın alınabilecek OQ1
kadar perminin mevcut olduğu varsayımıyla,

ACQ1QE kadar

permi bedeli ödemekden

kurtulmaktadır. Ancak kirleticiler bu kadar atık arıtarak toplam olarak AQ1QE alanı ile
gösterilen temizleme maliyetine katlandıkları için ACQ1 alanı, yani “a” alanı kadar avantaj
elde etmektedirler.
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Şekil 18: Pazarlanabilir Kirletme Hakları ve Yeni Teknolojiler

Kirleticiler yeni bir arıtma teknolojisini kullandıklarında yani marjinal temizleme
maliyeti fonksiyonu MTMy olduğunda, daha düşük maliyetle arıtmayı gerçekleştirebilme
olanağını elde etmektedirler. Bu durumu şekil üzerinde de görebilmek mümkündür.Görüldüğü
gibi, kirleticiler atık miktarını QEQ1 kadar azaltabilmek için artık AQ1QE alanı kadar değil,
DQ1QE kadar temizleme maliyetine katlanmaktadırlar.Bu durum da gösteriyor ki kirletici
birimler yeni teknolojiyi kullanmak suretiyle AQ1D alanı ya da “b” alanı kadar ilave avantaj
elde etmektedir.
Ancak,pazarlanabilir kirletme haklarının yeni teknolojileri teşvik edici etkisi b alanı
ile sınırlı değildir.Kirletici birimler marjinal temizleme maliyetini bir birim atık bırakma
hakkını veren permi fiyatına eşitleyeceklerinden,arıtılan atık miktarı QEQ1 ile sınırlı
olmayacak, Q2QE kadar daha atık arıtımı gerçekleştirilecektir.Bu ilave atık arıtımıyla
kirleticiler EAQEQ2 kadarlık permi bedeli ödemesinden daha kurtulmuş olacaktır.Ancak
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belirtilen miktardaki atığın arıtılması için katlanılan temizleme maliyeti

EDQEQ2

olacağından,kirletici birimler b alanına ek olarak EAD alanını,yani c alanını kazanmış
olacaklardır.
Bu durum bize, kamu otoritesi tarafından optimal atık miktarının değiştirilmediği
varsayımı altında,yani şekildeki gibi OQE olarak kaldığı kabul edildiğinde, pazarlanabilir
kirletme haklarının yeni teknolojilerin benimsenmesini teşvik edici etkisinin atık vergisi ile
aynı olduğunu göstermektedir.

6.3. Pazarlanabilir Kirletme Hakları ve Marjinal Temizleme
Maliyetlerinin Eşitlenmesi
Daha önce belirttiğimiz gibi, belirli bir bölgede faaliyette bulunarak çevreye atık
bırakan tüm kirletici birimlerin marjinal temizleme maliyetlerinin eşitlenmesi kaynakların
etkin tahsisini sağlayan atık miktarına ya da kaynakların etkin tahsisini sağlayan atık
miktarının esasen marjinal çevre maliyetinin bilinememesine bağlı olarak belirlenememesi
dolayısıyla kamu otoritesi tarafından hedeflenen atık miktarına en düşük toplumsal maliyetle
ulaşılması anlamını taşımaktadır. Bu nedenle, eğer herhangi bir çevre politikası aracı,
kamu(çevre) otoritesinin daha temiz bir çevre hedefi açısından belirlediği bir alıcı ortama atık
bırakan tüm kirleticilerin marjinal temizleme maliyetlerini kendiliğinden, bir başka ifadeyle,
kamu otoritesinin ilave bir çabasına gerek kalmaksızın eşitleyici bir işlevi varsa, hedef atık
miktarına ya da kaynakların etkin tahsisini sağlayan atık miktarına en düşük toplumsal
maliyetle ulaşılacaktır.
Pazarlanabilir kirletme hakları uygulamasının kirletici birimlerin marjinal temizleme
maliyetlerini kendiliğinden eşitleyici işlevinin olup olmadığı konusunu Şekil 19 yardımıyla
açıklayabiliriz. Çevre idaresinin daha temiz çevre hedefine ulaşmak amacıyla çıkarmış olduğu
permilerin alınıp satıldığı piyasada bir birim atık bırakma hakkını veren permi fiyatının AQE
olarak belirlendiği kabul edilmektedir.

Şekilde de görüldüğü gibi, 1 ve 2 numaralı olmak

üzere iki kirletici birim bulunmaktadır ve bunların marjinal temizleme maliyet fonksiyonları
sırasıyla MTM1 ve MTM2 ile gösterilmiştir. Permi uygulaması başlamadan önce 1 numaralı
kirletici birim (OQ1') kadar, 2 numaralı kirletici birim (OQ2') kadar atık bırakmaktadır.
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Şekil 19: Kirletme Hakları ve Marjinal Temizleme Maliyetlerinin

Eşitlenmesi

AQE kadarlık permi fiyatı nedeniyle, kirletici birimler, kendi marjinal temizleme
maliyetlerini

bu

permi

fiyatına

eşitleyerek

ne

kadar

kirli

atığı

arıtacaklarını

belirleyeceklerdir.Bundan dolayı, 1 numaralı kirletici sözü edilen permi fiyatını kendi
marjinal temizleme maliyetine eşitleyen C noktasını esas alarak Q3Q1' kadar atık arıtacaktır.
2 numaralı kirletici ise bu permi fiyatını kendi marjinal temizleme maliyetine eşitleyen B
noktasını esas alarak Q2Q2' kadar atık arıtacaktır.
Bu kirleticilerin bu kadar atık arıtımlarına ilişkin olarak katlandıkları marjinal
temizleme maliyetlerine bakıldığında, 1 numaralı kirleticinin marjinal temizleme maliyeti
olan CQ3 ile 2 numaralı kirleticinin marjinal temizleme maliyeti olan BQ2 nin birbirine eşit
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olduğu görülmektedir. Bunun nedeni iki kirleticinin de kendi marjinal temizleme maliyetlerini
permi piyasasında belirlenen permi fiyatına eşitlemeleridir. Görüldüğü gibi, pazarlanabilir
kirletme hakları uygulaması, atık vergisinde olduğu gibi, kirletici birimlerin

marjinal

temizleme maliyetlerini kendiliğinden eşitleyici bir niteliğe sahiptir.
Böylece 1 numaralı kirleticinin arıttığı Q3Q1' ile 2 numaralı kirleticinin arıttığı Q2Q2'
kadarlık atık miktarlarının toplamı olan QEQ1 kadarlık atık en düşük toplumsal maliyetle
arıtılmış olacaktır.Bir başka ifadeyle, kullandığı teknoloji nedeniyle,diğer kirleticiye göre
daha düşük maliyetlerle arıtma yapabilen 1 numaralı kirletici; çevre vergisi nedeniyle,2
numaralı kirletici birime göre nispi olarak daha fazla atık arıtmış,dolayısıyla belirli bir atık
miktarının temizlenmesinin topluma maliyeti minimum kılınmıştır.Pazarlanabilir kirletme
hakları uygulamasının kirletici birimlerin marjinal temizleme maliyetlerini kendiliğinden
eşitleyici niteliği çevre idaresinin, kirletici birimlerin kullandıkları arıtma teknolojileri ve
marjinal temizleme maliyetlerine ilişkin verilerin elde edilerek gerekli önlemin alınması vb.
gibi ek maliyet getiren uygulamasına gereksinimi ortadan kaldırmıştır.
Pazarlanabilir kirletme haklarının piyasası gerçek permi fiyatını ortaya çıkarıyorsa
(yani AQE fiyatı) , kirletici birimlerin marjinal temizleme maliyetleri kendiliğinden eşitlenmiş
ve etkin atık miktarına (bazı durumlarda hedef atık miktarına) toplumsal olarak en düşük
maliyetle ulaşılmış olacaktır.Bu sonuç kirletici birimlerin kendi mtm’lerini , permi fiyatına
eşitlemesinden kaynaklanmış ve 1 numaralı kirletici nispi olarak daha fazla atık arıtmıştır.

6.4.Genel Değerlendirme
Çevreye bırakılmasına izin verilen atık miktarı optimal atık miktarına eşit olacak
şekilde belirlenip buna göre kirletme hakları çıkartılıyorsa kirletme hakları uygulaması en
azından kısa dönemde kaynak tahsisinde etkinliği sağlayacaktır.
Ancak,atık vergilerinde olduğu gibi,kirletme hakları uygulamasının optimal kaynak
dağılımını sağlayacak şekilde kullanımının mümkün olmadığını belirtmek gerekir. Bunun en
önemli nedeni marjinal dışsal maliyetin belirlenmesindeki güçlük hatta imkansızlıktır.
Bundan dolayı uygulamada bir çevre hedefi saptanmakta (çevreyi kirleten atık
miktarının yarıya indirilmesi gibi) ve bu hedefe ulaşılabilmesi için çevreye bırakılmasına izin
verilecek toplam atık miktarına eşit sayıda kirletme hakları çıkarılmaktadır.
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Pazarlanabilir kirletme hakları uygulamasında permi fiyatının

atık vergisinin

yarattığı etkiye benzer şekilde kirliliği azaltıcı etki oluşturabilmesi için bu fiyatın gerçek
durumu

yansıtması

gerekmektedir.Ancak

gerçek

hayatta

piyasa

oyuncularının

manipülasyonuna alet olan bir piyasanın ortaya çıkardığı permi fiyatının kaynak tahsisini
saptırıcı etki yaratması muhakkakdır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Pazarlanabilir kirletme haklarını, çevreye bırakılmasına izin verilecek atık miktarına
(hedef atık miktarı) ya da olması gerektiği gibi optimal atık miktarına eşit tutarda atık
bırakılmasına izin verildiğini gösteren ve kendi piyasasında alınıp satılabilen değerli kağıtlar
olarak tanımlamak mümkündür. Çevreye bırakılmasına izin verilen atık miktarı optimal atık
miktarına eşit olacak şekilde belirlenip buna göre kirletme hakları çıkartılıyorsa kirletme
hakları uygulaması en azından kısa dönemde kaynak tahsisinde etkinliği sağlayacak, belirli
bir alıcı ortama bırakılan atıklara ilişkin permi fiyatı optimal atık düzeyinde ortaya çıkacak
marjinal dışsal maliyete eşit olduğunda

marjinal çevre maliyeti ile marjinal temizleme

maliyeti eşitlenerek toplumsal refah maksimize edilecektir.
Pazarlanabilir kirletme hakları çevre standardı uygulamasına göre yeni teknolojilerin
benimsenmesini daha fazla,atık vergisiyle aynı teşvik edici niteliğe sahiptir.Yine,kirletici
birimlerin marjinal temizleme maliyetlerini kendiliğinden eşitleyebilme niteliğinden
dolayı,atık permileri atık vergilerinde olduğu gibi,optimal atık miktarına ya da kamu otoritesi
tarafından belirlenen hedef atık miktarına toplumsal olarak en düşük maliyetle ulaşılmasını
sağlamaktadır.
Ancak, atık vergilerinde olduğu gibi,kirletme hakları uygulamasının optimal kaynak
dağılımını sağlayacak şekilde kullanımının mümkün olmadığını belirtmek gerekir. Bunun en
önemli nedeni marjinal dışsal maliyetin belirlenmesindeki güçlük hatta imkansızlıktır.Bundan
dolayı uygulamada bir çevre hedefi saptanmakta (çevreyi kirleten atık miktarının yarıya
indirilmesi gibi) ve bu hedefe ulaşılabilmesi için çevreye bırakılmasına izin verilecek toplam
atık miktarına eşit sayıda kirletme hakları çıkarılmaktadır.
Pazarlanabilir kirletme hakları uygulamasında permi fiyatının

atık vergisinin

yarattığı etkiye benzer şekilde kirliliği azaltıcı etki oluşturabilmesi için bu fiyatın gerçek
durumu

yansıtması

gerekmektedir.

Ancak

gerçek

hayatta

piyasa

oyuncularının

manipülasyonuna alet olan bir piyasanın ortaya çıkardığı permi fiyatının kaynak tahsisini
saptırıcı etki yaratması muhakkakdır.
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Bölüm Soruları

1-Pazarlanabilir kirletme haklarının en önemli kusuru nedir? Tartışınız
2- Pazarlanabilir kirletme haklarının toplumsal refah üzerindeki etkisini geometrik olarak
nasıl gösterebiliriz?
3- Pazarlanabilir kirletme hakları, kirletici birimlerin yeni teknolojileri kullanmalarını nasıl
sağlar?
4- Pazarlanabilir kirletme hakları kirletici birimlerin marjinal temizleme maliyetlerini
kendiliğinden eşitleme özelliğine sahip bir araç mıdır?
5- Pazarlanabilir kirletme hakları, diğer kirletici ya da kirleticilere göre daha düşük maliyetle
arıtma yapabilen kirleticilerin nispeten daha fazla atığı arıtmalarını hangi özelliği sayesinde
sağlamaktadır?

Çoktan Seçmeli Bölüm Soruları
1) Pazarlanabilir kirletme haklarının çevre kirliliği açısından en önemli zayıf noktası nedir?
A)Permi piyasasının manipülasyona açık olması.
B)Permilerin piyasada alınıp satılabilmesi.
C)Enflasyonun perminin etkisini azaltması.
D)Piyasaya giren kirleticilerin artmasının perminin etkisini azaltması.
E)Hedef atık miktarının olması gerekenden daha farklı olarak belirlenmesi halinde
permilerin topluma yüklenecek maliyeti yükseltmesi.
2) Pazarlanabilir kirletme haklarının çevre kirliliği açısından en önemli zayıf noktası nedir?
A) Permilerin piyasada alınıp satılabilmesi.
B) Enflasyonun perminin etkisini azaltması.
C) Permi piyasasının arzulandığı gibi işlememesi.
D)Piyasaya giren kirleticilerin artmasının perminin etkisini azaltması.
E)Hedef atık miktarının olması gerekenden daha farklı olarak belirlenmesi halinde
permilerin topluma yüklenecek maliyeti yükseltmesi.
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3) Aşağıdaki çevre politikası araçlarından hangisi kirletici birimlerin yeni teknolojileri
benimsemesini daha fazla teşvik eder?
A)Pazarlanabilir kirletme hakkı
B)Çevre standardı uygulaması
C)Kirletici faaliyetin kısıtlanması
D)Kirletici faaliyetin yasaklanması
E)Gelir vergisi
4) Pazarlanabilir kirletme haklarının çevre kirliliği açısından en önemli zayıf noktası nedir?
A) Permilerin piyasada alınıp satılamaması
B)Permilerin piyasada alınıp satılabilmesi.
C)Piyasaya giren kirleticilerin artmasının perminin etkisini azaltması.
D)Permi piyasasının rekabetçi bir şekilde çalışmaması
E)Permilerin,hedef atık miktarının olması gerekenden daha farklı olarak belirlenmesi
halinde topluma yüklenecek maliyetin artışı.
5)Pazarlanabilir kirletme haklarına ilişkin hangi seçenek doğrudur?

A)Pazarlanabilir kirletme hakları kirletici birimler tarafından alınıp satılamayan haklara denir.
B)Pazarlanabilir kirletme hakları piyasada alınıp satılabilir.
C)Pazarlanabilir kirletme hakları çevre vergilerinin diğer adıdır.
D)Pazarlanabilir kirletme hakları kumanda ve kontrol yöntemlerinin önemli bir aracıdır.
E)Pazarlanabilir kirletme hakları, çevreyi kirleten üreticinin ürettiği malın tüketicileri
tarafından satın alınmaktadır.
6)Doğal ortama bırakılmasına izin verilen miktarda atık bırakma hakkını veren değerli
kağıtlara ilişkin hangi seçenek doğru olur?
A)Hisse senedidir.
B)Pazarlanabilir kirletme hakkıdır.
C)Atık standardıdır.
D)Atık vergisidir.
E)Pigou vergisidir.
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7)Bir çevre politikası aracının kirletici birimlerin marjinal temizleme(arıtma) maliyetlerini
birbirine kendiliğinden eşitleyici niteliğe sahip olduğu bilindiğine göre hangi seçenek doğru
olur?
A)Bu atık standardının uygulandığını gösterir.
B)Bu teknoloji standardının uygulandığını gösterir.
C)Bu çevre kirliliği yaratan mal üzerine çevre vergisi konduğunu gösterir.
D)Bu pazarlanabilir kirletme hakkının uygulandığını gösterir.
E)Bu atık vergilerinde olmayan bir özelliktir.

8) Daha düşük maliyetli arıtma yapabilen kirleticinin nispi olarak daha fazla atığı arıtmasını
sağlayan çevre politikası aracına ilişkin hangi seçenek doğru olur?

A)Bu atık standardının uygulandığını gösterir.
B)Bu teknoloji standardının uygulandığını gösterir.
C)Bu çevre kirliliği yaratan mal üzerine çevre vergisi konduğunu gösterir.
D)Bu atık vergilerinde olmayan bir özelliktir.
E)Bu pazarlanabilir kirletme hakkının uygulandığını gösterir.

9) Aşağıdakilerden hangisi miktar esaslı bir çevre politikası aracıdır?
A) Atık vergisi
B)Emisyon vergisi
C)Pazarlanabilir kirletme hakkı
D)Miktar esaslı çevre politikası aracı yoktur.
E) Tüm çevre vergisi türleri

10) Pazarlanabilir kirletme haklarını tanımlayan seçenek hangisidir?
A)Daha yüksek maliyetli arıtma yapabilen kirleticinin nispi olarak daha fazla atığı arıtmasını
sağlayan çevre politikası aracıdır.
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B) Kirletici birimlerin marjinal temizleme(arıtma) maliyetlerini kendiliğinden eşitleyici
niteliğe sahip değildir.
C)Fiyat esaslı bir çevre politikası aracıdır.
D)Doğal ortama bırakılmasına izin verilen miktarda atık bırakma hakkını veren değerli
kağıtlardır.
E)Piyasada alınıp satılamayan değerli kağıtlardır.
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7. ÇEVRE POLİTİKASI ARAÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE
KATI ATIKLARIN YENİDEN KAZANIMI
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım
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Çevre Politikası
Araçlarının
Değerlendirilmesi
Katı
Atıkların
Kazanımı

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Üç bölüm halinde incelenen Okumak,araştırmak,analiz
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7.1. Çevre Politikası Araçlarının Değerlendirilmesi
Son üç bölümde doğrudan kontroller, atık vergileri ve pazarlanabilir kirletme hakları
çeşitli yönleriyle ele alınıp incelenmişti.Bu bölümde bu çevre politikası araçları daha önce
ortaya konan nitelikleri esas alınarak karşılaştırılacak ve sonuçlarına maddeler halinde yer
verilecektir.
1- Kirletici faaliyetlere ilişkin kumanda ve kontrol yöntemleri nitelikleri
gereği çevre idarelerinin yüksek uygulama maliyetlerine katlanmasını gerektirmektedir.
Ayrıca,belirlenen çevre hedeflerine en düşük maliyetle ulaşılabilmesi de mümkün
değildir.Doğal olarak bu gibi özellikler doğrudan kontrollerin çevre kirliliğine yönelik olarak
kullanılabilirliğinin önemli ölçüde sınırlamaktadır. Ancak, özellikle çevreye ilişkin zararın
yoğun olduğu ve
zamanın kısıtlı olduğu durumlarda dikkatli ve başarılı bir şekilde
gerçekleştirilen doğrudan kontrollerin çevreye verilen zararı önemli ölçüde azaltabilmesi bu
aracın en önemli üstünlüğünü oluşturmaktadır.
2-Pigou tipi çevre vergileri teorik olarak çevre kirliliğinin yarattığı dışsal
maliyeti içselleştirerek kaynak tahsisinde etkinliği sağlayabilmekle birlikte, uygulamada bu
vergileri optimal kaynak dağılımını sağlayacak şekilde kullanmak olanaksızdır.Atık vergisi
şeklinde düzenlenmiş çevre vergilerinde bunun en önemli nedeni marjinal çevre (dışsal)
maliyetinin belirlenmesindeki güçlük hatta imkansızlıktır. Optimal atık düzeyindeki marjinal
çevre maliyetinin parasal değerinin hesaplanmasına ilişkin güçlük bir başka sorunu
oluşturmaktadır. Bu nedenlerle, atık vergilerini kaynak tahsisinde etkinliği sağlamak yerine,
belirlenmiş bir çevre hedefine ulaşmak amacıyla kullanımı daha kolaydır. Çevre vergilerinden
elde edilecek vergi hasılatının, kaynak dağılımını saptırıcı etkisi olan vergilerin azaltılmasını
sağlamasıyla ilave bir etkinlik kazancı da elde edilebilecektir.
Yukarıda belirtilen sorun pazarlanabilir kirletme haklarında da mevcuttur.Bundan
dolayı pazarlanabilir kirletme hakları da belirli bir çevre hedefine en düşük maliyetle ulaşmak
amacıyla kullanılmaktadır. Ancak burada önemli olan bir başka husus ise kirletme hakları
piyasasının rekabetçi bir şekilde işlemesidir. Çünkü, permi sistemlerinin çevre politikası
aracı olarak kullanılmasında “atık permilerinin piyasa fiyatı”, arzulanan hedefe ulaşılmasını
sağlamaktadır. Bu fiyat olması gereken fiyat olarak oluşmazsa, çevre hedefine
ulaşılamayacaktır.Bundan dolayı, büyük kirleticilerin kirletme hakları piyasasında oluşacak
fiyatı etkileyebilecek konumda olmaları pazarlanabilir kirletme hakları sistemlerinin en büyük
eksikliğini oluşturmaktadır.
3- Enflasyon ve iktisadi büyüme, belirlenen bir çevre hedefine atık vergileriyle
ulaşılmasını olumsuz etkilemektedir.Fiyatlar genel düzeyinin artışı atık vergisinin reel
değerini azaltacaktır.Doğal olarak bu değer düşüşü kirletici birimlerin bıraktığı atık miktarının
artmasına neden olacaktır.Burada enflasyonun atık arıtma maliyetlerini artırıcı etkisini de göz
önüne aldığımızda atık miktarındaki artışın daha fazla olacağını söyleyebiliriz. Fiyat
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artışlarının yanı sıra iktisadi büyüme de doğal çevreye atılan kirletici maddelerin miktarını
artırıcı etki yaratmaktadır. Bu etki hem mevcut firmaların üretim artışından,hem de yeni
firmaların gerçekleştirdiği üretimden kaynaklanmaktadır. Böyle bir etkinin meydana
gelmemesi için, bu durumu göz önüne alacak şekilde atık vergisinin yükseltilmesi
gerekmektedir.
Belirlenen bir çevre hedefine atık vergileriyle ulaşılmasını olumsuz etkileyen
enflasyon ve iktisadi büyüme,permi piyasasının rekabetçi bir şekilde işlediği varsayımı
altında permi sisteminde aynı olumsuz etkiyi yaratamayacaktır.Çünkü, permi piyasası bu
duruma kendiliğinden uyum sağlayacak, kirletme haklarına olan talep artınca bu doğrudan
doğruya permi fiyatlarına yansıyacak, dolayısıyla artan permi fiyatları çevre hedefine
ulaşılmasını sağlayacaktır.
4-Pazarlanabilir kirletme hakları belirli bir çevre hedefine ulaşmada karşı
karşıya kalınan belirsizliği ve düzenleme maliyetlerini asgari düzeye indirici bir niteliğe
sahiptir.Ayrıca, belirlenen hedefe göre izin verilen atığın toplam miktarına göre çıkarılmış
kirletme hakları çevre hedefine ulaşmada sorun yaratmayacaktır.
Buna karşın atık vergisi şeklinde alınan çevre vergilerinde çevre otoritesi belli
miktardaki verginin yaratacağı etkiyi tam olarak bilememektedir. Doğal olarak atık vergisi
çok düşük olarak saptanmışsa çevre hedefine ulaşılamayacak ve ulaşabilmek için çevre
idaresinin çevre hedefine ulaşılıncaya kadar vergi miktarını yükseltmesi gerekecektir.
5- Belirlenmiş bir çevre hedefine ulaşmak isteyen çevre idareleri kirletici
birimler arasında,bu birimlerin faaliyette bulundukları alıcı ortamlar temelinde ayırım yapmak
zorundadır. Kirletme hakları uygulamasında böyle bir ayırım daha kolay kabul görecek ya da
en azından daha az itiraza yol açacaktır.
Ancak, atık vergilerini farklı alıcı ortamlara ilişkin çevre hedeflerine göre
farklılaştırarak uygulamanın idari güçlüğünün yanı sıra, vergi gibi bir mali yükümlülüğün
esasen tüm ülke genelinde aynı şekilde uygulanması gerektiği düşüncesi nedeniyle ya meşru
görülmeyecek ya da böyle bir farklılaştırma politik olarak uygun görülmeyip atık vergisi
yerine pazarlanabilir kirletme haklarının tercih edilmesi söz konusu olacaktır.
6- Atık vergilerinin atık permilerine göre kirletici birimlere daha fazla yük yüklemesi
ihtimalinin olduğunu da belirtmek gerekir. Eğer kirletme hakları uygulamaya başlamadan
önce
mevcut kirletici birimlere bedelsiz bir şekilde veriliyorsa, atık vergileri kirletme
haklarına göre daha fazla yük yükleyecektir. Kirletme haklarının mevcut kirletici firmalara
bedava verilmesi, kirletme hakları sisteminin kirletici birimler tarafından benimsenmesini
sağlamak bakımından da etkili olacağını vurgulamak gerekir.
Diğer taraftan, pazarlanabilir kirletme haklarının mevcut kirleticilere bedelsiz bir
şekilde verilmesine adalet düşünceleri ile karşı çıkıldığını da belirtmek gerekir. Doğal olarak
bu görüşün temelinde, temiz hava halka aittir ve daha temiz havanın sağlanmasına yönelik bir
politika aracının uygulanmaya başlanmasından önce de kirletici firmaların temiz hava için
ödeme yapması gerektiği yönündeki düşünceler bulunmaktadır.
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Bunun tam tersi, firmaların yatırım yerini seçip yatırım yaparak zaten pahalı bir
karar aldıkları,kirletme hakları uygulamasıyla bu firmalardan daha önce kirlettikleri çevre
için ödeme yapmalarının istenmesinin adaletsiz olacağı görüşünün ileri sürüldüğü
görülmektedir.
7-Pazarlanabilir kirletme hakları sisteminde çevre otoritesi çevre kalitesine ilişkin
olarak aşırı derecede yüksek çevre hedefleri belirlemiş ise topluma çok yüksek ve makul
olmayan arıtma maliyetlerinin yüklenmesine yol açılmış olur.
Çevre vergilerinde ise firmalar daima atık bırakmaya devam etmekle, vergi ödeme
arasında seçim yapma hakkına sahip olduğu için böyle bir durumla karşılaşılmamaktadır.
8-Yetersiz bilgi nedeniyle atık vergisi düşük belirlendiğinde bunun çevreye
zararı çok büyük olacağından,marjinal çevre maliyeti eğrisinin marjinal temizleme maliyeti
eğrisine nispeten daha dik ise atık miktarının kritik düzeyleri aşmamasını sağlamak için
miktara yönelik bir önlem olan kirletme haklarını kullanmak gerekir. Buna karşın, çıkartılan
permi sayısı gereğinden daha az olduğunda, bunun kirletici birimlere, dolayısıyla topluma
yüklenen arıtma maliyetleri nedeniyle ekonomiye maliyeti aşırı olacağından,marjinal
temizleme maliyeti eğrisinin marjinal çevre maliyeti eğrisine nispeten daha dik ise fiyata
yönelik bir önlem olan atık vergilerini uygulamak gerekmektedir.

7.2. Çevre Politikası Araçlarının Genel Olarak Değerlendirilmesi
Atık miktarını esas alan çevre politikası araçlarını ele aldığımızda, bu araçların ortak
sorunlarının atık miktarının saptanması,atıkların kirleticilik niteliklerinin farklılığı ile
bırakılan atıkların çevreye verdiği zararın,dolayısıyla topluma olan maliyetinin
hesaplanmasının hemen hemen imkansızlığı olmak üzere üç ana
başlık halinde
incelenebileceğini görmekteyiz.
7.2.1 Atık Miktarının Saptanması Zorunluluğu
Atık miktarını esas alan tüm çevre politikası araçlarının temel sorunlarından biri
kirletici birimlerin alıcı ortamlara bıraktıkları atıkların miktarının belirlenebilmesine
ilişkindir.Belirli bir süre içerisinde belirli bir alıcı ortama atık bırakan her kirleticinin bıraktığı
atık miktarının ölçülmesi için atık sayaçlarının kurulmasının ve bunların kontrolünü teknik
olarak mümkün olması halinde herhangi bir ölçme sorunu olmayacaktır.Bunun için alıcı
ortama katı,sıvı ya da gaz atık bırakan kirleticilere bu atıkların miktarının belirlenebilmesi
amacına yönelik olarak atık sayaçlarının kullanılması zorunluluğunun getirilmesi önemli
olacaktır.
Mevcut teknoloji çerçevesinde bu amaca yönelik sayaçların üretiminin, dolayısıyla
kullanımının mümkün olmaması en önemli sorundur.Burada kirletici birimlerin kullandıkları
üretim teknolojisine bağlı olarak bir birim mal ya da hizmet üretimi için ne kadar katı,sıvı
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ve/veya gaz atık bırakacakları temel alınarak bu kirleticilerin atık miktarları saptanmaya
çalışılabilir,ancak her bir teknolojiye göre atık miktarlarını saptama zorunluluğu nedeniyle,
bunun çevre otoritesi tarafından katlanılan idari maliyetleri,dolayısıyla topluma yüklenen
maliyeti önemli ölçüde artıracağı muhakkakdır.
Bu tür sayaçların kullanımının mümkün olması halinde de bu sayaçların kirletici
birimler tarafından kullanımının zorunlu tutulması gerekeceğinden, bu sayaçların
kullanımının önce kirletici birimlere,dolayısıyla topluma yükleyeceği maliyetin göz önüne
alınması gerekecektir.
7.2.2 Atıkların Kirleticilik Niteliklerinin Farklılığı
Atık miktarını esas alan çevre politikası araçlarının temel sorunlarından bir diğeri
kirletici birimlerin alıcı ortamlara bıraktıkları atıkların kirleticilik niteliklerinin, dolayısıyla
çevreye verdiği zararın farklı olmasına ilişkindir.Ancak bu sorun

ambiyen çevre

standartları,ambiyen permi sistemi,kirlilik dengeleme sistemi gibi kirletme hakları
uygulamasıyla aşılabildiği gibi,belirli alıcı ortamlara bırakılan her bir kirletici madde
bakımından atık vergisinin uygulanmasıyla aşılabilecektir.
Doğal olarak bu durum uygulamanın hem kirletici birimler,hem de çevre otoritesi
tarafından katlanılan maliyetleri artıracağını,dolayısıyla topluma yüklenen maliyetin bu
çerçevede yükseleceğini göz önüne almak gerekecektir.Ayrıca,her bir kirletici madde için
çevre politikası aracının uygulanması,kirletici birimler tarafından bırakılan atıkların
saptanmasına ilişkin sorunun her bir kirletici madde bakımından ele alınmasını gerektireceği
de açıktır.
7.2.3 Atıkların Çevreye Verdiği Zararın Hesaplanması
Atıkları esas alan çevre politikası araçları olan çevre standartları, atık vergileri ve
pazarlanabilir kirletme hakları uygulamaları; ceza,vergi ya da permi fiyatı sayesinde teorik
olarak çevre kirliliğinin yarattığı dışsal maliyeti içselleştirerek kaynak tahsisinde etkinliği
sağlayabilecektir. Ancak,uygulamada bu politika araçlarını optimal kaynak dağılımını
sağlayacak şekilde kullanmak olanaksızdır.Bunun en önemli nedeni marjinal çevre (dışsal)
maliyetinin belirlenmesindeki güçlük, hatta imkansızlıktır.
Marjinal çevre (dışsal) maliyetinin belirlenmesindeki sorun nedeniyle,atık temelli
çevre politikası araçlarının belirlenmiş bir çevre hedefine ulaşmak amacıyla kullanımı daha
kolay olacaktır.
142

Yukarıda üç başlık altında ana hatlarıyla ele aldığımız sorunlardan ilk ikisi daha ön
plana çıkan uygulama sorunları olduklarından,çevre politikası aracı olarak özel tüketim
vergisi şeklinde düzenlenmiş çevre vergilerinin kullanımını yaygınlaştırıcı rol oynamaktadır.
Ancak teknolojik gelişmelerin bu sorunların çözümüne katkısına bağlı olarak atık bazlı
politika araçları olan atık vergileri ile kirletme haklarının ön plana çıkabilecektir.

7.3. Katı Atıkların Geri Kazanımı
Atıkların geri kazanımının daha temiz çevre hedefine ulaşılması,dolayısıyla sosyal
refahın artırılması bakımından taşıdığı önem de dikkate değerdir.Bu çerçevede katı atıkların
toplanarak geri kazandırılması konusundaki bireysel çabalar ile alınan kamusal önlemlerin
giderek yaygınlaşması bu konunun sadece çevre temizliği açısından değil,yeni hammadde
kaynaklarının ve enerjinin daha az kullanılmasına katkısı bakımından değerlendirilmesini
gerektirmektedir.
7.3.1 Katı Atıkların Toplanmasının Sosyal Refaha Katkısı

Katı atıkların toplanıp ekonomiye faydalı olacak şekle dönüştürülmesinin iki farklı
faydasının olduğu görülmektedir.Bunların ilki, cam ve pet şişeler,alüminyum kutular,ambalaj
malzemeleri, hatta organik evsel atık şeklindeki katı atıkların toplanmasının öncelikle bu
atıkların neden olduğu çevre kirliliğini azaltmak yoluyla

toplam çevre maliyetini

azaltıcı,dolayısıyla toplumsal refahı artırıcı işleviyle ilişkilidir.
Katı atıkların toplanıp ekonomiye faydalı olacak şekle dönüştürülmesinin ikinci
faydası bu atıkların bir şekilde üretimde kullanılmasına ilişkindir.Bu çerçevede, cam ve pet
şişeler,kağıtlar,alüminyum kutular,ambalaj malzemeleri, hatta organik evsel atık şeklindeki
katı atıkların toplandıktan sonra üretimde kullanılacak hammaddeye ya da enerjiye
dönüştürülmesi; yeni hammadde kaynaklarının ve enerjinin daha az kullanılmasını sağlayıcı
işleviyle çevre kirliliğini azaltıcı ek bir fayda yaratarak toplumsal refaha katkı sağlayacaktır.
Yukarıda sözü edilen iki faydanın elde edilebilmesi bakımından yapılması gerekenleri
katı atıkların toplanmasına ilişkin olanlar ve katı atıkların ekonomiye faydalı olacak şekle
dönüştürülmesi aşamasına ilişkin olanlar olmak üzere ikiye ayırmak mümkündür.Bazı
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depozito uygulamaları gibi bazı önlemler ise her iki aşamayı da ilgilendiren önlemler olarak
sınıflandırılabilir.
7.3.2 Katı Atıkların Geri Kazanımı Hususunda Yapılacak Olanlar

Katı atıkların geri kazanımı hususunda yapılacak olanları bireylerin,devletin ve sivil
toplum kuruluşlarının yapabilecekleri olmak üzere ele almak mümkündür.Bireylerin katı
atıkların

geri

kazanımı

hususundaki

katkıları

katı

atıkların

toplanmasına

ilişkin

olacaktır.Ancak,devlet ve belediyeler gibi devlete benzer kamu tüzel kişilikleri önemli bir
yönlendirici,yol gösterici ve hizmet sunucu bir aktör olarak hem katı atıkların toplanmasına
ilişkin,hem de bu atıkların ekonomiye faydalı olacak şekle dönüştürülmesi aşamasına ilişkin
role sahip olacaktır.Yine, sivil toplum kuruluşları da (STK) katı atıkların geri kazanımına
yönelik

politikaların üretilmesinde

yol gösterici faaliyetlerde bulunmak ve bireysel

faaliyetlere örnek teşkil etmek vb. yoluyla hem katı atıkların toplanmasına ilişkin,hem de bu
atıkların ekonomiye faydalı olacak şekle dönüştürülmesi aşamasına ilişkin işleve sahiptir.
Bireysel katkılar: Bireyler belediyelerin ayrı ayrı toplayabildiği evsel atık ile cam
şişe,kağıt,alüminyum kutu vb. ayırmak suretiyle katı atıkların geri kazanılmasına en önemli
katkıyı sağlayacaktır.
Devlet: Önemli bir yönlendirici, yol gösterici ve hizmet sunucu bir aktör olarak hem
katı atıkların toplanmasına ilişkin,hem de bu atıkların ekonomiye faydalı olacak şekle
dönüştürülmesi aşamasına ilişkin role sahip olan devlet ise temelde katı atıkların

geri

kazanımı hususunda politikalar üretme ve buna uygun önlemler alma görevini üstlenmek
durumundadır.Bu çerçevede devlet; medya araçları yoluyla geri kazanımının öneminin
anlaşılmasını sağlamak,eğitimde çevre ile ilgili dersler yoluyla öğrencilerde çevre bilincinin
oluşturulmasının sağlanması, depozito uygulamalarını zorunlu kılmak,geri kazanım yoluyla
elde edilen hammaddelerin kullanımını artırabilmek için sübvansiyon uygulanması, yeni
hammadde kullanılmasını

olabildiğince caydırabilmek amacıyla yeni hammeddelerin ek

vergi ile vergilendirilmesi,üretimin belli bir kısmının, geri kazanım yoluyla elde edilen
hammaddeler kullanılarak yapılmasının yasal olarak zorunlu kılınması gibi önlemler yoluyla
katı atıkların geri kazanımını olabildiğince artırmayı hedefleyebilecektir.
Sivil toplum kuruluşları: Sivil toplum kuruluşları ise esasen katı atıkların geri
kazanımına yönelik politikaların üretilmesinde devlete yol gösterici faaliyetlerde bulunmak
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ve bireysel faaliyetlere örnek teşkil etmedeki rolleriyle daha temiz çevrenin sağlanarak
toplumsal refahın artırılmasına katkıda bulunabileceklerdir.Burada sadece yerel sivil toplum
kuruluşları değil,küresel çapta faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşlarının rolünün
olabileceğini belirtmek gerekir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kısıtlamalar ve yasaklamalar acil durumlarda kısa sürede olumlu etkinin
sağlanabilmesi bakımından etkin olan çözümlerdir. Tek başına etkin çözüm aracı olarak
görülemeyen çevre standartlarının diğer politika araçlarını tamamlayıcı bir işleve sahip
olduğu görülmektedir.
Atık vergileri olarak düzenlenen çevre vergileri birçok bakımdan etkili bir çevre
politikası aracı olarak görünmektedir. Ancak, enflasyon ve iktisadi büyümeye bağlı olarak
kirletici birimlerin artışı atık vergilerinin reel değerini ve dolayısıyla kirliliği azaltıcı etkisini
düşüreceği açıktır.
Miktara yönelik bir önlem olan pazarlanabilir kirletme hakları çevre kirliliğini
azaltmak bakımından en iyi politika aracı olduğu iddia edilebilir. Ancak bu iddianın gerisinde
permi piyasasının
iyi bir şekilde işlediği varsayımı yatmaktadır.İyi işlemeyen,yani
manipülasyona açık bir permi piyasası gerçekçi bir permi fiyatının oluşmasını engelleyerek
bu politika aracının çevre hedefine ulaşılmasındaki kullanışlılığına zarar verecektir.
Atık miktarını esas alan çevre politikası araçlarını bir bütün olarak ele aldığımızda
atık miktarının saptanması sorunu,atıkların kirleticilik niteliklerinin farklılığı ile atıkların
çevreye verdiği zararın,dolayısıyla topluma olan maliyetinin hesaplanmasındaki güçlük hatta
imkansızlığı hususlarının esasen ele alınan tüm çevre politikası araçlarının ortak sorunu
olduğu görülmektedir.
Esasen atık miktarının belirlenmesinde karşılaşılan sorunlar ile atıkların kirleticilik
niteliklerinin farklılığı konusu çevre politikası aracı olarak özel tüketim vergisi şeklinde
düzenlenmiş çevre vergilerinin kullanımını yaygınlaştırıcı rol oynamaktadır.
Diğer taraftan atıkların geri kazanımının daha temiz çevre hedefine
ulaşılması,dolayısıyla sosyal refahın artırılması bakımından taşıdığı önemi de ele almak
gerekir. Bu çerçevede katı atıkların toplanarak geri kazandırılması konusundaki bireysel
çabalar ile alınan kamusal önlemlerin giderek yaygınlaşması bu konunun çevre temizliği
açısından taşıdığı önemi ortaya koymaktadır. Doğal olarak, katı atıkların toplandıktan sonra
üretimde kullanılacak hammaddeye dönüştürülmesinin yeni hammadde kaynaklarının ve
enerjinin daha az kullanılmasını sağlayıcı rolü de bu çerçevede değerlendirilmelidir.
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Bölüm Soruları
1-Atık miktarına bağlı olarak uygulanan çevre politikası araçlarının kullanılması konusundaki
temel sakıncalar nelerdir?
2- Atık vergisinin diğer politika araçlarına göre temel üstünlükleri nelerdir?
3-Diğer politika araçlarına göre, pazarlanabilir kirletme haklarının temel üstünlükleri
nelerdir?
4-Atıkların geri kazanılmasının faydalarını tartışınız.
5-Atıkların geri kazanılmasında devletin rolünü değerlendiriniz.
6-Atıkların geri kazanılmasında bireyler ile sivil toplum kuruluşlarının rolü olabilir mi?
Tartışınız.

Çoktan Seçmeli Bölüm Soruları
1)Devlet açısında kağıt, cam ve plastik şişeler, alüminyum kutu

vb. katı atıkların geri

kazanılmasında aşağıdakilerden hangisi akla uygun bir seçenek olamaz?
A)Alüminyum kutu, cam ve plastik şişelere depozito uygulanması.
B)Katı atıkların geri kazanılmasının çevre açısından önemini vurgulayan televizyon
ve/veya radyo yayınlarının yaptırılması.
C)Kağıt, cam ve plastik şişeler, alüminyum kutu gibi geri kazanılan ürünlerden elde
edilen hammaddelere sübvansiyon uygulanması.
D)Kağıt, cam ve plastik şişeler, alüminyum kutu gibi ürünlerin üretiminde ihtiyaç
duyulan alüminyum cevheri ve petrol gibi hammaddelere sübvansiyon uygulanması.
E)Üretimde kullanılan girdilerin belli bir kısmının geri kazanılan maddelerden elde
edilmiş olmasının yasal zorunluluk haline getirilmesi.
2)Çevre

(atık)

standartları,

atık

vergisi

ve

pazarlanabilir

kirletme

haklarını

karşılaştırdığımızda hangi seçenek doğru olur?
A)Bu araçların hepsi yeni arıtma teknolojilerinin kullanımını teşvik edici etkiye
sahiptir.
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B)Pazarlanabilir kirletme hakları bizi hedef atık miktarına en düşük maliyetle
ulaştırabilecek niteliğe sahip değildir.
C)Enflasyon atık vergisinin kirliliği azaltıcı etkisini kuvvetlendirmektedir.
D)Kirletici birimlerin sayısının artması atık vergisinin kirliliği azaltıcı etkisini
kuvvetlendirmektedir.
E)Çevre standartları bizi hedef atık miktarına en düşük maliyetle ulaştırabilecek bir
niteliğe sahiptir.
3)Aşağıdaki çevre politikası araçlarından hangisi kirletici birimlerin yeni teknolojileri
benimsemesini daha fazla teşvik eder?
A)Özel tüketim vergisi
B)Çevre standardı uygulaması
C)Kirletici faaliyetin kısıtlanması
D)Kirletici faaliyetin yasaklanması
E)Atık vergisi
4) Çevre politikası araçlarının ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A)Çevrenin temizlenebilmesi için kaynak yaratır.
B)İktisadi faaliyetleri teşvik ederek milli geliri artırır.
C) Çevreyi kirleten faaliyetleri daraltıcı etki yaratarak milli geliri olumsuz etkiler.
D)Enflasyonu yükseltici etki yaratır.
E)Hedef atık miktarına en düşük maliyetle ulaştırır.
5) Aşağıdaki çevre politikası çiftlerinden hangisinde yeni arıtma teknolojilerinin
benimsenmesini teşvik edici etki aynıdır?
A) Atık standartları-atık vergisi
B) Atık vergisi - pazarlanabilir kirletme hakları
C) Atık vergisi -kumanda ve kontrol yöntemleri
D)Atık standartları - pazarlanabilir kirletme hakları
E) Kumanda ve kontrol yöntemleri- pazarlanabilir kirletme hakları
6)Çevre politikası araçlarının ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A)Çevrenin temizlenebilmesi için kaynak yaratır.
B)İktisadi faaliyetleri teşvik ederek milli geliri artırır.
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C) Enflasyonu yükseltici etki yaratır.
D) Çevreyi kirleten faaliyetleri daraltıcı etki yaratarak sosyal refahı artırır.
E)Hedef atık miktarına en düşük maliyetle ulaştırır.
7)Bir çevre politikası aracının kirliliği azaltıcı etkisinin enflasyon nedeniyle azaldığı çevre
politikası aşağıdakilerden hangisidir?
A)Atık vergisi
B)Pazarlanabilir kirletme hakkı
C)Atık standardı
D)Kumanda ve kontrol yöntemleri
E)Tek-çift plaka uygulaması.
8) Farklı alıcı ortamlara bırakılan atıklara uygulanacak atık vergisinin farklı olmasıyla ilgili
hangi seçenek doğru olur?
A) Bu durum atık vergisinin özüne aykırı bir uygulamadır.
B) Bu durum atık vergisi uygulamasının benimsenmesini zorlaştırır.
C) Bu sorun pazarlanabilir kirletme haklarında da vardır.
D) Bu durum verginin kirliliği azaltıcı etkisini zayıflatır.
E) Farklı alıcı ortamlara bırakılan atıklara uygulanacak atık vergisi asla birbirinden farklı
olamaz.
9) Ani önlem alınması gereken durumlarda hangisi daha etkindir?
A)Emisyon vergisi
B)Atık vergisi
C)Tek-çift plaka uygulaması
D)Atık standardı
E)Pazarlanabilir kirletme hakkı

10) Çevre standartları, atık vergisi ve pazarlanabilir kirletme haklarını karşılaştırdığımızda
hangi seçenek doğru olur?
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A) Enflasyon atık vergisinin kirliliği azaltıcı etkisini kuvvetlendirmektedir.
B) Çevre standartları bizi hedef atık miktarına en düşük maliyetle ulaştırabilecek bir niteliğe
sahiptir.
C) Pazarlanabilir kirletme hakları bizi hedef atık miktarına en düşük maliyetle ulaştırabilecek
niteliğe sahip değildir.
D) Atık vergisi, çevre (atık)standardı uygulamasına göre yeni arıtma teknolojilerinin
kullanımını daha fazla teşvik edici etkiye sahiptir.
E) Kirletici birimlerin sayısının artması atık vergisinin kirliliği azaltıcı etkisini
kuvvetlendirmektedir.
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8. KÜRESEL ISINMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1.
8.2.
8.3.

Küresel Isınma ve Sera Etkisi
Küresel Isınmanın Yavaşlatılmasının Etkileri
Küresel Isınmanın Yavaşlatılmasında Küresel İşbirliği
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu
Küresel Isınma ve
Küresel Isınmanın
Yavaşlatılması

Küresel ısınmaya neden
olan sera etkisinin ne
olduğu öğrenilerek küresel
ısınmanın yavaşlatılmasının
dünyayı nasıl etkilediği
analiz edilebilecektir.
Ayrıca, küresel ısınmanın
yavaşlatılması bakımından
önemli olan küresel
işbirliğinin önündeki
engeller irdelenebilecektir.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Okumak,araştırmak,analiz
etmek.
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Anahtar Kavramlar
Küresel ısınma
Sera etkisi
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8.Küresel Isınma
Bu bölümde önce küresel ısınma sorunu ve bu sorunun meydana gelmesine neden
olan sera gazları ve bu gazların yarattığı sera etkisi ele alınacaktır. Sonrasında küresel ısınma
sorununda en önemli paya sahip olan karbon gazlarının salımının azaltılmasının üzerinde
durulacak ve bu konuda küresel işbirliğine ilişkin sorunlara değinilecektir

8.1. Küresel Isınma ve Sera Etkisi
Çevre sorunları konusundaki piyasa başarısızlığının bir diğer somut örneği de
atmosferde biriken ve giderek miktarı artan sera gazlarının neden olduğu küresel ısınma
sorunudur. Adından da anlaşılacağı üzere, küresel bir sorun olan bu soruna piyasanın çözüm
bulamaması nedeniyle, küresel çapta önlem alması gereğinden dolayı, Japonya‘nın Kyoto
şehrinde 1997 yılının Aralık ayında, Birleşmiş Milletler iklim değişikliği konferansının
sonunda Kyoto Protokolü olarak adlandırılan anlaşmanın küresel ısınma sorununun taşıdığı
önemin bilinciyle atılan ilk önemli adım olduğunu belirtmek gerekmektedir.
Küresel ısınma konusunda
IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change)
tarafından hazırlanan 2007 tarihli sentez raporda, Kuzey Yarıküre’de 20. Yüzyılın ikinci
yarısında gerçekleşen ortalama sıcaklıkların son 500 yılın herhangi bir elli yıllık dönemiyle
karşılaştırıldığında, daha yüksek olma olasılığının çok yüksek olduğu,hatta son 1300 yıldaki
muhtemelen en yüksek sıcaklık olduğu ifadesi sorunun önemini ortaya koymaktadır.
Atmosferdeki su buharı ve sera gazları olarak bilinen karbondioksit,
kloroflorokarbonlar, metan, diazot monoksit ve ozon gazları güneşin radyasyonunun yeryüzü
tarafından emilmesine izin vermekle birlikte, yeryüzünden yayılan radyasyonun bir kısmının
gitmesini engelleyici etki yaratmaktadır. Güneşin radyasyonunun ve yeryüzünden yayılan
radyasyonun farklı dalga boylarında olması nedeniyle ortaya çıkan bu engelleyici etkiye sera
etkisi adı verilmektedir.
Okyanuslarda ve karalarda gözlenen buzulların erimesi, deniz seviyesinin yükselmesi,
toprak sıcaklıklarının yükselmesi gibi değişiklikleri, küresel ısınmanın varlığının yeni
kanıtları olarak görmek mümkündür. Küresel ısınmanın etkilerine baktığımızda öncelikle
meydana gelen iklim değişikliklerine bağlı etkiler akla gelmektedir. Yine, yukarıda da
belirtildiği gibi, buzulların erimesine bağlı olarak deniz seviyesinin yükselmesinin etkilerini
de küresel ısınmanın önemli etkileri arasına dahil etmek gerekir. Eko-sistemler üzerindeki
olumsuz etkiler, tropik fırtınaların şiddetlerinin artışı ile yaz mevsimlerindeki hastalıkların ve
ölümlerin artışı da küresel ısınmanın önemli maliyetler yaratmasına neden olmaktadır.
Küresel ısınmaya bağlı olarak ortaya çıkan sellerin ve su kıtlığının neden olduğu maliyetler de
büyük önem taşımaktadır.
Küresel ısınmanın iktisadi etkilerini incelerken öncelikle iktisadi faaliyetlerin iklim
değişikliklerine olan duyarlılığını ele almak gerekmektedir. İmalat sanayii ve mali sektöre bu
açıdan baktığımızda iklim değişikliklerinden nadiren etkilendiklerini görmekteyiz. Eğitim ve
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sağlık hizmetleri ise iklim değişikliklerinden çok az etkilenen hizmetler olarak
değerlendirilebilir. Esasen soğuk iklimden olumsuz etkilenen inşaat sektörünün küresel
ısınmadan olumlu etkileneceğini söylemek mümkün olmakla birlikte,küresel ısınma
nedeniyle giderek değişken hava koşullarının yaşandığı,sellerin,güçlü fırtınaların olduğu
ülkeler bakımından ihtiyatlı olmak gerekir. Ulaştırma ve taşımacılık sektörleri de tarım
sektörü kadar olmamakla birlikte,küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliğinden belli bir ölçüde
etkilenmektedir.
Tarım sektörünün iklim değişikliklerine duyarlılığının çok yüksek olması doğaldır.
Giderek gelişen modern sulama teknikleri ve seracılık bu duyarlılığı azaltıcı etki yarattığı da
bir gerçektir. Tarım gibi iklim değişikliklerine duyarlı diğer faaliyetlerin gelişmekte olan
ülkelerde, gelişmiş ülkelere göre, daha büyük öneme sahip olmaları nedeniyle, küresel
ısınmanın gelişmekte olan ülkeler üzerindeki etkisinin, gelişmiş ülkeler üzerindeki etkiye göre
daha fazla olacağı söylenebilir. Fakat,
bu etkinin ne yönde olacağı konusunda
güvenilebilecek tahminlere ihtiyaç bulunmaktadır.

8.2. Küresel Isınmanın Yavaşlatılmasının Etkileri
Küresel ısınmayı yavaşlatmak amacıyla alınacak küresel önlemlerin dünya refahı
üzerindeki etkisi, önlemlerin faydalarının bölünemezliği ve bu önlemlerin yarattığı
faydalardan bedel ödemeyenlerin yararlanmasına engel olunamaması,bir başka ifadeyle
dışarıda bırakamama özellikleri nedeniyle saf küresel kamu malı niteliğindedir. Doğal
olarak, sera gazlarının azaltımı, dünyanın yaşanamayacak bir gezegen olmasını
önleyerek,yerkürede yaşayan insanlara (ve tüm canlılara) saçılan faydaları sayesinde dünya
refahını artırıcı etki yaratacaktır.
Küresel ısınmanın yavaşlatılmasına yönelik olarak karbon salımını azaltıcı politika
araçlarının etkilerini yukarıdaki şekil 20 yardımıyla ana hatlarıyla açıklamak mümkündür.
Şekilde yatay eksen karbon salımındaki azalış miktarını göstermektedir. Dikey eksende ise
karbon emisyonundaki azalış nedeniyle küresel ısınmanın yavaşlatılmasının marjinal faydası
(MF) ile marjinal maliyetini (MM) görmekteyiz. Küresel ısınmanın yavaşlatılmasının
marjinal faydasını küresel ısınmanın marjinal maliyeti olarak da görmek mümkündür.
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Şekil 20:Küresel Isınmanın Yavaşlatılmasının Etkileri

Sera gazlarının emisyonunun azaltılmasının marjinal faydası olarak da ifade edilebilir.
Küresel ısınmanın yavaşlatılmasının marjinal maliyeti ise sera gazlarının emisyonunu
azaltabilmek için daha maliyetli enerji kaynaklarının ve teknolojilerinin kullanımından
kaynaklanan marjinal maliyeti göstermektedir.
Şekilde de görüldüğü gibi,daha fazla karbon azaltım miktarını gerçekleştirebilmek için
giderek artan marjinal maliyete katlanılması gerekmektedir.Küresel ısınmanın
yavaşlatılmasının marjinal faydası ise karbon emisyonundaki azalış arttıkça azalan bir trend
göstermekle birlikte azalış temposu giderek düşmektedir.
Karbon emisyonunun azaltılmasının marjinal maliyeti ile marjinal faydasının bilindiği
varsayımı altında,marjinal maliyet ve marjinal fayda eğrilerinin kesiştiği A noktası bize
küresel olarak optimal karbon azaltım miktarı olan (OQE )’yi vermektedir.Bu karbon azaltım
miktarına ulaşılabilmesi için dünyanın toplam olarak OAQE kadar maliyete katlanması
gerekmektedir.
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Bu karbon azaltım miktarına ulaşılması halinde küresel ısınmanın yavaşlatılmasından
kaynaklanan toplam faydaya baktığımızda BAQEO alanını görmekteyiz. Yukarıda da
belirttiğimiz gibi, bu karbon azaltım miktarına ulaşılabilmesi için dünyanın toplam olarak
OAQE kadar maliyete katlanması gerektiğinden,dünyanın bir bütün olarak elde ettiği net
fayda,bir başka ifadeyle net refah artışı BAO alanı kadar olmaktadır.Ancak her bir ülkenin
karbon emisyonunun azaltılması nedeniyle katlandığı marjinal maliyet ile elde ettiği faydayı
gösteren marjinal fayda fonksiyonlarının diğer ülkelerinkinden farklı olması izlenen iklim
politikasının fayda ve maliyetlerinin farklılığını beraberinde getirdiği için işbirliğinin
sağlanmasını güçleştirici etkiye sahip olduğunu belirtmek gerekir.

8.3. Küresel Isınmanın Yavaşlatılmasında Küresel İşbirliği
Bireyler genellikle iktisadi kararları alırken daha çok kendi beklentilerine göre
umdukları yaşam süreleriyle sınırlı olarak tüketim,tasarruf vb kararları alma eğiliminde
olduklarından dolayı devletler bireylerin bu nispeten uzağı göremeyen kararlarını etkilemek
amacıyla kamusal önlemler alırlar. Toplam tasarrufları ve dolayısıyla iktisadi büyüme hızını
artırabilmek amacıyla devletin bireysel tasarrufları, tasarrufların getirilerini daha düşük
oranda vergileyerek teşvik etmesi, bireylerin daha kısa vadeli bakış açısını daha uzun vadeli
bakış açısına dönüştürmeye dair bir kamusal önlemdir.
Yukarıda değindiğimiz uzağı iyi göremeyen kararların çevre sorunları hususunda da
verilebildiği görülmektedir. Bireyler çevreyi kirleten fabrikalarda iş bulabilme vb.gibi daha
kısa vadeli faydalar uğruna, çevre kirliliğinin sağlık üzerindeki olumsuz etkisi gibi uzun
dönemde ortaya çıkan maliyetleri ya tamamen göz ardı edebilir ya da daha düşük olarak
algılayabilir.
Küresel ısınma sorunu bireylerin uzağı iyi göremeyen kararlarının verilmesi
konusunda verilebilecek en iyi örneklerden biridir. Bunun temel nedeninin küresel ısınmanın
yavaşlatılmasına yönelik önlemlerin maliyeti şu anda yaşayan kuşaklar tarafından
karşılanırken, dünyanın yaşanabilecek bir yer olmaktan çıkmasının önlenmesi şeklinde
özetlenebilecek faydasının aslında bizden sonraki kuşaklar tarafından elde edilmesi olduğu
söylenebilir. Bu nedenle, küresel ısınmanın yavaşlatılmasının dünyanın yaşanamayacak bir
gezegen olmasını önlemesi olarak ifade edilebilecek uzun vadeli faydalarının göz önüne
alınmasını sağlayacak kamusal önlemlerin üretilmesi büyük önem taşımaktadır. Ancak,
ülkeler de küresel ısınmanın yavaşlatılmasına yönelik önlemlerin maliyetleri ile faydalarını
daha kısa vadeli bakış açısıyla değerlendirme hatasını yapabilir, dolayısıyla bu, küresel
işbirliğinin sağlanamamasının nedenlerinden birisini oluşturabilir. Ayrıca, küresel ısınmanın
yavaşlatılmasına yönelik önlemlerin maliyetleri ile faydaları seçim dönemleriyle sınırlı olarak
değerlendirildiğinde, dört ya da beş yıl gibi küresel ısınma sorunu için çok kısa sayılabilecek
bir dönem söz konusu olacak ve böyle bir durumda küresel bir emisyon azaltım aracı, oy
maksimizasyonu kaygısıyla hareket eden bir hükümet için rasyonel olmayacaktır.
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Küresel ısınma küresel bir çevre sorunu olduğundan, küresel ısınmayı yavaşlatmaya
yönelik politikalarda işbirliğinin sağlanamaması bu malın yetersiz sunumuna yol açarak sera
gazlarının salımının arzulandığı kadar azaltılamaması sonucunu doğurmaktadır. Bunun temel
nedeni küresel ısınmayı yavaşlatmaya yönelik politikaların, her ülkenin sera gazı azaltımının
toplamının küresel ısınmanın yavaşlatılmasına yönelik politika aracının etkinliğini belirlediği
toplama teknolojisinin geçerli olduğu bir küresel kamu malı olmasıdır.
Küresel ısınma sadece günümüzde atmosfere bırakılan sera gazlarından
kaynaklanmamaktadır. Endüstri devrimiyle buhar gücünden yararlanılabilmesi için kömürün
taşımacılıkta ve gelişen imalat sanayiinde kullanılmasına bağlı olarak atmosfere salınan
karbon gazlarının küresel ısınma sorunu bakımından taşıdığı önem de büyüktür ve geçtiğimiz
yüzyılda esasen sanayileşmiş ülkeler tarafından imalat sanayinde kullanılan fosil yakıtlardan
kaynaklanan sera gazlarının emisyonu küresel ısınma sorununu çok önemli bir çevre sorunu
haline getirmiştir.
Küresel ısınma diye bir çevre sorununun olmadığı düşüncesi küresel düzeyde
işbirliğinin sağlanamamasının nedenlerinden biri olarak ileri sürülebilse de, temel
nedenlerden en önemlisi küresel ısınmanın yavaşlatılmasına yönelik küresel politikalar
gelişmiş ülkelerin refahını artırıcı, buna karşın gelişmekte olan ülkelerin refahını azaltıcı etki
yaratan maliyetler ile faydalara yol açmasıdır. Burada hedeflenen sera gazları azaltım
miktarının, sanayi devrimi ile başlayan emisyonlar nedeniyle atmosferde biriken ve doğal
çevre tarafından olumsuz etkisi giderilemeyen gazlar nedeniyle yüksek tutulması
gereksinimini de göz önüne almak gerekir.
Ayrıca, gelişmekte olan ülkelerin kullandıkları üretim teknolojilerine bağlı olarak bir
birim sanayi malı üretmek için gelişmiş ülkelere göre daha fazla sera gazı salmaları küresel
ısınmanın yavaşlatılmasının gelişmekte olan ülkelere olan maliyetini daha da yükseltmektedir.
Farklı gelişmişlik düzeyindeki ve/veya coğrafi konumdaki ülkelerde küresel ısınmanın
maliyetleri ile faydalarının farklılıklar göstermesi ve bu farklılıkların uzlaşmaya yönelik
müzakerelerde göz önüne alınmaması da küresel işbirliğinin sağlanamamasına yol
açabilmektedir. Belirtilen bu nedenlerle, sera gazlarını azaltma konusunda ülkelerin, bilhassa
gelişmekte olan ülkelerle gelişmiş ülkelerin dünya açısından optimal bir çözüme ulaşma
konusunda
uzlaşması
hemem
hemen
imkansız
görülmektedir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Çevre sorunları konusundaki piyasa başarısızlığının bir diğer somut örneği de
atmosferde biriken ve giderek miktarı artan sera gazlarının neden olduğu küresel ısınma
sorunudur.
Atmosferdeki su buharı ve sera gazları olarak bilinen karbondioksit,
kloroflorokarbonlar, metan, diazot monoksit ve ozon gazları güneşin radyasyonunun yeryüzü
tarafından emilmesine izin vermekle birlikte, yeryüzünden yayılan radyasyonun bir kısmının
gitmesini engelleyici etki yaratmaktadır. Güneşin radyasyonunun ve yeryüzünden yayılan
radyasyonun farklı dalga boylarında olması nedeniyle ortaya çıkan bu engelleyici etki, sera
etkisi olarak tanımlanmaktadır.
Küresel ısınmanın etkilerine baktığımızda öncelikle meydana gelen iklim
değişikliklerine bağlı etkiler akla gelmektedir. Buzulların erimesine bağlı olarak deniz
seviyesinin yükselmesinin etkilerini de küresel ısınmanın önemli etkileri arasına dahil etmek
gerekir. Eko-sistemler üzerindeki olumsuz etkiler, tropik fırtınaların şiddetlerinin artışı ile yaz
mevsimlerindeki hastalıkların ve ölümlerin artışı da küresel ısınmanın önemli maliyetler
yaratmasına neden olmaktadır.
Endüstri devrimiyle buhar gücünden yararlanılabilmesi için kömürün kullanımı ve
geçtiğimiz yüzyılda esasen sanayileşmiş ülkeler tarafından imalat sanayinde kullanılan fosil
yakıtlardan kaynaklanan sera gazlarının emisyonu küresel ısınma sorununu çok önemli bir
çevre sorunu haline getirmiştir.
Küresel ısınma küresel bir çevre sorunu olduğundan, küresel ısınmayı yavaşlatmaya
yönelik politikalarda işbirliğinin sağlanamaması bu malın yetersiz sunumuna yol açarak sera
gazlarının salımının arzulandığı kadar azaltılamamasına neden olmaktadır. Bunun temel
nedeni küresel ısınmayı yavaşlatmaya yönelik politikaların toplama teknolojisinin geçerli
olduğu bir küresel kamu malı olmasıdır. Küresel düzeyde işbirliğinin sağlanamamasının temel
nedenlerinden en önemlisi küresel ısınmanın yavaşlatılmasına yönelik küresel politikaların
gelişmiş ülkelerin refahını artırıcı, buna karşın gelişmekte olan ülkelerin refahını azaltıcı etki
yaratan maliyetler ile faydalara yol açmasıdır. Farklı gelişmişlik düzeyindeki ve/veya
coğrafi konumdaki ülkelerde küresel ısınmanın maliyetleri ile faydalarının farklılıklar
göstermesi de küresel işbirliğinin sağlanamamasının bir başka nedeni olarak ileri sürülebilir.
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Bölüm Soruları
1-Sera etkisi nedir?
2-Küresel ısınma sorunu ile sera etkisi arasında bir ilişki var mıdır?
3-Küresel ısınmanın yavaşlatılması hususunda küresel işbirliğinin önemini tartışınız.
4-Küresel ısınmanın yavaşlatılması, küresel bir kamu malı olarak nitelendirilebilir mi?
5-Küresel ısınmanın yavaşlatılmasının dünya refahı üzerindeki etkisini geometrik olarak nasıl
gösterebiliriz?

Çoktan Seçmeli Bölüm Soruları
1)Küresel ısınmanın etkileri hakkındaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?
A)Deniz seviyesinin yükselmesi.
B)Yağışların düzeninin bozulması.
C)Ortalama sıcaklıkların giderek yükselmesi.
D)Kuraklıkların artması.
E)Tüm ülkelere aşağı yukarı aynı maliyeti yüklemesi.

2) Aşağıdakilerden hangisi sera etkisi yaratan en önemli gazdır?
A) Metan.
B) Oksijen.
C) Karbondioksit .
D) Sülfürik asit.
E) Kükürt dioksit.
3) Küresel ısınmanın ne olduğu konusunda hangi seçenek doğrudur?
A) Sadece karbon gazlarının atmosferde birikmesini ifade eder.
B) Gazların atmosferde birikerek güneş ışınlarının yansıyıp gitmesini engellediği
ölçüde dünyadaki iklim değişikliklerinin yaşanmasını ifade eder.
C)Kloroflorokarbon gazlarının (CFC) ozon tabakasını delmesini ifade eder.
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D)Havada asılı kalan kükürtdioksit parçacıklarının dünya iklimini değiştirmesini ifade
eder.
E)Ozon tabakasının incelmesiyle güneş ışınlarının dünyayı daha fazla ısıtmasını ifade
eder.
4)Küresel ısınma sorununa yönelik politikalarda

küresel işbirliğinin sağlanamamasının

mevcut çevre sorununa ilişkin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A)İşbirliğine yanaşmayan ülkeler rekabet avantajı elde edecektir.
B)İşbirliğine yanaşmayan

ülkeler küresel ısınmanın yavaşlatılmasını olumsuz

etkilemektedir.
C)Küresel ısınma sorununda küresel işbirliği önem taşımamaktadır.
D) İşbirliğine yanaşmayan ülkeler daha fazla yabancı sermaye yatırımı çekecektir.
E)İşbirliğine yanaşmayan

ülkeler işbirliğine gidilmesi halinde gerçekleşenden daha

yüksek büyüme oranlarına sahip olacaktır.
5)Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınma sorununa yönelik olarak küresel işbirliğinin
sağlanamamasının nedenleri arasında olamaz?
A) Küresel ısınmanın yavaşlatılmasına yönelik politikaların farklı coğrafi bölgelerdeki
ülkelere yüklediği maliyetler ile yarattığı faydaların farklılığı küresel işbirliğine
gidilmesini olumsuz etkilemektedir.
B)Küresel ısınmanın farklı coğrafi bölgelerdeki ülkelere yüklediği maliyetler ile yarattığı
faydaların farklılığı küresel işbirliğine gidilmesini olumsuz etkilemektedir.
C)Çıkar gruplarının lobi faaliyetleri ile küresel ısınmanın yavaşlatılmasının neden
olabileceği oy kaybı bazı ülkelerin işbirliğine gitmesini engellemektedir.
D)Küresel ısınmanın yavaşlatılmasına yönelik politikaların gelişmiş ve gelişmekte olan
ülkelere yüklediği maliyetler ile yarattığı faydaların farklı olması küresel işbirliğini
engellemektedir.
E)Küresel ısınmanın yavaşlatılmasına yönelik politikaların gelişmiş ve gelişmekte
olan ülkelere yüklediği maliyetler ile yarattığı faydalar farklı olmadığından, bazı
ülkeler küresel işbirliğine gidilmesine ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmektedirler.
6) Küresel ısınma sorununa yönelik politikalarda

küresel işbirliğinin sağlanamamasının

mevcut çevre sorununa ilişkin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
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A)İşbirliğine yanaşmayan ülkeler rekabet avantajı elde edecektir.
B)İşbirliğine yanaşmayan ülkeler daha fazla yabancı sermaye yatırımı çekecektir.
C)Küresel ısınma sorunununda küresel işbirliği önem taşımamaktadır.
D)İşbirliğine yanaşmayan

ülkeler nedeniyle sera gazlarının salımı arzulandığı

kadar azaltılamayacaktır.
E)İşbirliğine yanaşmayan

ülkeler işbirliğine gidilmesi halinde gerçekleşenden daha

yüksek büyüme oranlarına sahip olacaktır.
7) Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınma sorununa yönelik olarak küresel işbirliğinin
sağlanamamasının nedenleri arasındadır?
A)Sera gazları salımının küresel ısınmayı yavaşlatarak küresel refahı maksimum kılacak
seviyeye çekilmesini amaçlayan ülkeler küresel işbirliğine yanaşmamaktadır.
B)Küresel ısınmanın tüm ülkelere aynı düzeyde maliyet yüklemesi temel nedendir.
C)Küresel ısınmanın tüm ülkelere aynı düzeyde fayda sağlaması temel nedendir.
D)Küresel ısınmanın yavaşlatılmasına yönelik politikaların gelişmiş ve gelişmekte
olan ülkelere yüklediği maliyetler ile yarattığı faydaların farklı olması küresel
işbirliğini engellemektedir.
E)Küresel ısınmanın yavaşlatılmasına yönelik politikaların gelişmiş ve gelişmekte olan
ülkelere yüklediği maliyetler ile yarattığı faydaların farklı olmaması küresel işbirliğini
engellemektedir.
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Aşağıdaki soruyu karbon emisyonunun azaltılmasının marjinal maliyeti ile marjinal faydası
göz önüne alınarak çizilen şekle göre cevaplayınız.
8) Şekildeki CAQEO alanı neyi göstermektedir?
A)Karbon emisyonunun OQE kadar azaltımının toplam maliyeti.
B)Karbon emisyonunun OQE kadar azaltımının marjinal maliyeti.
C)Karbon emisyonunun OQE kadar azaltımının net faydası.
D) Küresel ısınmanın maliyetinde, karbon emisyonunun OQE kadar azaltımına
bağlı olarak ortaya çıkan toplam azalış.
E) Küresel ısınmanın maliyetinde, karbon emisyonunun OQE kadar azaltımına bağlı
olarak ortaya çıkan net azalış.
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Aşağıdaki soruyu karbon emisyonunun azaltılmasının marjinal maliyeti ile marjinal
faydası göz önüne alınarak çizilen şekle göre cevaplayınız.
9) Şekildeki OAQE alanı neyi göstermektedir?
A)Karbon emisyonunun OQE kadar azaltımının toplam maliyeti.
B)Küresel ısınmanın maliyetinde, karbon emisyonunun OQE kadar azaltımına bağlı
olarak ortaya çıkan toplam azalış.
C) Küresel ısınmanın maliyetinde, karbon emisyonunun OQE kadar azaltımına bağlı
olarak ortaya çıkan dünya refahındaki net artış
D) Küresel ısınmanın maliyetinde, karbon emisyonunun OQE kadar azaltımına bağlı
olarak ortaya çıkan dünya refahındaki brüt artış.
E) Karbon emisyonunun OQE kadar azaltımının marjinal maliyeti.
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10)Şekildeki CAO alanı neyi göstermektedir?
A)Küresel ısınmanın toplam maliyeti.
B)Küresel ısınmanın net maliyeti.
C)Karbon emisyonunun OQE kadar azaltımının marjinal faydası.
D)Karbon emisyonunun OQE kadar azaltımının toplam maliyeti.
E)Küresel ısınmanın maliyetinde, karbon emisyonunun OQE kadar azaltımına
bağlı olarak ortaya çıkan net azalış.
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9. KÜRESEL ISINMAYA YÖNELİK POLİTİKA ARAÇLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.

Karbon Vergisi
Karbon Permi Sistemi
Karbon Vergisi ve Karbon Permi Sisteminin Karşılaştırılması
Karbon Vergisi ve Etkin Kaynak Tahsisi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu
Karbon Vergisi ve
Karbon Permi
Sistemi

Küresel ısınmanın
yavaşlatılmasında
kullanılabilecek iki temel
politika aracı olan karbon
vergisi ile pazarlanabilir
karbon salım izinlerinin
etkilerinin güçlü ve zayıf
yönleriyle irdelenebilmesi
hedeflenmektedir.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Okumak,araştırmak,irdelemek.
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Anahtar Kavramlar
Karbon permi sistemi
Karbon vergisi
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9.Küresel Isınmaya Yönelik Politika Araçları
Günümüzde küresel ısınmanın yaratacağı sorunların önemi anlaşılmış ve sera etkisi
yaratan gazların emisyonunun ne miktarda azaltılması gerektiği tartışılmaya başlanmıştır.
Bilimsel verilere göre, sera etkisi yaratarak yeryüzünün giderek ısınmasına neden olan sera
gazlarından en etkilisi karbondioksit gazıdır. Bu nedenle, küresel ısınmayı mümkün
olduğunca önlemek amacıyla alınacak önlemlerin esasen karbondioksit emisyonunu
azaltmaya yönelik olması doğaldır. Atmosferdeki CO2 gazı miktarını azaltacak ormanlık
alanları genişletici önlemler gibi bazı tedbirlerin küresel ısınmayı yavaşlatıcı etkisinin yeterli
olması mümkün değildir.
Tablo 5:Sera Etkisi Yaratan Gazların Toplam Emisyon İçindeki Payları
Yıllar

Paylar

1970

% 28,7

1980

% 35,6

1990

% 39,4

2000

% 44,7

2004

% 49

Not: 1970-2010 dönemindeki toplam sera gazı emisyonunun yaklaşık % 78’ini
CO2 emisyonu oluşturmaktadır. 2010 yılındaki sera gazlarının emisyonu
bakımından bu oran % 76'dır
Karbon vergisi ve karbon permi sistemi küresel ısınma sorununun çözümünde
kullanılabilecek iki temel çevre politikası aracını oluşturmaktadır. Belli bir dönemde
atmosfere bırakılabilecek karbon gazlarının maksimum miktarının belirlenmesi söz konusu
olduğundan, pazarlanabilir karbon permi sisteminde miktara yönelik bir çevre politikası
aracıdır. Karbon vergisi ise karbon içeren fosil yakıtların nispi fiyatlarını etkileyerek karbon
gazlarının salımını azaltmayı hedeflemesi nedeniyle fiyata yönelik bir önlemdir.

9.1. Karbon Vergisi
Bir çevre vergisi olan karbon vergisi karbondioksit emisyonu nedeniyle oluşan
küresel dışsal maliyetin içselleştirilmesini hedefleyen bir vergidir.Fosil yakıtları vergilendiren
bu vergi karbon emisyonunu azaltmanın marjinal sosyal maliyeti ile küresel ısınmanın
yavaşlatılmasının yaratacağı marjinal sosyal faydayı eşitleyerek karbon emisyonu bakımından
atmosferin etkin kullanımını hedeflemektedir.
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Karbondioksit gazının küresel ısınma dışında çevreye vereceği başka bir zararın
olmadığı varsayımıyla, her fosil yakıt üzerine yakıtların CO2 emisyonuna ya da karbon
içeriklerine göre birim başına tüketim bazlı karbon vergisi konabilir. Aşağıdaki tablodan da
görüldüğü gibi,her bir fosil yakıtın ne kadar karbon emisyonuna neden olduğu
bilindiğinden,karbon emisyonunun değil,girdinin yani fosil yakıtların birimi başına karbon
vergisi alınması mümkün olmaktadır.Bundan dolayı; kömür,petrol, ve doğal gaz gibi fosil
yakıtların içerdikleri karbon miktarlarınınfarklılığı nedeniyle,bu yakıtların üzerindeki vergi
miktarları farklı olacak,dolayısıyla örneğin kömürden doğal gaza göre daha yüksek vergi
alınacaktır.
Böylece,fosil yakıtların karbon içeriğine göre konacak olan karbon vergisi, çok az ya
da hiç karbondioksit yaymayan enerji kaynaklarının, kömür ve petrol gibi fosil yakıtların
yerine kullanılmasını sağlayarak karbondioksit emisyonunu azaltıcı bir işlev görecektir.
Tablo14:

Fosil Yakıtların Karbon İçerikleri
(kg/GJ olarak)

Kömür

: 22,5

Petrol

: 19,6

Doğal gaz : 14,2
Küresel çapta uygulanması halinde karbon vergisinin küresel refahı nasıl maksimize
edeceğini bir şekil üzerinde gösterebilmek mümkündür. Yukarıda da görüldüğü gibi,sera
gazlarının büyük bir kısmını karbon gazları oluşturmaktadır. Şekil 21’de yatay eksen karbon
emisyonundaki azalış miktarını göstermektedir.Dikey eksende ise karbon vergisiyle
gerçekleştirilecek karbon emisyonundaki azalışın küresel ısınma üzerinde yarattığı olumlu
etkinin marjinal faydası (MF) ile karbon emisyonunun azalışının neden olduğu marjinal
maliyeti (MM) görmekteyiz.Şekilde de görüldüğü gibi,daha fazla karbon azaltım miktarını
gerçekleştirebilmek için giderek artan marjinal maliyete katlanılması gerekmektedir.
Küresel ısınmanın yavaşlatılmasının marjinal faydası ise karbon emisyonundaki azalış
arttıkça azalan bir eğilim göstermekle birlikte azalış temposu giderek düşmektedir.
Daha önce de belirtildiği gibi, karbon emisyonunun azaltılmasının marjinal maliyeti
ile marjinal faydasının bilindiği varsayımı altında,marjinal maliyet ve marjinal fayda
eğrilerinin kesiştiği A noktası bize küresel olarak optimal karbon azaltım miktarı olan (OQE
)’yi vermektedir.Bu karbon azaltım miktarına ulaşılabilmesi için karbon emisyonuna birim
başına (örneğin ton başına) AQE kadar spesifik vergi olarak şekillendirilmiş karbon vergisinin
konulması gerekmektedir.
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Şekil 21:Karbon Vergisinin Etkileri

Küresel çapta uygulanan karbon vergisi ile optimal karbon azaltım miktarına
ulaşılacak ve küresel ısınmanın yavaşlatılması nedeniyle BAQEO kadar brüt küresel refah
artışı gerçekleşecektir. Ancak, bu karbon azaltım miktarına ulaşılabilmesi için dünyanın
toplam olarak OAQE kadar maliyete katlanması gerektiğinden,dünyanın bir bütün olarak elde
ettiği net fayda,bir başka ifadeyle net refah artışı BAO alanı kadar olmaktadır.

9.2. Karbon Permi Sistemi
Karbon permi sisteminin teorik olarak küresel çapta uygulandığını kabul
ettiğimizde,öncelikle bilimsel verilerin ışığında, bir yıl vb.gibi belirli bir süre için optimal
olan karbon emisyonu belirlenmektedir. Bu optimal karbon emisyon tutarı,söz konusu
dönemde küresel olarak emisyonuna izin verilecek maksimum karbondioksit miktarı
olacaktır.Böylece, bırakılmasına izin verilecek maksimum karbon (ya da karbondioksit)
emisyon miktarını gösteren ve karbon permi piyasasında işlem gören değerli kağıtlar
çıkarılacaktır.Bu değerli kağıtlar pazarlanabilir karbon emisyon hakları olarak
adlandırılmaktadır.
Küresel ısınmanın yavaşlatılmasına yönelik olarak küresel çapta karbon permi
sisteminin uygulanmasının etkileri şekil 22 yardımıyla ana hatlarıyla açıklanabilir. Daha
önce de ele aldığımız gibi, yatay eksende karbon emisyonundaki azalış miktarı
gösterilmektedir. Dikey eksende de permisistemi uygulamasıyla gerçekleştirilecek karbon
emisyonundaki azalışın küresel ısınma üzerinde yarattığı olumlu etkinin marjinal faydası
(MF) ile karbon emisyonunun azalışının neden olduğu marjinal maliyeti (MM) görmekteyiz.
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Daha fazla karbon azaltım miktarını gerçekleştirebilmek için giderek artan marjinal maliyete
katlanılması gerekmektedir.Küresel ısınmanın yavaşlatılmasının marjinal faydası ise karbon
emisyonundaki azalış arttıkça azalan bir eğilim göstermekle birlikte azalış temposu giderek
düşmektedir.

Şekil 22:Karbon Permi Sisteminin Etkileri

Karbon emisyonunun azaltılmasının marjinal maliyeti ile marjinal fayda
fonksiyonlarının birbirine eşit olduğu,bir başka ifadeyle bu eğrilerin kesiştiği A noktası bize
küresel olarak optimal karbon azaltım miktarı olan (OQE )’yi vermektedir.Bu karbon azaltım
miktarına ulaşılabilmesi için atmosfere önlem alınmadan önceki toplam karbon emisyonu ile
optimal azaltım miktarı arasındaki karbon miktarı kadar karbon permisi çıkaracak ve
manipülasyona açık olmayan bir piyasada alınıp satılan ve örneğin bir ton gibi karbon
emisyonuna izin veren perminin fiyatı AQE olacaktır.
Küresel çapta uygulanan karbon permi uygulaması ile optimal karbon azaltım
miktarına ulaşılacak ve küresel ısınmanın yavaşlatılması nedeniyle BAQEO kadar brüt küresel
refah artışı gerçekleşecektir. Ancak, bu karbon azaltım miktarına ulaşılabilmesi için dünya
toplam olarak OAQE alanı kadar maliyete katlanacaktır. Bu nedenle, dünyanın bir bütün
olarak elde ettiği net refah artışının BAO alanı kadar olduğu görülmektedir.
Ancak, karbondioksit gazı emisyonunu azaltmak amacıyla, tek bir uluslararası
piyasada alınıp satılabilen ve yeryüzünde belli miktarda karbondioksit (ya da karbon)
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emisyonuna izin veren pazarlanabilir emisyon permileri sisteminin uygulanabilmesi temelde
küresel işbirliği sorunu nedeniyle mümkün görülmemektedir. Ülkeler bazında izin verilen
emisyon miktarının ülkelere dağıtımında permi sistemi kullanılabilir ve bu uygulama
çerçevesinde taahhüt altına giren ülkelere, kendilerine izin verilen emisyon miktarını gösteren
permiler verilebilir. Her bir ülke kendisine tanınan emisyon miktarını tutturmada istediği
politika aracını
uygulayabilir. Herhangi bir ülke içerisinde emisyon permi sitemi
uygulanması kararlaştırılmışsa, ülkenin atmosfere bırakabileceği CO2 miktarını gösteren
tutarda emisyon permileri çıkarılabilir ve bu permiler sadece o ülke içinde alınıp satılabilir.

9.3. Karbon Vergisi ve Karbon Permi Sisteminin Karşılaştırılması
Küresel çapta uygulandığı varsayımı altında,permi fiyatının manipüle edilemeyen
piyasada oluşması halinde, karbon emisyonunun tam olarak arzulandığı kadar
azaltılabilmesi bakımından karbon permi sistemi, karbon vergisine göre üstün bir politika
aracı olacaktır.Ancak uygulamada bizzat karbon permi sisteminin özellikleri ve permi
piyasasının işleyişine ilişkin sorunlar karbon vergisinin karbon permi sisteminden daha üstün
olmasına neden olmaktadır. Ayrıca, mükemmel bir karbon permi sistemi uygulansa bile,
karbon vergisinin dünya refahını yükseltici etki yaratan özellikleri verginin avantaj hanesine
yazılacaktır. Bundan dolayı bu başlık altında karbon vergisinin karbon permi sistemine olan
üstünlükleri
altı
madde
halinde
ele
alınacaktır.
Pazarlanabilir karbon permi sisteminde atmosfere belli bir dönemde
bırakılabilecek karbon gazlarının maksimum tutarı kadar çıkarılan permilerin fiyatı piyasadaki
arz ve talebe göre belirlenmektedir.Bu nedenle, piyasanın rekabet kurallarına göre işlemesi
büyük önem taşımaktadır. Permi piyasasının rekabet kurallarına göre işleyerek karbon temelli
enerji kaynaklarının nispi fiyatlarını arzulandığı gibi değiştirmesi büyük önem taşımaktadır.
Ancak permi piyasasına girecek alıcı ve satıcıların piyasadan bilgi alışlarının tam olması
gerekirken,uygulamada karşı karşıya kalınan; içerden bilgilenme (insider trading),yetersiz
bilgi ve bilginin belirsizliği gibi sorunlar nedeniyle alınan kararlar optimal altı sonuçlara yol
açmaktadır. Ayrıca,büyük ölçekli üretim yaparak maliyetlerini düşürebilen firmalar karbon
permi piyasasında faaliyette bulunabilmek için sistemlerini kurmuş, buna yönelik personel
çalıştırabilen firmalar olduklarından, karbon permi sisteminin maliyetini küçük firmalara
nispeten düşürebilmektedirler.Bu da permi piyasasındaki rekabeti olumsuz etkileyecektir.
1)

2) Karbon permilerinin piyasasının kurulması ve izlenmesi zorunlulukları
nedeniyle,karbon permi sistemi doğası gereği karbon vergisine göre uygulaması daha güç
olan bir politika aracıdır.Karbon permi sistemine ilişkin yasal düzenlemeler yürürlüğe
girdikten sonra, uygulamayı yürütmek için ayrı bir idari birimin kurulması ihtiyacı gibi
nedenlerle hemen uygulamaya geçilmesi mümkün olmayacaktır. Ancak, karbon vergisinde
fosil yakıtların karbon içeriğine göre birim başına belli bir karbon vergisi alınmasına ilişkin
yasanın çıkarılmasıyla uygulama başlamış olacaktır.
3) Karbon permi sisteminin karmaşıklığının aksine, karbon vergisi hem tüketiciler hem
de işletmeler bakımından aynı fiyat sinyalini verecektir. Çünkü,tüketiciler karbon vergisiyle
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oluşacağı öngörülebilen fiyatlara göre tüketim kararlarını,firmalar da planlama ve yatırım
kararlarını alacaklardır.
Ancak, karbon permi sisteminin karmaşıklığı vergi mükellefleri ve tüketiciler
açısından, ne kadarlık maliyete kimin ne kadar katlanacağının belirlenmesini güçleştirici etki
yaratmaktadır.
4)
Karbon emisyonunu azaltmanın gerçek maliyeti bilinemediği için küresel
ısınmaya yönelik olarak kullanılan karbon vergisi ve karbon permi sistemi, karbon
emisyonunu azaltmanın tahmini maliyeti esas alınarak uygulanmaktadır. Aynı şekilde, karbon
emisyonunu azaltmaya ilişkin fayda da tahminidir. Dolayısıyla karbon emisyonunu
azaltmanın tahmini marjinal maliyeti ile tahmini marjinal faydası esas alınarak birim başına
(örneğin ton başına) ne kadar karbon vergisi alınacağı ya da piyasaya ne kadar karbon
emisyonuna (örneğin ton olarak) izin verileceğini gösteren permi çıkarılacağı belirlenecektir.
Gerçek marjinal fayda, “tahmini marjinal faydadan” farklı olarak gerçekleştiğinde
bunun dünya refahı üzerindeki etkisi karbon vergisi ile karbon permi sistemi uygulamasında
aynı olmaktadır. Bir başka ifadeyle, küresel ısınmanın yavaşlatılmasının faydasının tahmini
değerlerden farklı olarak gerçekleşmesi halinde aynı yönde etkiye sahip olmaları nedeniyle
dünya refahı üzerindeki etkileri aynı olduğundan,
karbon vergisi ile karbon permileri
uygulamasından hangisinin tercih edildiği önem taşımamaktadır.
Diğer taraftan, gerçek marjinal maliyet, “tahmini marjinal maliyetten” farklı olarak
gerçekleştiğinde bunun dünya refahı üzerindeki etkisi karbon vergisi ile karbon permi sistemi
uygulamasında farklı olmaktadır. Bir başka ifadeyle, küresel ısınmanın yavaşlatılmasının
maliyetinin tahmini değerlerden farklı olarak gerçekleşmesi bakımından karbon vergisi ile
karbon permileri uygulamasından hangisinin tercih edildiği dünya refahı açısından önemli
olmaktadır. Bu nedenle, gerçek ve tahmini maliyetlerin etkisi üzerinde yoğunlaşabilmek
amacıyla, burada karbon emisyonunu azaltmanın tahmini marjinal faydası ile gerçek marjinal
faydasının birbirinden farklı olmasının etkisinin göz ardı edildiği aşağıdaki şekil
kullanılmıştır.
Aşağıdaki şekildeki
MFt fonksiyonu karbon azaltımının tahmini marjinal
faydasını,MMt fonksiyonu ise karbon azaltımının tahmini marjinal
maliyetini
göstermektedir. Gerçek marjinal maliyetin tahmini marjinal maliyetten daha yüksek olarak
gerçekleşmesi halinde karbon vergisi ile karbon permi sisteminin etkilerini
karşılaştırdığımızda ilk önce karbon salımının nasıl etkilendiğini ortaya koymak faydalı
olacaktır.
Bu durumda şekilde karbon azaltımının gerçek marjinal maliyetinin MMy
fonksiyonu olduğunu kabul ederek iki politika aracını karşılaştırmamız gerekir.
Karbon vergisi kullanıldığında birim başına alınacak karbon vergisini MMt ile MFt
fonksiyonlarının birbirine eşit olmasını sağlayan karbon azaltım miktarı olan Et birim başına
alınacak vergiyi belirlediğinden, birim başına “v” kadar karbon vergisinin alınması
gerekecektir. Karbon azaltımının gerçek marjinal maliyeti MMy olduğunda karar alıcılar
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gerçek marjinal maliyetlerini birim başına alınan vergiye eşitleyeceklerinden sağlanan
karbon azaltım miktarı Et değil, Ey olarak gerçekleşecektir.Bu durumda gerçek marjinal
maliyetin tahmini marjinal maliyetten daha yüksek olarak gerçekleşmesi, toplumun refahını
azaltıcı bir etkiye neden olmayacaktır.
Şekil 23: Maliyet Farklılıkları Bakımından Karbon Vergisi ve Karbon Permi
Sistemi

Karbon permi sistemi kullanıldığında piyasaya karbon emisyonunu MMt ile MFt
fonksiyonlarının birbirine eşit olmasını sağlayan karbon azaltım miktarı olan Et kadar
azaltılmasını sağlayacak miktarda karbon permisi çıkarılacaktır. Karbon azaltımının gerçek
marjinal maliyeti MMy olduğunda Et kadarlık karbon emisyonu azalışının gerçekleşmesinin
marjinal maliyeti Fy olacağından, topluma “a” alanı kadar bir maliyet yüklenmiş olacaktır.
Bir başka deyişle,miktara yönelik bir politika aracı olan karbon permi uygulamasıyla Et
kadar karbon emisyonu azalışı Fy gibi yüksek bir marjinal maliyetle gerçekleşeceğinden
topluma “a” alanı kadar bir refah maliyeti yüklenmiş olacaktır.Görüldüğü gibi, bu durumda
gerçek marjinal maliyetin tahmini marjinal maliyetten daha yüksek olarak gerçekleşmesi
toplumun refahını azaltıcı bir etkiye neden olmaktadır.
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Gerçek marjinal maliyetin tahmini marjinal maliyetten daha düşük olarak
gerçekleşmesi halinde de karbon vergisi ile karbon permi sisteminin etkilerini
karşılaştırabilmek için öncelikle karbon salımının nasıl etkilendiğini ortaya koymak faydalı
olacaktır.Bu durumda şekilde karbon azaltımının gerçek marjinal maliyetinin MMd
fonksiyonu olduğunu kabul ederek iki politika aracını karşılaştırmamız gerekir.
Karbon vergisi kullanıldığında birim başına alınacak karbon vergisini MMt ile MFt
fonksiyonlarının birbirine eşit olmasını sağlayan karbon azaltım miktarı olan Et birim başına
alınacak vergiyi belirlediğinden, yine birim başına “v” kadar karbon vergisinin alınması
gerekecektir. Karbon azaltımının gerçek marjinal maliyeti MMd olduğunda karar alıcılar
gerçek marjinal maliyetlerini birim başına alınan vergiye eşitleyeceklerinden sağlanan
karbon azaltım miktarı Et değil, Ed olarak gerçekleşecektir.
Karbon vergisi gerçek marjinal maliyetin tahmini marjinal maliyetten daha düşük
olarak gerçekleştiği bir durumda da toplumun refahını azaltıcı bir etkiye neden olmayacaktır.
Daha önce de belirttiğimiz gibi, karbon permi sistemi kullanıldığında piyasaya karbon
emisyonunu MMt ile MFt fonksiyonlarının birbirine eşit olmasını sağlayan karbon azaltım
miktarı olan Et kadar azaltılmasını sağlayacak miktarda karbon permisi çıkarılacaktır. Karbon
azaltımının gerçek marjinal maliyeti MMd olduğunda Et kadarlık karbon emisyonu
azalışının gerçekleşmesinin marjinal maliyetinin Fd kadar düşük olmasından dolayı,daha
fazla karbon emisyonu azalışının gerçekleşmesi halinde (Ed kadar) elde edilmesi
mümkün olan “b” alanı kadar bir refah artışından mahrum kalınması nedeniyle,
topluma “b” alanı kadar bir maliyet yüklenmiş olacaktır.Bir başka deyişle,miktara yönelik bir
politika aracı olan karbon permi uygulamasıyla Et kadar karbon emisyonu azalışından daha
fazla azalışı gerçekleştirebilmek mümkün olmadığından “b” alanı kadar bir refah maliyetine
katlanılmış olacaktır.Görüldüğü gibi permi uygulaması, gerçek marjinal maliyetin tahmini
marjinal maliyetten daha düşük olarak gerçekleştiği bir durumda da toplumun refahını azaltıcı
bir etkiye neden olmaktadır.
5)
Vergiden kaçınmak amacıyla daha düşük karbon emisyonunu gerçekleştiren
teknolojiler benimsense de, karbon içeren yakıtların yaygın kullanımı nedeniyle, karbon
vergisi önemli düzeyde vergi geliri sağlayacaktır. Karbon vergisinin, gelir ve kurumlar vergisi
gibi kaynak tahsisinde sapma yaratan vergilerin yükünün azaltıldığı mali açıdan nötr vergi
paketinin bir parçası olarak sunulması sadece toplumsal refah üzerindeki olumlu etki
yaratmayacak,aynı zamanda karbon vergisine olan tepkiyi azaltıcı etki yaratacaktır. Karbon
permi sisteminde karbon permilerinin müzayede yoluyla kirletici birimlere satılması suretiyle
gelir elde edilse bile,permi uygulamasını toplumsal açıdan kabul edilebilir bir reformun
önemli bir parçası olarak sunabilmek zordur.
6) Karbon vergisi, karbon emisyonuna neden olanların, topluma yükledikleri sosyal
maliyetin bedelini ödemeye hazır olsalar bile, meydana getirdikleri maliyetin
içselleştirilmesinin farkında olmalarını sağlayan bir politika aracıdır.Ancak,permi uygulaması
toplum tarafından, ödeme yapıldığı sürece devlet kirletmemize izin veriyor mesajı
alınmaktadır. Teorik olarak aynı miktarda karbon emisyonuna neden olacak şekilde
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uygulamaya sokulsalar bile,bu algı farklılığı karbon permi sisteminin karbon vergisine göre
daha fazla karbon emisyonuna neden olabilecektir.

9.4. Karbon Vergisi ve Etkin Kaynak Tahsisi
Karbon vergisinin küresel çapta etkin kaynak tahsisini sağlayamamasının hem teorik ,
hem de uygulamaya dair nedenleri bulunmaktadır.Öncelikle karbon vergisinin oranının ne
olacağı konusu küresel kaynak tahsisinde etkinliğin sağlanması bakımından önem
taşımaktadır. Optimal karbon vergisinin oranının teorik olarak karbon gazı salımının
azaltılmasının marjinal maliyetinin, karbon gazı salımının azaltılmasının marjinal faydasına
eşit olacak şekilde belirlenmesi ve bu verginin tüm ülkelerde aynı miktarda uygulanması
gerekmektedir.Ancak uygulamada
gerçek marjinal maliyet ile marjinal fayda
fonksiyonlarının belirlenmesindeki sorunlar nedeniyle optimal karbon azaltım miktarının
saptanması,dolayısıyla optimal karbon vergisinin belirlenerek kaynak tahsisinde etkinliği
sağlamak imkansızdır.
Diğer taraftan, küresel ısınmaya neden olan gazları azaltmaya yönelik birbirinden
bağımsız ulusal politikalar çeşitli nedenlerle etkin olmayan emisyon düzeylerine neden
olabilmektedir. Daha geniş katılım,enerji yoğun üretim yapan üreticilerin iklim politikası
uygulamayan ülkere göç ederek emisyon sızıntısına yol açma riskini azaltacaktır. Ayrıca,kendi
başına hareket eden hiç bir ülkenin sera gazlarının emisyonunu istikrarlı bir düzeye çekmede
başarılı olamayacağı da açıktır. Küresel çapta uygulanmayan karbon vergisinin neden olacağı
uluslararası rekabet sorununun birey ülkelerin karbon azaltım politikası oluşturmalarını
olumsuz yönde etkileyeceği hususunu da göz önüne almak gerekir.
Bütün bunlar küresel ısınma sorununa yönelik olarak uygulanacak karbon vergisinin
tüm ülkeler tarafından uygulanması gereğini işaret etmektedir.Ancak,küresel ısınma
sorununun ele alındığı bölümde belirtilen nedenlerle küresel işbirliğinin sağlanamaması
küresel çapta optimal karbon azaltımının gerçekleştirilememesinin bir başka nedeni
olmaktadır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bilimsel verilere göre, sera etkisi yaratarak yeryüzünün giderek ısınmasına neden olan
sera gazlarından en etkilisi karbondioksit gazıdır. Bu nedenle, küresel ısınmayı mümkün
olduğunca önlemek amacıyla alınacak önlemlerin esasen karbondioksit emisyonunu
azaltmaya yönelik olması doğaldır.
Karbon vergisi ve karbon permi sistemi küresel ısınma sorununun çözümünde
kullanılabilecek iki temel çevre politikası aracını oluşturmaktadır. Belli bir dönemde
atmosfere bırakılabilecek karbon gazlarının maksimum miktarının belirlenmesi söz konusu
olduğundan, pazarlanabilir karbon permi sistemi miktara yönelik bir çevre politikası aracıdır.
Karbon vergisi ise karbon içeren fosil yakıtların nispi fiyatlarını etkileyerek karbon gazlarının
salımını azaltmayı hedeflemesi nedeniyle fiyata yönelik bir önlemdir.
Bir çevre vergisi olan karbon vergisi karbondioksit emisyonu nedeniyle oluşan
küresel dışsal maliyetin içselleştirilmesini hedefleyen bir vergidir.Fosil yakıtları vergilendiren
bu vergi karbon emisyonunu azaltmanın marjinal sosyal maliyeti ile küresel ısınmanın
yavaşlatılmasının yaratacağı marjinal sosyal faydayı eşitleyerek karbon emisyonu bakımından
atmosferin etkin kullanımını hedeflemektedir.
Karbon permi sisteminin teorik olarak küresel çapta uygulandığını kabul
ettiğimizde,öncelikle bilimsel verilerin ışığında, bir yıl vb.gibi belirli bir süre için optimal
olan karbon emisyonu belirlenmektedir. Bu optimal karbon emisyon tutarı,söz konusu
dönemde küresel olarak emisyonuna izin verilecek maksimum karbondioksit miktarı
olacaktır.Böylece, bırakılmasına izin verilecek maksimum karbon (ya da karbondioksit)
emisyon miktarını gösteren ve karbon permi piyasasında işlem gören değerli kağıtlar
çıkarılacaktır.Bu değerli kağıtlar pazarlanabilir karbon emisyon hakları olarak
adlandırılmaktadır.
Küresel çapta uygulandığı varsayımı altında, permi fiyatının manipüle edilemeyen
piyasada oluşması halinde, karbon emisyonunun tam olarak arzulandığı kadar azaltılabilmesi
bakımından
karbon permi sistemi, karbon vergisine göre üstün bir politika aracı
olacaktır.Ancak uygulamada bizzat karbon permi sisteminin özellikleri ve permi piyasasının
işleyişine ilişkin sorunlar karbon vergisinin karbon permi sisteminden daha üstün olmasına
neden olmaktadır.
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Bölüm Soruları

1-Küresel ısınmanın yavaşlatılmasında kullanılabilecek temel politika araçları hangileridir?
2-Küresel sınmanın yavaşlatılmasında kullanılabilecek politika araçlarını karşılaştırınız?
3-Karbon vergisi neden konulur? Miktarı nasıl saptanır?
4-Pazarlanabilir karbon permilerinin fiyatının önemini açıklayınız?
5-Etkin kaynak tahsisinin sağlanması bakımından karbon vergisini değerlendiriniz?

Çoktan Seçmeli Bölüm Soruları
1) Küresel ısınma sorununa yönelik bir çevre politikası aracı olan karbon vergisini, diğer
politika aracı olan karbon permi sistemi ile karşılaştırdığımızda aşağıdaki seçeneklerden
hangisi doğru olur?
A)İçerden bilgilenme, yetersiz bilgi ve bilginin belirsizliği gibi hususların varlığı halinde
karbon permi sistemi, karbon temelli enerji kaynaklarının nispi fiyatlarının politika
uygulayıcılarının arzuladığı yönde değişmesini sağlayabilecektir.
B)Karbon permi sistemi, karbon vergisine göre daha kolay uygulanabilen bir politika
aracıdır. Bu nedenle tercih edilmektedir.
C)Karbon vergisinin sağladığı hasılatın kaynak tahsisini önemli ölçüde saptıran
vergilerin oranlarının düşürülmesinde kullanılabilmesi karbon vergisinin toplum
tarafından daha kolay benimsenmesini sağlayacaktır.
D)Karbon permi sistemi, karbon vergisine göre vergi yükümlüleri ve tüketicilerin ne
kadarlık maliyete katlanacağının daha kolay hesaplanmasını sağlar. Bu karbon permi
sisteminin en önemli üstünlüğüdür.
E)Karbon vergisinden farklı olarak karbon permi sistemi, karbon emisyonunun
azaltımının tahmin edilen marjinal faydasının, gerçekleşen marjinal faydadan farklı
olması halinde toplumsal refahı azaltıcı etki yaratmaz.
2) Karbon vergisinin sadece fosil yakıtlara uygulanmasının gerekçesi nedir?
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A)Fosil yakıtların vergilendirilmesi daha kolaydır.
B)Fosil yakıtların vergilendirilmesi diğer enerji kaynaklarının vergilendirilmesine göre
kişisel gelir dağılımını daha az bozucu etkiye sahiptir.
C) Fosil yakıtlar sera etkisine yol açmadığından vergi geliri elde etmek amacıyla
vergilendirilmesi faydalıdır.
D) Fosil yakıtlar küresel ısınmayı azaltmak amacıyla vergilendirilmektedir.
E) Fosil yakıtların rezervlerinin çabuk tükenmesinin önüne geçmek üzere karbon
vergisiyle vergilendirilmektedir

3,4 ve 5 numaralı soruları; mmt’nin karbon salımının azaltımının tahmini marjinal maliyetini,
mf(t)’nin karbon salımının azaltımının tahmini marjinal faydasını ve mmg'nin ise karbon salımının
azaltımının gerçek marjinal maliyetini gösterdiği, karbon vergisi ile karbon permi sistemini
karşılaştırmak amacıyla çizilen yukarıdaki şekle bakarak cevaplandırınız.

3)Şekilde yer alan AB uzaklığı neyi göstermektedir?
A)Karbon emisyonunun azaltımını gerçekleştirmek için karbon vergisi uygulandığında
ortaya çıkacak gerçek marjinal maliyeti göstermektedir.
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B)Karbon emisyonunun azaltımını gerçekleştirmek için karbon permi sistemi
uygulandığında ortaya çıkacak gerçek marjinal maliyeti göstermektedir.
C)Karbon emisyonunun azaltımını gerçekleştirmek için karbon vergisi uygulandığında
ortaya çıkacak gerçek marjinal maliyet ile tahmini marjinal maliyet arasındaki farktır.
D)Karbon emisyonunun

azaltımını gerçekleştirmek için karbon

permi sistemi

uygulandığında ortaya çıkacak gerçek marjinal maliyet ile tahmini marjinal maliyet
arasındaki farktır.
E)Karbon emisyonunun

azaltımını gerçekleştirmek için karbon vergisinin temelini

oluşturan tahmini marjinal maliyettir.
4) Şekildeki ABC alanı bize ne anlatmaktadır?
A)Karbon emisyonunun azaltımını gerçekleştirmek için karbon vergisi uygulandığında
gerçek marjinal maliyet, tahmini marjinal maliyetten yüksek gerçekleştiğinde ortaya
çıkacak toplumsal refah maliyetini göstermektedir.
B) Karbon permi sisteminin toplumsal refahı artırıcı etkisini göstermektedir.
C)Karbon emisyonunun azaltımını gerçekleştirmek için karbon vergisi uygulandığında
gerçek marjinal maliyetin tahmini marjinal maliyetten farklı olması halinde

ortaya

çıkacak toplumsal refah artışını göstermektedir.
D)Karbon emisyonunun

azaltımını gerçekleştirmek için karbon permi sistemi

uygulandığında, gerçek marjinal maliyetin tahmini marjinal maliyetten yüksek
olması halinde ortaya çıkacak toplumsal refah maliyetini göstermektedir.
E)Karbon emisyonunun

azaltımını gerçekleştirmek için karbon permi sistemi

uygulandığında gerçek marjinal maliyetin tahmini marjinal maliyetten düşük olması
halinde ortaya çıkacak toplumsal refah maliyetini göstermektedir.
5)Karbon emisyonunu azaltmanın tahmin edilen marjinal maliyeti ile karbon emisyonunu
azaltmanın gerçek marjinal maliyeti şekilde görüldüğü gibi birbirinden farklı olduğunda,
hangi politika aracının kullanımı halinde hangi emisyon azaltımının gerçekleşeceğine ilişkin
seçeneklerden hangisi doğru olur?
A)Karbon

emisyonunun

azaltımını

gerçekleştirmek

için

karbon

vergisi

uygulandığında OQ2 kadar emisyon azaltımı gerçekleşecektir.
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B)Karbon emisyonunun azaltımını gerçekleştirmek için karbon vergisi uygulandığında
OQ1 kadar emisyon azaltımı gerçekleşecektir.
C)Karbon emisyonunun

azaltımını gerçekleştirmek için karbon permi sistemi

uygulandığında OQ2 kadar emisyon azaltımı gerçekleşecektir.
D)Karbon emisyonunun

azaltımını gerçekleştirmek için karbon permi sistemi

uygulandığında AQ1 kadar emisyon azaltımı gerçekleşecektir.
E)Karbon emisyonunun

azaltımını gerçekleştirmek için karbon permi sistemi

uygulandığında CQ2 kadar emisyon azaltımı gerçekleşecektir.

6)Enerji kaynaklarının hangisi en ağır karbon vergisine tabi olacaktır?
A) Kömür
B)Doğalgaz
C)Benzin
D)LPG
E)Motorin
7)Karbon vergisinin tüm ülkeler tarafından uygulanmamasının en önemli sonucu hangi
seçenekte gösterilmiştir?
A)Sermaye üzerindeki vergiler % 10 gibi düşük oranlarda uygulanırsa küresel çapta optimal
karbon emisyonu azaltım miktarına ulaşılır.
B)Küresel çapta optimal karbon emisyonu azaltım miktarına ulaşılır.
C)Vergi fosil yakıtların karbon içeriklerine göre alınacaktır.
D)Karbon vergisi küresel çapta etkin kaynak tahsisini sağlayamaz.
E)Karbon vergisi küresel çapta etkin kaynak tahsisini sağlar.

8) Karbon vergisinin küresel çapta etkin kaynak tahsisini sağlayamamasının temel
nedenlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?
A)Verginin tüm ülkeler tarafından uygulanmaması.
B)Verginin tüm ülkeler tarafından uygulanması.
C)Verginin fosil yakıtların karbon içeriklerine göre alınması.
D)Verginin tüm enerji kaynaklarından değil,sadece fosil yakıtlardan alınması.
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E)Verginin sadece yenilenebilir enerji kaynaklarını dışarda bırakması.

9)Karbon vergisiyle ilgili olarak oluşturulan seçeneklerden hangisi doğrudur?
A) Sera etkisi yaratan tüm gazların salımını azaltmak amacıyla önerilen bir vergidir
B)Bazı büyük ülkeler tarafından uygulanması amaca ulaşmak açısından yeterli olacak bir
vergidir.
C)Karbon emisyonuna neden olan yakıtlara, ikame etkisi yaratacak şekilde
farklılaştırılmış miktarlarda uygulanarak emisyonu azaltmayı hedefleyen bir
vergidir.
D)Tüm enerji kaynaklarına ikame etkisi yaratacak şekilde farklılaştırılmış miktarlarda
uygulanması önerilen bir çevre vergisidir.
E)Sadece fosil yakıtlara karbon içeriklerine göre uygulanacak bu vergi sera etkisi yaratan
tüm gazların emisyonunu önemli ölçüde azaltacaktır. Bunun gerçekleşebilmesi için bu
vergiyi dünyadaki bütün ülkelerin uygulaması zorunludur.
10) Küresel ısınma sorununa yönelik bir çevre politikası aracı olan karbon vergisini,
diğer politika aracı olan karbon permi sistemi ile karşılaştırdığımızda aşağıdaki
seçeneklerden hangisi doğru olmaz ?
A)İçerden bilgilenme, yetersiz bilgi ve bilginin belirsizliği gibi hususların varlığı
halinde karbon permi sistemi, karbon temelli enerji kaynaklarının nispi fiyatlarının
politika uygulayıcılarının arzuladığı yönde değişmesini sağlayabilecektir.
B)Karbon vergisi karbon permi sistemine göre daha kolay uygulanabilen bir politika
aracıdır. Bu nedenle tercih edilmektedir.
C)Karbon vergisinin sağladığı hasılatın kaynak tahsisini önemli ölçüde saptıran vergilerin
oranlarının düşürülmesinde kullanılabilmesi karbon vergisinin toplum tarafından daha
kolay benimsenmesini sağlayacaktır.
D)Karbon vergisi karbon permi sistemine göre vergi yükümlüleri ve tüketicilerin ne
kadarlık maliyete katlanacağının daha kolay hesaplanmasını sağlar.
E)Karbon permi sistemi ile karbon vergisinin toplumda yarattığı algıların farklılığı
nedeniyle karbon vergisi karbon permi sistemine göre daha üstündür.
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10. ÇEVRE VERGİLERİ VE KAYNAK TAHSİSİ
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10.Çevre Vergileri ve Kaynak Tahsisi
Bu bölümden başlayarak çevre vergilerinin etkileri üzerinde durulacaktır. Bu bölümde
çevre vergilerinin kaynak tahsisi üzerindeki etkilerine değinilecektir. Bu bölümü izleyen
bölümlerde çevre vergileri, gelir dağılımı,uluslararası vergi rekabeti ve uluslararası rekabet
açısından ana hatlarıyla ele alınıp incelenecektir.

10.1. Çevre Vergileri ve Optimal Kaynak Tahsisi
Kamusal malların kaynak dağılımı üzerindeki etkisini dışarda bıraktığımızda, Pigou
tipi vergilerin kaynak dağılımını optimal kılıcı etkisi esasen tam rekabet şartlarının
mevcudiyeti ile çevre kirliliği dışında başka bir dışsallığın olmamasına bağlıdır.Kaynak
tahsisini etkileyen başka bir faktör olmadığı takdirde,tam rekabet koşullarının geçerli olduğu
bir ekonomide, çevre vergisi aracılığıyla, çevre kirliliği nedeniyle ortaya çıkan dışsal maliyet
içselleştirilebildiği takdirde, toplumsal refahın maksimizasyonu gerçekleştirilecektir.
Daha önce şekillerle ortaya konulduğu gibi, kaynakların etkin tahsisini sağlayan
üretim ya da atık düzeyinde ortaya çıkan marjinal dışsal maliyete eşit birim başına alınacak
çevre vergisinin dışsal maliyet açısından gerçekleştirilen birinci en iyi çözüm olduğu kabul
edilmektedir.Ancak bu,kaynak tahsisini etkileyen diğer faktörlerin varlığı nedeniyle tüm
ekonomi açısından optimal kaynak tahsisinin sağlanacağı anlamını taşımamaktadır.
Ancak sadece dışsal maliyetin ortaya çıktığı piyasalar ya da alanlarla ilgili olarak
değil,ekonominin tüm piyasalarında tam rekabet koşullarını sağlamak olanaksız olduğundan,
çevre vergilerinin birinci en iyi çözüm aracı olmaları mümkün değildir. Ayrıca, tam rekabet
koşulları geçerli olsa dahi, çevreyi kirletici faaliyetlerin topluma yüklediği maliyetlerin
hesaplanmasının güçlüğü, hatta olanaksızlığı,
çevre vergilerinin birinci en iyi çözüm
olmasını engelleyecektir. Bu nedenlerle, çevre vergileri yoluyla optimal kaynak tahsisinin
nasıl sağlanacağı değil, toplumsal refahın nasıl artırılabileceği hususu üzerinde durulması
gerekmektedir.

10.2. Çevre Vergileri ve Çifte Yarar
Çevre politikasının önemli bir aracı olan çevre vergileri esasen daha temiz bir çevrede
yaşama amacına yöneliktir. Özellikle gelişmiş ülkelerin vergi sistemlerinde yerini almaya
başlayan çevre vergileri esasen mali amaçla değil, kaynak tahsisinde etkinliği sağlamaya
yönelik olarak konan vergilerdir. Ancak giderek yaygınlaşması beklenen çevre vergilerinden
elde edilecek vergi gelirinin büyük tutarlara ulaşacağı düşüncesi,sağlanacak bu hasılatın,
kaynakların tahsisini saptırıcı etki yaratan diğer vergilerin azaltılmasında kullanımını
gündeme getirmiştir. Böylece çevre vergilerinin iki bakımdan toplum refahını arttırma
potansiyelinin bulunduğu anlaşılmaktadır. Bunlardan ilki, çevre kirliliğinin neden olduğu
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toplumsal maliyetdeki azalış nedeniyle ortaya çıkan sosyal refah artışıdır. Çevre vergilerinin
ikinci faydası ise hasılatının kullanımı ile ilgili sosyal refah artışını ifade etmektedir.
Eğer çevre vergileri, hem çevre kalitesini iyileştiriyor, hem de sağlanan vergi
hasılatının kaynak tahsisini önemli ölçüde saptıran vergilerin azaltılmasında kullanımı yoluyla
toplumsal refahı arttırıyorsa, çifte yarar ( double dividend) sağlanmış olacaktır.
Çevre vergilerinin çifte yarar etkisine yönelik çalışmalar incelendiğinde, iki temel
üretim faktörü olan emek ve sermaye gelirleri üzerinden alınan vergilerin indirilmesinin
üzerinde durulduğu görülmektedir. Bu nedenle, çevre vergisinden elde edilen hasılatın ücret
üzerinden alınan verginin düşürülmesinde kullanıldığı varsayılarak çizilmiş şekil yardımıyla
çifte yarar konusunun anlatımı yoluna gidilecektir.
Şekil 24: Çevre Vergisinin Çifte Yararı:Çevre vergisi ve ücret vergisi
A Paneli
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B Paneli

Çevre vergisine ilişkin çifte yararı ücret vergisi ile bağlantılı olarak açıklayabilmek
için A ve B panelinden oluşan 24 numaralı şekilden yararlanılacaktır. Şeklin A paneli çevre
vergisinin daha temiz çevre nedeniyle yarattığı refah artışına, B paneli ise ücret vergisinin
düşürülmesinin toplumsal refah üzerindeki etkisine ilişkindir. Çevre vergisinden elde edilen
hasılatın tamamı ücret vergisinin oranının düşürülmesinde kullanılarak çifte yarar sağlanmak
istendiği kabul edilmektedir.
Şeklin A paneline bakıldığında,çevre vergisinin,sabit teknoloji varsayımı altında özel
tüketim vergisi şeklinde düzenlendiği görülmektedir.Çevre kirliliğinden kaynaklanan dışsal
maliyetin vergi ile içselleştirilmesinden önce çevre kirliliği yaratan malın üretimi Q1 yani OQ1
kadardır.Ancak kaynakların etkin tahsisini sağlayan üretim miktarındaki marjinal dışsal
maliyete,bir başka ifadeyle marjinal çevre maliyetine eşit birim başına BC kadar çevre vergisi
konulduğunda çevre kirliliği yaratan malın üretimi Q2’ye(OQ2) gerilemiştir.
Q2 üretim düzeyinde elde edilen çevre vergisi hasılatı P2BCP1 alanı kadardır.Konan
BC kadarlık vergi nedeniyle çevre kirliliği yaratan malın fiyatı vergi kadar yükselmiş,bir
başka ifadeyle verginin tamamı ileriye yansımıştır.İleriye yansıyan vergi nedeniyle
tüketicilerin tüketim kararları etkilendiği için BDC alanı kadar
aşırı vergi yükü
yaratılmıştır.Ancak, çevre kirliliğindeki azalış nedeniyle toplum refahındaki artış BADC alanı
kadar olduğundan,BAD alanı kadar net refah artışı meydana gelmektedir.Bundan dolayı,A
panelindeki BAD alanı çevre vergisinin birinci yararını göstermektedir.
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Şeklin B paneline geçtiğimizde çevre vergisinin hasılatının kullanımından önce saat
başına alınan ücret vergisinin (ücretten alınan gelir vergisi) GH kadar olduğu
görülmektedir.Yukarıda belirttiğimiz gibi,çevre vergisinden elde edilen hasılatın (P2BCP1)
tamamı ücret vergisinin oranının düşürülmesinde kullanılacaktır.GH kadarlık ücret vergisi
emek arz ve talebinin
F noktasında eşitlenerek tam istihdamın sağlanmasını
engellemektedir.Bir başka deyişle ücret vergisi, emek arzı ile talebine ilişkin kararları
etkileyerek GFH alanı kadar aşırı vergi yükü yaratmaktadır.
Çevre vergisinin tüm hasılatı ücret vergisinin GH'den EJ'ye düşürülmesinde
kullanıldığında,net ücretteki artışa bağlı olarak istihdamda bir artış meydana gelecektir.
Böylece,saat başına alınan EJ kadarlık vergi EFJ alanı kadar aşırı vergi yüküne neden
olmaktadır. Bu durumda ücret vergisindeki düşüş, bu verginin neden olduğu aşırı vergi
yükünün GEJH alanı kadar azalmasına yol açmaktadır.Sözünü ettiğimiz bu alan ise çevre
vergisinin ikinci yararını göstermektedir.Eğer çevre vergisinden elde edilen hasılat ücret
vergisinin kaldırılmasını sağlayabilseydi emek piyasasında tam istihdam sağlanacaktı.Doğal
olarak,bu durumda aşırı yük yaratan vergiden söz edilemeyecekti.
Görüldüğü gibi,toplam vergi gelirlerini değiştirmeyecek şekilde,çevre vergisinden
sağlanan hasılatı, emek piyasasında emek arz edenler ile emek talep edenlerin kararlarını
etkileyerek aşırı vergi yükü yaratan ücret vergisinin düşürülmesinde kullanılması çevre
vergisinden çifte yarar elde edilmesini sağlamıştır. Çevre vergisinin birinci yararı şeklin A
panelinde BAD alanı; ikinci yararı ise şeklin B panelindeki GEJH alanı ile gösterilmektedir.
Doğal olarak, ücret vergisi sıfıra indirilmiş olsaydı EFJ alanı da kazanılabilecekti ve toplam
olarak GFH alanı ikinci yararı gösterecekti.

Vergi sisteminin kaynak tahsisi üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak amacına yönelik
olarak sisteme dahil edilecek çevre vergilerinin buna ilişkin etkileri, sağlanacak
hasılatın,toplam hasılatı değiştirmeyecek şekilde, hangi vergi ya da vergilerin oranlarının
indirilmesinde kullanılacağına bağlı olacaktır. Elde edilen bütün gelirin saptırıcı etkisi olan
vergilerin azaltılmasında kullanılması suretiyle çevre vergilerinin,toplum refahını arttırıp
arttırmayacağı hususu bir çok faktöre bağlıdır. Bu nedenle, çevre vergilerinin saptırıcı etkisi
olan diğer vergilerin yerine ikame edilmesiyle iki faydanın birlikte elde edilebilmesi her
zaman mümkün olmayabilir. Çevre vergilerinin çifte yarar etkisi yaratıp yaratmadığı ile
meydana gelen refah artışı ya da azalışı, birbirine zıt etki yaratan vergi etkileşim etkisi ile
hasılatın kullanım etkisinin büyüklüklerine bağlı olmaktadır. Eğer vergi etkileşim etkisi,
hasılatın kullanım etkisinden daha büyükse, toplum refahını arttırıcı ek bir fayda elde
edilemeyecek,aksine hasılatın kullanımı etkisinin, vergi etkileşim etkisinden daha büyük
olması halinde çevre vergisi çifte yarar sağlamış olacaktır.
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10.3. Çevre Vergilerinde Vergi Etkileşim İlkesi
Vergi etkileşim etkisi, konan çevre vergisinin, özellikle emek ve sermaye üzerindeki
vergilerin marjinal oranlarına bağlı olarak yarattığı refah kaybını ifade etmektedir. Çevre
vergileri üreticilerin maliyetlerini arttırdığı ölçüde mal fiyatlarında yükselmeye neden
olurlar.Bunun sonucunda, satın alma gücü düşen üretim faktörleri üzerinden daha önce vergi
alınıyorsa,çevre vergisi önceden alınan bu vergileri artırıcı bir etki yaratacaktır.Çevre
vergisinin faktör piyasaları üzerinde yarattığı bu negatif etkiye vergi etkileşim etkisi denir.
Böylece çevre vergileri faktör piyasalarında önceden varolan sapmaları artıran “zımni” faktör
vergisi işlevini görmektedir.
Çevre vergilerinin,vergi sistemlerindeki geleneksel vergilerin neden olduğu saptırıcı
etkileri artırıcı zımni faktör vergisi niteliğini ücret vergisi örneğinde açıklanabilir. Gelir
vergisinin olmadığı bir durumda,bir işçi bir saat çalışarak elde ettiği ücretle bir birim tüketim
malını alabiliyorken,gelir vergisi konduktan sonra,bir saatlik çalışma karşılığında eline
geçecek net ücretle artık o bir birim tüketim malını satın alamayacaktır.Eğer sözü edilen
tüketim malının üzerine çevre vergisi konursa,malın fiyatı yükselecektir. Bu nedenle,bu
maldan bir birim satın almak isteyen işçi,çevre vergisinin uygulanmadığı duruma göre daha
fazla çalışarak elde edeceği net gelire ihtiyaç duyacaktır.

10.4. Çevre Vergilerinde Hasılatın Kullanım Etkisi
Çevre vergisinin hasılatının,saptırıcı etkisi olan herhangi bir verginin düşürülmesinde
kullanılması halinde,vergi etkileşim etkisini
telafi edip edemeyeceği hususu önem
taşımaktadır.Bu da yukarıda sözünü ettiğimiz bir diğer kavram olan hasılatın kullanım
etkisinin ön plana çıkarmaktadır. Hasılatın kullanım etkisi, çevre vergisinin hasılatının toplam
vergi gelirini azaltmayacak bir şekilde, etkinlik kaybına yol açan vergilerin kaldırılması ya da
oranlarının düşürülmesinde kullanılmasının yarattığı refah etkisini göstermektedir.
Yeni bir verginin konması ekonomideki toplam vergi yükünü artıracaktır. Fakat yeni
konan çevre vergisi, diğer vergi ya da vergilerin hasılatını azaltmada kullanılırsa,bu vergi
yükünün yeniden dağılımına yol açacaktır. Yeni konan verginin hasılatının,daha önce aşırı
vergilendirilen üretim faktörünün üzerindeki vergiyi azaltmada kullanılırsa, bu vergi
sisteminin etkinlik üzerindeki olumsuz etkisini azaltır. Aksine,yeni verginin geliri, daha düşük
oranda vergilendirilmemesi gereken üretim faktörünün üzerindeki vergiyi azaltmada
kullanılırsa,vergi sisteminin etkinlik üzerindeki olumsuz etkisi daha da artacaktır.
Hasılatın kullanım etkisinin büyüklüğü, çevre vergisi hasılatının hangi verginin
azaltılmasında kullanıldığına da bağlı olacaktır. Söz konusu hasılat, aşırı vergi yükü yüksek
olan bir verginin ikamesi olarak kullanılıyorsa,hasılatın kullanım etkisi o ölçüde
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büyüyecektir.Aksine, çevre vergisinin hasılatı, saptırıcı etkisi görece düşük olan vergiyi
azaltmada kullanılıyorsa, hasılatın kullanım etkisinin önemi azalacaktır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sadece dışsal maliyetin ortaya çıktığı piyasalar ya da alanlarla ilgili olarak
değil,ekonominin tüm piyasalarında tam rekabet koşullarını sağlamak olanaksız olduğundan,
çevre vergilerinin birinci en iyi çözüm aracı olmaları mümkün değildir. Ayrıca, tam rekabet
koşulları geçerli olsa dahi, çevreyi kirletici faaliyetlerin topluma yüklediği maliyetlerin
hesaplanmasının güçlüğü, hatta olanaksızlığı,
çevre vergilerinin birinci en iyi çözüm
olmasını engellemektedir.
Ayrıca, tam rekabet koşulları geçerli olsa dahi, çevreyi kirletici faaliyetlerin topluma
yüklediği maliyetlerin hesaplanmasının güçlüğü, hatta olanaksızlığı,
çevre vergilerinin
birinci en iyi çözüm olmasını engelleyecektir. Bu nedenlerle, çevre vergileri yoluyla optimal
kaynak tahsisinin nasıl sağlanacağı değil, toplumsal refahın nasıl artırılabileceği hususu
üzerinde durulması gerekmektedir.
Eğer çevre vergileri, hem çevre kalitesini iyileştiriyor, hem de sağlanan vergi
hasılatının kaynak tahsisini önemli ölçüde saptıran vergilerin azaltılmasında kullanımı yoluyla
toplumsal refahı arttırıyorsa, çifte yarar sağlanmış olacaktır. Çevre vergilerinin çifte yarar
etkisi yaratıp yaratmadığı ile meydana gelen refah artışı ya da azalışı, birbirine zıt etki yaratan
vergi etkileşim etkisi ile hasılatın kullanım etkisinin büyüklüklerine bağlı olmaktadır. Eğer
vergi etkileşim etkisi, hasılatın kullanım etkisinden daha büyükse, toplum refahını arttırıcı ek
bir fayda elde edilemeyecek,aksine hasılatın kullanımı etkisinin, vergi etkileşim etkisinden
daha büyük olması halinde çevre vergisi çifte yarar sağlamış olacaktır.
Vergi etkileşim etkisi, konan çevre vergisinin, özellikle emek ve sermaye üzerindeki
vergilerin marjinal oranlarına bağlı olarak yarattığı refah kaybını ifade etmektedir.. Hasılatın
kullanım etkisi, çevre vergisinin hasılatının toplam vergi gelirini azaltmayacak bir şekilde,
etkinlik kaybına yol açan vergilerin kaldırılması ya da oranlarının düşürülmesinde
kullanılmasının yarattığı refah etkisini göstermektedir.
Yeni konan verginin hasılatının,daha önce aşırı vergilendirilen üretim faktörünün
üzerindeki vergiyi azaltmada kullanılırsa, bu vergi sisteminin etkinlik üzerindeki olumsuz
etkisini azaltır.Aksine,yeni verginin geliri, daha düşük oranda vergilendirilmemesi gereken
üretim faktörünün üzerindeki vergiyi azaltmada kullanılırsa,vergi sisteminin etkinlik
üzerindeki olumsuz etkisi daha da artacaktır.
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Bölüm Soruları
1-Çevre vergilerinde çifte yarar kavramını açıklayınız.
2-Vergi etkileşim etkisi nedir?
3- Hasılatın kullanım etkisi kaynak tahsisini her zaman iyileştirici bir etkiye mi sahiptir?
4- Çevre vergisinden elde edilen hasılat aşırı vergi yükü yaratan kurumlar vergisinin oranının
düşürülmesinde kullanıldığında kaynak tahsisi nasıl etkilenir?
5- Çevre vergilerinin çifte yarar etkisi ile kaynak tahsisi arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

Çoktan Seçmeli Bölüm Soruları

1) Bir çevre vergisinden elde edilen hasılatın kurumlar vergisi ya da zorunlu tüketim
malları üzerindeki katma değer vergisi oranlarının düşürülmesinde kullanılmasına
yönelik bir vergi kanunu değişikliği üzerinde durulmaktadır. Bu konuya yönelik olarak
yapılan yorumlardan hangisi doğru olur?
A)Katma değer vergisinin oranlarının indirilmesi kişisel gelir dağılımını bozucu etki
yaratır.
B)Katma değer vergisinin oranlarının indirilmesi vergiye ilişkin aşırı vergi yükünü
etkilemez.
C)Kurumlar vergisinin oranlarının indirilmesi aşırı vergi yükünü düşürücü etki
yaratır.
D)Kurumlar vergisinin oranlarının indirilmesi aşırı vergi yükünü artırıcı etki yaratır.
E)Kurumlar vergisinin oranlarının indirilmesi aşırı vergi yükünü etkilemez.
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Aşağıdaki 2,3,4,5 ve 6.soruları çevreyi kirleten teknoloji ile üretilen mal üzerine birim başına (AB
kadar) konan çevre vergisinin hasılatının, saat başına EF kadar alınan, dolayısıyla aşırı vergi yükü
yaratan ücret vergisinin azaltılmasında kullanılmasının toplumsal refah üzerindeki etkilerini
değerlendirmek amacıyla çizilen A ve B kısımlarından oluşan şekile bakarak cevaplandırınız.

2)Şeklin A kısmındaki ADC alanı neyi gösterir?
A)Çevre vergisinin aşırı vergi yükünün azaltılmasına ilişkin ikinci faydası.
B)Çevre vergisi sonrasındaki toplam çevre maliyeti.
C) Çevre vergisinin yarattığı aşırı vergi yükü.
D)Çevre vergisinin çevre kirliliğinin azaltılmasından kaynaklanan birinci faydası.
E)Ücret vergisinin neden olduğu aşırı vergi yükünün azaltılmasında kullanılacak ve
aşılmaması gereken çevre vergisi miktarı.
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3) Şeklin B kısmındaki EGHF alanı neyi gösterir?
A)Çevre vergisi sonrasındaki net ücret haddi.
B)Çevre vergisi sonrasındaki brüt ücret haddi.
C)Ücret vergisinin çevre kirliliğinin azaltılmasına ilişkin birinci faydası.
D)Çevre vergisinin hasılatının, saat başına alınan verginin

EG’ye

indirilmesini

sağlaması halinde ortaya çıkacak olan çevre vergisinin ikinci faydası.
E)Çevre vergisinin hasılatının, saat başına alınan verginin GH’ye

indirilmesini

sağlaması halinde ortaya çıkacak olan çevre vergisinin ikinci faydası.
4) Şeklin B kısmındaki EIF alanı neyi gösterir?
A) Ücret vergisinin kaldırılması sonucunda ortaya çıkacak aşırı vergi yükü.
B)Saat başına alınan EF kadarlık verginin neden olduğu aşırı vergi yükü.
C)Saat başına alınan EI kadarlık verginin neden olduğu aşırı vergi yükü.
D)Saat başına alınan FI kadarlık verginin neden olduğu aşırı vergi yükü.
E)Saat başına alınan GH kadarlık verginin neden olduğu aşırı vergi yükü.
5)Şeklin A kısmındaki ABCD alanı neyi gösterir?
A)Çevre vergisinin yarattığı aşırı vergi yükü.
B)Çevre vergisinin aşırı vergi yüküne eşit refah artışı.
C)Çevre vergisi sonrasındaki toplum refahındaki net artış.
D)Çevre vergisi sonucunda çevre maliyetindeki azalma.
E)Çevre vergisinin çevre kirliliğinin azaltılmasından kaynaklanan birinci faydası.
6)Çevre vergisinin çifte yararına ilişkin olarak oluşturulan seçeneklerden hangisi doğru
olur?
A)ADC alanı ile çevre vergisinin hasılatının saat başına alınan verginin GH’ye
indirilmesini sağlaması halinde ortaya çıkan EGHF alanı iki farklı toplumsal refah
artışı alanlarını oluşturmaktadır.
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B)ABC alanı ile çevre vergisinin hasılatının saat başına alınan verginin GH’ye
indirilmesini sağlaması halinde ortaya çıkan EGHF alanı iki farklı toplumsal refah artışı
alanlarını oluşturmaktadır.
C)ADC alanı ile çevre vergisinin hasılatının saat başına alınan verginin EG’ye
indirilmesini sağlaması halinde ortaya çıkan EGHF alanı iki farklı toplumsal refah artışı
alanlarını oluşturmaktadır.
D)ABCD alanı ile çevre vergisinin hasılatının saat başına alınan verginin GH’ye
indirilmesini sağlaması halinde ortaya çıkan EGHF alanı iki farklı toplumsal refah artışı
alanlarını oluşturmaktadır.
E)

ABC alanı ile çevre vergisinin hasılatının saat başına alınan verginin HF’ye

indirilmesini sağlaması halinde ortaya çıkan EGHF alanı iki farklı toplumsal refah artışı
alanlarını oluşturmaktadır.
7) Çevre vergilerinde “vergi etkileşim
edilmektedir?

etkisi” hangi seçenekte doğru olarak ifade

A)Vergi etkileşim etkisi, konan çevre vergisinin özellikle emek ve sermaye üzerindeki
vergilerin marjinal oranlarına bağlı olarak yarattığı refah kaybını ifade eden bir
kavramdır.
B)Vergi etkileşim etkisi,konan çevre vergisinin üretim faktörlerinin satınalma gücünü
artırmasına bağlı olarak ortaya çıkmaktadır.
C)Vergi etkileşim etkisi,konan çevre vergisinin kişisel gelir dağılımını nasıl etkilediğini ifade
eder.
D)Vergi etkileşim etkisi,konan çevre vergisinin toplumsal refahı maksimize etmesini ifade
eder.
E)Vergi etkileşim etkisi,konan çevre vergisi yoluyla aşırı vergi yükünün azaltılarak toplumsal
refahın maksimize edildiğini ifade eden bir kavramdır.
8) Çevre vergilerinde “hasılatın kullanım etkisi” hangi seçenekte doğru bir şekilde ifade edilmiştir?
A)Hasılatın kullanım etkisi, çevre vergisi kullanılarak toplam vergi hasılatının nasıl
artırılabileceğini göstermektedir.
B)Hasılatın kullanım etkisi vergi sisteminin sağladığı toplam vergi gelirlerinin kamu
hizmetlerine en uygun şekilde tahsis edilmesini ifade etmektedir.
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C)Hasılatın kullanım etkisi kurumlar vergisinden elde edilen vergi hasılatının çevre
vergilerinin oranlarının indirilmesinde kullanılmasının uluslararası rekabet üzerindeki
etkisini ifade etmektedir.
D)Hasılatın kullanım etkisi çevre vergisinin toplam vergi hasılatını azaltmayacak
şekilde,etkinlik kaybına neden olan vergilerin yerine ikame edilmesinin toplumsal
refah üzerindeki etkisini göstermektedir.
E)Hasılatın kullanım etkisi vergi dışı gelirlerin toplumsal refah üzerindeki etkisine ilişkin
bir kavramdır.
9)Konan çevre vergisinin özellikle emek ve sermaye üzerindeki vergilerin marjinal
oranlarına bağlı olarak yarattığı refah kaybını ifade eden kavram hangi seçenekte
gösterilmiştir?
A)Vergi etkileşim etkisi.
B)Hasılatın kullanım etkisi.
C)Gelir dağılımı etkisi.
D)Telafi edici vergi uygulaması.
E)Çıkış yeri prensibi.

10) Çevre vergisinin toplam vergi hasılatını azaltmayacak şekilde, etkinlik kaybına neden olan
vergilerin yerine ikame edilmesinin toplumsal refah üzerindeki etkisini ifade eden kavram hangi
seçenekte gösterilmiştir?
A)Vergi etkileşim etkisi.
B)Hasılatın kullanım etkisi.
C)Yerleşim yeri ilkesi.
D)Kaynak ülke ilkesi.
E)Varış yeri ilkesi.
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11. ÇEVRE VERGİLERİ VE KİŞİSEL GELİR DAĞILIMI
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11.Çevre Vergileri ve Kişisel Gelir Dağılımı

Bu bölümde çevre kirliliği ile küresel ısınma sorununa ilişkin olarak uygulanacak
enerji vergileri ve karbon vergisi gibi çevre vergilerinin kişisel gelir dağılımı üzerindeki etkisi
ana hatlarıyla ele alınacaktır.

11.1. Çevre Vergilerinin Nispi Fiyatlara Etkisi ve Gelir Dağılımı
Bütün vergiler gibi çevre vergileri de kişisel gelir dağılımını etkilemektedir.Bu etkinin
ne yönde olduğu ile gücü esasen çevre vergisinin teknik özellikleri,kapsamı,yansımanın yönü
ve sağladığı hasılatın büyüklüğü gibi bir çok faktör tarafından belirlenmektedir.Bu çerçevede,
özellikle enerji girdileri üzerindeki çevre vergilerinin yükünün, gelir yükseldikçe, tüketimin
gelire oranının düşmesine bağlı olarak, daha çok düşük gelirli aileler tarafından taşınacağı
söylenebilir.Bu sonuca ulaşılmasında esasen özel tüketim vergisi şeklinde düzenlenmiş çevre
vergilerinin hemen hemen tamamının ileriye yansıması önemli rol oynamaktadır.Bundan
dolayı, sağlanan hasılatın nerede ve nasıl kullanıldığının göz önüne alınmaması halinde,enerji
vergileri gibi çevre vergilerinin kişisel gelir dağılımı üzerindeki etkisinin olumsuz olduğunu
söyleyebiliriz.Örneğin düşük gelirli ailelerin yüksek gelirli ailelere göre,gelirlerinin daha
büyük bir kısmını yakıta harcadıklarını göz önüne aldığımızda, fosil yakıtlar üzerinden
alınması gereken karbon vergisinin gerileyici etki yaratması doğaldır. Burada ele aldığımız
etki,doğrudan doğruya, üzerine çevre vergisi konan malların fiyatlarındaki artış nedeniyle
ortaya çıkan nispi fiyat değişikliğiyle ilgilidir.Ancak, sadece bu doğrudan etkinin ele alınması
yeterli olmayacaktır.
Enerji kaynakları üzerinden alınan çevre vergilerinin enerji fiyatlarını doğrudan
doğruya artırmasının yanı sıra, vergilendirilen enerjinin girdi olarak kullanıldığı alanlarda,
enerjinin maliyetler içindeki payına bağlı olarak, diğer malların fiyatlarını da artırıcı etkisi
bulunmaktadır. Sözü edilen bu etkiyi enerji vergilerinin gelir dağılımı üzerindeki dolaylı
etkisi olarak nitelendirmek gerekir. Bu dolaylı etkiden dolayı nispi fiyatlarda meydana gelen
değişiklik karbon vergisi gibi enerji vergilerinin gerileyici etkisini hafifletici bir işlev
görmektedir. Ayrıca,enerji vergilerinin etkisini cari gelir açısından değil de,sürekli gelir
açısından değerlendirilmesi ulaşılacak sonuçları değiştireceğini belirtmek gerekir.
Diğer taraftan, enerji vergileri gibi çevre vergilerinin kişisel gelir dağılımı üzerindeki
etkisini değerlendirebilmek için sadece mallara ilişkin nispi fiyatların değil,nispi faktör
fiyatlarındaki değişikliklerin de bilinmesi gerekmektedir. Verginin tamamen ileriye yansıdığı
bir durumda verginin gelir dağılımı üzerindeki etkisini esasen nispi mal fiyatlarındaki
değişiklik belirleyecek, ileriye yansıyan vergi nedeniyle nispi faktör fiyatlarındaki
değişikliğin sınırlı kalmasına bağlı olarak nispi faktör getirilerindeki değişim kişisel gelir
dağılımı üzerinde sınırlı bir etki yaratabilecektir.
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Verginin geriye yansıması, nispi faktör fiyatları ile istihdamdaki değişikliğe bağlı
olarak nispi faktör getirilerindeki değişikliğin önemini artıracak ve buna bağlı olarak kişisel
gelir dağılımında nispi mal fiyatlarındaki değişikliğin yanı sıra, emek ve sermayenin nispi
fiyatlarındaki değişiklik de daha fazla önem taşıyacaktır. Ancak bu nispi fiyatlardaki
değişikliklere bağlı olarak, herhangi bir çevre vergisinin somut özelliklerini ve verginin
yerleşmesini belirleyen tüm etkenleri ele alan bir ampirik araştırma yapmadan,kişisel gelir
dağılımına ilişkin nihai sonucun ne olacağını önceden söyleyebilmek mümkün
olmayacaktır.Ayrıca,çevre vergisinden elde edilen hasılatın nasıl kullanılacağı hususu da bu
çerçevede ele alınması gereken bir başka konuyu oluşturmaktadır.Bir başka ifadeyle konuyu
bütçe yansıması bakımından ele almak gerekli olmaktadır.

11.2. Çevre Vergilerinin Hasılatının Etkisi İle Birlikte Gelir Dağılımı
Çevre vergilerinin sağlayacağı hasılatın kullanılışı da kişisel gelir dağılımını
etkileyecektir. Bu hasılat mevcut vergilerin oranlarının düşürülmesinde kullanılabileceği
gibi,düşük gelirlilere yönelik transfer harcamalarının finansmanını da sağlayabilir.Mevcut
vergilerin oranlarının azaltılması düşünülüyorsa, hangi vergi ya da vergilerin oranlarının
düşürüleceği kişisel gelir dağılımı açısından belirleyici faktörlerden birisi olacaktır. Doğal
olarak, çevre vergilerinin hasılatı, doğrudan doğruya bu vergilerin gelir dağılımı üzerindeki
olumsuz etkisini hafifletmeyi ya da ortadan kaldırmayı hedefleyerek, diğer vergileri
azaltmada değerlendirilebileceği gibi, önceki bölümde ele alındığı gibi,bu hasılat vergi
sisteminin kaynak tahsisi üzerindeki olumsuz etkisini, bir başka deyişle, sistemin aşırı vergi
yükünü azaltmak amacına yönelik olarak da kullanılabilir.
Yukarıda da belirtildiği gibi,çevre vergilerinin vergi sistemine dahil edilmesinin esasen
gerileyici etki yarattığı söylenebilir.
Enerji kaynaklarını hedefleyen çevre vergilerinde bu gerileyici etki azalmakla birlikte,
çevre vergilerinin sağladığı vergi gelirinin,bu vergilerin kişisel gelir dağılımı üzerindeki
olumsuz etkisini giderebilmek amacıyla kullanılması düşünülebilir.Bu durumda, öncelikle
düşük gelirlilere yönelik olarak yapılan sosyal harcamalarının artırılması akla
gelebilir.Özellikle düşük gelirli ailelere yönelik vergi indirimleri ise bir diğer seçeneği
oluşturmaktadır.
Çevre vergisinin kişisel gelir dağılımı üzerindeki olumsuz etkisini göz önüne
aldığımızda,amaca uygun olarak şekillendirilmiş transfer harcamaları
kişisel gelir
dağılımında adaleti sağlayıcı etkisi bakımından önemli bir role sahip olacaktır.Ancak, toplam
vergi hasılatını değiştirmeyecek şekilde, mevcut vergi ya da vergilerde yapılacak vergi
indirimlerini içeren çevre vergisi temelli vergi reformlarının kişisel gelir dağılımı üzerinde,
kısa vadedeki olumlu etkisinin yanı sıra,uzun vadede reel ücretleri ve istihdamı etkilemek
yoluyla,ek bir olumlu etki yaratma olasılığının olduğu dikkate alınmalıdır.Eğer çevre
vergilerinin hasılatı diğer vergilerin oranlarının düşürülmesinde kullanılıyorsa, o zaman reel
ücretler üzerindeki etki ile emek arz ve talebine bağlı olarak istihdamın ne yönde değiştiği
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hususlarının da göz önüne alınması gerekecektir. Bu durumda; istihdamın azalışı,çevre
vergisinin kişisel gelir dağılımı üzerindeki olumsuz etkinin arttığını gösterecek,buna karşın,
reel ücret ve istihdam artışı, olumsuz etkinin bir ölçüde de olsa telafi edilebildiğini işaret
edecektir..
Bu çerçevede, vergi yükünün dağılımını düşük gelirliler lehine değiştiren mevzuat
değişikliği, aynı zamanda, karar alıcıları kaynak dağılımında etkinlik ve adalet hedeflerine
birlikte ulaştırarak, toplumsal refahı artırabilecektir.Böyle bir durumda,vergi indirimlerinin
finansmanının alternatifi çevre vergilerinden elde edilen gelirlerin transfer harcamalarında
kullanılması seçeneğine göre ele alınan amaç bakımından daha üstün olduğunu belirtmemiz
gerekir
Çevre vergileri toplam vergi hasılatını değiştirmeyecek vergi reformunun bir parçası
olarak gündeme geldiğinde, ya da aynı şekilde mevcut çevre vergilerinin oranlarının
artırılması söz konusu olduğunda,bu vergilerin gelir dağılımı üzerindeki olumsuz etkisine
yönelik olarak,gerileyici etkiye sahip olduğu bilinen katma değer vergisi ve zorunlu
mallardan alınan özel tüketim vergisi gibi dolaylı vergilerin oranlarının düşürülmesi akla
uygun seçeneklerden birisini oluşturmaktadır.Yine,kişisel gelir vergisi ya da sosyal güvenlik
primlerinin düşürülmesi hem gelir dağılımı hem de kaynak tahsisini etkileyebilmede
kullanılabilecek araçlar olarak düşünülebilecektir.

Çevre vergilerinden elde edilen hasılatın kişisel gelir dağılımında adalet amacına
yönelik olarak gelir vergisinde düşük gelirlilere yönelik vergi indirimlerinde kullanılması
vergiden sonraki gelirleri artırmak suretiyle esasen kişisel gelir vergisinin artan oranlılığını
güçlendirici etki yaratacak,bu vergi indiriminin reel ücretler ile istihdamı etkileme yoluyla
yarattığı tesir sınırlı olacaktır.
Çevre vergilerinin hasılatının kişisel gelir dağılımında adalet amacına yönelik olarak
gerileyici etkisi yüksek olan katma değer vergisinin oranlarının düşürülmesinde kullanılması
bir başka politika alternatifi olabilir.Eğer farklı mal ve hizmet grupları itibariyle farklı katma
değer vergisi oranları uygulanıyorsa düşük gelirlilerin harcamaları içinde büyük yer tutan
zorunlu mal ve hizmetler üzerindeki vergi oranlarının düşürülmesi katma değer vergisinin
gerileyici etkisini azaltarak kişisel gelir dağılımını olumlu etkileyecek,bu vergi indiriminin
reel ücretler ile istihdamı ne yönde etkilediği pek önem taşımayacaktır..
Çevre vergilerinin hasılatı kişisel gelir dağılımında adalet amacına yönelik olarak
zorunlu tüketim malları üzerindeki vergilerin düşürülmesinde ya da bu vergilerin
kaldırılmasında da kullanılabilir.Bu seçenek gerileyici etkisi yüksek olan bu verginin
düşürülmesi ya da kaldırılması düşük gelirlilerin kullanılabilir gelirlerini artırmak suretiyle
kişisel gelir dağılımı üzerinde olumlu etki yaratacak ancak bu vergi indiriminin reel ücretler
ile istihdam üzerindeki etkisi önemsiz düzeyde olacaktır.
Ücret vergileri olarak bilinen sosyal güvenlik primlerinin azaltılması çevre vergilerinin
hasılatının kullanımı bakımından ele alınacak son seçenektir.Çevre vergilerinden sağlanan
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hasılatın sosyal güvenlik primlerinin düşürülmesinde kullanımı esasen reel ücretler ve
istihdam üzerindeki etkisi yoluyla kişisel gelir dağılımını belirleyen bir etken olacaktır.
Burada verginin ücretlilerin kullanılabilir gelirlerini artırmak suretiyle kişisel gelir dağılımı
üzerindeki olumlu etkisi ikinci planda kalacaktır.
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Uygulamalar

223

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bütün vergiler gibi çevre vergileri de kişisel gelir dağılımını etkilemektedir.Bu etkinin
ne yönde olduğu ile gücü esasen çevre vergisinin teknik özellikleri,kapsamı,yansımanın yönü
ve sağladığı hasılatın büyüklüğü gibi bir çok faktör tarafından belirlenmektedir.Bu çerçevede,
özellikle enerji girdileri üzerindeki çevre vergilerinin yükünün, gelir yükseldikçe, tüketimin
gelire oranının düşmesine bağlı olarak, daha çok düşük gelirli aileler tarafından taşınacağı
söylenebilir.
Enerji kaynakları üzerinden alınan çevre vergilerinin enerji fiyatlarını doğrudan
doğruya artırmasının yanı sıra, vergilendirilen enerjinin girdi olarak kullanıldığı alanlarda,
enerjinin maliyetler içindeki payına bağlı olarak, diğer malların fiyatlarını da artırıcı etkisi
bulunmaktadır. Sözü edilen bu etkiyi enerji vergilerinin gelir dağılımı üzerindeki dolaylı
etkisi olarak nitelendirmek gerekir.
Enerji vergileri gibi çevre vergilerinin kişisel gelir dağılımı üzerindeki etkisini
değerlendirebilmek için sadece mallara ilişkin nispi fiyatların değil, nispi faktör fiyatlarındaki
değişikliklerin de bilinmesi gerekmektedir.Ayrıca,çevre vergisinden elde edilen hasılatın nasıl
kullanılacağı hususu da kişisel gelir dağılımı açısından ele alınması gereken bir başka konuyu
oluşturmaktadır.
Çevre vergisinin kişisel gelir dağılımı üzerindeki olumsuz etkisini göz önüne
aldığımızda, amaca uygun olarak şekillendirilmiş transfer harcamaları
kişisel gelir
dağılımında adaleti sağlayıcı etkisi bakımından önemli bir role sahip olacaktır.Ancak, toplam
vergi hasılatını değiştirmeyecek şekilde, mevcut vergi ya da vergilerde yapılacak vergi
indirimlerini içeren çevre vergisi temelli vergi reformlarının kişisel gelir dağılımı üzerinde,
kısa vadedeki olumlu etkisinin yanı sıra,uzun vadede reel ücretleri ve istihdam
istihdamı
etkilemek yoluyla,ek bir olumlu etki yaratma olasılığının olduğu dikkate alınmalıdır.
Çevre vergileri toplam vergi hasılatını değiştirmeyecek vergi reformunun bir parçası
olarak gündeme geldiğinde, ya da aynı şekilde mevcut çevre vergilerinin oranlarının
artırılması söz konusu olduğunda, bu vergilerin gelir dağılımı üzerindeki olumsuz etkisine
yönelik olarak, gerileyici etkiye sahip olduğu bilinen katma değer vergisi ve zorunlu
mallardan alınan özel tüketim vergisi gibi dolaylı vergilerin oranlarının düşürülmesi akla
uygun seçeneklerden birisini oluşturmaktadır.
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Bölüm Soruları
1-Çevre vergilerinin kişisel gelir dağılımı üzerindeki etkisini belirlerken hangi faktörleri göz
önüne almalıyız.
2-Çevre vergileri sadece vergilendirilen mal fiyatlarının artışı yoluyla mı kişisel gelir
dağılımını etkiler?
3- Çevre vergilerinin gerileyici etkisi var mıdır?
4-Çevre vergilerinden elde edilen hasılatın sosyal transfer harcamalarında kullanılması kişisel
gelir dağılımını nasıl etkiler? Tartışınız.
5-Çevre vergilerinden elde edilen hasılatın zorunlu tüketim mallarından alınan katma değer
vergisinin oranının düşürülmesinde kullanılması kişisel gelir dağılımını nasıl etkiler?
Tartışınız.

Çoktan Seçmeli Bölüm Soruları
1)Atık vergisinin yükünün kimin tarafından yüklenildiğine dair seçeneklerden hangisi
doğrudur?
A) Verginin üretilen ürünlerin tüketicileri tarafından taşınacağı kesindir.
B) Atık vergisi belli bir alıcı ortama, çeşitli malların üreticileri tarafından bırakılan
atık miktarına bağlı olarak alındığı için kimin tarafından yüklenildiği hususu
ayrıntılı bir analizi gerektirir.
C)Atık vergisi ülke genelinde,çeşitli malların üreticileri tarafından bırakılan atık
miktarına bağlı olarak alındığı için tamamen ileriye yansıtılır.
D) Atık vergisi belli bir miktardaki ürünün üretilmesi için bırakılması zorunlu olan atık
miktarına göre alındığı için,tamamen geriye yansır.
E) Atık vergisi belli bir miktardaki ürünün üretilmesi için bırakılması zorunlu olan atık
miktarına göre alındığı için,talebin ve arzın fiyat esnekliği önemsizdir.
2) Karbon vergisi ya da enerji kaynakları üzerinden alınan çevre vergilerinin kişisel gelir
dağılımı üzerindeki olası etkilerinin belirlenmesi konusunda hangi seçenek doğrudur?
A)Bu tür vergilerin yükünün kimler tarafından taşındığı gelir dağılımı açısından önem
taşımaz.
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B)Vergilendirilen enerji kaynaklarına ilişkin harcamaların toplam harcamalar içindeki
payını hesaplamak gerekir.
C)Verginin tüm mal ve hizmetlerin fiyatı üzerindeki etkisini gösteren nispi
fiyatlardaki değişimi dikkate almak gerekir.
D)Belirli bir miktardaki enerji tüketiminin çevre vergisinden istisna edilip edilmediğini
dikkate almak gereksizdir.
E)Bu tür çevre vergilerinin tek etkisi üretim faktörlerinin kullanımına bağlı olarak milli
gelirden aldığı paya ilişkin olduğundan, karbon vergisi ya da enerji kaynakları üzerinden
alınan vergilerin fonksiyonel gelir dağılımı üzerindeki etkisini saptamak yeterlidir.

3) Bir çevre vergisinden elde edilen hasılatın kurumlar vergisi ya da lüks mal ve hizmetler
üzerindeki katma değer vergisi oranlarının düşürülmesinde kullanılmasına yönelik bir vergi
kanunu değişikliği üzerinde

durulmaktadır. Bu konuya yönelik olarak yapılan

yorumlardan hangisi doğru olur?
A)Katma değer vergisinin oranlarının indirilmesi kişisel gelir dağılımını bozucu etki
yaratır.
B)Katma değer vergisinin oranlarının indirilmesi vergiye ilişkin aşırı vergi yükünü
etkilemez.
C)Kurumlar vergisinin oranlarının indirilmesi aşırı vergi yükünü artırıcı etki yaratır.
D)Kurumlar vergisinin oranlarının indirilmesi aşırı vergi yükünü hiç etkilemez.
E)Kurumlar vergisinin oranlarının indirilmesi kişisel gelir dağılımını etkilemez.
4) “Atık vergisi atık miktarına göre alındığı için, kirletici birimlerin ürettiği malların
talebinin ve arzının fiyat esnekliği önemsizdir.” ifadesi hakkında hangi seçenek doğru
olur?
A) Atık vergisi belli bir miktardaki ürünün üretilmesi için bırakılması zorunlu olan atık
miktarına göre alındığı için, talebin ve arzın fiyat esnekliği önemsiz olmasından dolayı bu
ifade doğrudur.
B) Atık vergisi kirletici birimlerin ürettiği malların üzerinden alındığından bu ifade kısmen
doğrudur.
C)Bu ifade doğrudur
D)Atık vergileri yansıtılamadığından bu ifade doğrudur.
E)Bu ifade yanlıştır.
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5) Karbon vergisi ya da enerji kaynakları üzerinden alınan çevre vergilerinin kişisel gelir
dağılımı üzerindeki olası etkilerinin belirlenmesi konusunda hangi seçenek doğru olmaz?
A)Bu tür vergilerin yükünün kimler tarafından taşındığı belirlenebilmelidir.
B)Vergilendirilen enerji kaynaklarına ilişkin harcamaların farklı gelir gruplarının toplam
gelirleri içindeki paylarını göz önüne almak gerekir.
C)Verginin tüm mal ve hizmetlerin fiyatı üzerindeki etkisini gösteren nispi fiyatlardaki
değişimi dikkate almak gerekir.
D)Belirli bir miktardaki enerji tüketiminin çevre vergisinden istisna edilip edilmediğinin
değerlendirmeye dahil edilmesi gerekir.
E)Bu tür çevre vergilerinin tek etkisi üretim faktörlerinin kullanımına bağlı olarak
milli gelirden aldığı paya ilişkin olduğundan, karbon vergisi ya da enerji kaynakları
üzerinden alınan vergilerin fonksiyonel gelir dağılımı üzerindeki etkisini saptamak
yeterlidir.
6) Yüksek gelir grubunun harcamaları içinde, düşük gelirlilere göre daha yüksek paya
sahip olan malın üzerine konan çevre vergisinin kişisel gelir dağılımına etkisi konusundaki
hangi seçenek doğru olur?
A)Bu vergi kişisel gelir dağılımını iyileştirici etki yaratır.
B) Bu vergi kişisel gelir dağılımını bozucu etki yaratır.
C) Bu vergi kişisel gelir dağılımını etkilemez.
D) Bu verginin kişisel gelir dağılımını iyileştirici etkisi yüksektir.
E) ) Bu verginin kişisel gelir dağılımını iyileştirici etkisi düşüktür.
7) Bir çevre vergisinden elde edilen hasılatın kurumlar vergisi ya da lüks mal ve hizmetler
üzerindeki katma değer vergisi oranlarının düşürülmesinde kullanılmasına yönelik bir vergi
kanunu değişikliği üzerinde

durulmaktadır. Bu konuya yönelik olarak yapılan

yorumlardan hangisi doğru olur?
A)Katma değer vergisinin oranlarının indirilmesi kişisel gelir dağılımını iyileştirici etki
yaratır.
B)Katma değer vergisinin oranlarının indirilmesi vergiye ilişkin aşırı vergi yükünü
etkilemez.
C)Kurumlar vergisinin oranlarının indirilmesi aşırı vergi yükünü artırıcı etki yaratır.
D)Kurumlar vergisinin oranlarının indirilmesi aşırı vergi yükünü hiç etkilemez.
E)Kurumlar vergisinin oranlarının indirilmesi kişisel gelir dağılımını etkiler. Ancak
bu etkinin ne yönde olacağı bu bilgilere dayanarak söylenemez.
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8) Karbon vergisi ya da enerji kaynakları üzerinden alınan çevre vergilerinin kişisel gelir
dağılımı üzerindeki olası etkilerinin belirlenmesi konusunda hangi seçenek doğru olmaz?
A) Bu tür vergilerdeki yansımanın yönü çok önemlidir.
B)Vergilendirilen enerji kaynaklarına ilişkin harcamaların farklı gelir gruplarının
toplam gelirleri içindeki paylarını göz önüne almaya gerek yoktur.
C)Verginin tüm mal ve hizmetlerin fiyatı üzerindeki etkisini gösteren nispi fiyatlardaki
değişimi dikkate almak gerekir.
D)Belirli bir miktardaki enerji tüketiminin çevre vergisinden istisna edilip edilmediğinin
değerlendirmeye dahil edilmesi gerekir.
E) Bu tür vergilerin yükünün kimler tarafından taşındığı belirlenebilmelidir.

9) “A” ülkesinde uygulanan çevre vergisinin, üzerine vergi konan malın fiyatını diğer
mallara göre yükselttiği bilindiğine göre hangi seçenek doğru olur?
A)Bu vergi geriye yansımıştır.
B)Vergi konan malın düşük gelirlilerin harcamaları içinde,yüksek gelirlilere göre daha yüksek
paya sahip olması halinde kişisel gelir dağılımını iyileştirici etki oluşur.
C)Vergi konan malın düşük gelirlilerin harcamaları içinde, yüksek gelirlilere göre daha
düşük paya sahip olması halinde kişisel gelir dağılımını iyileştirici etki oluşur.
D) Vergi konan malın düşük gelirlilerin harcamaları içinde, yüksek gelirlilere göre daha düşük
paya sahip olması halinde kişisel gelir dağılımını bozucu etki oluşur.
E) Uygulanan çevre vergisinin, üzerine vergi konan malın fiyatını diğer mallara göre
yükseltmesi halinde bu vergi daima gelir dağılımını iyileştirici etki yaratır.

10) Düşük gelir grubunun harcamaları içinde yüksek paya sahip olan malın üzerine konan
çevre vergisinin kişisel gelir dağılımına etkisi konusundaki hangi seçenek doğru olur?
A)Kişisel gelir dağılımını iyileştirir.
B) Kişisel gelir dağılımını bozar
C) Kişisel gelir dağılımında hiçbir değişiklik olmaz.
D) Bir malın düşük gelir grubunun harcamaları içinde yüksek paya sahip olması halinde,
konan çevre vergisi bu mala yapılan harcamaları düşürerek gelir dağılımını iyileştirecektir.
E) Bir malın düşük gelir grubunun harcamaları içinde yüksek paya sahip olması halinde,
konan çevre vergisi bu mala yapılan harcamaları değiştirmediği sürece kişisel gelir
dağılımında hiçbir değişiklik olmaz.
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12. Çevre Vergileri ve Uluslararası Vergi Rekabeti
Özellikle enerji kaynakları üzerinden, daha temiz çevre hedefi çerçevesinde alınan
çevre vergileri enerjiyi yoğun olarak kullanan demir-çelik ve çimento gibi endüstrilerin
yatırım yeri kararlarını etkileyebilecektir. Bu nedenle çevre vergileri uluslararası vergi
rekabeti bakımından ele alınması gereken bir mali yükümlülük olarak dikkati çekmektedir.

12.1. Uluslar arası Vergi Rekabetinin Temel Araçları
Daha fazla doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını ülkeye çekerek, kalkınmayı
sağlamak ve daha yüksek büyüme hızlarına ulaşarak ülke refahını artırabilmek amacıyla rakip
ülkelere göre yabancı yatırımcılara daha uygun yatırım ikliminin sunulabilmesi büyük önem
taşımaktadır.Herhangi bir ülkede, mal ya da hizmet üretimine yönelik yatırım yapıp yapmama
kararını verecek olan yabancı yatırımcıların üretim maliyetleri ile karlılıklarını bir çok faktör
belirlemektedir. İşgücü ve enerji maliyetleri ile vergiler bu çerçevede akla gelen ve
yatırımcıların kararları üzerindeki ağırlıkları sektörlere göre farklı olan etkenlerdir.
Rakip ülkelere göre yabancı yatırımcılara daha uygun yatırım ikliminin sunulabilmesi
için kullanılabilecek araçlardan biri de vergilerdir. Alternatif ülkelere göre yabancı
yatırımcıların daha avantajlı bir şekilde vergilendirilmesi literatüre uluslararası vergi
rekabeti kavramını kazandırmıştır. Ülkeler arasındaki bir vergi rekabeti olması nedeniyle
yatay vergi rekabeti olarak sınıflandırılan bu rekabetin en önemli aracı kurumlar vergisidir.
Yine, mal ve hizmet üreticilerinin maliyetleri ile karlılıklarını etkileyen kişisel gelir vergisi
ile ücret vergisi (sosyal güvenlik ödentileri)bu çerçevede önem taşıyan mali yükümlülükler
olduğu söylenebilir.
Diğer taraftan,üretilecek mal ya da hizmetin esasen üretimin yapılacağı ülkede
satılması planlanıyorsa bu durumda katma değer vergisi,özel tüketim vergisi ile özel tüketim
vergisi şeklinde salınan çevre vergileri de satış fiyatlarını belirleyici özellikleri nedeniyle
yatımcıların yatırım yeri kararlarını etkileyebilecek,dolayısıyla uluslararası vergi rekabetinin
bir aracı olabilecektir.

12.2. Dolaylı Vergiler ve Uluslararası Vergi Rekabeti
Küreselleşme süreci, sadece gelir ve kurumlar vergisi bakımından uluslararası vergi
rekabetine yol açmamakta; kürk, parfüm, elektronik eşya ve mücevherat gibi yüksek değerli
ve kolayca taşınabilen ürünler üzerindeki dolaylı vergi oranlarını da etkilemektedir.
Bu nedenle, dolaylı vergiler alanında rekabete girişen ülkeler bu tür mallar üzerindeki
katma değer vergisi ve/veya özel tüketim vergilerini rakiplerinin vergi oranlarının altında
tutacak kararlar almaktadırlar. Burada vergi rekabetine girişen ülkelerin amacı esasen nihai
tüketicilerin yerleşik oldukları ülkelerden gelerek bu tür malları kendi ülkelerinde almalarını
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sağlayarak ülke refahının artırılması olmaktadır. Bunun bu alanlarda yatırım yapmayı düşünen
yabancı üreticilerin ülkede yatırım yapmasını teşvik edici etkisi de olabilecektir.
Kürk, parfüm, elektronik eşya ve mücevherat gibi malların nihai tüketiciler dışında
diğer ülkelere yapılan satışlarının böyle bir etki yaratması mümkün değildir. Bunun nedeni
dolaylı vergilere ilişkin varış yeri prensibidir. Bu prensip gereğince, ithalatçı ülkelere
yapılan satışlar, satışı yapan ülke ya da satıcı bakımından ihracat işlemi olarak göz önüne
alınacak ve ihraç edilen mallar üzerindeki katma değer vergisi ve alınmışsa özel tüketim
vergisi gibi dolaylı vergilerin ihracatçılara iade edilmesi gerekecektir.
Bilindiği gibi, varış yeri prensibi katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi gibi
vergilerde vergileme yetkisine hangi ülkenin sahip olacağına ilişkin iki prensipten biridir ve
ülkelerin sadece kendi sınırları içerisinde gerçekleştirilen harcamaları vergilendirebilme
hakkının olduğu anlamını taşımaktadır. Dış ticarete konu olsun ya da olmasın her ülkenin
ürettiği tüm malları vergilendirme hakkına sahip olduğu çıkış yeri prensibinden farklı olarak,
uluslararası ticaret mevzuatında yer alan ve tüm dünya ülkeleri tarafından uygulanan varış
yeri ilkesi, ihracatta vergi iadesi ile ithalatta telafi edici vergi uygulamalarını içermektedir.
Bu prensip gereğince, ülkelerin sadece kendi sınırları içerisinde gerçekleştirilen
harcamaları vergilendirebilmesini sağlayabilmek amacıyla, ihraç edilen mallar üzerindeki
dolaylı vergiler ihracatçılara iade edilir.Yine, ülke içinde üretilerek satılan mallara uygulanan
dolaylı vergilerin, ithal edilen emsal mallar üzerine, aynı miktar ya da oranda konması ise
ithalatta telafi edici vergi uygulamasını ifade eder ve bu uygulamayla ülkelerin sadece kendi
sınırları içerisinde gerçekleştirilen harcamaları vergilendirebilmesine hizmet edilmiş olur.
Daha önce belirtildiği gibi, yabancı yatırımcılar yatırım yapabilecekleri alternatif
ülkeleri karlılık açısından değerlendirirken, üretecekleri mal ve hizmetlerin hedef pazarlarını
da göz önüne alacaklardır. Eğer esasen yatırım yapacakları ülkenin iç pazarına yönelik mal ve
hizmet üreteceklerse, bu ülkelerde uygulanan katma değer vergisi ile üretecekleri mal ve
hizmetlerin üzerine konan özel tüketim vergisi gibi vergilerin oranlarını da göz önüne
alacaklardır.
Buna karşın,yabancı yatırımcılar üretecekleri malları esasen ihraç etmeyi
amaçlıyorlarsa,ihracatta vergi iadesi uygulamasıyla iade edileceğinden,üretimin yapılacağı
ülkelerde uygulanan katma değer vergisi ile üretecekleri mallar üzerine konan özel tüketim
vergisi gibi vergilerin önemi olmayacaktır.

12.3. Uluslararası Vergi Rekabeti Bakımından Çevre Vergileri
Yakıtlar üzerindeki vergiler ile çevre politikasının bir aracı olarak uygulanan çevre
vergileri üreticilerin üretim maliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilmektedir. Bu nedenle, kürk,
parfüm, elektronik eşya ve mücevherat gibi yüksek değerli ve kolayca taşınabilen ürünler
üzerindeki dolaylı vergiler için söylenenlerin, çevre kirliliğine yönelik özel tüketim vergileri
için söylenebilmesi mümkün değildir. Ayrıca, ülkelerin uyguladığı çevre vergileri atık vergisi
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şeklinde alınan vergiler olabileceği gibi,karbon vergisi gibi esasen atıkları hedeflemekle
birlikte, uygulamada özel tüketim vergisi özelliğini taşıyan vergiler alınabilmektedir.Bundan
dolayı bu başlık altında farklı niteliklere sahip çevre vergilerini uluslararası vergi rekabeti
bakımından ayrı ayrı ele almak gerekecektir.Böylece,işsizliği azaltmak vb. düşüncelerle çevre
kirliliği yaratan endüstrilerin de ülkede üretim yapmasını tercih etmek durumunda kalan
ülkeler tarafından hangi tür çevre vergilerinin vergi rekabetinin araçlarından biri olarak
kullanılabileceği hususunda bazı değerlendirmelerde bulunulabilecektir.
Özel tüketim vergisi şeklinde düzenlenen çevre vergileri uygulamasında ihraç edilen
mallar üzerindeki vergiler ihracatçılara iade edilebilmektedir. Bu nedenle, idari açıdan
uygulanması kolay olduğu için yaygın olarak kullanılan çevre vergileri uluslararası vergi
rekabeti açısından mali amaçla alınan bir dolaylı vergiden farklı olmayacak,yabancı
yatırımcılar sadece yatırım yapacakları ülkenin iç pazarına yönelik mal ve hizmet
üreteceklerse, bu ülkelerde uygulanan çevre vergilerini göz önüne alacaklardır. Bu nedenle,
sadece yatırım yapacakları
ülkenin iç pazarına yönelik mal ve hizmet üretecek
sermayedarların yatırımlarını çekmek isteyen ülkeler arasında çevre vergileri alanında bir
vergi rekabeti yaşanabilecektir.
Mal ve hizmet üretiminde önemli bir girdi olan enerji üzerindeki çevre vergileri
esasen enerji yoğun endüstrilerin yatırım yerinin belirlenmesinde etkili olabilecektir.Eğer
malların üzerindeki enerji vergisi teknik olarak belirlenebiliyorsa, enerjiden alınan vergilerin
mamul malın ihraç edilmesi sırasında iade edilmesi mümkün olacaktır.
Böylece, yabancı yatırımcılar üretecekleri mal ve hizmetler esasen yatırım
yapacakları ülkenin iç pazarına yönelik ise üretimin yapılacağı ülkelerdeki enerji vergisinin
oranlarını da hesaba katarak yatırım yerini seçeceklerdir. Bu nedenle, sadece yatırım
yapacakları ülkenin iç pazarına yönelik mal ve hizmet üretecek sermayedarların yatırımlarını
çekmek isteyen ülkeler arasında enerji vergileri alanında
bir vergi rekabetinin
yaşanabileceğini belirtmek gerekir. Aynı şekilde,çevre vergisiyle vergilendiren enerjinin
üzerindeki verginin ihracatta vergi iadesi uygulaması çerçevesinde iadesi kolay olacağından,
sadece ülkenin iç pazarına yönelik enerji üretecek sermayedarların yatırımlarını çekmek
isteyen ülkeler arasında rekabet olacaktır.
Daha önceki bölümlerde ele aldığımız gibi atık vergileri özel tüketim vergisi şeklinde
düzenlenen çevre vergilerinden değildir. Bu verginin özelliği gereği,belirli bir alıcı ortama
atık bırakan tüm kirletici birimlerin belirli niteliğe sahip olan atıklarını azaltmak amacıyla
atık miktarına göre alınan atık vergilerinin hangi mal ve hizmetin fiyatını ne kadar artırdığı
bilinememektedir. Bu nedenle, atık vergilerinde varış yeri ilkesi kullanılarak vergi iadesinde
bulunulamayacağı gibi, telafi edici vergi de konamayacaktır. Böylece, atık vergisi
uygulamasında, hangi hedef pazar ya da pazarlar için üretim yapılacağı önem
taşımayacağından yabancı sermayedarlar alternatif ülkeleri değerlendirirken, diğer vergilerin
yanı sıra atıkları vergilendiren vergileri de hesaplarına dahil edeceklerdir. Dolayısıyla,yabancı
yatırımcıların yatırımlarını çekmek isteyen ülkeler arasında atık vergileri alanında bir vergi
rekabeti yaşanabilecektir.
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Karbon emisyonunu azaltmak amacıyla fosil yakıtlar üzerinden alınacak karbon
vergisi hem atık vergisi, hem de özel tüketim vergisi şeklinde düzenlenmiş bir çevre vergisi
niteliği dolayısıyla dikkati çekmektedir. Bu, küresel çapta uygulanmayan karbon vergisinin
iade edilebilirliğini önemli ölçüde etkilemektedir. Karbon emisyonuna bağlı bir vergi olan
karbon vergisinin hangi malın maliyetini ne kadar artırdığının hesaplanaması bu verginin
varış yeri prensibi gereğince iade edilebilecek bir dolaylı vergi olarak kabul edilmesini
engellemekte,karbon içeriklerine göre alınan vergi belirli olduğundan, sadece vergiye tabi
fosil yakıtların ihracında verginin iadesi teknik olarak mümkün olabilmektedir.Bu durumda,
esasen karbon vergisiyle vergilendirilen enerjiyi girdi olarak kullanan üreticiler için hangi
hedef pazar ya da pazarlar için üretim yapılacağı önem taşımayacağından, yabancı
sermayedarlar alternatif ülkeleri değerlendirirken, diğer vergilerin yanı sıra karbon vergisini
de hesaplarına dahil edeceklerdir.Yine, fosil yakıtları üreterek üretimi yaptıkları ülkede
pazarlayacak olan sermayedarlar aynı düşünceyle hareket edeceklerdir.
Bu durum küresel olarak uygulanmayan karbon vergisinde karşı karşıya kalınacak
rekabetin sınırını belirlemektedir
Diğer taraftan, küresel çapta uygulanması gereken karbon vergisi gibi çevre vergileri
teorik olarak olması gerektiği gibi,aynı miktar veya oranlarda uygulanıyorsa bu vergilerin
uluslararası vergi rekabetinin bir aracı olarak kullanılması ihtimali son derece düşük
olacaktır.Doğal olarak, maliyetler üzerindeki etkileri bütün ülkelerde aynı olan küresel bir
çevre vergisi uluslararası vergi rekabetinin bir aracı olarak kullanılamayacaktır.
Görüldüğü gibi,esasen çevre politikasının aracı olarak uygulanan çevre
vergileri,ülkelerin rekabet gücünü etkilemek suretiyle,
uluslararası vergi rekabetine
girişilmesine neden olabilmektedir. Doğal olarak, çevre vergileri alanındaki uluslararası
vergi rekabetinin öncelikli amacı üretilen malların daha düşük fiyatlarla satılabilmesini
sağlamak değil, rakip ülkelere göre daha düşük çevre vergileri uygulayarak daha fazla
doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını çekebilmektir. Ancak, çevre vergilerinin üretim
maliyetlerini, üretimin bu bakımdan vergi cenneti olarak nitelenen ülkelere taşınmasını
gerektirecek kadar yükseltip yükseltmeyeceği de konunun bir başka önemli yönünü
oluşturmaktadır.Buna karşın, izleyen bölümde ele aldığımız gibi,çevre vergilerinin
uluslararası rekabet gücü üzerindeki tesiri bu tür vergilerin, malların üretim maliyetleri
üzerindeki etkisiyle ilişkilidir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Rakip ülkelere göre yabancı yatırımcılara daha uygun yatırım ikliminin sunulabilmesi
için kullanılabilecek araçlardan biri de vergilerdir. Alternatif ülkelere göre yabancı
yatırımcıların daha avantajlı bir şekilde vergilendirilmesi literatüre uluslararası vergi rekabeti
kavramını kazandırmıştır.
Yabancı yatırımcılar yatırım yapabilecekleri alternatif ülkeleri karlılık açısından
değerlendirirken, üretecekleri mal ve hizmetlerin hedef pazarlarını da göz önüne alacaklardır.
Eğer esasen yatırım yapacakları ülkenin iç pazarına yönelik mal ve hizmet üreteceklerse, bu
ülkelerde uygulanan katma değer vergisi ile üretecekleri mal ve hizmetlerin üzerine konan
özel tüketim vergisi gibi vergilerin oranlarını da göz önüne alacaklardır.
Buna karşın,yabancı yatırımcılar üretecekleri malları esasen ihraç etmeyi
amaçlıyorlarsa,ihracatta vergi iadesi uygulamasıyla iade edileceğinden,üretimin yapılacağı
ülkelerde uygulanan katma değer vergisi ile üretecekleri mallar üzerine konan özel tüketim
vergisi gibi vergilerin önemi olmayacaktır.
Yakıtlar üzerindeki vergiler ile çevre politikasının bir aracı olarak uygulanan çevre
vergileri üreticilerin üretim maliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilmektedir. Ülkelerin
uyguladığı çevre vergileri atık vergisi şeklinde alınan vergiler olabileceği gibi,karbon vergisi
gibi esasen atıkları hedeflemekle birlikte, uygulamada özel tüketim vergisi özelliğini taşıyan
vergiler alınabilmektedir.Bundan dolayı bu başlık altında farklı niteliklere sahip çevre
vergilerini uluslararası vergi rekabeti bakımından ayrı ayrı ele almak gerekecektir.
Esasen çevre politikasının aracı olarak uygulanan çevre vergileri,ülkelerin rekabet
gücünü etkilemek suretiyle, uluslararası vergi rekabetine girişilmesine neden olabilmektedir.
Doğal olarak, çevre vergileri alanındaki uluslararası vergi rekabetinin öncelikli amacı üretilen
malların daha düşük fiyatlarla satılabilmesini sağlamak değil, rakip ülkelere göre daha düşük
çevre vergileri uygulayarak daha fazla doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını çekebilmektir.
Ancak, çevre vergilerinin üretim maliyetlerini, üretimin bu bakımdan vergi cenneti olarak
nitelenen ülkelere taşınmasını gerektirecek kadar yükseltip yükseltmeyeceği de konunun bir
başka önemli yönünü oluşturmaktadır.
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Bölüm Soruları
1-Uluslararası vergi rekabeti nedir?
2-Çevre vergileri uluslararası vergi rekabetinin bir aracı olarak kullanılabilir mi?
3- Uluslararası vergi rekabeti bakımından varış yeri prensibinin önemini tartışınız.
4- Atık vergileri bakımından uluslararası vergi rekabetini değerlendiriniz.
5-Özel tüketim vergisi şeklinde düzenlenen çevre vergilerinde uluslararası vergi rekabetini
değerlendiriniz.

Çoktan Seçmeli Bölüm Soruları

1) Teorik olarak çevre vergileri bakımından da kullanılabilecek bir ilke olan “çıkış ülkesi”
ilkesine ilişkin hangi seçenek doğrudur?
A)Çıkış ülkesi prensibi sermaye ihraç eden ülkelerden çıkan sermaye için kullanılan bir
prensiptir.
B)Çıkış ülkesi prensibi işgücünün serbest dolaşımı bakımından kullanılan bir prensiptir.
C)Çıkış ülkesi ilkesi ülkeden ihraç edilen emek ve sermaye faktörünü vergileme hakkının
ihraç eden ülkeye ait olduğunu ifade eder.
D)Varış yeri prensibinin az gelişmiş ülkelerde kullanılan bir türüdür.
E)Çıkış ülkesi prensibi üretilen mallar üzerine dolaylı vergi koyma yetkisinin üretici
ülkelere ait olduğu anlamını taşımaktadır.
2) Çevre vergileri bakımından da önem taşıyabilen “ihracatta vergi iadesi” uygulamasına
ilişkin hangi seçenek doğrudur?
A)İhracatçı şirketlerin ödediği kurumlar vergisinin kısmen iade edilmesi anlamını taşır.
B)İhracatçı şirketlerin ödediği kurumlar vergisinin tamamının iade edilmesi anlamını
taşır.
C)Sadece ihracatçı şirketlerin ödediği kurumlar vergisine özgü bir uygulamadır.
D)Çıkış ülkesi ilkesine ait temel uygulamalardan biridir.
E)İhraç edilen mallar üzerindeki dolaylı vergilerin ihracatçılara tamamen iade
edilmesidir.
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3)Çevre vergileri bakımından “varış yeri” ilkesinin uluslararası rekabet üzerindeki etkisine
dair seçeneklerden hangisi doğrudur?
A)Varış yeri ilkesi kurumlar vergisine benzer bir şekilde uygulanan çevre vergilerine
ilişkin bir prensiptir.
B) Varış yeri ilkesi dünya piyasaları için üretilen mallar üzerindeki emisyon
vergilerinin uluslararası rekabet üzerindeki olumsuz etkisinin giderilmesinde
kullanılamayan bir ilkedir.
C)Varış yeri ilkesi katma değer vergisinde kullanılamayan bir prensiptir.
D) Dış ticarete konu olan mallar üzerindeki çevre vergisinin uluslararası rekabet üzerinde
olumsuz etki yaratmasına neden olur.
E)Varış yeri ilkesi dünya piyasaları için üretilen mallar üzerindeki atık vergilerinin
uluslararası rekabet üzerinde herhangi bir etki yaratmamasını sağlayan bir ilkedir.

4)Çevre vergileri bakımından da önem taşıyabilen “telafi edici vergi” uygulamasına
ilişkin hangi seçenek doğrudur?
A)İthalatçı şirketlerin ödediği kurumlar vergisinin devlet tarafından kısmen telafi
edilmesi anlamını taşır.
B)İthalatçı şirketlerin ödediği kurumlar vergisinin devlet tarafından tamamen telafi
edilmesi anlamını taşır.
C)Sadece ithalatçı şirketlerin çalışanları adına ödediği kişisel gelir vergisine ilişkin telafi
edici bir uygulamayı ifade etmektedir.
D) İthalatçı ülkenin ithal edilen mallar üzerinden KDV gibi kendi

dolaylı

vergilerini alması anlamını taşımaktadır.
E) Çıkış ülkesi ilkesine ait temel uygulamalardan biridir.

5) Üretilen mallar üzerine dolaylı vergi koyma yetkisinin üretici ülkelere ait olduğunu
gösteren prensip hangi seçenekte gösterilmiştir?
A)Çıkış ülkesi prensibi.
B)Varış yeri prensibi.
C)Vergi etkileşim etkisi.
D)Hasılatın kullanım etkisi
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E)Yerleşim yeri ilkesi.
6) Yatırım yapılacak alternatif ülkelerdeki bütün şartların aynı olduğu, doğrudan yabancı
sermaye yatırımlarını çekmek isteyen ülkeler arasında çevre vergileri alanında bir vergi
rekabeti yaşandığı bilinmektedir. Böyle bir duruma uygun seçenek hangisidir?
A)Atık vergisi uygulandığı zaman, yabancı yatırımcının üreteceği malların
yatırımın yapılacağı ülkenin iç pazarına yönelik olup olmaması önem taşımaz.
B) Özel tüketim vergisi şeklinde çevre vergisi alındığı zaman,yabancı yatırımcının
üreteceği mallar dünya piyasalarına satılmak üzere üretilecektir.
C)Özel tüketim vergisi şeklinde çevre vergisi alındığı zaman,yabancı yatırımcının
üreteceği malların ülkenin iç pazarına yönelik olup olmaması önem taşımaz.
D)Özel tüketim vergisi şeklinde çevre vergisi alındığı zaman,yabancı yatırımcının
üreteceği malların hem ülke pazarı,hem de dünya piyasaları için üretilmesi gerekecektir.
E)Atık vergisi uygulandığı zaman, yabancı yatırımcının üreteceği mallar

dünya

piyasalarına satılmak üzere üretilecektir.

7) Yabancı yatırımcının üreteceği malların yatırım yapacağı ülkenin iç pazarına yönelik
olduğu bilinmektedir. Böyle bir durumda çevre vergilerini uluslararası vergi rekabeti
açısından değerlendirdiğimizde hangi seçenek doğru olur?
A) Çevre vergileri uluslararası vergi rekabeti açısından hiç önem taşımayacaktır.
B)Yatırım yapılacak alternatif ülkelerdeki bütün şartlar aynı olduğunda,doğrudan
yabancı sermaye yatırımlarını çekmek isteyen ülkeler arasında çevre vergileri
alanında bir vergi rekabeti yaşanacaktır.
C)Çevre vergilerinin uluslararası vergi rekabeti açısından önem taşıması için sadece dış
pazarlar için üretim yapılması gerekir.
D)Çevre vergileri sadece uluslararası rekabet üzerinde etki yaratır. Uluslararası vergi
rekabeti üzerinde etki yaratabilmesi için vergilendirilen malların uluslararası ticarete
konu olması zorunludur.
E)Çevre vergilerinin uluslararası vergi rekabeti açısından önem taşıması için atık vergisi
olarak alınması gerekir.
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8)Çıkış ülkesi ve varış yeri prensibi konusunda hangi seçenek doğrudur?
A)Çıkış ülkesi prensibi gelir vergisiyle ilgili bir prensiptir.
B)Çıkış ülkesi prensibi kurumlar vergisiyle ilgili bir prensiptir.
C)Varış yeri prensibi gelir vergisiyle ilgili bir prensiptir.
D)Varış yeri prensibi kurumlar vergisiyle ilgili bir prensiptir.
E)Bu prensipler KDV gibi dolaylı vergilerle ilgili prensiplerdir.
9) Çıkış ülkesi ve varış yeri prensibinin uluslararası vergi rekabeti üzerindeki etkisine ilişkin
hangi seçenek doğrudur?
A)Çıkış ülkesi prensibinin uluslararası vergi rekabeti ile hiç ilişkisi yoktur.
B)Varış yeri prensibi özel tüketim vergisi şeklinde alınan çevre vergilerinde vergi rekabetini
ortadan kaldırır.
C)Varış yeri prensibi özel tüketim vergisi şeklinde alınan çevre vergilerinde dış ticarete
konu olan mallarda vergi rekabetini ortadan kaldırır.
D)Çıkış ülkesi prensibi özel tüketim vergisi şeklinde alınan çevre vergilerinde dış ticarete
konu olan mallarda vergi rekabetini ortadan kaldırır.
E)Çıkış ülkesi prensibi ihracatta vergi iadesi sayesinde uluslararası vergi rekabetini ortadan
kaldırır.
10) Varış yeri prensibi konusunda hangi seçenek yanlıştır?
A)İthalatta telafi edici vergi uygulanmaktadır.
B)İhracatta vergi iadesi yapılmaktadır.
C)İhracatta vergi iadesi sayesinde ihracat sübvansiyonu verilmektedir.
D)KDV gibi dolaylı vergilerde uygulanan bir prensiptir.
E)Gelir vergileriyle ilgisi olmayan bir prensiptir.
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13. ÇEVRE VERGİLERİ VE ULUSLARARASI REKABET-1
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Uluslararası Rekabet ve Uluslararası Vergi Rekabeti
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13.Çevre Vergileri ve Uluslararası Rekabet-1
Giderek öneminin artmasına bağlı olarak vergi sistemlerinde yerini almaya başlayan çevre
vergilerini sadece uluslararası vergi rekabeti açısından değil, ülkelerin uluslararası rekabet
gücü üzerindeki etkileri bakımından da değerlendirmek gerekir. Bu nedenle bu bölümde
uluslararası rekabet konusu uluslararası vergi rekabeti ile bağlantılı olarak ele alınacaktır.

13.1.Uluslararası Rekabet ve Uluslararası Vergi Rekabeti
Çevre vergileri malların üretim maliyetlerini artırmak suretiyle ülkelerin uluslararası rekabet
gücünü olumsuz etkilemektedir. Çevre vergisiyle vergilendirilen enerji vb. girdileri yoğun
olarak kullanan sektörlerin ürettiği malların uluslararası ticarete konu olması halinde, bu
sektörler önemli bir maliyet artışıyla karşı karşıya kalacaklarından, hem iç piyasada, hem de
dış piyasalarda, çevre vergilerinin uygulanmadığı ülkelerdeki rakipleri karşısında rekabet
güçlerini yitirme tehlikesiyle karşı karşıya bulunmaktadırlar. Bu durum, çevre vergilerinin
uygulandığı ülkeleri daha düşük çevre vergisi uygulamasına yönelttiği ölçüde bu tür vergilerin
uluslararası vergi rekabetinin bir aracı olarak kullanıldığını gösterecektir.

Çevre vergilerinin uluslararası rekabet üzerindeki olumsuz etkisine yönelik en uygun olan, bu
vergilerin bütün ülkelerde aynı oranlarla uygulanması olacaktır. İkinci olarak, önceki bölümde
de sözü edildiği gibi, varış yeri prensibi çerçevesinde katma değer vergisi gibi vergilere ilişkin
sınırdaki vergi düzenlemelerinin çevre vergilerinde de uygulanması söz konusu olabilir.
Sınırdaki vergi düzenlemeleriyle, ülke içindeki üreticiler tarafından ödenen çevre vergileri,
malların ihraç etmeleri halinde iade edilecek, bu malların ithal edilmesi esnasında ise telafi
edici oranda çevre vergisi uygulanarak çevre vergilerinin uygulandığı ülkelerdeki üreticilerin
karşı karşıya kaldığı rekabet dezavantajı ortadan kaldırılmış olacaktır.

Bu uygulama, tüketimi çevreye zarar veren malların ülke içindeki tüketimini azaltıcı etki
yaratarak ülke refahını artıracaktır. Buna karşın, üretim süreci ve yöntemlerinin çevreyi
kirletici etki yaratması halinde, ihracat sırasında verginin iade edilmesi, esasen dış piyasalar
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için üretim yapan sektörlerin üretimini artırıcı etki yaratacağı için o ülke tarafından uygulanan
çevre vergilerinin hedefinden sapmasına neden olacaktır.

13.2. Özel Tüketim Vergisi Şeklinde Düzenlenmiş Vergiler Bakımından
Uluslararası Rekabet
Yukarıda sözü edilen iki yöntemi uygulanabilirlikleri bakımından değerlendirdiğimizde,
birinci yöntemin, yani çevre vergilerinin bütün ülkelerde aynı oranlarda uygulanmasının
mümkün görülmediğini belirtmek gerekir. Farklı ülkelerdeki farklı çevre sorunlarına yönelik
olarak uygulanan çevre vergilerinin uyumlaştırılmasının çevre kirliliğinin azaltılarak kaynak
tahsisinde etkinliğin sağlanması konusunda yaratacağı olumsuz etkiyi göz ardı etsek bile,
ülkelerin bu konuda uzlaşmaları da olanaklı görülmemektedir. Bundan dolayı çevre
vergilerinde sınırdaki vergi düzenlemeleri uluslararası rekabet bakımından belirleyici unsur
olmaktadır.
Ülkelerin uyguladığı atık vergisi şeklindeki çevre vergileri ile karbon vergisi gibi esasen
atıkları hedeflemekle birlikte, uygulamada özel tüketim vergisi niteliğindeki vergiler
üreticilerin üretim maliyetlerini, dolayısıyla ülkelerin rekabet gücünü önemli ölçüde
etkileyebilmektedir. Bunlara özel tüketim vergisi şeklinde düzenlenmiş çevre vergilerini
eklemek gerekir. Bundan dolayı farklı niteliklere sahip çevre vergilerinin uluslararası rekabet
üzerindeki etkilerinin ayrı ayrı ele alınması gerekmektedir. Bu başlık altında özel tüketim
vergisi şeklinde düzenlenen çevre vergilerinin uluslararası rekabet üzerindeki etkisi ele
alınacak, atıkları vergilendiren çevre vergileri ise 14. bölümde analiz edilecektir.

Özel tüketim vergisi şeklinde düzenlenen çevre vergileri uygulamasında ihraç edilen mallar
üzerindeki vergilerin teknik olarak ihracatçılara iade edilebilmesi mümkündür. Bu nedenle,
idari açıdan uygulanması kolay olduğu için yaygın olarak kullanılan bu tür çevre vergileri
uluslararası rekabet açısından mali amaçla alınan bir dolaylı vergiden farklı bir işleve sahip
olamayacaktır. Dolayısıyla, bu tür vergiler ihracat esnasında iade edildiğinden, malların
üzerlerinde çevre vergisi kalmayacağı için verginin bir maliyet artıcı unsur olduğu
söylenemeyecektir. Ülkenin iç pazarına yönelik mal ve hizmetler üzerindeki çevre vergileri;
maliyetleri, dolayısıyla satış fiyatlarını artıracaktır. Ancak, ithal edilen mallara da ithalatta
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telafi edici vergi uygulaması çerçevesinde çevre vergisi uygulanacağından, iç pazarda satılan
malların üreticileri de dış ülkelerin rekabetinden olumsuz etkilenmeyecektir.

Diğer taraftan, mal ve hizmet üretiminde önemli bir girdi olan enerji üzerindeki çevre
vergileri uygulamasında,

malların üzerindeki enerji vergisi tutarı teknik olarak

belirlenebiliyorsa, enerjiden alınan vergilerin mamul malın ihraç edilmesi sırasında iade
edilmesi mümkün olacaktır. Böylece, yukarıda belirttiğimiz gibi, bu tür vergiler de ihracat
esnasında iade edilebileceğinden, verginin bir maliyet artıcı unsur olduğu söylenemeyecektir.
Ülkenin iç pazarına yönelik mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılan enerji üzerindeki çevre
vergileri artan maliyetler nedeniyle satış fiyatlarını artıracaktır. Ancak, ithal edilen mallara
ithalatta telafi edici vergi uygulaması çerçevesinde, ülke içinde malların içerdikleri enerjiye
bağlı olarak çevre vergisi uygulanırsa, yabancı mallar gerçekte yerli mallardan daha az enerji
kullanılarak üretildiği sürece yerli mallar bir rekabet dezavantajı ile karşı karşıya
kalacaklardır. Gerçekte malların içerdikleri enerjiye göre çevre vergisi alınmamakta, esasen
elektrik, petrol ürünleri ve kömür gibi mallar üzerine enerji vergileri salınmaktadır. Aslında bu
vergiler de özel tüketim vergisi şeklinde düzenlenmiş çevre vergileri olarak adlandırılabilirler.
Ancak, bu vergilerin hesaplanması için çevreye bırakılan atıklar göz önüne alınıyorsa durum
değişecek, alınan vergi karbon vergisine benzeyecektir.

Çevre vergisiyle vergilendiren enerjinin üzerindeki verginin bizzat enerjinin dış ticarete konu
olması halinde uluslararası rekabet üzerindeki etkisinin de ele alınması gerekir. İhraç edilen
enerji üzerindeki çevre vergisi ihracatta vergi iadesi uygulaması çerçevesinde iade
edileceğinden, vergi dış piyasalarda malın fiyatını artıran bir unsur olmayacaktır. Aynı şekilde,
ithal edilen bir birim enerjiye ülke içinde uygulanan çevre vergisi telafi edici vergi olarak
konacağından, iç piyasada enerji üretip satan işletmeler açısından rekabet dezavantajı
yaratmayacaktır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları

256

Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti
Çevre vergileri malların üretim maliyetlerini artırmak suretiyle ülkelerin uluslararası rekabet
gücünü olumsuz etkilemektedir. Çevre vergisiyle vergilendirilen enerji vb. girdileri yoğun
olarak kullanan sektörlerin ürettiği malların uluslararası ticarete konu olması halinde, bu
sektörler önemli bir maliyet artışıyla karşı karşıya kalacaklarından, hem iç piyasada, hem de
dış piyasalarda, çevre vergilerinin uygulanmadığı ülkelerdeki rakipleri karşısında rekabet
güçlerini yitirme tehlikesiyle karşı karşıya bulunmaktadırlar.
Çevre vergilerinin uluslararası rekabet üzerindeki olumsuz etkisine yönelik en uygun olan, bu
vergilerin bütün ülkelerde aynı oranlarla uygulanması olacaktır. İkinci olarak, önceki bölümde
de sözü edildiği gibi, varış yeri prensibi çerçevesinde katma değer vergisi gibi vergilere ilişkin
sınırdaki vergi düzenlemelerinin çevre vergilerinde de uygulanması söz konusu olabilir.
Özel tüketim vergisi şeklinde düzenlenen çevre vergileri uygulamasında ihraç edilen mallar
üzerindeki vergilerin teknik olarak ihracatçılara iade edilebilmesi mümkündür. Bu nedenle,
idari açıdan uygulanması kolay olduğu için yaygın olarak kullanılan bu tür çevre vergileri
uluslararası rekabet açısından mali amaçla alınan bir dolaylı vergiden farklı bir işleve sahip
olamayacaktır.
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Bölüm Soruları
1- Çevre vergilerinin uluslararası rekabet üzerindeki etkisini tartışınız.
2- Uluslararası rekabet bakımından varış yeri prensibini değerlendiriniz.
3- Özel tüketim vergisi şeklinde düzenlenmiş çevre vergilerinin uluslararası rekabet
üzerindeki etkisini tartışınız.
4- Özel tüketim vergisi şeklinde düzenlenmiş çevre vergilerinde varış yeri prensibini
değerlendiriniz.
5- Hangi çevre vergilerinde verginin ihracatta vergi iadesi çerçevesinde iadesi teknik
olarak mümkün olabilir?

Çoktan Seçmeli Bölüm Soruları
1)Çevre politikasının uluslararası rekabet üzerindeki etkisine yönelik hangi seçenek
doğrudur?
A)Çevre politikası araçları üretim maliyetlerini etkilemez.
B)Pazarlanabilir kirletme hakları üretim maliyetlerini etkilemez.
C)Atık standardları üretim maliyetlerini etkilemez.
D)Atık vergileri üretim maliyetlerini artırıcı etki yaratır.
E)Atık vergileri üretim maliyetlerini düşürücü etki yaratır.
2) “Atık vergileri üretim maliyetlerini artırıcı etki yaratır.” ifadesi konusundaki hangi
seçenek doğrudur?
A) Bu ifade doğrudur.
B) Bu ifade yanlıştır.
C) Atık vergileri her malın fiyatını konan vergi kadar artırdığından dolayı bu ifade doğrudur.
D) Sadece atık standartları maliyetleri artırdığından bu ifade yanlıştır.
E) Sadece pazarlanabilir kirletme hakları maliyetleri artırdığından bu ifade yanlıştır.

3) Üreticilerin üretimlerini yüksek çevre vergilerinin uygulandığı ülkelerden,çevre
vergilerinin uygulanmadığı ülkelere taşıdıkları bilindiğine göre hangi seçenek doğru olur?
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A)Yüksek çevre vergileri üreticilerin maliyetlerini artırabilir.
B)Çevre vergileri maliyetleri artırmaz.Bunun başka nedeni olmalı.
C)Çevre vergileri aslında maliyetleri düşürür.
D)Çevre vergileri Uluslar arası rekabeti etkilemez.
E)Çevre vergilerini uygulayan ülkeler rekabet avantajına sahiptir.

4) “Atık vergileri tüm malların fiyatlarını konan vergi kadar artırır” ifadesine ilişkin
seçeneklerden hangisi doğru olur?

A)Bu ifade doğrudur.
B)Bu ifade yanlıştır.
C)Atık vergileri malların fiyatını daima verginin yarısı kadar artırdığından bu ifade yanlıştır.
D)Atık vergileri malların fiyatını daima verginin yarısı kadar artırdığından bu ifade kısmen
doğrudur.
E)Atık vergileri üreticilerin ürettikleri malların maliyetini asla etkilemez.

5) Çevre vergilerinde varış yeri prensibinin uygulanması ile ilgili hangi seçenek doğru olur?
A)Bazı üreticilerin çevre vergisinden muaf olması anlamını taşır.
B)Bazı üreticilerin çevre vergisinden istisna edilmesi anlamını taşır.
C) Dış ticarete konu olan mallarda verginin etkisinin giderilmesi anlamını taşır.
D)Dış ticarete konu olan mallarda ihracatçı ülkenin kendi vergisini koyması anlamını taşır.
E) Varış yeri prensibi sadece gelir vergilerine ilişkin bir prensiptir.

6) Çevre vergisinin uluslararası rekabet üzerindeki etkisinin ne anlam taşıdığına ilişkin hangi
seçenek doğru olur?
A)Çevre vergilerinin üretim maliyetlerini etkilemediğini ifade eder.
B)Çevre vergilerinin konduğu ülkedeki maliyetlerin yükselmediği anlamını taşır.
C)Çevre vergilerinin konduğu ülke dışındaki üreticilerin maliyetinin yükseldiği anlamını taşır.
259

D)Çevre vergilerinin konduğu ülke dışındaki üreticilerin fiyatlarının yükseldiği anlamını taşır.
E)Çevre vergilerinin üretim maliyetlerini artırıcı etki yarattığı anlamına gelir.

7) İhracat esnasında ödenen çevre vergisinin ihracatçıya geri verildiği, ithal edilen malların
üzerine ithalatçı ülkenin çevre vergisinin konduğu bilinmektedir. Buna göre hangi seçenek
doğru olur?
A)Yerleşim yeri prensibi uygulanmıştır.
B) Varış yeri prensibi uygulanmıştır.
C) Çıkış ülkesi prensibi uygulanmıştır.
D) Kaynak ülke prensibi uygulanmıştır.
E) Kanunların şahsiliği esas alınmıştır.

8) Üretici tarafından ödenen herhangi bir verginin, üretilen malın bir birimine isabet eden
tutarının bilinmediğini göz önüne aldığımızda hangi seçenek doğru olur?
A)Bu vergi atık vergisi olabilir.
B)Bu vergi özel tüketim vergisidir.
C)Bu vergi katma değer vergisi olabilir.
D)Bu vergi özel tüketim vergisi şeklinde alınan çevre vergisi olabilir.
E)Bu vergi perakende ticaret vergisi olabilir.

9) Tüketiminin çevreye zarar verdiği bilinen bir mal üzerine özel tüketim vergisi şeklinde
konan çevre vergisinin ihracat sırasında iadesi mümkün olduğuna göre hangi seçenek
doğru olur?
A)Bu verginin ihracat sırasında iade edilmesi üretici ülkedeki kirliliği azaltır.
B)Tüketimi çevreye zarar veren malın vergisi ihracatçıya iade edilemez.
C)Bu verginin ihracat sırasında iade edilmesi üretici ülkedeki kirliliği etkilemez.
D)Bu verginin ihracat sırasında iade edilmesi üretici ülkedeki kirliliği artırır.
E)Bu verginin ihracat sırasında iade edilmesi ithalatçı ülkedeki kirliliği etkilemez.
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10) Üretiminin çevreye zarar verdiği bilinen bir mal üzerine özel tüketim vergisi şeklinde
konan çevre vergisinin ihracat sırasında iadesi mümkün olduğuna göre hangi seçenek doğru
olur?
A)Bu verginin ihracat sırasında iade edilmesi üretici ülkedeki kirliliği artırır.
B)Üretimi çevreye zarar veren malın vergisi ihracatçıya iade edilemez.
C)Bu verginin ihracat sırasında iade edilmesi üretici ülkedeki kirliliği etkilemez.
D)Bu verginin ihracat sırasında iade edilmesi üretici ülkedeki kirliliği azaltır.
E)Bu verginin ihracat sırasında iade edilmesi ithalatçı ülkedeki kirliliği artırır.
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14. ÇEVRE VERGİLERİ VE ULUSLARARASI REKABET -2
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Atık Vergileri Bakımından Uluslararası Rekabet
14.2. Genel Değerlendirme
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Çevre Vergileri ve Uluslar Atık
vergisi
şeklinde Okumak,analiz etmek
arası Rekabet-2
düzenlenmiş
çevre
vergilerinin
uluslararası
rekabet
üzerindeki
etkilerinin irdelenebilmesi
amaçlanmaktadır.
Konu

Kazanım
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Anahtar Kavramlar
İhracatta karbon vergisi iadesi
İthalatta telafi edici karbon vergisi
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14.Çevre Vergileri ve Uluslararası Rekabet-2
Ülkelerin uyguladığı atık vergisi şeklindeki çevre vergileri ile karbon vergisi gibi esasen
atıkları hedeflemekle birlikte, uygulamada özel tüketim vergisi niteliğindeki vergiler
üreticilerin üretim maliyetlerini, dolayısıyla ülkelerin rekabet gücünü önemli ölçüde
etkileyebilmektedir. Çevre vergilerinin uluslararası rekabet gücü üzerindeki etkisinin ortadan
kaldırılmasına yönelik “varış yeri prensibi” çerçevesindeki sınırdaki vergi düzenlemelerinin
atık vergileri için de uygun olup olmadığı hususu bir başka önemli sorunu oluşturmaktadır.

14.1.Atık Vergileri Bakımından Uluslararası Rekabet
Özel tüketim vergisi şeklinde düzenlenen çevre vergilerinden farklı olarak, belirli bir alıcı
ortama atık bırakan tüm kirletici birimlerin, belirli niteliğe sahip olan atıklarını azaltmak
amacıyla atık miktarına göre alınan atık vergilerinin hangi mal ve hizmetin fiyatını ne kadar
artırdığı belirlenememektedir. Bu nedenle, atık vergilerinde varış yeri ilkesi kullanılarak vergi
iadesinde bulunulamayacağı gibi, telafi edici vergi de konamayacaktır. Böylece, üretimin
hangi hedef pazar ya da pazarlar için yapıldığı önem taşımaksızın, atık vergisi ülke içinde
vergiden etkilenen tüm üreticiler bakımından rekabet dezavantajı yaratacaktır.

Daha önce de belirtildiği gibi, karbon emisyonunu azaltmak amacıyla fosil yakıtlar üzerinden
alınacak karbon vergisi hem atık vergisi, hem de özel tüketim vergisi şeklinde düzenlenmiş
bir çevre vergisi niteliğine sahiptir. Dolayısıyla, bu nitelikler küresel çapta uygulanmayan
karbon vergisinin iade edilebilirliğini önemli ölçüde etkileyecektir. Karbon emisyonuna bağlı
bir vergi olan karbon vergisinin hangi

malın maliyetini ne kadar artırdığının

hesaplanamaması, bu verginin varış yeri prensibi gereğince iade edilebilecek bir dolaylı vergi
olarak kabul edilmesini engellemekte, karbon içeriklerine göre alınan vergi belirli
olduğundan, sadece vergiye tabi fosil yakıtların ihracında verginin iadesi teknik olarak
mümkün olabilmektedir. Ayrıca, sadece karbon vergisiyle vergilendirilen fosil yakıtların
ithalatında telafi edici verginin uygulanabileceğini, fosil yakıtların kullanılmasıyla üretilen
mallara konamayacağını belirtmek gerekir. Bu durumda, üretimin hangi hedef pazar ya da
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pazarlar için yapıldığı önem taşımaksızın, ülke içinde karbon vergisinden etkilenen tüm
üreticiler bakımından rekabet dezavantajı ortaya çıkacaktır.
Tabii, burada daha önemli husus bazı ülkelerin karbon vergisini uygulaması, diğerlerinin
uygulamaması olmakta, böyle bir durumda, sınırdaki karbon vergisi düzenlemeleri
yapılmadığında,

kaynak

tahsisi

karşılaştırmalı

üstünlükler

prensibine

göre

gerçekleşemeyecek, yani karbon vergisi uygulamayan ülkeler rekabet avantajı elde edecektir.
Bu nedenle, ithalde alınacak telâfi edici verginin nasıl belirlendiğine de bağlı olarak,
“sınırdaki vergi düzenlemeleri” dış ticaret hadlerinin karşılaştırmalı üstünlükler prensibine
uygun olmasını sağlayabilecektir.

Karbon vergisi gibi atık vergilerinde

varış yeri prensibi çerçevesinde

düzenlemeleri yapılıp yapılamayacağı hususunu değerlendirebilmek için

sınırda vergi
esasen GATT

(Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması- 1994) ile Sübvansiyonlar ve Dengeleyici
Yükümlülükler Anlaşmasının konuya ilişkin hükümlerinin ele alınması gerekmektedir. GATT
anlaşması, malların hem geldikleri ülkeler bakımından birbirinden farklı bir uygulamaya tabi
tutmalarını sağlayacak, hem de ülke içinde ve ülke dışında üretilen mallara ayırımcı bir
uygulama yapmasını olanaklı kılacak herhangi bir mali yükümlülük almasını yasaklamaktadır.
Bu bakımdan sınırdaki vergi düzenlemeleri karbon emisyonunu azaltmaya yönelik önlemler
almayan ülkelere karşı ayırımcı bir uygulama olarak kabul edilebilecektir.
Diğer taraftan, GATT’ın ithalat esnasında emsal ürünler üzerindeki mali yükümlülükleri aşan
bir yükümlülük konamayacağını hükme bağlayan maddelerinde

“ürün”

ve “emsal”

kelimeleri önem taşımaktadır. Ancak, karbon vergisi gibi atık vergileri, fosil yakıtlar hariç
olmak üzere, ürün üzerindeki vergiler değil, makine, yardımcı materyaller ve enerji
üzerindeki vergiler gibi üçüncü kategoride olan vergilerdir. Böyle bir durumda, ithalat
sırasında yasal bir vergi alınamayabileceği gibi, ihracat esnasında iade edilen karbon
vergisinin bir ihracat sübvansiyonu olarak kabul edilmesi durumu ile karşı karşıya
kalınabilecektir. Benzin üzerindeki vergi, vergi iadesi çerçevesinde iade edilebilmekle birlikte,
emisyona ya da diğer atıklara bağlı vergilerde, “kirlilik” gibi bir hususun fizik ürün ile ilgisi
kurulamayacak, dolayısıyla gerçek karbon emisyonuna göre alınan karbon vergisi ürün
üzerindeki bir vergi olarak kabul edilemeyecektir. Bu çerçevede, emisyona bağlı vergilerin
GATT çerçevesinde dolaysız vergi olarak kabul edilmesi dahi söz konusu olabilecektir.
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Konuya emsal kelimesi açısından bakıldığında, ithalatçı ülkede yenilenebilir enerji
kaynakları kullanılarak üretilen bir mal karbon vergisiyle vergilendirilmeyeceğinden, aynı
malın fosil yakıtlar kullanılarak üretildiği ülkelerden ithal edilmesi sırasında, sınırdaki vergi
düzenlemeleri çerçevesinde, telâfi

edici verginin

nasıl uygulanacağı sorusuna cevap

verebilmek mümkün olmayacaktır.

Yukarıda ele alınan gerekçelerle, sınırdaki karbon vergisi düzenlemelerinin varış yeri prensibi
çerçevesinde olanaklı olamayacağı düşüncesi, GATT'ın istisnalara ilişkin 20. maddesinin,
karbon vergisini uygulayan ülkelerin ithalatta karbon vergisi alabilmesine dayanak teşkil
edebileceği yönündeki görüşlerin ileri sürülmesine neden olmuştur. GATT'ın 20.maddesi
çerçevesinde; insan, hayvan ya da bitkilerin hayatları ve sağlıklarını korumak için gerekli
önlemlere ilişkin “b” bendi ile tükenebilir doğal kaynakların korunmasına yönelik önlemlere
ilişkin “g” bentleri, sadece karbon salımını azaltıcı önlem almayan ülkelerden yapılan ithalata
karşı, sınırda karbon vergisinin ayırımcı bir şekilde alınabilmesine olanak tanıyan istisnalar
olarak değerlendirilmektedir. Ancak, bu bentlerdeki istisnaların sadece sınırda alınacak
karbon vergisine dayanak teşkil edebileceğini, bunlara dayanarak ihracatta karbon vergisi
iadesinin yapılamayacağını belirtmek gerekir.
İhraç edilen fosil yakıtlar üzerindeki karbon vergisi teknik olarak ihracatta vergi iadesi
uygulaması çerçevesinde iade edilebileceğinden, vergi dış piyasalarda yakıtların fiyatını
artıran bir unsur olmayacaktır. Aynı şekilde, ithal edilen fosil yakıtlara teknik olarak ülke
içinde uygulanan karbon vergisi kadar telafi edici vergi konabileceğinden, iç piyasada fosil
yakıt üretip satan işletmeler açısından rekabet dezavantajı yaratılmamış olacaktır.

Diğer taraftan, küresel çapta uygulanması gereken karbon vergisi gibi çevre vergileri teorik
olarak olması gerektiği gibi, aynı miktar veya oranlarda uygulanıyorsa bu vergilerin uluslararası rekabet üzerindeki etkisi esasen yeni üretim teknolojilerinin kullanılmasına bağlı olarak
sınırlı kalacaktır.

14.2.Genel Değerlendirme
Görüldüğü gibi, esasen çevre politikasının aracı olarak uygulanan çevre vergileri, ülkelerin
rekabet gücünü etkileyebilmektedir. Yukarıda sözü edilen iki yöntemi uygulanabilirlikleri
269

bakımından değerlendirdiğimizde, birinci yöntemin, yani çevre vergilerinin bütün ülkelerde
aynı oranlarda uygulanmasının mümkün görülmediğini belirtmek gerekir. Farklı ülkelerdeki
farklı çevre sorunlarına yönelik olarak uygulanan çevre vergilerinin uyumlaştırılmasının çevre
kirliliğinin azaltılarak kaynak tahsisinde etkinliğin sağlanması konusunda yaratacağı olumsuz
etkiyi göz ardı etsek bile, ülkelerin bu konuda uzlaşmaları da olanaklı görülmemektedir.

Aynı uzlaşma sorununun teorik olarak küresel çapta uygulanması önerilen karbon vergisinde
de yaşanması doğaldır. Ancak, gerçekte dünyada bu vergiyi uygulayan ülkelerin yanı sıra
uygulamayan ülkeler de bulunmaktadır. Uygulamayan ülkelerle karşılaştırıldığında,

bu

vergiyi uygulayan ülkelerin, karbon yoğun malların üretimi açısından rekabet dezavantajı ile
karşı karşıya kalacağı açıktır.
Çevre vergilerinin uluslararası rekabet gücü üzerindeki etkisinin ortadan kaldırılmasına
yönelik olarak uygulanabilecek ikinci yöntemle ilgili temel sorunlardan ilki varış yeri prensibi
gereğince ihracatta vergi iadesi ile ithalatta telafi edici vergi uygulamasının olması gerektiği
gibi yapılıp yapılamayacağına ilişkindir. İkinci ve belki de birinciden daha önemli sorun ise
çevre vergilerine ilişkin böyle bir uygulamanın mevzuata uygun olup olmadığı hususudur.

Dünya mal ticaretini düzenleyen Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT)
çerçevesinde ithalata telafi edici nitelikte vergi uygulanabilmesi için, ithalatçı ülkenin aynı
vergiyi emsal mallara da uygulaması gerekir. Karbon vergisinin konusunun ithal edilen mal
değil, o malın içerdiği karbon olması nedeniyle, karbon vergisi bu iki koşula da
uymamaktadır. Aynı şekilde, karbon vergisinin konusunun ihraç edilen mal değil, o malın
içerdiği karbon olması da ihraç edilen mallara ilişkin karbon vergisinin ihracatta vergi iadesi
çerçevesinde aynı sorunla karşı karşıya kalınmasına yol açmaktadır.

Özellikle üretilen malların içeriğine fiziken dahil olmayan, enerji gibi girdilere ilişkin olarak
ödenen vergilerin varış yeri prensibi

çerçevesinde iade edilmesinin, dünya ticaret kuralları

bakımından mümkün olmayacağı konusu göz önüne alındığında, ikinci yöntemin de karşı
karşıya kalınan uluslararası rekabet problemini çözemediği görülmektedir. Ancak, son
zamanlarda

GATT'ın 20.maddesinin b ya da g paragraflarında

yer verilen istisnalar
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çerçevesinde, karbon vergisi uygulamayan ülkelerden gelen malların ithalat esnasında karbon
vergisiyle vergilendirilebileceği görüşünün ileri sürüldüğünü belirtmek gerekir.
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Uygulamalar

272

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Çevre vergilerinin uluslararası rekabet gücü üzerindeki etkisinin ortadan kaldırılmasına
yönelik olarak uygulanabilecek ikinci yöntemle ilgili temel sorunlardan ilki varış yeri prensibi
gereğince ihracatta vergi iadesi ile ithalatta telafi edici vergi uygulamasının olması gerektiği
gibi yapılıp yapılamayacağına ilişkindir. İkinci ve belki de birinciden daha önemli sorun ise
çevre vergilerine ilişkin böyle bir uygulamanın dünya ticaret mevzuatına uygun olup olmadığı
hususudur.

Dünya mal ticaretini düzenleyen Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT)
çerçevesinde ithalata telafi edici nitelikte vergi uygulanabilmesi için, ithalatçı ülkenin aynı
vergiyi emsal mallara da uygulaması gerekir. Karbon vergisinin konusunun ithal edilen mal
değil, o malın içerdiği karbon olması nedeniyle, karbon vergisi bu iki koşula da
uymamaktadır. Aynı şekilde, karbon vergisinin konusunun ihraç edilen mal değil, o malın
içerdiği karbon olması da ihraç edilen mallara ilişkin karbon vergisinin ihracatta vergi iadesi
çerçevesinde aynı sorunla karşı karşıya kalınmasına yol açmaktadır.

Özellikle üretilen malların içeriğine fiziken dahil olmayan, enerji gibi girdilere ilişkin olarak
ödenen vergilerin varış yeri prensibi

çerçevesinde iade edilmesinin, dünya ticaret kuralları

bakımından mümkün olmayacağı konusu göz önüne alındığında, ikinci yöntemin de karşı
karşıya kalınan uluslararası rekabet problemini çözemediği görülmektedir. Ancak, son
zamanlarda

GATT'ın 20.maddesinin b ya da g paragraflarında

yer verilen istisnalar

çerçevesinde, karbon vergisi uygulamayan ülkelerden gelen malların ithalat esnasında karbon
vergisiyle vergilendirilebileceği görüşünün ileri sürüldüğünü belirtmek gerekir.
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Bölüm Soruları
1- Atık vergilerinin uluslararası rekabet üzerindeki etkisini tartışınız.
2- Bir atık vergisi olan karbon vergisinde
tartışınız.

varış yeri prensibinin uygulanabilirliğini

3- Hangi ürünler üzerinde ne kadar karbon vergisi olduğu belirlenebilir mi? Tartışınız.
4- GATT’ın 20. maddesini karbon vergisi bakımından değerlendiriniz.
5- Bütün ülkeler fosil yakıtlar üzerine karbon vergisi uyguladığında sınırdaki vergi
düzenlemelerine gerek var mıdır? Tartışınız.

Çoktan Seçmeli Bölüm Soruları
1) Çevre vergileri bakımından “varış yeri” ilkesinin uluslararası rekabet üzerindeki etkisine
dair seçeneklerden hangisi doğrudur?
A)Varış yeri ilkesi gelir vergisine benzer bir şekilde uygulanan çevre vergilerine ilişkin bir
prensiptir.
B)Varış yeri ilkesi sadece motorlu taşıtlar vergisinde kullanılabilen bir ilkedir.
C)Varış yeri ilkesi dış ticarete konu olmayan mallar üzerindeki çevre vergisinin
uluslararası rekabet üzerinde olumsuz etki yaratmasına neden olur.
D)Varış yeri ilkesi dünya piyasaları için üretilen mallar üzerindeki atık vergilerinin
uluslararası rekabet üzerindeki olumsuz etkisinin giderilmesinde kullanılamayan bir
ilkedir.
E)Varış yeri ilkesi dünya piyasaları için üretilen mallar üzerindeki atık vergilerinin
uluslararası rekabet üzerinde herhangi bir etki yaratmamasını sağlayan bir ilkedir.
2) Herhangi bir çevre vergisinin uluslararası rekabet üzerindeki etkisine yönelik hangi
seçenek doğru olur?
A)Atık vergilerini uygulayan ülkeler, uygulamayan ülkelere göre rekabet avantajı elde
ederler.
B)Karbon vergisini uygulayan ülkeler, uygulamayan ülkelere göre rekabet avantajı elde
ederler.
C)Atık vergilerini uygulamayan ülkeler, uygulayan ülkelere göre rekabet avantajı
elde ederler.
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D) Çevre kirliliğini azaltmak amacıyla mallar

üzerine özel tüketim vergisi koyan

ülkedeki üreticiler,bu malları vergilendirmeyen ülkelerdekine göre rekabet dezavantajına
sahiptir.
E)Atık vergileri de dahil olmak üzere tüm çevre vergileri varış yeri prensibi nedeniyle
uluslararası rekabet üzerinde etki yaratmamaktadır.
3)Uluslararası mal piyasalarında A ülkesinin B ülkesine göre rekabet dezavantajının
ortaya çıktığı bilinmektedir. Bu durumla ilgili hangi seçenek doğru olur?
A) A ülkesi atık vergisi almakta, B ülkesi almamaktadır.
B)A ülkesi çevre vergisi uygulamamakta, B ülkesi atık vergisi almaktadır.
C)A ülkesi iade edilebilen çevre vergisi almakta, B ülkesi ise atık vergisi almaktadır.
D)A ülkesi, B ülkesine göre, çevreyi kirleten mallardan daha yüksek oranda katma değer
vergisi almaktadır.
E) B ülkesi, A ülkesine göre çevreyi kirleten mallardan daha yüksek oranda katma değer
vergisi almaktadır.
4) Demir-çelik sanayii gibi enerji yoğun endüstrilere sahip bazı ülkeler tarafından uygulanan
karbon vergisi dış ticaret üzerinde nasıl bir etki yaratır?
A)Verginin uygulandığı ülkedeki enerji yoğun endüstrilerin ihracatı azalabilecektir.
B) Verginin uygulandığı ülkedeki enerji yoğun endüstrilerin ihracatı artabilecektir.
C)Verginin uygulanmadığı
ülkedeki enerji yoğun endüstrilerin ihracatı azalacaktır..
D)Verginin
uygulandığı
ülkede
dış
ticaret
fazlası
oluşacaktır.
E) Karbon vergisi dış ticareti asla etkilemez.

5) Herhangi bir çevre vergisinin uluslararası

rekabet üzerindeki etkisine yönelik hangi

seçenek doğru olur?
A)Atık vergilerini uygulayan ülkeler, uygulamayan ülkelere göre rekabet avantajı elde
ederler.
B)Karbon vergisini uygulayan ülkeler, uygulamayan ülkelere göre rekabet avantajı elde
ederler.
C)Atık vergilerini uygulamayan ülkeler, uygulayan ülkelere göre rekabet avantajı
elde ederler.
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D) Çevre kirliliğini azaltmak amacıyla mallar

üzerine özel tüketim vergisi koyan

ülkedeki üreticiler,bu malları vergilendirmeyen ülkelerdekine göre rekabet dezavantajına
sahiptir.
E)Atık vergileri de dahil olmak üzere tüm çevre vergileri varış yeri prensibi nedeniyle
uluslararası rekabet üzerinde etki yaratmamaktadır.
6) GATT anlaşmasının ülkelere karşı ayırımcı ithalat vergisinin alınabileceği istisnai
durumlara ilişkin hükmü konusunda hangi seçenek doğru olur?
A)GATT anlaşmasına göre ülkelere karşı ayırımcı ithalat vergisi alınamaz.
B) Ülkelere karşı ayırımcı ithalat vergisinin alınabileceği istisnai durumlar sadece 20.
maddenin
a
bendinde
düzenlenmştir.
C)Ülkelere karşı ayırımcı ithalat vergisinin alınabileceği istisnai durumlar sadece 20.
maddenin
c
bendinde
düzenlenmştir.
D)Ülkelere karşı ayırımcı ithalat vergisinin alınabileceği istisnai durumlar sadece 20.
maddenin d bendinde düzenlenmştir.
E)Ülkelere karşı ayırımcı ithalat vergisinin alınabileceği istisnai durumlar 20. maddede
düzenlenmştir.
7) Atık vergilerinin uluslararası rekabet üzerinde etki yaratan özelliği hangisidir?
A)Tüketim malları üzerine konabilmesidir.
B) Tüm mallar üzerine konabilmesidir.
C)Mal üzerinden değil, atık üzerinden alınmasıdır.
D)Atık vergileri uluslararası rekabeti asla etkileyemez.
E)Özel tüketim vergisi şeklinde alınabilmesidir.

8) Karbon vergisinin uluslararası rekabet üzerinde etki yaratan özelliği hangisidir?
A)Tüketim malları üzerine konabilmesidir.
B) KDV gibi, tüm mallar üzerine konabilmesidir.
C)Mallar üzerindeki karbon vergisinin açıkça belli olmasısıdr.
D)Karbon vergisi uluslararası rekabeti asla etkileyemez.
E) Karbon emisyonuna bağlı olarak alınmasıdır.

9) A ülkesi atık vergisi uygulamakta, B ülkesi ise atık vergisi almamaktadır. Bu bilgiye göre
aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğru olur?
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A)Atık vergisi maliyetleri artırdığından, uluslararası mal piyasalarında B ülkesinin
rekabet dezavantajı ortaya çıkar.
B)Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının çekilebilmesi bakımından A ülkesi üstünlüğe
sahiptir.
C)Atık vergisi maliyetleri artırdığından,

uluslararası

mal piyasalarında

A

ülkesinin rekabet dezavantajı ortaya çıkar.
D)Böyle bir durum doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını etkilemeyeceğinden, A ülkesi
B ülkesi ile eşit durumda olur.
E) A ülkesi sadece doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının çekilebilmesi bakımından
dezavantaja sahiptir.
10) Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının(GATT) 20. Maddesi ile ilgili hangi
seçenek doğrudur?
A)Uluslararası ticarette ayırımcılık yapılmamasını hükme bağlamıştır.
B)GATT’ın sadece 19 maddesi bulunmaktadır.
C)Uluslararası ticarette emsal mallara uygulanacak ithalat vergisini hükme bağlamıştır.
D)Ülkelere karşı ayırımcı ithalat vergisinin alınabileceği istisnai durumları hükme
bağlamıştır.
E)Ülkelere karşı ayırımcı

olarak ihracatta vergi iadesinin uygulanabileceği istisnai

durumları hükme bağlamıştır.
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