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bir sonucu olarak, büyük kentlerde büyük
boyutlar a ulaşan çevre kirlenmesi olayı giderek Önemli sosyal sorunlar yaratmaktadır. Son yıllarda bu sorunun daha çok kamusal önlemlerle çözümüne· ilişkin olarak yoğun biçimde bilimsel çalışmalar yadaha
pılmaktadır. Bu çalışmamızda ise, kamu ekonom isi alanında.
Ankara
arak,
yararlan
n
ilkelerde
konulan
sistemli bir biçimde ortaya
kentici taşımacılığının neden olduğu cevre kirlenmesini önlemeye yönelik bir model ortaya koymaya çalışmaktayız. Kuşkusuz ki, Ankara
gibi büyük bir kentin çevre kirlenmesi sadece kentiçi taşımacılıktan .
kaynakla nmamak ta olup; kalorifer ler, çöpler ve fabrikala r ile atölyeler gibi daha bir çok faktör sayılabilir. Bu faktörler in neden oldukları kirlenme yasaklayıcı ve düzenle yici önlemle rle kolaylıkla kontrol
sorunlar
altına alınabilmesine karşın, kentiçi taşımacılığının, yarattığı
daha çok sayıda ve· karışık önlemle rin alınmasını gerektirm ektedir.
ki etAnkara'nın kentiçi taşımacılığının çevre kirlenme si üzerinde
ki.leri ilk bölümde kamu ekonom isinin ilkeleri yönünden incelenerek,
r. Daha sondışsal ekonom ilerle ilgili teorik bir model oluşturulmaktadı
modelleri ina
fiyatlam
ve
vergi
bazı
olarak
ra ise, bu modele uygun
alternarinin
modelle
fiyat
ve
celenme ktedir. Üçüncü bölümde, vergi
direk
çeşitli
olan
tifi ve tamamlayıcısı olarak uygulan abilme· niteliği
kontrol önlemleri incelenm ektedir. . Çalışmamızın sonuç bölümünde
ise, bu yöntemlerin genel bir değerlendirilmesi yapılarak, ·gelişmekte
olan ülkeler yönünden uygulanabilirliği tartışılmaktadır.
Endüstrileşmenin doğal

A. CEVRE KİRLENMESİNİN KAMU EKONOMİSİ İLKELERİ
YÖNÜNDEN YORUMU
Cevre kirlenmesi olayı genellikl e ekonominin mikro (firma) ve
makro (ülke) düzeylerinde incelenmektedir. Anc.ak, sorun son yıllarda
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çok önemli boyutlara ulaştığından, kamu ekonomis i disiplinin de uğ
girmekted ir. Gerçekten , sorunun toplumsa l yönünün önem
kazanması nedeniyle , devletin uygun çözümleri n bulunması bakımın
dan etkin bir rol oynamasını da gerektirm ektedir. Bu nedenle, geliş
miş ülkelerde kamu ekonomis inin vergi ve fiyat politikalarıyla direk
,kontrol ön.lernleri cevre kirlenmes ine karşı etkin birer politika aracı
olarak kullanılmaktadır.
raşı alanına

Araştırmamızın bu bölümünd e cevre kirlenmes i olayının kamu
ekonomis i ilkeleri yönünden bilimsel bir açıklaması yapılmaktadır.
Dışsal ekonomile rle cevre kirlenmes i arasındaki ilişkiyi ortaya koyan
bu açıklamalarımız, daha sonra inceleyeceğimiz politika aletlerinin
secimi konusund a yararlı olacaktır.

a)

Dışsalhklar

Bilindiği gibi bir ekonomik faaliyetin sonucu olarak iki tür etki
ortaya çıkmaktadır. Bunlardan birincisi sadece ilgili kişiye· bazı özel ·
ya da direk fayda ve maliyetle r yükleyip, başka kişileri etkilemem ektedir. Buna örnek olarak, odasında müzik dinleyen bir kimsenin elde
ettiği özel fayda (private benefit) ile tüketilen elektrik enerjisi, müzik
setinin amortismanı ve satınalınan plak ya da band giderlerin den
oluşc:m özel maliyeti (private cost) gösterebiHriz. Ancak, günlük
yaşantımızda alınan bir çok ekonomik kararların ilgili kişi dışında
çok
sayıda kişiyi etkilediğini görmekte yiz. İkinci durumda ise, eğer müzik
setinden ayrıca hane halkı ve komşular da yararlana biliyorlars a, elde
edilen fayda türü sosyal bir nitelik kaz;anmaktadır. Yani, müzik seti
bu durumda kamusal mal (public goods) olmaktadır. Ancak, aynı müzik seti gece saat 11 'den sonra çok yüksek bir sesle çalınırsa, ya da
başkalarının hoşuna gitmeyen parçalar dinletilirs e, ortaya çıkan olumsuz durum sosyal maliyet (social cost) terimi ile açıklanır.

Sosyal fayda ve maliyetler den özel fayda ve maliyetler i çıkararak
ya da endirek fayda ve maliyetler i elde
ederiz. Kamu ekonomis inde ve genel ekonomid e endirek fayda ve
maliyetler in karşılığı olarak dışsal ekonomil er terimi kullanılır (1 ). Dış
sal ekonomi (e:xternal economy) : bir ekonomik ünitenin (tüketici, firma ya da devlet gibi) başka bir ekonomik üniteyi olumlu ya da olumbaşkalarına yayılan dolaylı

1
( )

Ekonomi kitaplarında ·dışsal ekonomileri n karşılığı olarak spillovers, neighborhood effects, repercuss·ion effects. third part effects. e.xternalities, external
economies ·gibi çok sayıdaki terim birbirinin anlarndışı olamk 'kullanılmaktadır.
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suz bicimde etkileyen tesirler olarak tanımlanır. Özel arabasına otostop yapan bir kimseyi alan kimse olumlu dışsal ekonomi yayarken,
soba borusundan çıkan dumanı komşusuna yönelten kimse olumsuz dışsal ekonomi yaymaktadır.
Oto-stop örneğimizin Pareto Optimalitesindeki forrnülasyonu şöy
ledir: özel fayda (oto sahibinin marjinal faydası) +olumlu dışsal ekonomi (oto-stopçunun marjinal faydası) =sosyal fayda (2 ). Eşitliğimize
göre, eğer özel arabalar boş koltuklarla seyahat ederlerse sosyal
faydası minimum düzeye inmekte olup, özel faydaya eşit olmaktadır.
öten yandan, toplu taşıma araçlarına ,g öre çok az sayıda kişi yararlandığından, özel · taş ı macılığın alternatif sosyal maliyeti de son derece yüksektir. Kaynak ayırımındaki etkinliğin sağlanması için, örneğimizdeki oto sahibinin marjinal maliyet sıfır · olduğundan, otostopçuları bedava taşıması gerekmektedir. Bu açıklamalarımıza göre,
olumlu dışsal ekonomi .Yaratma potansiyeli olan bir faaliyet piyasa
kurallarına göre, minimum düzeyde üretilme~tedir. Olumlu dışsal ekonomileri yaygınlaştırarak sosyal faydayı arttırmak (ya da refah düzeyini yükseltmek) için, sözkonusu faaliyetin devlet tarafından desteklenmesi (örneğin, · taşınılan yolcu arttıkça akaryakıtın daha ucuz
fiyatla verilmesi gibi) gerekir. Olumlu dışsal ekonomi yayan faaliyetler genellikle çevre kirliliğine yol açmazlar. Buna karşın, uygun teş
vikler sağlandığında çevre kirliliğini azaltma yönünden olumlu etkiler
yaratırlar.

b) Olumsuz

Dışsal

Ekonomiler

Çevre kirlenmesinin başlıca kaynağının olumsuz dışsal ekonomiler olduğunu söyleyebiliriz. Yolların yetersizliği, taşıt sayılarının çokluğu ve park edecek yerlerin yokluğu durumlarında bir özel oto, yukarıdaki örneğimize aykırı olarak, şu tür olumsuz dışsal ekonqmiler
yayar.

..-

Trafikte

tıkanıklığa katkıda
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Yayaların
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bulunma,

nedeniyle zaman

kazalarındaki

bulunma,
kaybına

yol. açma,

artma,

rahat yürümelerini engelleme,

.(~) SINGER, Neil : PL!blic Microeconomics, Little Brown Comp., Boston. 1972,
.
s. 90, B-oston.
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-

Çevrede gürültünün artmasına neden olma,
Akaryakıt tüketimindeki artış nedeniyle dışarıya olan
lılık ve

-

Cevre kirlenmesi.

bağım-

Bu tür olumsuz etkiler yönünden Pareto Optimalitesi şöyle yazılabilir: özel maliyet (oto sahibinin marjinal özel maliyeti) + yukarı
da sayılan endirek maliyetler (baŞkalarına yüklenilen marjinal maliyet) = sosyal maliyet. Yukarıda sayılan endirek maliyetler ise, dışsal
ekonomilerin olumsuz türünü oluşturur. -Olumsuz dışsal ekonomiler
(negative external economies ya da diseconomies) genellikle bunlarçı neden olan ekonomik ünitelerce göz önünde bulundurulmaz.
Örneğin, çevreyi kirleten bir fabrikatör ya da şiddetli gürültü kaynağı olarak bir TIR kamyonu sahibi, başkalarına verdiği endirek maliyetleri hiç bir zaman maliyet unsuru olarak değerlendirmez. Ayrıca,
günümüzde hızla gelişen teknoloji ve sağlıksız bir biçimde ortaya çı
kan kentleşme olgusu nedenleriyle, olumsuz dışsal ekonomi yayan
ekonomik ünitelerin sayısı artmaktadır.
Bazı malların üretimleri sırasında olumsuz dışsal ekonomilere
neden olunmasına karşın, aynı malın tüketimi sırasında bu tür bir
olumsuzluk söz konusu olmayabilmektedir . Bu konuya ilişkin Mishan'ın bir örneğine göre, ekmek yapımı sıra§>mda olumsuz dışsal ekonomi olarak çevreye duman verilmektedir. Ancak, aynı ekmeğin tüketimi sırasında bu tür bir olumsuzluk görülmediğinden, toplum bir
çok olumsuz dışsal ekonomi yayan faaliyetleri zararsız görebilmek·
tedir (3 ).

Olumsuz dışsal ekonomilere ya da çevre · kirliliğine karşı toplumun duyarsızlığını, kamu ekonomisinin en popüler örneklerinden birisi .olan «bedava yararlanma ya da beleşçilik motivasyonu» yardı
miyle açıklayabiliriz. Klasik ders kitaplarında bu motivasyon «free
rider» başlığı altında şu örnekle anlatılır (4 ). Henüz dolmamış ve harekete hazır olan trene binmek için istasyonda bekleyenlerin psikolojik davranışlarını düşünelim. Bu durumda herhangi bir yolcu geMISHAN, E. J. : «Reflections on Recent Developments in the Concept of
(3 )
External E;:ffects», Feb. 1975, Canadian Joumal of Economics and Political Sciences.
.
Vol. XXX, s. 334.
Bedava yararlanma motivasyonunun olasılıklarla açıklanması 'konusunda
(4 )
bkz. The Demand and Supply of Public Goods, BUCHANAN, James M., Chicago,
Rand McNally and Company, 1967.
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nellikle şöyle düşünür : «Ben bu trene biletsiz binsem bile trenin marjinal maliyetinde herhangi bir artış olmayacaktır», Kamu ekonomisi
alanında yaygın bir biçimde görülen bu motivasyonu Nasreddi_n Hoca
5
şöyle dile getirmiştir: «Devlet Malı Deniz, Yemeyen Domuz» ( ). İşte,
olumsuz dışsal ekonomi yayan bir çok özel davranışın psikolojik nedeni böyle· bir motivasyona dayanınca, çevre kirlenmesinin önlenmesi yönünden piyasa ekonomisinin kendi başına işleyişi ile herhangi
bir çözüm getiremeyeceği açıkça görülmektedir .
Bedava Yararlanma Motivasyonun a göre hareket ettiklerinden
dolayı, çevre kirlenmesine yol açan ekonomik üniteler, genellikle eylemleri nedeniyle herhangi bir sosyal sorumluluk taşımazlar. Bu nedenle, olumsuz dışsal ekonomilerin önlenmesi ya da toplum için
uygun bir düzeye indirgenmesi için devletin önemli görevler yüklenmesi gerykmektedir . Öte ·yandan toplumun doğayı sevme yönünden
ayrıca güdülenmesi ve eğitilmesine de ayrı bir önemin verilmesi gerekir. Bilindiği gibi, gelişmiş ülkelerde çevre sağlığını korumaya yöÖte yandan, bu
nelik bazı siyasi partiler ve dernekler 'kurulmustur.
'·
kirlenkonularak,
dersleri
(ecolögy)
Bilimi
ülkelerde okullarda Cevre
meye karşı toplum bilinçlendirilm ektedir.
'

c) Ce·vre

Kirliliğinin

Ekonomik Analizi

Kent içindeki özel toşımacılık nedeniyle topluma yüklenen olumsuz dışsal ekonomiler ya da çevre kirliliği aşağıdaki şekil yardımiyle
açıklanabilir (6). Şekle göre arabasını (q~) kilometre ya da saat kullanan Anın özel maliyeti (MCa), özel faydası ise (MBa) eğrileriyle
gösterilmiştir. A nın özel maliyetini gösteren marjinal maliyet eğri
sine bağlı olarak, başkalarına çevre kirliliği biçiminde yüklediği olumsuz dışsal ekonomiler ise, (MCb) eğrisiyle gösterildiği biçimde yüks~lmektedir. Ancak, A nın arabasını daha çok süre va da kilometre
kullanmak istemesine bağlı olarak, başka.larma yüklediği olumsuz dış
sal ekonomileri gösteren (MCb) eğrisi hızla dikleşecektir.

Kamu ekonomistleri ·Siyasal 'karar alma sırasında politik.acıların sorumkolayca part'i değiştirmelerini ve kamu sektöründeki rüşvetin
suz
yaygınlığını bu motivasyona dayandırırlar.
MUSGRAVE. Richard ve MUSGRAVE, Peggy: Public Finance in Theory . and
( 6)
Practice, McGraw Hill, Tokyo, 1976., s. 60.
(5 )

davr.anmalarını,
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Şekle göre A dengeye marjinal m·aliyeti ile marjinal faydasının

Bu noktada arabasını (q2) kilometre ya da saat kullanan Anın . ödeyeceği fiyat_ (P2)
kadardır. Ancak, A nın dengeye ulaştığı noktada toplum dengede
değildir. Toplumun dengeye ulaştığı nokta şöyle· bulunur: Anın marjinal maliyet MCa ile başkalarına verilen olumsuz dışsal ekonomileri
gösteren MCb eğrilerinin dikey toplanması yöntemiyle toplumun marjinal maliyetini ya da marjinal sosyal maliyeti gösteren MCs eğrisini
elde ederiz (7). Anın otosunu kullanması nedeniyle başkalarının yararlannı_adığı bir durumda, toplumun marjinal fayda eğrisi ile bu kimsenin marjinal fayda eğrileri özdeş olduğundan, MBa aynı zamanda
marjinal sosyal fayda eğrisi olan MBs yi de göstermekted ir. Bu açık
lamalarımıza göre, toplum Anın otosunu (q 1 ) kilometre ya da saat
kullandığı ve (Pı) fiyatını ödediği (E 1 ) noktasında dengeye ulaşmak
ne (%) kadar kullanması
tadır. Şekle göre A, arabasını (Qz) yeri_
durumunda, çevreye verdiği kirlilik de azalmaktadır.

birbirine

eşit olduğu

E2

noktasında ulaşacaktır.

Bu eğrilerin dikey olamk .toplanması _kariıusal malların özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Dikey toplamanın mantığı Marshall'ın «Birlikte Arz İlkesi» ne . dayanmakta olup, ayrıntılı bilgi için bkz. SAMUELSON, Paul : «Contrast Between Welfare Oonditions tor Joint Supply for Public Goods» The Review of Eçonomics and
· Statistics, Feb. 1969. s. 28.

(7)
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Bu teorik açıklamalarımızdan şöyle bir sonuç çıkarabiliriz : Cevre
gibi olumsuz dışsal ekonomi yayan bir özel faaliyet kendi başına ya da piyasa ekonomisi kurallarına göre yürütülürse, toplum
için gerekli miktarın üzerinde üretim ya da tüketim miktariyle· karşılaşılır. Bu durumda ortaya çıkan olumsuz dışsal ekonomilerin bedelini ise, toplum bireyleri (cb) kadar kirlilik yüklener.ek öderler.
Çevre kirliliğine yol açan A ise, yarattığı kirliliğin bedelini ödememektedir.
kirliliği

d) Düzenleyici Vergiler

Olumsuz dışsal ekonomi yayan ekonomik üniteleri neden oldukendirek maliyetleri yükienmeye, zorlayan vergi türleridir. Son
yıllarda Cevre Bilimi (Ecology) alanında ortaya çıkan gelişmelere paralel olarak, düzenleyici vergiler (corrective taxes) kamu ekonomisi
literatürüne girmektedir. Düzenleyici vergilerle çevre kirlenmesi üzerinde olumsuz etkileri olan ekonomik faaliyetler azaltılabilirken, olum. lu etkileri olanlar ise, kolaylıkla teşvik edilebilmektedir. Durumu aşa
8
ğıdaki Şekil yardımiy!e açıkça görebiliriz ( ).
ları

y

s
p

o

X'
mikıto:r

X ekseninde kirlenmeye yol açan motorlu taşıtların kulsüresi (ya da kilometresi), Y ekseninde ise kullanım süresi
ya da kilometre başına _maliyet ve fiyat gösterilmektedir. Sürücü,
kısa dönem marjinal maliyet ve marjinal fayda eğrilerinin uzun dönemdeki karşılıkları .olan arz (S) ve talep, (D) eğrilerinin kesim nokŞekilde,

lanım

WAGNER, Richard : The Public Economy, Markham Publishing Company,
( 8)
Ghicago, 1973, s . 193.
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olan {a) noktasında dengeye ulaşmaktadır. Denge durumund a
sürücü arabasını (q) saat ya da kilometre kadar kullanara k (p}
fiyatını ödemekte dir. Ancak, yukarıda açıkladığımız nedenlerl e sürücünün başkalarına yüklediği endirek m'aliyetler i ya da bunların karşılığı olan çevre kirlenmes inin (ab) yüksekliğine eşit bedelini öde-

tası

memektedir.
Sürücünün yol açtığı çevre kirlenmesinin bedelini ödemes_ini sağ
lamak için, (ab) kadar bir vergi (t) konularak, maliyeti başkalarına
aktarması önlenmiş olur. Vergi nedeniyle (Pı) ·g ibi eskisine ·g öre. daha
yüksek bir fiyat ödediğinden, sürücü arabasını kullanma süresini (qı) .
saat ya da kilometre indirir. Sürücünü n araba kullanım süresi böylece
sınırlandırılarak, çevre kirlenmes i .de (abc) üçgeninin alanı kadar
azaltılabilmektedir.

Olumsuz dışsal ekonomileri ya da örneğimizdeki çevre kirlenmesini önleyici niteliktek i düzenleyici vergiler kirlenme vergileri (pollution taxes) olarak da bilinir. Kirlenme vergileri sadece motorlu taşıt
araçlarının n~den oldukları kirlilikleri önl'emede değil, fakat ayrıca
kaloriferle rin dumaniyle kenti ve fabrikaların artıklariyle ·denizi ya da
çayları kirletmele ri kontrol etmede etkin birer araç olarak kullanıl
maktadır.

B. CEVRE KİRLENMESİNE KARŞI VERGİ POLİTİKASI ARACLARI

Cevre kirlenmes inin ekonomik yorumuna ilişkin açıklamalarımız,
olumsuz dışsal ekonomile rin düzenleyici ya da kirlenmeyi önleyici vergilerle sınırlandırılmasını gerektirm ektedir. Bu amaçla, son yıllarda bazı Batı kentlerind e Akaryakıt Tüketim Vergisi adında yeni bir vergi
türünün uygulamaya konulduğunu görmekteyiz.
a)

· Akaryakıt

Tüketim Verg.isi

Cevre kirlenmesini .ö nleyecek düzeyde ve öze·I taşıma . araçları
üzerine konulan bir vergidir. Verginin nedeni şöyle açıklanabilir: 150
kişi taşıyan bir belediye otobüsü, 15 yolcu taşıyan ya da sadece sahibini taşıyan bir taşıt aracına göre, cevre kirliliği üzerinde çok az bir
katkıda bulunur. Bu taşıtların kapladıkları alanlar karşılaştırıldığında
da, küçük çapta olanlarının cevre kirliliğini artırmada önemli rol oynadıkları görülür. Yani taşıdıkları yolcu sayısı ile ters orantılı bir · bicimde küçük taş.ıtlar çevre kirlil-iğini önemli ölçüde artırırlar. Bu anlayışa göre, çevre kirlenmes ine katkıda bulundukları ölçüde özel ta-

..
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birim fiyatı üzerinden ayrıca akaryakıt tüketim vergisi (fuel consumption tax) alınır. Ancak, bu vergi
ile çevre kirliliğinin etkin bir biçimde kontrol edilebilmesi için, oto
sahiplerinin kent dışından daha ucuza akaryakıt alabilmek için yapacakları ek seyahatler önlenmelidir. Öte yandan, vergiyi ödeyen
kimselerin, bu ~ergiyi ürettikleri malın satış fiyatı içerisinde başka
tüketicilere yansıtma olanakları da olmamalıdır. Bu koşullar yerine
.g etirilmedikçe, akaryakıt tüketim vergisinin çevre kirlenmesini önleyici etkinliği azalacaktır.
şıma araçla~ı~a satılan akaryakıtın

b) Negatif

Akaryakıt

Tüketim Vergisi

Çevre kirlenmesi üzerinde daha önemsiz katkıları olması nedeniyle, kitle taşıma araçlarına akaryakıtın normal fiyatının altında satılması biçiminde sağlanan bir tür subvansiyondur. Akaryakıt tüketim
vergisi cezalandırıcı (sumptuary) olmasına karşın, negatif akaryakıt
tüketim vergisi teşvik edici bir etki yaratmaktadır. Gerçekten, her
iki verginin etkin bir biçimde uygulanmasiyle taşıma maliyetleri arasındaki fark da artacağından, kitle· taşımacılığına ·olan talep de artacaktır. Öte yandan, . akaryakıt tüketim vergisinden oluşturulacak
fondan negatif akaryakıt tüketim vergisinin finanse edilmesiyle etkinlik daha da arttırılabilmektedir. Negatif akaryakıt tüketim vergisini
(negative fueı consumption tax) belediye otobüsleri aldıklarından, bu
vergiyi yansıtma sorunları da yoktur. Ya da bu verginin düşük taşıma
ücretleri biçirpinde yolculara yansıtıldığı söylenebilir(*).
C.

CEVRE KİRLENMESİNE KARŞI FİYAT POLİTİKASI
YÖNTEMLERİ

Kamu ekonomisine özgü fiyatlama politikalariyle çevre kirlenmesi önemli ölçüde kontrol altına alınabilmektedir. Bu amaçla çeşitli
gelişmiş ülkelerde uygulanmakta olan yöntemleri zirve talep· ve düşük talep fiyatlamaları olarak ele alabiliriz.
a) Zirve Talep
Bilindiği

naf ve

Fiyatlaması

gibi toplu

öğrencilerin işe

olan talep işçi, memur, esve derse başlama saatlerinden önce son de-

taşıma araçlarına

Burada anlatılan akaryakıt tüketim . verg·isi ile Türk Vergi Sisteminde uygulanmış olan akaryakı 1t gider ya ·da i'S·tihlÖ'k vergisi arasında sadece bic·imsel yönden bir benzerlik sözkonusudur.
(*)
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rece artmaktadır. Talep düzeyindek i bu artış işten dönme saatlerinde
de geçerli olmaktadır. Talebin zirveye ulaştığı bu saatler ülkelere
göre değişmesine karşın, sabahları 7'.30 - 9.30 ve akşamları 17.00 19.30 olarak düşünülebilir.
olan bu talebe ek olarak özel taşıma
saatler taşıtlara hücum (rush hours)
bu
girdiği
devreye
araçlarının da
edildiği bir durumu gösterir. Artan talebe uygun olarak taşıma araçlarının kapasiteler inin de arttırıima olanağı olmadığı için zirve talep
durumunda , araçların hızı azalacağından önemli ölçüde cevre kirlenmesine neden olunmaktadır. Coğrafi konumu hava akımına uygun
olmayan Ankara. gibi kentlerimiz de ise, trafiğin yoğun olduğu bu saatler aynı zamanda kirliliğin yoğunlaştığı saatler olarak da düşünü
Toplu

taşıma araçlarına

lebilir.
Zirve talep fiyatlaması uygulandığında bir yandan kitle taşıma
araçlarına olan talep günün değişik zamanlarına aktarıldığı gibi ayrıca cevre kirlenmesi de kontrol edilmekted ir. Gerçekten, talebin günün değişik saatlerine aktarılmasiyle taşınan yolcu ve araç sayısında
bir değ·işiklik olmamaktadır. Buna karşın, trafiğe hücum saatlerinde
taşıtların hızlarının yavaşlamasının neden olduğu cevre kirlenmesin deki artış önlenebilm ektedir. Öte· yandan, akaryakıt tüketiminin azaltılması, yolcularin zaman kazancı ve psikolojik .sıkıntıların önlenmesi
gibi olumlu dışsal ekonomiler ise, zirve talep fiyatlamasının önemli
avantajlarıdır. Zirve talep fiyatlaması yönteminin çevre kirlenmesin i
9
nasıl azaltacağını aşağıdaki şekil yardımiyle açıklayabiliriz ( ).
göre, talebin zirvede olduğu durum (Dz) ve düşük düzeyde
olduğu durum ise (Od) eğrileriyle gösterilmiştir. Kısa dönemde arzın
arttırılmaması nedeniyle kitle taşıma araçları ise dik köşeli (S) arz
eğrisiyle gösterilmek tedir. Böylece, zirve talep fiyatlaması yöntemine
göre, toplu taşıma çHaçlarına olan talebin en yoğun olduğu saatlerde
yolcuların ödeyecekle ri bilet fiyatı (Pz) gibi en yüksek düzeydedir.
Buna karşın, talebin düşük olduğu ölü saatlerde bilet fiyatı (Pd) gibi
en düşük düzeydedir.
Şekle

Talebin günün değişik saatlerine kaydırılması ve kitle taşıma
araçlarının en etkin bir biçimde kullanılarak cevre kirlenmesin i önle- ·
Peter O. STEINER, «Peak Loads and 'Efficient Pricing Quarterly Journal of
(9)
Economics, LXXI, Nov. 1957, i. 23. James BUCHANAN «Peak Load and Efficient
Pricing Qua·rterly Journal of Economics, Vol. LXXX, s. 63 - 65, Aug. 1966 Robert
MILWARD, Public Expenditure Economics, McGraw Hill, London, 19·71, s. 268.
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o

rni~fa.r

me yönünden başarılı olan bu yöntemin adil gelir dağılımı yönünden
çok önemli sakıncaları vardır. Bu nedenle, zirve talep fiyatlamasının
bundan sonra ele alacağımız başka yönetsel önlemlerle desteklenmesi ·gerekmektedir. Daha çok gelişmiş ülkelerin ekonomik ve sosyal
yapılarına uygun olan bu yöntem, ülkemizde de tıkanıklığın yoğun
olduğu akşam ve sabah saatlerinde İstanbul Boğaz Köprüsü'nde uygulanmaktadır. Batı Avrupa'daki uygulama ise bazı kentlerde· şöyle
olmaktadır : Abonman bileti olmayan yolcular tıkanıklık saatlerinde
örneğin 1.40 DM öderlerken, ölü saatlerde 1.20 DM ödemektedirler.
b)

Düşük

Talep

Fiyatlaması

Yukarıdaki açıklamalarımıza göre düşük talep fiyatlaması zirve
talep fiyatlam~sının doğal bir sonucu olarak uvgulanmaktadır. Düşük
talep fiyatlamasının amacı ise, tıkanıklık saatlerinde yoğunlaşan talebin önemli bir kısmını ölü saatlere· yaymaktır. Böylece, cevre kirliliğinin be.ili yörelere yoğunlaşması önlenirken, aynı zamanda kaynaklar da en etkin bir biçimde kullanılabilmektedir. Zirve talep fiyatlamasının başarılı bir biçimde uygulanması, aynı zamanda düşük talep
fiyatlamasının da başarılı olmasını ..be.ıirJer.

D. CEVRE KİRLENMESİNİN ÖNLENMESİNDE KULLANILACAK
DİREK KONTROL ÖNLEMLERİ

kadar teorik çatımıza uygun olarak geliştirdiğimiz ve
cevre kirlenmesinin önlenmesinde· uygulanma olanağı bulunan vergi
Şimdiye
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önlemleri bazı sorunlar da yaratırlar. Aşağıda
e kamu
inceleyeceğimiz direk kontrol önlemle riyle destekle nmedikç
ır.
azalacakt
etkinliği
arının
politikal
a
fiyatlam
ve
ekonom isinin vergi
karine
abilmes
uygulan
kolayca
kısmı
Direk kontrol önlemle rinin bir
şın, bazıları uzun dönemde olumlu etkilerin i gösterirİer. Bu önl·em10
lerden bizce önemli sayılan bazılarını şöyle özetleyebiliriz ( ). ·

ve fiyatlam a

politikası

a) Beda·va Fiyatlama
Zirve talep fiyatlamasında etkinliği artırmak için ölü saatlerd e
toplu taşıma araçlarının biletsiz ya da ücretsiz taşımacılık yapmalarıdır. Özellikle gelir düzeyi düşük olan işçileri yararlandırmak amaciyle bu tür bir fiyatlam a politikası · uygulanmaktadır. Zaman zaman
olarak
bazı gelişmiş ülke kentlerin de ve son yıllarda daha sistemli
baoldukça
yöntem
bu
an
uygulan
öncesi
Yunanis tan'da zirve talep
e,
saatlerd
öncesi
talep
zirve
şarılı sayılmaktadır. Uygulamaya göre,
sazirve
k,
örneğin sabah saat 08'den önce, işçiler bedava taşınara
atinde (peak hours) tıkanıklık .önemli ölçüde_azaltılarak çevre kirliliğinin yoğunlaşması bir dereceye kadar önleneb ilmekted ir. ·
b) Mesleklere Göre

Callşma

Saatlerinin.

Düzenlenm~si

meslek gruplarının işe başlama ve işi bitirme saatleri yeniden .düzenlenerek, hem trafik tıkanıklığı önleneb ilmekte ve hem de
çevre kirlenmesi azaltılabilmektedir. Yukarıda açıkladığımız ·gibi, ölü
saatlerd en önce işçilerin bedava taşınmalariyle bazı mesleklerin özeı- .·
liği böyle bir uygulamaya olanak sağlamaktadır. Buna karşın tüccar
ve asnaf gibi kimselerin çalışma saatlerin i değiştirme olanağı pek
yoktur. Öte yandan, bu gruptaki kimselerin zirve talep fiyatlanm arle tüccar
sından etkilenm eleri de pek söz konusu değildir. Bu nedenle
ve esnafın çalışma saatlerin in yeniden düzenlenmesi gereği kalma'
maktadır.
Çeşitli

saatleri yeniden düzenlenirken, çeşitli mesleklerin işe
başlamaları bitim saatleri arasında paralelli k .kurulmalıdır. Örneğin,
sabah saat 08'den önce işbaşı yapan ve bedava taşınan işçiler en
geç akşam zirvesine kadar ve yine biletsiz olarak taşınmalıdırlar.
Öte yandan, sabah zirvesinden hemen sonra öğrencilerin taşınması ,
işlemine başlan.malıdır. Öğrencilerin dönüş saati işçilerin dönüş saCalışfl)a

Orhan : «Toplu Taşımacılıkta Akaryakıt Fiyatlaması» Banka ve
Ekonomi'k Yorumlar Dergisi, Tem. 1979, s. 36 - 39.
( 10 )

34

ŞENER,

atinden önceye alınarak ölü saatler ve tıkanıklıklar önlenmelidir. Buna göre, öğrene.ilerin derse başlama saati saat 10 olarak saptandı
ğında, dönüş_ saatleri saat 15 olarak düzenlenebilir. Ancak, böyle bir
düzenlenme işi ders saatlerinin de gereksiz derslerden arındırılarak,
daha da azaltılmasını gerektirmektedir. Bilindiği gibi ülkemizdeki eği
tim kuruluşlarının ders saatleri batı standartlarının çok üstünde bulunmaktadır. Orta ve Yüksek Öğrenimde ortalama 20 saati geçmeyen
toplam haftalık ders saati sayısı ülkemizde 28 - 35'i bulabilmektedir.
Ders saatlerinin böylece geç sa~tlere alınmasiyle· öğrencilerin fizik- .
sel gelişmeleri için daha fazla uyuma olanakları sağlanabilmektedir.
öte yandan, böyle bir düzenleme ile öğrencilerin daha fazla dinlenme, eğlenme ve oynama olanakları arttırıldığından verimleri de yükseltilecektir.
c) Kamu ve Özel Kurumla· rın Personel Taşıma Ara.ç larmdan
Yararlanma .
Talebin zirveye ulaştıği saatlerde genellikle kitle taşıma araçlarının sayısı yolcu sayısına göre yetersiz bulunmaktadır. Bu dengesizliği gidermede özel ve kamu kuruluşlarına ait personel taşıma araçları kamu yararı amaciyle belediyelere çalışmadıkları saatler dışında
verilmelidir. Gerçekten, bu tür personel taşıma araçlarının giderleri
vergi matrahından düşüldüğü için, kitle taşımacılığında kullanılma
lariyle sosyal faydaları yaygınlaştırılacaktır. Eğer, böyle bir uygulamaya geçilmezse, özel ve kamu sektöründe giderlerini devletin ödediği oto9üslerin alternatif sosyal maliyetleri çok yüksek olacaktır.
Çünkü, bu araçlar genellikle tıkanıklığın · ortaya çıktığı saatlerde personel taşırlar ve böylece kirliliğe katkıda bü!unurıar. Yani, bu araçlar trafikten çekilirlerse bir yandan ortalama taşıma giderleri düşe
ceği gibi, öte yandan da tıkanıklık durumu iyileştirilecektir. Günde
sadece bir kez iş yerine personel taşıyan ve yine bir kez işyerinden
evlere servis yapan taşıma a'raçların.ın çokluğu _ göz önünde bulundurulursa, bu tür taşımacılığın alternatif sosyal ma·ıiyetinin ne kadar
büyük olduğu kolayca anlaşılmaktadır. Bu tür taşımacılığın park sorununa katkısı ise,' ayrı bir sorun daha yaratmaktadır.
d) Kitle Taşımocıhğına Önem Verilmesi
Yolcu yoğunluğunun yüksek olduğu hatlarda metro, tramvay ya
da körüklü otobüs kullanılmasında öncelik verilmesi cevre kirlenmesi
üzerinde olumlu etki yaratır. Öt~ yandan, uzak yör.elere ekspres. se35

ferlerin düzenlenmesi de önemli olumlu etkilere neden olmaktadır.
Buna karşın, kent içinde dolmuş · ve minibüs gibi küçük boyutlu taşıma araçlarının kullanılmasının alternatif sosyal maliyeti oldukça
yüksektir. Gerçekten, bir körüklü otobüsün 15 - 20 minibüsün ~a
şıyabileceği yolcu kapasitesinde bulunması nedeniyle, cevre kirlenmesini azaltıcı etkisi acıkça görülmektedir . Minibüs ve· dolmuşların
ana yollarda kullanımının yasaklanması ile tıkanıklık önemli ölçüde
Önlenebilmektedir. Bu araçlar kentin kenar mahalleleri ya da köylerle
bu mahaller arasında çalıştırılarak sosyal maliyetleri minimize edilebilir. Benzer görüşler çok kullanıldığı için eskimiş olan ve cevre
kirliliğine olumsuz yönde katkıda bulunan halk otobüsleri icin de
ileri sürülebilir. Uluslararası ve şehirlerarası kara yollarının büyük
kentlere sokulması da cevre kirliliğini önemli ölçüde artırmaktadır.
Gelişmiş ülkelerde ise, bu tür yollar genellikle kentlerin bir kaç kilometre dışından geçmektedir. Bir çok büyük kente otobüs ve TIRların girmsi yasaklanmıştır. Ülkemizdeki uygulama ise son derece
olumsuz olup; Ankara, İstanbul ve İzmir· gibi büyük kentlerimiz bile .
uluslararası ve şehir!erarası trafiğin yükünü de ayrıca taşırlar.
d) Yol

Kullammı

Büyük kentlerimiz genellikle planlama anlayışından yoksun bir
biçimde kurulduklarından ya da yollar çok eskiden yapıldıklarından,
yollar tam anlamı ile kullanılamamaktadır. Öte yandan, tek yönlü
(one-way) yolların yetersizliğinden dolayı, kentin taşıma araçlarının
çoğunluğu iki yönlü (two-way) bir ana caddeyi kullanmak zorunda
kalırlar. Bilindiği_ gibi, taşıtların çok önemli bir kısmı sabah saatlerinde çevreden merkeze doğru ve akşamları ise, merkezden çevreye
doğru hareket ederler. Talebin zirvede olduğu saatl~rde böylece, sabahları ve akşamları yolun bir kısmı tamamen dolu iken, diğer kısmı
son derece tenhadır. Örneğin, talebin zirvede olduğu saatlerde Bağ
dat Caddesinin diğer yarısında bir kaç kilometre boyunca tek qir
araç bile görülememektedir. Bu nedenlerle, tıkanıklığı önleyerek etkinliği sağlayabilmek için, tek yönlü trafik akımına olanak sağlayan
yollar kullanılmolıdır. Böylece, cevre kirlenmesi, tıkanıklığın ortadan
kaldırılmasiyle oldukça azaltılabilecektir.
.•
Tek yön sisteminin yaygın olmaması nedeniyle, tercihli yollar
genellikle boş kaldığındar:ı. noksan kapasite kullanımına yol açıl
maktadır. Durakların birbirine olan uzaklığı bazen çok kısa ölduğun
dan, tercihli yollarda bile· otobüsler sıra sıra dizilerek tıkanıklık ya1
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ratmaktadırlar. Durak aralarının . yakınlığ_ı . ise, · yolcuların önemli bir
kısmını yürümekten alıkoymaktadır. Bu tür olumsuzluklardan ekspres
seferleri arttırarak kaçınma olanağı . yaratılabilir.
e) Ana Merkezlerin

Trafiğe Kapatılması

Birçok kentte vatandaşların rahatça yürüyebilme·lerini sağlamak,
kenti turistler için çekici kılmak ve gürültü ile hava kirliliğinin olumsuz etkilerinden kaçınmak için, kent merkezleri genellikle trafiğe kapatılmaktadır. Gerçekten, böyle bir uygulama · ile çok sayıda insanın
bulunduğu kent merkezlerinin kirlenmeden ve gürültüden uzak tutulması sağlanmaktadır. Batı'da büyük kentlerin hepsinde tren istasyonuna açılan bqtün ana caddeler her türlü trafiğe kapatılmaktadır.
Bu tür bir uygulamanın çevre kirlenmesini çok önemli ölçüde önleyeceği acık bir biçimde ·g örülmektedir. Öte yandan, trafiğe kapatılan
bu caddeler Viyana'da olduğu gibi, küçük lokanta, gazino, ·pastahane
ve birahanelerle donatılarak kent turistler için daha da çekici yapıl
maktadır.

f) Özel Taşıtlarm Trafiğe Sokulmaması

Kirlenmenin kent için uygun sayılan bir düzeyi aşması durumlaözel taşıtların trafiğe sokulmasiyle çevre kirliliği önemli düzeyde kontrol edilebilmektedir. Gelişmiş ülkelerde hava kirliliğinin
çok yoğun olduğu kentlerde uygulanan bu yöntem ile oldukça önemli
başarılar elde edilmiştir. Uygulama günün belli saatleriyle ya da haftanın belli günl~riyle · sınırlandırılabilir. Va da arabaların plakalarının
tek ya da çift olmasına - bağlı olarak gün aşırı trafiğe çıkmalarına izin
verilir. Bu durumda, toplam özel ·taşıtların ancak yarısı trafiğe çıka
bilmektedir. Bazı kentlerde ise, hafta sonu dışında özel taşıtların
trafiğe çıkmqları yasaklanmaktadır. Bütün bu yöntemlerden ülkemiz
için en uygununun seçiminde toplumun kirlenmeye karşı aldığı tutum
önemli olduğundan, sorunun çözümü daha da güçleşebilmektedir.
rında,

SONUÇ

Kamu . ekonomisinin cevre kirlenmesine mşkin ilke·lerinden yararlanarak, açıkladığımız çeşitli yöntemlerin genel bir değerlendiril
mesini şöyle özetleyebiliriz.
tüketim vergisi olumsuz dışsal ekonomileri ya da cevre kirlenmesini önleme yönünden etkin bir araç olarak kullanılabilAkaryakıt
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mesine karşın, vergının önemli ölçüde başkalarına yansıtılabilmesi
nedeniyle, düşük gelirli oto sahipler i üzerinde son derece olumsuz
bir etki yaratmaktadır. Buna karşın, negatif akaryakıt tüketim vergisi
kitle taşımacılığının maliyetin i önemli ölçüde düşüreceğinden, özel
taşıt ·kullanımını da azaltabi lmekted ir.
Zirve talep fiyatlaması da akaryakıt tüketim vergisi gibi tıkanık_lığın önlenmesi yönünden son derece etkin bir araç olmasına karşın,
h ipleri aleyhine ayırım yapar. Bizce vergi
bu da düşük gelirli oto sa _
ve fiyatlam a yönteml eri gelir dağılımı sorunu ciddi olmayan gelişmiş
ülkelere daha uygun düşmektedir. Buna karşın, düşük talep fiyatlasorunu da
ması yöntemi iyi bir biçimde uygulandığında, zirve talebi
çıkortaya
etkiler
olumsuz
n
adıgeçe
çözümlenebileceğinden dolayı,
·
mayacaktır.
Sabah zirvesinden önceki ve akşam zirvesinden sonraki ölü saatlerin işçiler için bedçıva yapılması, kirliliğin belli 'bir oranı geçtiği
durumla rda. özel taşıtların trafikten çekilmesi ya da belli saatlerd e
kulkullanılmasına izin verilmes i ve yolların daha etkin bir biçimde
ülkeler
olan
te
gelişmek
ri
önlemle
kontrol
c;iirek
lanılması gibi bir çok
yönünden daha başarı l ı sonuçla r verecek tir. Bu çalışmamızda yer
alan ve almayan bazı direk kontrol önlemleri önemli kirlenme olayları
rimize göre
sırasında ülkemizd e de uygulanmaktadır. Ancak, gözlemle
uygulam alar son derece sistemsi z olduğundan . kirlenmenin önleiıme
$inde pek başarilı olunamamaktadır. Başarı için, ..burada adı gecen
direk kontrol önlemle rinin ödün vermede n uygulanması gere·kmektedir. Bilindiği gibi Londra , Los An_geles ve Tokyo kentleri bu önlemlerin ısrarlı bir biçimde uygulan masiyle kirlilikten kurtulmuşlardır.
Ancak, çalışmamızın başında da vurguladığımız gibi, biz kirlenme sorununu kentiçi taşıması yönünden ele alnı.aktayız. Burada geliştirilen
model ve çözüm biçimler i başka türlü kirlilikler e de belirli bir düzeyde
uygulan abilir. Ancak, başka kirletici faktörfe r !Çin de benzer yönetsel kontrol yönteml erinin uygulanması gerektiğini söyleyebiliriz.
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