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ÖZET
Yunanca’daki “oikos” kelimesinden türeyen çevre (ecology)
ve ekonomi (economics) terimlerinin ayn kökenden geliyor olmas ,
bu ikisi aras nda yak n bir ili ki oldu unu göstermektedir. Fakat,
ancak 20. yüzy l n son çeyre i içerisinde, çevresel sorunlar n
ekonomik ilerleme için de önemli oldu u anla lm t r. Bunun
sonucunda, özellikle 1990’l y llar n ortas ndan itibaren, hem
uluslararas düzeyde hem de AB düzeyinde, sürdürülebilir bir
kalk nma modelinin hayata geçirilmesi yönündeki istek ve ça r lar
artm t r. Komisyon’nun bu amaçla haz rlad üç önemli belge, AB
düzeyinde sürdürülebilir kalk nma yönünde uygulamaya daha çok
a rl k verilece i, bu ba lamda, ekonomik araçlar n daha s k
kullan laca yeni bir dönemi ba latm t r. Bu belgeler s ras yla; “AB
Sürdürülebilir Kalk nma Stratejisi”, “AB Alt nc Çevre Eylem
Program 2001-2010” ve “Çevresel Konular n Ekonomi Politikas ile
Entegrasyonu” adlar n ta maktad r.
ABSTRACT
Existence of close relationship between ecology and
economics, as reflected by the fact that the two words come from the
same Greek word “oikos”, has eventually forgotten by the man for a
long time. It is not until the last quarter of the 20th century that this
fact was rediscovered . Consequently, calls for the implementation of
a sustainable development model have increased, especially after mid1990, at both the international and the Community levels. Taking into
account these calls, the Commission prepared three documents that are
very significant for the future of the European environment. They are
namely “A European Union Strategy for Sustainable Development”, “
The 6th EU Environment Action Programme 2001-2010” and
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“Integrating Environmental Issues with Economic Policy”. These
documents have started a new phase in environmental protection,
during which more importance will be given to the implementation,
and in this connection, to the use of economic instruments for the
achievement of the sustainable development in the EU.
I. ÇEVRE-EKO OM

L )K S

Çevre (ecology) ve ekonomi (economics) terimlerinin ayn
kökenden, Yunanca’da “ev” anlam na gelen “oikos” kelimesinden
türetilmi olmas , bu ikisi aras ndaki yak n ili ki hakk nda
insano lunda oldukça eskilere dayanan bir kavray n oldu unu
göstermektedir.1 Ansano lunun çevre-ekonomi aras ndaki s k
birlikteli e ili kin sahip oldu u bu bilinç, Sanayi Devrimi’nden sonra
yerini, insano lunun do an n üstünde oldu u ve ona istedi i gibi
hükmedebilece i dü üncesine b rakm t r. “Alerlemeyi” kutsayan bu
bak
aç s ; do a ve çevreyi toplumun d nda, teknoloji ile
de i tirilebilir bir nesne olarak görmü , çevrede ortaya ç kan sorunlar
ise, ekonomik sistemin çal mas nda önemsiz birer sapma eklinde
alg lam t r.2 Ancak, 20. yüzy l n son çeyre i içerisinde, çevresel
sorunlar n, ekonomi aç s ndan da önemli oldu u anla lm t r. Bu
geli me, insanl n “sürdürülebilir kalk nma” anlay ile tan mas n
sa lam t r.
II. SÜRDÜRÜLEB L R KALKI MA A LAYI)I
Alk kez “BM Dünya Çevre ve Kalk nma Komisyonu”nun 1987
y l nda yay nlad “Ortak Gelece imiz Raporu” (Brundtland Raporu)
ile zihinlerde yerle en bu kavram; ekonomiyi içinde bulundu u
çevreden ayr görmeyen, ikisi aras nda kar l kl bir ba ml l k ve
etkile imin varl n savunan bir anlay yans t r.3 En öz ifadeyle,
“bugünkü ku a n ihtiyac n kar larken, gelecekteki ku aklar n kendi

1

Peter Marshall, “Liberation Ecology, Resurgence, No:205,March-April, 2001, s.26.
Thomas Andersson, Carl Folke ve Stefan Nyström, Trading With the Environment,
Earthscan Publications, London, 1995, s.7.
3
David Pearce, Anil Markandya, Edward B. Barbier, Ye*il Ekonomi çin Mavi
Kitap, Çev: Türksen Kafao lu ve Arslan Ba er Kafao lu, Boyut Yay n Grubu,
Astanbul, (1990), s.19.
2
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ihtiyaçlar n kar lama yeteneklerini k s tlamayacak bir kalk nma
tarz n n benimsenmesi” demektir.4
Sürdürülebilir kalk nma anlay , öncelikle, çevre korumaekonomik büyüme kar tl
üzerine kurulu 1970’lerin hakim
tart mas n , taraflar n ileri sürdü ü argümanlar aras nda bir sentez
yaparak sona erdirmi tir. Ekonomik büyüme ile çevrenin korunmas
aras nda kaç n lmaz bir çat ma olmad n , bu ikisinin z t kavramlar
eklinde de il, tam aksine, birbirlerini tamamlayan kavramlar olarak
görülmesi gerekti ini savunmu tur.5 Örne in, tahrip olan bir çevre,
yoksulluk ve i sizli i mücadelesi zor bir hükümet sorunu haline
dönü türece inden, 21. yüzy l n global çevre sorunlar ndan birisinin
de art k “yoksulluk” oldu u kabul edilmektedir. Çünkü yoksulluk
insanlar n çevreye daha az duyarl olmas na yol açmaktad r. “Çevre”
ve “yoksulluk” k s r döngüsünü Nekil-1’de görüldü ü üzere ortaya
koymak mümkün olup, bu k s r döngünün k r lmas gereken zincirinin
çevrenin korunamamas oldu u da aç kt r.6

Çevre Kirlili inde Art

Çevrenin Korunamamas

Üretim ve Astih. Kayb

Yoksulluk ve A sizlik

Nekil 1. Yoksulluk ve Çevre Kirlili i K s r Döngüsü
4

Commission of the European Communities, Consultation Paper for the
Preparation of a European Union Strategy for Sustainable Development, s.2.
5
European Parliament, Report on Environment Policy and Sustainable
Development: Preparing for the Gothenburg European Council, Reporter: Anneli
Hulthén, Final A5-0171/2001, 15 May 2001, s.15.
6
Y lmaz Dündar, “Çevre Sorunlar ve A sizlik” Popüler Bilim Dergisi, Nisan 1996,
Y l: 3, Say : 29, s.50.
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Bu gerçek, 26 A ustos - 4 Eylül 2002 tarihleri aras nda, Güney
Afrika Cumhuriyeti’nin Johannesburg kentinde toplanan “Dünya
Sürdürülebilir Kalk nma Zirvesi”nin kabul etti i ana belge niteli inde
olan “Uygulama Plan ”nda da vurgulanmaktad r.7
Sürdürülebilir
kalk nma
anlay ;
d
ticaret
ve
serbestle tirilmesi konular nda da yeni de erlendirmelerde
bulunmu tur. Buna göre, d ticaret ile çevre aras nda, en az ndan
dolayl , bir ili ki vard r, fakat çevresel etkiler içselle tirildi i sürece,
ticaretin serbestle tirilmesi, sürdürülebilir kalk nma ile uyum
içerisinde olacakt r.8
Ayn ekilde, sürdürülebilir kalk nma anlay piyasa ve fiyat
mekanizmas na çok büyük önem verir. Piyasas olmayan çevresel mal
ve hizmetlerin, piyasas
olan mal ve hizmetler gibi
fiyatland r lmas n n; çevre koruman n maliyet-kar analizinin
yap lmas n kolayla t rarak, hem toplumsal düzeyde, hem de irketler
ve tüketiciler düzeyinde daha sa l kl kararlar n al nmas na imkan
verece ini belirtir.9 Bu amaçla kullan lan yöntemlerin ba nda ise,
çevresel mal ve hizmetlerin, mülkiyet haklar n n daha iyi tan mlanarak
fiyatland r lmas n
sa layan ekonomik araçlar n kullan lmas
gelmektedir.10
III. EKO OM K ARAÇLAR
Ekonomik
aktörlerin
önündeki
alternatif
davran
seçeneklerinin maliyet ve faydalar n etkileyerek, onlar çevre lehine
davran ta bulunmaya yönelten araçlar eklinde tan mlanan ekonomik
araçlar, sürdürülebilir kalk nma amac na ula mada büyük önem
ta rlar. Öyle ki, bu araçlar n geli tirilmesi; karar verme sürecine
enformasyonun dahilinin gerçekle tirilmesi ve çevresel veri sisteminin
kurulmas ile birlikte, sürdürülebilir kalk nman n sa lanmas nda

7

Belgenin
tam
metnine
u
internet
adresinden
ula labilir:
http://www.johannesburgsummit.org/html/documents/summit_docs/2309_planfinal.
pdf (eri im: 24-09-2002).
8
Andersson, Folke ve Nyström, ss.27-31ve 53-54.
9
Commission of the European Communities, Consultation Paper...s.3.
10
Andersson, Folke ve Nyström, ss.21-23.
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vazgeçilemez ko ullar olu turmaktad r.11 Çünkü
sürdürülebilir
kalk nman n gerçekle mesi; her eyden önce, insanlar n ve firmalar n
günlük ya amda, üretim, tüketim, istihdam ve ula m gibi konulara
ili kin ald klar kararlar n bu yönde olmas na ba l d r. A te ekonomik
araçlar, ilgili ki ileri, mal ve hizmetlerin üretim ve tüketiminde
çevresel maliyetleri de gözönünde tutan tercihler yapmaya ve bu
ekilde çevre lehine davran lar sergilemeye yöneltir.12
Ekonomik araçlar n, çevre politikas nda daha fazla esneklik,
verimlilik ve maliyet-etkinlik sa lad klar genel kabul görmü tür. Bu
nedenle, son yirmi y l içerisinde, özellikle OECD ülkeleri gibi
geli mi ülkelerde, ekonomik araçlar n kullan lmas nda önemli bir
art kaydedilmi tir. Çevre politikas yap mc lar n ekonomik araçlar
kullanmaya iten faktörler u ekilde özetlenebilir;
-

Kamu politikas nda piyasa mekanizmas na yönelme

- Komuta ve kontrole dayal geleneksel çevre politikas n n,
çevresel problemlerin çözümünde yetersiz kald n n ve önemli
ekonomik maliyetler do urdu unun anla lmas ,
- “Kirleten öder” ilkesinin daha s k uygulanmas , çevresel
maliyetlerin içselle tirilmesi ve çevre politikas n n di er alanlardaki
politikalar ile birle tirilmesi yönünde güçlü bir arzunun olu mas d r.13
Günümüzde art k, ekonomik araçlar n daha yayg n
kullan lmas na ili kin çal malar a rl k kazanm t r. Bu araçlar; di er
çevre politikas araçlar n n yerine, veya onlar tamamlay c olarak
kullan lmaktad r. Bir ekonomik arac n tek ba na kullan ld nadiren
görülürken, bir mevzuat düzenlenmesi ile birlikte kullan lmas çok
daha yayg nd r. Genel olarak, çevre politikas araçlar n seçimi;
çevresel etkinlik, ekonomik verimlilik, hakkaniyet (e itlik), idari
11

Y lmaz Dündar, “Sürdürülebilir Ya am Ko ullu Sürdürülebilir Kalk nma”,
Sürdürülebilir Kalk5nman5n Uygulanmas5, Türkiye Çevre Vakf Yay n , Ankara,
1997, ss.185-189.
12
OECD, Environmental Policy: How to Apply Economic Instruments, 1992, ss.1011.
13
Paul Etkins, “European Environmental Taxes and Charges: Recent Experiences,
Issues
and
Trends,
Ecological
Economics,
31
(1999),
ss.39-40,
www.elsevier.com./locate/ecolecon.
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fizibilite, maliyet ve kabul görme gibi kriterler göz önünde tutularak
yap l r.14
Ekonomik araçlar n çe itleri ise; a a daki gibi ele al nabilir.
A) ÇEVRESEL HARÇLAR VEYA VERGALER
Çevresel harçlar veya vergiler, çevrenin kullan m na fiyat
belirlemenin do rudan yoludur. Uygulamada, emisyon harçlar , ürün
harçlar ve kullan c harçlar eklinde görülmektedirler. Emisyon
harçlar ise, kirleticilerin havaya, suya veya topra a sal nmas veya
gürültü olu turulmas na kar konan harçlard r ve kirleticilerin nitelik
ve niceli ine göre hesaplan rlar. Ürün harçlar ; üretim, tüketim
veya at lmalar esnas nda, çevreye zarar veren ürünler üzerine konan
harçlard r. Ürün harçlar ; emisyon harçlar n n uygulanmas n n uygun
olmad
durumlarda, bunlar n yerine kullan labilir. Kullan c
harçlar ; sa lanan ortak veya kamusal hizmetler için yap lan
ödemelerdir.
B) SATILABALAR EMASYON AZANLERA
Çevresel ürünlere ili kin belirli ve sat labilir mülkiyet haklar
olu turmak amac yla geli tirilmi olan sat labilir emisyon izin
sistemlerine; genellikle; emisyon sat
programlar veya kredi
sistemleri de denmektedir. Yetkili idare taraf ndan tahsis edildikten
sonra, belirli kurallara ba l olarak, sat labilen çevresel kotalar, izinler
veya kirlilik düzeyleri bu gruba girmektedir. Kirlilik için bir fiyat
biçen, fakat miktar belirlemeyen kirlilik harçlar n n aksine, sat labilir
emisyon izinleri, kirlilik miktar n belirler, fiyat n n olu mas n ise
piyasa güçlerine b rak r. En önemli avantaj , uyum maliyetini
azaltabilmesidir. Ayr ca, para kar l ba ka firmalara sat labilece i
gibi, ayn firman n ubeleri ve alt birimleri aras nda paras z olarak ta
devredilebilir.
C) DEPOZATO-GERA ÖDEME SASTEMLERA
Depozito-geri ödeme sistemleri geri dönü ümü te vik etmek
amac yla kullan lan ekonomik araçlard r. Bu sistemde, kirletme
potansiyeli olan ürünler için bir depozito ödenir, ürün veya
14

OECD, Environmental Policy..., ss.12-14 ve 18-19.
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kal nt lar n n geri döndürülmesi yoluyla kirlilik önlendi inde ise, bir
geri ödeme yap l r. Bu sistem günümüzde büyük oranda artm olan
evsel at k miktar n n azalt lmas nda önemli bir potansiyele sahiptir.
D) SÜBVANSAYONLAR
Ekonomik aç dan verimsiz durumlara yol açabilmelerine ve
genellikle “kirleten öder” ilkesi ile ba da mamalar na ra men,
sübvansiyonlar belirli durumlarda etkin olabilecek bir di er ekonomik
araç çe ididir. Sübvansiyonlar, çevre lehine faaliyetleri veya çevre
dostu mal ve hizmetlerin üretimini desteklemek amac yla verilirler.
Bu amaçla, kirlilik harçlar veya vergilerinden elde edilen gelirler,
sübvansiyon olarak kullan labilir. Baz durumlarda; özellikle, çevreye
zararl mal ve faaliyetlere verilen sübvansiyonlar gibi, mevcut
sübvansiyonlar n kald r lmas etkili bir çevre koruma önlemi olabilir.
Örne in; ula m veya kömür ç kar m na verilen sübvansiyonlar n
kald r lmas , çevreye olumlu katk da bulunur.
E) DAUER EKONOMAK ARAÇLAR
Di er ekonomik araçlar; çevresel sorumluluk ve zarar n
tazmini projeleri, performans bonolar gibi uygulamalard r.
Bunlara ilaveten, ekonomik araçlar ile mevzuat düzenlemesinin bir
karmas özelli i ta yan ve i dünyas ve kamu otoriteleri aras nda
yap lan iBbirli#i anlaBmalar da ekonomik araçlar aras nda say labilir.
Bu anla malarla, bir sektörün üyeleri, belirli bir süre boyunca,
üretimlerinde zararl maddelerin kullan m ndan vazgeçme veya ürün
ba na tükettikleri enerji miktar n azaltma gibi baz hedeflere
ula may taahhüt ederler. Bunun kar l nda, hükümet de ilgili
sektöre do rudan düzenleme veya vergilendirme gibi müdahalelerden
kaç nma sözü verir. Ayr ca, tam bir ekonomik araç olmamakla
birlikte, ekonomik araçlar n etkinli ini büyük derecede artt ran bir rol
oynad ndan, aç k ve güvenilir bilgiyi de bu guruba dahil etmek
gerekir. Çevresel ürün etiketi uygulamas n da bu ba lamda
de erlendirmek gerekir.15

15

Commission of the European Communities, “Bringing Our..., ss.4-5.
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IV. AVRUPA B RL
KALKI MA A LAYI)I

VE

SÜRDÜRÜLEB L R

Alk olarak, Brundtland Komisyonu taraf ndan, 1987 y l nda
gündeme getirilmi olan “sürdürülebilir kalk nma” kavram , 1992
y l nda Rio de Janerio’da yap lan “BM Çevre ve Kalk nma
Konferans ” sonunda yay nlanan Rio Deklarasyonu’nun da temelini
olu turmu tur. Fakat, ilk ortaya at ld ndan itibaren s k s k
kullan lmas ve vurgu yap lmas na ra men, sürdürülebilir kalk nma
yönündeki uygulamalar genelde oldukça dü ük bir seviyede
kalm t r.16
Bu nedenle, özellikle 1990’l y llar n ortas ndan itibaren, hem
uluslararas düzeyde, hem de AB düzeyinde, sürdürülebilir kalk nma
modelinin hayata geçirilmesi yönündeki istek ve ça r lar artm t r. Bu
yöndeki ça r lar n yak n tarihli bir örne ini, OECD Çevre
Bakanlar ’n n 16 May s 2001 tarihinde kabul ettikleri “21. Yüzy l n
Alk On Y l Açin OECD Çevresel Stratejisi” adl belge olu turmaktad r.
Belge; sürdürülebilir kalk nman n sa lanmas yönünde art k
uygulamaya a rl k verilerek, bu alanda gözlenen aç n
kapat lmas n n önemini, bu do rultuda, piyasan n ve di er araçlar n
etkin kullan m n n artt r lmas n n gereklili ini vurgulamaktad r.17 4
Eylül 2002 tarihinde 104 ülke taraf ndan kabul edilmi olan “Dünya
Sürdürülebilir Kalk nma Zirvesi Uygulama Plan ” da bir kez daha
ayn gerçe in alt n çizmektedir.
Rio Konferans ve Gündem 21 paralelinde haz rlanarak, 1992
y l nda uygulamaya konan AB Be inci Çevre Eylem Program ;
sürdürülebilir kalk nmay , AB için bir hedef olarak belirlemi , bu
yönde iddial bir vizyon çizmi tir. Bu paralelde, sürdürülebilir
kalk nman n, AB’nin ana amaçlar ndan birisi oldu u 1997 y l nda
imzalanan Amsterdam Antla mas ’n n 2. Maddesinde yer alm t r.18
16

European Parliament, Report on Environment..., s.14.
Organisation for Economic Co-operation and Development, “OECD
Environmental Strategy for the First Decade of the 21st Century, 16 May 2001, s.5.
18
Amsterdam Antla mas için, Münevver CEBECA ve di erleri, “The Amsterdam
Treaty: The European Union on the Eve of 21st Century”, Marmara Journal of
European Studies, Special Issue: the Treaty of Amsterdam, Marmara University EC
Institute, Volume:6, No:2, 1998, ss.73-177.
17
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Fakat bütün bu geli melere ra men, AB düzeyinde, sürdürülebilir
kalk nma yönündeki pratikteki ilerlemeler oldukça dü ük seviyede
kalm , 1999 y l nda uygulama süresi sona eren Be inci Program n bu
yöndeki hedeflerine ula amad görülmü tür.19
Bu nedenlerle, 1999 Helsinki Avrupa Konseyi, Komisyon’dan,
sürdürülebilir kalk nman n çevresel, sosyal ve ekonomik boyutlar n
birlikte gözönünde tutan, uzun dönemli bir strateji haz rlamas n
istemi tir.20 Komisyon, bu istek do rultusunda, “Daha Ayi Bir Dünya
Açin Sürdürülebilir Bir Avrupa: AB Sürdürülebilir Kalk nma
Stratejisi” ad ndaki belge ile birlikte, a a da de inece imiz iki ayr
belgeyi daha haz rlayarak, AB düzeyinde sürdürülebilir kalk nma
yönünde uygulamaya daha çok a rl k verilecek yeni bir dönemi
ba latm t r.
A) AB SÜRDÜRÜLEBALAR KALKINMA STRATEJASA VE
ÖNERDAUA EKONOMAK ARAÇLAR
AB Sürdürülebilir Kalk nma Stratejisi; AB düzeyinde
sürdürülebilir kalk nmay sa lamaya yönelik çabalarda, mevzuat
ç karma yerine, ekonomik araçlar n daha çok kullan lmas n zorunlu
gören bir anlay yans tmaktad r. Asl nda, AB’de ekonomik araçlara
duyulan ilgi 1990 y l ndan itibaren artm t r. Hem 1990 Dublin
Avrupa Konseyi Deklarasyonu hem de 1992 y l nda yürürlü e giren
AT Be inci Çevre Eylem Program , bu gibi yeni araçlar n
kullan lmas na duyulan ihtiyac en üst düzeyde dile getirmi tir.
Bu Program döneminde, Komisyon taraf ndan vergi
te viklerine izin veren baz Direktifler yay nlanm t r. Motorlu
ta tlardan ç kan emisyonlar n azalt lmas ve yak t kalitesine ili kin
vergi te viklerini içeren Direktifler, bunlara örnek olarak verilebilir.
Yine, AB Çevresel Etiket Uygulama Projesi (Eko-Label) ile Çevresel
19

Commission of the European Communities, Communication from the Commission
on the Global Assessment of the EC Programme of Policy and Action in Relation to
the Environment and Sustainable Development, ‘Towards Sustainability’, Brussels,
1999, ss.5-6 ve 22..
20
Commission of the European Communities, “A Sustainable Europe for a Better
World: A European Union Strategy for Sustainable Development”, Communication
from the Commission, Brussels, 15.5.2001, Com (2001) 264 Final, s.2.
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Yönetim ve Denetim Projesi (EMAS) de piyasa mekanizmas yoluyla,
üretici ve tüketicilerin davran lar n çevre lehine etkilemeyi
amaçlayan yeni te ebbüsler olarak uygulamaya konmu tur. Fakat, AB
düzeyinde CO2 vergisi veya enerji ürünleri vergisi getirilmesini
öngören önlemler uygulamaya konamam t r.21
Genel olarak bak ld nda, bu tarihten günümüze kadar olan
sürede, çevresel mevzuat ç karmada ve çevre politikas araçlar n n
çe itlendirilmesinde kaydedilen ilerlemeye ra men,
ekonomik
araçlar n AB düzeyinde kullan m yönünde s n rl bir ilerleme
gözlenmektedir. Bu durum, bu konudaki çal malar n prati e
aktar lma yerine, daha çok söylem ve tart ma düzeyinde kald
izlenimini vermektedir. Fakat ayn dönem içerisinde, Üye ülkeler
düzeyinde ekonomik araçlar n kullan m nda büyük bir ilerleme
kaydedilmi tir. Ba ta Benelüx ve Askandinav ülkeleri olmak üzere,
Angiltere, Fransa, Atalya ve Almanya gibi üye ülkelerde ekonomik
araçlar n kullan lmas oldukça yayg nla m t r. Özellikle son be y l
içerisinde, Üye ülkelerin bu türdeki yeni önlemleri uygulamaya
koyduklar görülmektedir.22
AB Sürdürülebilir Kalk nma Stratejisi; özellikle, “fiyatlar n
düzeltilmesi” amac yla yap lacak piyasa reformlar n n, çevre dostu
ürün ve hizmetlerin geli mesini te vik edece ini ve yeni i f rsatlar
do urabilece ini vurgulamaktad r. Bu nedenle, Komisyon’un politika
olu turulmas ve mevzuat haz rlanmas esnas nda, uygun olan her
durumda, piyasaya dayal yakla mlara öncelik verece i dile
getirilmektedir. Stratejisi; iklim de#iBikli#inin s n rland r lmas ve
temiz enerji kullan m n n artt r lmas kapsam nda a a daki
ekonomik araçlar n kullan lmas n önermektedir.
- 2002 y l na kadar bir enerji ürünleri vergisi direktifinin
ç kar lmas ,
- Takip eden iki y l içerisinde, enerji vergilendirilmesi için
daha iddial çevresel hedefler koyulmas , örne in, bu tür vergilerin en
dü ük düzeylerinin otomatik olarak enflasyon oran na endekslenmesi,
21

Commission of the European Communities, Communication from the Commission
on the Global..., s.17.
22
Etkins, s.40.
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- 2010 y l na kadar fosil yak t üretim ve tüketiminde verilen
sübvansiyonlar n kald r lmas ,
- 2005 y l nda çal maya ba layacak bir Avrupa sat labilir
CO2 izinleri sistemi olu turulmas
Kamu sa#l # na yönelik tehditlerin önlenmesi için al nmas
önerilen önlemler aras nda, ekonomik araçlar n kullan m ile ilgili
olanlar unlard r;
- Ortak Tar m Politikas (OTP) kapsam nda verilen
desteklerin, miktar yerine, yüksek kaliteli ve sa l kl ürün ve
uygulamalar ödüllendirecek ekilde yeniden düzenlenmesi. Bu
ba lamda, 2002 y l ndan itibaren tütün rejiminin yeniden gözden
geçirilerek, tütüne verilen sübvansiyonlar n kald r lmas .
Do#al kaynaklar n daha sorumlu kullan m konusunda
önerilen ekonomik içerikli önlemler ise unlard r;
- A dünyas ile i birli i içerisinde kaynak kullan m n ve
at klar n çevresel etkilerini azaltacak bir Birle tirilmi Ürün
Politikas ’n n (IPI) olu turulmas ,
- OTP’n n orta dönemde gözden geçirilmesi esnas nda,
çevresel tar m için getirilmi olan önlemlerin, çevresel hizmetler için
effaf bir do rudan ödeme sisteminin kurulmas n sa layacak ekilde
iyile tirilmesi,
- Ortak Bal kç l k Politikas ’n n (OBP) 2002 y l nda gözden
geçirilmesi esnas nda, a r
bal k avlanmas na yol açan
sübvansiyonlar n kald r lmas .
UlaB m sistemi ve arazi kullan m n n
konusunda önerilen ekonomik araçlar unlard r;

iyile tirilmesi

- 2005 y l na kadar hava ula m dahil farkl ula m
yollar ndaki fiyatlar n, topluma olan maliyetlerini yans tmas n
sa layacak ekilde düzenlenmesi
- Ak ll ula m sistemleri yoluyla, 2003 y l nda, karayolu
ula m
için kullan lan ödeme sistemlerinin birle tirilmesi,
karayolunun fiyatland rmas na imkan verecek teknolojik ilerlemenin
daha çok te vik edilmesi,
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- Yap sal Fon programlar n n orta dönemde gözden
geçirilmesi esnas nda, karayollar na verilen finansman oran nda büyük
bir kesintiye gidilmesi,
- K rsal alanlardaki gelir kaynaklar n n çe itlendirilmesi,
k rsal kalk nmaya yönelik OTP fonlar n n oran n n artt r lmas .23
B) AB ALTINCI ÇEVRE EYLEM PROGRAMI VE
ÖNERDAUA EKONOMAK ARAÇLAR
Komisyon’nun haz rlad
“Çevre 2010: Gelece imiz,
Tercihimiz - AB Alt nc Çevre Eylem Program 2001-2010” ad n
ta yan belge, önümüzdeki on y l içerisinde ula lmak istenen çevresel
amaçlar ve hedefleri koymakta, bunlar n gerçekle tirilebilmesi için
yap lmas gereken stratejik eylemleri s ralamaktad r. Program,
temelde Be inci Çevre Eylem Program ’n n bir devam niteli indedir.
Sürdürülebilir kalk nma hedefi ve çevreye ili kin amaçlar n di er
alanlardaki politikalar ile birle tirilmesi konusu Alt nc Programda da
öncelikli durumlar n sürdürmektedirler. Program n belirledi i be
öncelikli stratejik eylemden birisi; piyasan n çevre dostu çal mas n n
te vik edilmesidir.
Bu ba lamda Program; sanayi ile ortak çal Bma ve iBbirli#i
kapsam nda, a a daki eylemlerin yap lmas n önermektedir.
- Firmalar gönüllü olarak çevresel yönetim ve denetim
sistemleri kurmaya ve yetkili denetçiler taraf ndan ba ms z bir
ekilde haz rlanacak periyodik çevresel performans raporlar
yay nlamaya te vik eden, Topluluk Eko-Yönetim ve Denetim
Projesinin (EMAS) daha yayg n benimsenmesinin te vik edilmesi,
- KOBA’lere
özel
programlar n n olu turulmas ,

yard m

- Nirketlere
ba lat lmas ,

Performans

Çevresel

içeren

uyum

Ödülü

yard m

Projelerinin

- Birle tirilmi Ürün Politikas (IPI) yakla m alt nda,
ürünlerin ve süreçlerin “ye illenmesini” artt racak özel eylemlerin
gerçekle tirilmesi.
23

Commission of the European Communities, “A Sustainable Europe...”, ss. 10-13.
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Program; tüketicilerin bilinçli tercih yapmas na yard m
edilmesi kapsam nda a a daki eylemleri önermektedir.
-

Çevre-Etiketi uygulamas n n de erlendirilmesi,

- Tüketicilerin ayn cins ürünler aras nda çevresel
performans (enerji etkinli i gibi) k yaslamas yapabilmesine imkan
verecek çevre-etiketleri konulmas n te vik eden çe itli önlemlerin
al nmas ,
- Kamu sektöründe “ye il” sat n alman n yayg nla t r lmas ,
bu amaçla, k lavuzlar olu turulmas , Topluluk kurumlar n n sat n
almalar n n örnek olu turacak ekilde gözden geçirilmesi.
Ayr ca Program, olumsuz etkili devlet teBvikleri ve
yard mlar n n kald r lmas kapsam nda ba lat lm olan çal malar n
sürdürülmesini önermektedir.
Finansal sektörün çevre dostu k l nmas kapsam nda,
Program a a daki eylemlerin yap lmas n önermektedir.
- Çevresel kriterlerin, Komisyon’un kendi finansal i lemleri
ile tam olarak birle tirilmesinin sa lanmas ,
- Çevresel maliyet bilgilerinin, firman n y ll k raporlar na
dahil edilmesi için standartlar olu turulmas ,
- Üye devletler aras nda deneyim ve bilgi al veri inin
artt r lmas ,
- Finansal sektör firmalar taraf ndan yap lacak borç verme
ve çevre dostu yat r m fonlar sa lamada standartlar olu turulmas
- Avrupa Yat r m Bankas ’nda çevresel bak mdan geli mi
teknolojileri destekleyecek özel bir bölümün kurulmas .
Son olarak Program; Topluluk sorumluluk rejiminin
oluBturulmas kapsam nda insan sa l na veya çevreye zarar
vermeye sebep olanlar n bu eylemlerinden sorumlu tutulmalar n ,
mümkün olan durumlarda bu zararlar n önlenmesini sa lamak üzere
Çevresel Sorumluluk Direktifinin haz rlan p, kabul edilmesini
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önermektedir.24Alt nc Çevre Eylem Program ’nda ekonomik araçlar n
kullan m n içeren daha spesifik öneriler ise, a a daki gibi say labilir:
klim de#iBikli#inin s n rland r lmas kapsam nda;
-

AB genelinde CO2 emisyon sat izinlerinin verilmesi,

- Üye ülkelerde, ba ta kömür olmak üzere, kat yak tlara
verilen sübvansiyonlar kald r lmas ,
- Enerji vergilendirmesine ili kin 1992 tarihli Komisyon
önergesinin kabul edilmesi,
- Halen dü ük vergi al nan araçlardan yay lan CO2
emisyonlar na ili kin, otomotiv sektörü ile çevresel anla ma
yap lmas , daha yak t-tasarruflu araçlar n geli tirilmesi ile, 2012
tarihine kadar yolcu arabalar ndan ç kan emisyonlarda oldukça dü ük
bir düzeyin tutturulmas n n sa lanmas .
klim de#iBikli#ine haz rlanma kapsam nda,
- Topluluk Yap sal Fonlar n n, yat r m kararlar nda iklimde
i ikli ine uyumun göz önünde tutulmas n sa layacak ekilde
kulland r lmas .
Pestisitler konusunda,
- Pestisitlerin kullan m n azaltacak vergiler veya bunlara
ili kin KDV oranlar n n yüksek bir düzeyde uyumla t r lmas .
Kaynaklar n verimli kullan lmas kapsam nda;
- Vergi yükünün do al maddelerin kullan m üzerine
kayd r lmas . Bu ba lamda, kaynak-verimli teknolojiler, ürünler ve
hizmetlerin üretilmesini te vik edecek bir bakir hammaddeler vergisi
ile, sat izinleri gibi di er ekonomik araçlar n kullan lmas ,
- Kaynaklar n a r kullan m na neden olan sübvansiyonlar n
kald r lmas .
At klar n önlenmesi konusunda,
24

Y lmaz Dündar ve Mustafa Fi ne, “Avrupa Toplulu u Çevre Politikalar ve
Alt nc Çevre Eylem Program ”, AKÜ . .B.F Dergisi, Cilt: 3, Say : 1, Temmuz
2001, ss.7 ve 9-10.
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-

At k-yo un ürün ve süreçler üzerine vergiler konulmas

- Üreticilerin
k l nmalar .

at a

- Geri
dönü türülmü
olu turulmas n n te vik edilmesi.25

dönü en

ürünlerinden

maddeler

için

sorumlu
piyasalar

C) ÇEVRESEL KONULARIN EKONOMA POLATAKASI ALE
BARLENTARALMESA KARARI VE YER VERDAUA EKONOMAK
ARAÇLAR
AB düzeyinde sürdürülebilir kalk nma modeline geçi için
ekonomik araçlar n kullan lmas na yer veren üçüncü çal ma,
Komisyon’un “Ahtiyaç ve Sorumluluklar n Birle tirilmesi -Çevresel
Konular n Ekonomi Politikas ile Entegrasyonu” ad yla haz rlad
metindir.
Bu çal ma, son y llarda AB düzeyinde sektörel
birle tirmeye verilen önemin bir sonucudur. Zaten bu önemin bir
yans mas
olarak, Amsterdam Antla mas ’n n 6. maddesi
sürdürülebilir kalk nman n sa lanmas için, çevresel koruman n di er
Topluluk
politikalar
ile
birle tirilmesinin
gereklili ini
belirtmektedir.26
Bu belgede, çevrenin, ekonomi politikas ile birle tirilmesinde
en iyi stratejinin, çevresel mallar için piyasalar olu turulmas veya
mevcut piyasalar n i lemesinin iyile tirilmesi oldu u dile
getirilmektedir. Bu amaçla kullan lmas önerilen ekonomik araçlar
unlard r;
-

Çevresel mallar için do ru fiyatlar n belirlenmesi,

- Çevresel mal ve hizmetler için kullan labilen ve sat labilen
iyi tan mlanm mülkiyet haklar n n olu turulmas ,
-

Kirlilik vergi veya harçlar n n belirlenmesi,

-

Depozito-geri ödeme sistemlerinin kurulmas ,

25

Commission of the European Communities, Communication from the Commission
on the Sixth Environment Action Programme of the EC, Brussels, 7 December
2000., ss.22-23, 35, 43, 46-47.
26
Cebeci ve di erleri, ss.73-177.
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- Çevre dostu mal ve hizmetler için sübvansiyonlar
sa lanmas , çevreye zararl etkiler do uran mal ve hizmetlere verilen
sübvansiyonlar n ise kald r lmas ,
-

A dünyas ile i birli i anla malar yap lmas ,

- Mal ve hizmetlerin çevresel özelliklerine ili kin bilgilerin
sa lanmas d r.
Belge, ayr ca, çevresel faktörlerin ekonomi politikas na dahil
edilmesinin, verimlili i artt rarak, AB ekonomisinin rekabet
yetene ini geli tirece ini vurgulamaktad r. Bu ba lamda, gerekirse d
ticarete ili kin, çevresel aç dan faydal ve uluslararas ticaret kurallar
ile uyumlu olmas
art yla, baz
vergi düzenlemelerinin
yap labilece ini belirtmektedir.27

SO UÇ
Geçti imiz günlerde toplanan “Dünya Sürdürülebilir Kalk nma
Zirvesine” gösterilen yo un ilgi ve kat l m ile, al nan kararlar n da
gösterdi i gibi, sürdürülebilir kalk nma anlay , bir tart ma konusu
olmaktan çoktan ç k p, acilen uygulamaya konmas gereken bir model
konumunu kazanm
bulunmaktad r. Bu modelin uygulamaya
konmas nda ise, ekonomik araçlar n daha s k kullan lmas n n
gereklili i anla lm
bulunmaktad r. Çevrenin korunmas n
amaçlayan çal malarda en aktif ve ileri durumda olan AB’nin
önümüzdeki on y l içerisinde bu konu üzerinde daha çok
yo unla aca görülmektedir.

27

Commission of the European Communities, “Bringing Our..., ss.4-5.
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