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Çevresel D›ﬂsall›klar›n ‹çselleﬂtirilmesinde
Kulan›lan Regülasyon ve Hukuki

Sorumluluk Sistemlerinin
De¤erlendirilmesi
1
“Dışsallık”
kavramı, bir
aktörün (üretici ya
da tüketici), üretim
ya da tüketim
fonksiyonuyla
başka bir aktörün
üretim ya da
tüketim
fonksiyonunu
etkilemesi ve bu
etkileşimin etki
eden aktörün
karar verme
sürecini
değiştirmemesi
durumunu ifade
etmek için
kullanılır.

Giriş

Sürdürülebilir bir çevre, ekonominin hem marjinal
hem de yap›sal dönüﬂümüne ihtiyaç duymaktad›r.
E¤er küresel skalada meydana gelen çevresel
d›ﬂsall›klar aﬂ›r› tüketimden kaynaklan›yorsa yani
ortada bir ölçek problemi varsa, piyasa
mekanizmas›n›n do¤ru bir rotada oldu¤unu
söylemek mümkün de¤ildir. Bu durumda kamu
müdahalesi kaç›n›lmaz olmaktad›r.
Bu çal›ﬂma, çevresel d›ﬂsall›klar›n içselleﬂtirmesi
sürecinde kullan›lan regülasyon ve hukuki
sorumluluk sistemlerinin etkinlik aç›s›ndan
de¤erlendirilmesini amaçlam›ﬂt›r. Bu amaç
do¤rultusunda öncelikli olarak d›ﬂsall›k kavram›
üzerinde durulmuﬂ ve d›ﬂsall›klar konusundaki
farkl› yaklaﬂ›mlara de¤inilmiﬂtir. Daha sonra yap›lan
s›n›fland›rma çerçevesinde çevresel d›ﬂsall›klar›n
içselleﬂtirilmesinde kullan›lan araçlar ana hatlar›yla
incelenmiﬂtir. Çal›ﬂman›n son bölümünde ise
regülasyon ve hukuki sorumluluk sistemlerinin
çevresel d›ﬂsall›klar› içselleﬂtirme sürecindeki
etkinlikleri karﬂ›laﬂt›rmal› olarak ele al›nm›ﬂt›r.
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Dışsallık Kavramı

Ekonomik literatürde çok s›k kullan›lan “D›ﬂsall›k”
kavram›1, bir aktörün (üretici ya da tüketici), üretim
ya da tüketim fonksiyonuyla baﬂka bir aktörün
üretim ya da tüketim fonksiyonunu etkilemesi ve
bu etkileﬂimin etki eden aktörün karar verme
sürecini de¤iﬂtirmemesi durumunu ifade etmek
için kullan›l›r (Verhoef, 1997:5). Bu tan›mda dikkat
edilmesi gereken husus; ekonomik aktörler
aras›ndaki etkileﬂimin piyasa mekanizmas› yoluyla
ya da piyasa fiyatlar› d›ﬂ›nda gerçekleﬂiyor
olmas›d›r. Bu noktada d›ﬂsall›klar, fiyat
mekanizmas›n›n bilgi verme niteli¤ini ortadan
kald›ran durumlar› ifade etmek için
kullan›lmaktad›rlar. Bir olgunun d›ﬂsall›k olarak
ifade edilebilmesi için iki durumun birlikte
gerçekleﬂmiﬂ olmas› gerekir. Bunlar; (a) bir bireyin
üretim ve tüketim fonksiyonundaki gerçek
de¤iﬂkenlerle di¤er bireyleri etkilemesi ve bu
etkileﬂim s›ras›nda kendisinin refah düzeyinde
herhangi bir de¤iﬂmenin olmamas› ve (b) etkiyi
oluﬂturan›n bu etki sonucu oluﬂan fayda ya da
maliyeti dengeleme ya da tazmin yoluna
gitmemesidir (Boumol - Oates, 1988: 17-18). Di¤er

1 D›ﬂsall›k terimi, externality karﬂ›l›¤›nda kullan›lm›ﬂt›r. Benzer biçimde yabanc› literatürde d›ﬂsall›klar›n karﬂ›l›¤› olarak; “Spillovers”,

“neighborhood effects”, “repercussion effects”, “third party effects”, gibi çeﬂitli terimler kullan›lmaktad›r. Ayr›nt›l› bilgi için bkz. R.
Millward, “Exclusion Costs, External Econonies and Market Failure”, Oxford Economic Papers, Vol.22 No:1 March 1970, s.37 ve
Bernard P. Herber, Modern Public Finance, Richard D. Irwin, INC, Illinois, 1979, s.36.
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bir deyiﬂle, bir zararl› veya yararl› etkiyi d›ﬂsall›k
olarak nitelendirebilmek için, söz konusu etkinin
üçüncü kiﬂiler üzerinde oluﬂturdu¤u maliyetin,
onu gerçekleﬂtirme maliyetinden çok daha yüksek
olmas› gerekmektedir (Demsetz, 1967: 349). Ayr›ca
oluﬂan bu etkiler yasal çerçeve içerisinde kasten
ya da bilerek oluﬂturulmuﬂ de¤il fakat kazara ya
da tesadüfen oluﬂmuﬂ etkiler olmal›d›r (Mishan,
1971: 2)
Genel kan› d›ﬂsall›klar›n önemli bir piyasa
baﬂar›s›zl›¤› oldu¤u yönündedir (Bator, 1958: 35179). Yani d›ﬂsall›klar, birinci en iyi neo-klasik dünya
olarak bilinen ve kaynaklar›n fiyat mekanizmas›
yoluyla etkin bir biçimde da¤›t›lmas›n› ifade eden
durumdan sapmalara neden olmaktad›rlar. Çünkü
d›ﬂsall›k durumunda oluﬂan etkileﬂim sonucu
aktörler aras›nda karﬂ›l›kl› ba¤›ml›l›k devam etmekle
birlikte, bir piyasa iﬂlemi gerçekleﬂmez.
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Uluda¤ Üniversitesi
‹.‹.B.F. Maliye Bölümü
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D›ﬂsall›klar ile ilgili genel kabul görmüﬂ di¤er bir
durum ise, d›ﬂsall›klar›n varl›k sebebinin mülkiyet
haklar›n›n2 tam olarak belirlenmemiﬂ olmas›ndan
kaynakland›¤›d›r (Boumol - Oates, 1988: 26).
Bundan dolay› d›ﬂsall›klar teorisi çevre ekonomisi
alan›nda çok s›k kullan›l›r. Çünkü çevresel kalite,
mülkiyet haklar›n›n tam olarak belirlenemedi¤i ve
böylece piyasa giriﬂlerinin olamad›¤› bir mald›r.
Böylece bu durum, fabrikalar ve otomobillerin
faaliyetleri sonucu meydana getirdikleri çevresel
kirlili¤in baﬂkalar› üzerinde oluﬂturduklar›
maliyetlere kat›lmamalar›na neden olmaktad›r.
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Dışsallıklar ile İlgili Farklı Yaklaşımlar

D›ﬂsall›k kavram› iktisat tarihinde ilk kez Cambridge
Okulu'nun kurucusu olarak kabul edilen ünlü ‹ngiliz
iktisatç› Alfred Marshall (1842-1924) taraf›ndan
ortaya at›lm›ﬂt›r (Tosuner - Aktan, 1986: 139).
Marshall öncelikli olarak bu günkü manada pozitif
d›ﬂsall›k kavram› üzerinde durmuﬂ ve çal›ﬂmalar›nda
d›ﬂsall›klar›, bir endüstri içerisindeki geliﬂme
ﬂartlar›na ba¤l› olarak firmalar›n elde ettikleri faydalar
ﬂeklinde ifade etmiﬂtir (Manisal›o¤lu, 1971: 5).
Marshall'a, göre d›ﬂsall›k; geniﬂ ölçekte yap›lan
üretimin oluﬂturdu¤u d›ﬂsal etkiler olarak
nitelendirilmiﬂ olup, bu etkileri endüstriye giren her
yeni firman›n, önceki firmalar›n ortalama üretim
maliyetlerini azaltmalar› ﬂeklinde tan›mlanm›ﬂt›r

ve Lise e¤itimini Malatya'da tamamlad›.
1995 y›l›nda Karadeniz Teknik Üniversitesi
‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi Maliye
Bölümüne girdi ve 1999 y›l›nda mezun oldu.
1999-2000 e¤itim ö¤retim y›l›nda KTÜ Sosyal
Bilimler Enstitüsünde yüksek lisansa baﬂlad›.
Bir y›l ‹ngilizce haz›rl›k program›na devam
etti. Ekim 2000-Temmuz 2002 tarihleri
aras›nda Karadeniz Teknik Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsünde araﬂt›rma
görevlisi olarak görev yapt›. Temmuz 2002
tarihinde Zonguldak Karaelmas Üniversitesi
‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi Maliye
Bölümüne araﬂt›rma görevlisi olarak atand›
ve ayn› y›l yüksek lisans e¤itimini tamamlad›.
Temmuz 2003 tarihinde doktora e¤itimini
tamamlamak üzere Yüksek Ö¤retim Kurulu
taraf›ndan Uluda¤ Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsünde görevlendirildi. Halen

2 “Mülkiyet Hakk›” kavram›yla, sahip olunan bir varl›k üzerindeki

doktoras› devam eden Serkan Benk'in

kullanma, tüketme, gelir elde etme ya da devretme gibi tasarruf
haklar› kastedilmektedir. Geniﬂ kapsaml› bilgi için bkz. Y. Barzel,
Economic Analysis of Property Rights, Cambridge University Pres.
Cambridge, 1989.

yay›nlanm›ﬂ çeﬂitli makaleleri vard›r.
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(Marshall, 1962: 227). Marshall'›n d›ﬂsall›klar› ölçek
ekonomileriyle birlikte aç›klamaya çal›ﬂmas›n›n
nedeni ekonomik büyüme, sanayileﬂme ve azalan
maliyetlerin etkili oldu¤u belli bir zaman dilimine
iliﬂkin bir olguyu aç›klama çabas›ndan
kaynaklanmaktad›r (Sönmez, 1983: 154). Bunu
yaparken d›ﬂsall›klara firmalar aras›ndaki rekabet
ﬂartlar›n› bozup bozmamalar› aç›s›ndan yaklaﬂm›ﬂt›r.

Çevresel
dışsallıklar ise, bir
aktörün üretim ya
da tüketim
faaliyeti esnasında
sosyal ve ekolojik
çevrede meydana
getirdiği
bozulmaları ve
negatif etkileri
ifade etmek için
kullanılır.

Marshall'›n öne ç›kard›¤› d›ﬂsall›k kavram›n›,
Cambridge Okulu'nun temsilcisi olan Pigou3 yeniden
ele alm›ﬂ ve Marshall'dan farkl› olarak ilk defa refah
ekonomisiyle d›ﬂsall›klar aras›ndaki iliﬂkiyi ortaya
koymuﬂtur. Pigou'nun temel tezi ekonominin sosyal
üretim düzeyine ulaﬂmas› durumunda ekonomik
refah›n maksimum düzeye ç›kmas› üzerine
kurulmuﬂtur (Sönmez, 1983:154-155). Pigou'ya göre
sosyal tatmine ulaﬂmada en önemli etken refah›n
artmas›nda yatmaktad›r ve ekonominin optimum
refah düzeyine ulaﬂmas›n› engelleyen en önemli
faktör, marjinal sosyal has›la düzeyi ile marjinal özel
has›la düzeyi aras›ndaki farkt›r. Pigou, oluﬂan bu
fark› d›ﬂsall›k olarak tan›mlam›ﬂ ve farka neden olan
durumlar› yani d›ﬂsall›klar› üç temel gruba ay›rm›ﬂt›r.
Bunlar; kirac›-mülk sahibi d›ﬂsall›¤› (tenant-owner
externality), taﬂma d›ﬂsall›¤› (spillover externality) ve
endüstriyel organizasyon d›ﬂsall›¤› (industrial
organisation externality)d›r4.
Pigou, yukar›da s›ralanan ve marjinal sosyal has›la
düzeyi ile marjinal özel has›la düzeyi aras›nda
farkl›l›klar meydana getiren bu unsurlara çare
olarak vergiler ve sübvansiyonlar› göstermiﬂtir.
Pigou'nun d›ﬂsall›klar› refah ekonomisi çerçevesinde
incelemesi ve çare olarak vergi ve sübvansiyonlar›
önermesi çeﬂitli eleﬂtirilere yol açm›ﬂt›r. Buchanan'a
göre Pigou'nun önerdi¤i vergi ve sübvansiyon
politikalar›, tekel durumunda, kaynak savurganl›¤›na
yol açacakt›r (Buchanan, 1966:404-405; Cordato,
1996:6). Bu konuda Pigou'yu eleﬂtiren bir di¤er
yazar ise, Chicago Okulu'nun temsilcilerinden olan
Coase'dur. Coase'un Pigou'yu ilk eleﬂtirme noktas›
Pigou'nun yapm›ﬂ oldu¤u “d›ﬂsall›k” tan›m›d›r.
Coase'ye göre Pigou, d›ﬂsall›klar› suçlu/kurban
döngüsü içerisinde ele alm›ﬂ ve suçlu olan kesimi

(negatif d›ﬂsall›klar› oluﬂturan kesimi) yasal sorumlu
olarak göstermiﬂtir (Coase, 1994:10). Oysa Coase'a
göre, d›ﬂsall›¤›n do¤as›nda karﬂ›l›kl› etkileﬂim
mevcuttur ve bir kesimin di¤er kesimi zararl› bir
biçimde etkilemesinden ziyade her iki kesim
aras›nda uyumsuz bir etkileﬂim mevcuttur. Coase
bu durumu, “…e¤er problemi neden olma olgusu
içerisinde incelersek, burada her iki kesim de zarar
görmektedir” ﬂeklinde ifade etmiﬂtir (Coase,
1960:13). Coase'ye göre d›ﬂsall›klar›n önlenmesi
için “uygun sosyal düzenlemelerin” araﬂt›r›lmas›
esneklik ve ad›m ad›m yürütülmesi gereken bir
süreçtir (Butler - Garnett, 2003:133). Ona göre
devlet müdahalesinden baﬂka çarenin kalmad›¤›n›
2
söylemek
kolayc›l›k olur ve kamusal düzenlemeler
etkinli¤i sa¤lay›c› unsurlardan öncelikli olan›
olmamal›d›r (Coase, 1960:18). Böylelikle Coase
d›ﬂsall›klar problemini yeniden düzenleyerek bu
sorunun suçlu/kurban iliﬂkisinden ziyade haklar
üzerindeki anlaﬂmazl›klar ﬂeklinde alg›lanmas›
gerekti¤ini savunmuﬂtur.
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Çevresel Dışsallıklar ve İçselleştirme
Araçları

Genel olarak çevre, insan ve di¤er tüm canl›
varl›klar ile do¤an›n ve do¤adaki insan yap›s›
ö¤elerin bütününü kapsayan bir sistem olarak
tan›mlanmaktad›r (Ertürk, 1996:45). Çevresel
d›ﬂsall›klar ise, bir aktörün üretim ya da tüketim
faaliyeti esnas›nda sosyal ve ekolojik çevrede
meydana getirdi¤i bozulmalar› ve negatif etkileri
ifade etmek için kullan›l›r. Bu tür d›ﬂsall›klar›n
oluﬂmas›nda sanayileﬂme, aﬂ›r› nüfus art›ﬂ›,
teknolojik geliﬂmeler ve kentleﬂme gibi birçok
faktör rol oynamaktad›r. Ancak bu faktörler
içerisinde ekonomik faktörlerin pay› oldukça
fazlad›r. Çünkü do¤al çevre ile ilgili bir piyasan›n
olmay›ﬂ› ya da çevre üzerindeki mülkiyet haklar›n›n
tam olarak belirlenememesi, çevresel kaynaklar›n
aﬂ›r› biçimde tüketilmesine ve çevresel d›ﬂsall›klar›n
meydana gelmesine neden olmaktad›r. Dolay›s›yla
bu tür d›ﬂsall›klar›n içselleﬂtirilmesinde kamu
müdahalesi kaç›n›lmaz olmaktad›r.

3 Pigou'nun d›ﬂsall›klar teorisine katk›lar› ilk baﬂta 1912 y›l›nda yay›nlam›ﬂ oldu¤u “Wealth and Welfare” adl› eserde yer alm›ﬂt›r. Ancak

bu eser d›ﬂsall›klarla ilgili olarak oldukça k›s›tl› bilgiler içermekle birlikte ço¤unlukla Marshall'c› d›ﬂsall›k analizine dayanmaktayd›.
D›ﬂsall›klar ile ilgili daha kapsaml› bilgiler içeren eseri ise daha sonra “The Economics of Welfare” ad› alt›nda 1920 y›l›nda yay›nlanm›ﬂt›r.
4 Pigou kirac›-mülk sahibi d›ﬂsall›¤›n›, kirac›n›n üretim yaparken kiralad›¤› kaynaklar› verimli bir biçimde kullanmamas› sonucu oluﬂan
d›ﬂsall›klar ﬂeklinde tan›mlam›ﬂt›r. Pigou'ya göre genel kira sözleﬂmeleri kirac›y›, kiralanan nesnenin bak›m ve onar›m› konusunda çok
az bir oranda teﬂvik etmektedir. Yazar taﬂma d›ﬂsall›klar›n› ise, mal ve hizmet üretimi esnas›nda oluﬂan etkilerin üretimle ilgisi bulunmayan
üçüncü kiﬂilerin etkilenmesi olarak tan›mlamaktad›r. Pigou üçüncü grubu oluﬂturan endüstriyel organizasyon d›ﬂsall›klar›n› ise, bir
endüstri içerisinde kullan›lan kaynaklar›n marjinal sosyal hâs›la düzeyinin artmas› halinde bu durumun arz fiyatlar›n› düﬂürmesi ve
böylelikle karl›l›k ve marjinal özel hâs›la düzeyinin de yükselmesine ve d›ﬂsall›¤›n oluﬂmas› ﬂeklinde tan›mlam›ﬂt›r. Ayr›nt›l› bilgi için bkz.
Arthur, C Pigou, Economics of Welfare, Malcmillan Co., 4.ed., 1932, s. 174.
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ŞEKİL 1
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Regülasyon
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Araçlar
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Araçlar

‹hmal Rejimi ve
Kusursuz Sorumluluk

Teknolojik
Standartlar

Vergileme ve
Sübvansiyon
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Performans
Standartlar›

Pazarlanabilir
Haklar

Finansal
Sorumluluk

Piyasa Engellerinin
Azalt›lmas›

Çevresel d›ﬂsall›klar›n içselleﬂtirilmesinde kullan›lan
kamu müdahale araçlar›n› d›ﬂsall›k oluﬂmadan önce
(ex ante) önlemeye yönelik ve d›ﬂsall›k oluﬂtuktan
sonra (ex post) tazminine yönelik araçlar olmak
üzere iki k›s›mda incelemek mümkündür. Bu tür
bir s›n›fland›rmada regülasyon ve hukuki sorumluluk
sistemi olarak iki tip içselleﬂtirme yönteminin
kullan›ld›¤› görülmektedir (ﬁekil:1).
4.1. Regülâsyon Yöntemiyle İçselleştirme
Genel olarak regülasyon terimi, piyasalar›n iﬂleyiﬂini
belirleyen ya da de¤iﬂtiren herhangi bir devlet
müdahalesi anlam›na gelmektedir (Syrett, 2000:2).
Bu tan›mdan da anlaﬂ›laca¤› gibi regülasyon,
devletin piyasa faaliyetlerini ve özel sektörün piyasa
içerisindeki davran›ﬂlar›n› gözlemleyerek tespit
etti¤i aksakl›klar yönünde politikalar oluﬂturdu¤u
ve uygulad›¤› geniﬂ kapsaml› bir süreci ifade
etmektedir.
Çevresel d›ﬂsall›klar›n regülasyon yöntemiyle
içselleﬂtirilmesi konusunda iki farkl› yöntemin
benimsendi¤i görülmektedir. Bu yöntemlerden
birincisine göre devlet müdahalesi dolayl› ve piyasa
ﬂartlar› içerisinde yap›lmal›d›r. Bu görüﬂü
savunanlara göre çevresel d›ﬂsall›klar konusunda
devlet vergiler, sübvansiyonlar ve pazarlanabilir
haklar gibi “piyasaya dayal› araçlar” ile ekonomiye
müdahale etmelidir. ‹kinci yönteme göre ise, devletin

ekonomiye müdahalesi do¤rudan olmal›d›r ve
kotalar ve standartlar gibi “komuta-kontrol tipi
araçlar” kullan›lmal›d›r. ﬁimdi bu araçlar› aç›klamaya
çal›ﬂal›m.
4.1.1 Piyasaya Dayalı Araçlar
Ekonomik araçlar olarak da bilinen piyasaya dayal›
araçlar, piyasadan gelen sinyaller do¤rultusunda
faaliyete geçen ve negatif d›ﬂsall›klar›n kontrol
edilebilmesi için kullan›lan özel nitelikli düzenleyici
direktiflerdir5 (Industry Commission, 1997:10). Bu
direktifler do¤rultusunda ekonomik aktörler ya
d›ﬂsall›k yayan faaliyetlerini azaltmakta ya da
d›ﬂsall›k oluﬂturmayan alternatif faaliyetlere
yönelmektedirler. Dolay›s›yla bu araçlar›n
kullan›lmas›yla birlikte üretici ve tüketicilerin karar
verme süreçleri de¤iﬂmekte ve özellikle çevresel
yönden daha arzulan›r alanlara yönlendirilmeleri
sa¤lanmaktad›r (OECD, 1994:17).
Piyasaya dayal› araçlar› genel olarak üç grupta
toplamak mümkündür. Bunlar; “vergileme ve
sübvansiyon”, “pazarlanabilir haklar” ve “piyasa
engellerinin azalt›lmas›”d›r.
4.1.1.1. Vergileme ve Sübvansiyon
D›ﬂsall›klar›n vergileme veya sübvansiyonla
içselleﬂtirilmesi fikri ilk olarak ‹ngiliz ekonomist
Arthur C. Pigou taraf›ndan ortaya at›lm›ﬂt›r.

5 Piyasaya dayal› araçlar literatürde “Piyasa güçlerini dizginleyici” araçlar ya da “Serbest Piyasa Çevrecili¤i” ﬂeklinde de
kullan›labilmektedirler. Ayr›ca bu tür araçlar›n piyasaya dayal› araçlar ﬂeklinde ifade edilmesinin temel nedeni piyasaya do¤rudan
müdahale etmemelerinden kaynaklanmaktad›r. Ayr›nt›l› bilgi için bkz. R.N Stavins, “Experience with Market-Based Environmental Policy
Instruments, Resources for the Future”, Discussion Paper No:01-58, Washington, D.C., 2001, s.1.
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Pigou'ya göre d›ﬂsall›klar›n varl›¤› durumda marjinal
sosyal hâs›la düzeyi ile marjinal özel hâs›la düzeyi
aras›nda fark meydana gelmekte ve etkinlik
aç›s›ndan sosyal optimum noktadan sapmalar
oluﬂmaktad›r (Pigou, 1962:224). Söz konusu
sapmalar ancak vergileme ya da sübvansiyon
uygulamalar›yla ortadan kald›r›labilir. Böylece
ekonomik etkinlik sa¤lanm›ﬂ olur.
Pigou'nun önerdi¤i araçlardan birincisi olan vergileme6
yöntemi teorik olarak negatif d›ﬂsall›k oluﬂturan aktörün
oluﬂturdu¤u d›ﬂsall›k düzeyi kadar
vergilendirilmesinden ibarettir. Örne¤in ﬁekil 1'deki
gibi bir fabrikan›n üretim esnas›nda kirlilik yayarak bir
gölü kirletti¤ini ve bu kirlilik sonucu oluﬂan d›ﬂsall›ktan
o gölde bal›kç›l›k yapan bir firman›n etkilendi¤ini
varsayal›m. Fabrika üretim karar›nda sadece marjinal
özel maliyetlerini dikkate alaca¤›ndan ve meydana
getirdi¤i negatif d›ﬂsall›klar› ihmal edece¤inden dolay›
firma dengesi, MPC ile MB e¤rilerinin kesiﬂti¤i E
noktas›nda gerçekleﬂecektir. Bu noktada söz konusu
fabrikan›n üretim miktar› Qe ve denge fiyat› ise Pe
olacakt›r. ﬁekilde de görüldü¤ü gibi bu noktada (E
noktas›) firman›n üretim düzeyi optimal üretim
düzeyinden (Q*) büyüktür. Di¤er bir ifadeyle negatif
d›ﬂsall›klar›n varl›¤› durumunda üretime aﬂ›r› kaynak
tahsisi söz konusudur. Bu noktada Pigoucu vergileme
ile amaçlanan, firman›n aﬂ›r› üretim sonucu meydana
getirdi¤i negatif d›ﬂsal maliyetlerin firma maliyetleri
içerisinde yer almas›n› sa¤lamak yani üretimi optimal
düzeye çekmektir.
ŞEKİL: 1 Pigocu Vergi Uygulaması

MB: Marjinal Sosyal Fayda E¤risi = Talep E¤risi

Firma üretimini optimal düzeye yani d›ﬂsall›k
oluﬂturmayacak düzeye çekebilmek için söz
konusu firmaya Q*'dan sonra her birim üretim
için marjinal d›ﬂsal maliyete eﬂit olacak biçimde
vergi uygulan›r. Uygulanacak olan vergi düzeyi
ﬁekil 1'deki A-B aral›¤› kadard›r. Vergileme
sonucunda firman›n arz e¤risi MPC'den MPCt
ﬂekline dönüﬂecektir. Dolay›s›yla sola do¤ru
kayan ve MPCt ﬂeklini alan firma arz e¤risi, talep
e¤risini optimal kirlilik düzeyinde di¤er bir deyiﬂle
optimal üretim seviyesi olan Q* noktas›nda
kesecek ve böylelikle üretim sonucu ortaya ç›kan
negatif d›ﬂsall›k içselleﬂtirilmiﬂ olur. Bu noktadan
sonra yeni denge noktas› P* fiyat ve Q* üretim
düzeyi olacakt›r.
Pigou'nun önerdi¤i sübvansiyon ise, t›pk› negatif
vergiler gibi çal›ﬂan bir içselleﬂtirme arac›d›r
(DeNyse, 2000:10). Yani yukar›daki örnekte oldu¤u
gibi firmaya Q* noktas›ndan itibaren üretmedi¤i
her birim mal için sübvansiyon ad› alt›nda bir
ödeme yap›larak içselleﬂtirme gerçekleﬂtirilir.
Dolay›s›yla firman›n marjinal sosyal faydas›n›n
marjinal özel faydas›na eﬂit oldu¤u Q* üretim
noktas›nda kalmas› ve negatif d›ﬂsall›k yaymas›
engellenmiﬂ olur. Bu yöntem baz› yazarlarca
adeta firmalara d›ﬂsall›k oluﬂturmamas› için verilen
yasal rüﬂvete benzetilmektedir (Rosen, 2001:92).
Pigou'nun önermiﬂ oldu¤u bu iki araç teorik
aç›dan çok iyi biçimde çal›ﬂmakta ancak
uygulama aﬂamas›nda önemli sorunlar
oluﬂturmaktad›r. Öncelikli olarak uygulanacak
olan vergi oran› ya da verilecek olan sübvansiyon
miktar› tamamen firman›n oluﬂturmuﬂ oldu¤u
negatif d›ﬂsall›¤›n düzeyine ba¤l›d›r. Dolay›s›yla
bu araçlar›n etkin bir biçimde çal›ﬂmas› d›ﬂsall›k
düzeyinin tespitine ba¤l›d›r. D›ﬂsall›k düzeyi ise,
d›ﬂsall›ktan etkilenen bireylerin d›ﬂsall›¤› azaltmak
ya da ortadan kald›rmak için katlanmaya raz›
olduklar› tutarlard›r. Vergi ve sübvansiyonun
düzeyini bu tutar belirlemelidir. Aksi halde bu
araçlar da etkinsizli¤e neden olacaklard›r. Ayr›ca
sübvansiyon firma aç›s›ndan uzun dönemde
kârl›l›¤› art›raca¤›ndan, bu alanda faaliyet
gösteren firma say›s› artacakt›r (Rosen, 2001:92).

MPC: Firman›n Marjinal Özel Maliyet E¤risi = Arz E¤risi

4.1.1.2. Pazarlanabilir Haklar
MEC: D›ﬂsal Maliyet E¤risi
MSC: Marjinal Sosyal Maliyet E¤risi = MPC + MEC
MPCt: Vergileme Sonucunda Oluﬂan
Firman›n Yeni Arz E¤risi

Gerek d›ﬂsall›klar›n oluﬂturdu¤u marjinal
maliyetlerin hesaplanma güçlükleri ve gerekse
her bir aktörün farkl› düzeyde d›ﬂsall›k yaymas›
gibi sorunlardan dolay› d›ﬂsall›klar›n vergiler

6 Pigou'nun önerdi¤i vergileme literatürde Pigoucu vergiler(Pigouvian Taxes) olarak an›lmaktad›r.
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yoluyla içselleﬂtirilmesi yönteminde etkinlik
bak›m›ndan bir tak›m sorunla karﬂ›laﬂ›labilir.
Uygulamada ortaya ç›kan bu sorunlar›n azalt›las›
yönünde geliﬂtirilen bir di¤er içselleﬂtirme metodu
ise pazarlanabilir haklar sisteminin oluﬂturulmas›d›r.
‹lk olarak Dales taraf›ndan ortaya at›lan bu yöntem,
d›ﬂsall›k yayan unsurlara kamu taraf›ndan belli
say›da d›ﬂsall›k yayma hakk›n›n sat›lmas›ndan
ibarettir7. Bu yöntemin kullan›lmas›nda amaç, belli
baﬂl› d›ﬂsall›klar için piyasa oluﬂturmak ve bu piyasa
içerisinde oluﬂan d›ﬂsall›klar› firma maliyetlerine
yans›tarak içselleﬂtirmektir.
Pazarlanabilir haklar yöntemi önemli düzeyde
çevresel d›ﬂsall›k oluﬂturan firmalar üzerinde etkili
olmaktad›r. Bu etkilerden ilki, firman›n daha fazla
kirlilik yayabilmesi için piyasada k›t say›da bulunan
bu haklardan daha fazlas›na ihtiyaç duymas›d›r.
Dolay›s›yla üretim düzeyini art›rmak isteyen firma
oldukça yüksek maliyetlere katlanarak bu haklara
sahip olmal›d›r (Bruce, 2001:113). ‹kinci etki ise,
bir firma kirlilik düzeyini azaltan firma elinde
bulundurdu¤u haklar› oldukça yüksek fiyatlardan
sat›p önemli bir düzeyde gelir kayna¤› elde edebilir.
Ayr›ca çevreci sivil toplum örgütleri de bu haklardan
sat›n alarak firmalar›n kirlilik düzeylerini azaltmalar›
yönünde önemli mali bask›lar oluﬂturabilmektedirler.

gözlemleme, (ii) kirleticinin çok say›da olmas› ve
(iii) piyasada çok say›da farkl› türde kirlilik yayan
firman›n bulunmas›d›r. Dolay›s›yla bu yöntemi
uygulanmadan önce piyasa yap›s› dikkatli bir
biçimde analiz edilmeli ve sistemin yeni d›ﬂsall›klar
oluﬂturmas›na izin verilmemelidir. Bu aç›dan
pazarlanabilir haklar sisteminin etkin bir biçimde
çal›ﬂabilmesi piyasa içerisinde d›ﬂsall›k yayan
firmalar›n bilinmesine ba¤l›d›r. Ayr›ca firma tek tip
d›ﬂsall›k yaymal› ve oluﬂturdu¤u di¤er d›ﬂsall›klar
ihmal edilebilecek kadar düﬂük düzeyde olmal›d›r.
Aksi takdirde bu yöntem etkin bir biçimde çal›ﬂmaz.
Örne¤in bir firman›n sülfür dioksit emisyonu için
pazarlanabilir kirlilik hakk› sat›n ald›¤›n› düﬂünelim.
E¤er firma belirtilen d›ﬂsall›¤›n yan› s›ra baﬂka
d›ﬂsall›klar da oluﬂturuyorsa oluﬂan bu d›ﬂsall›klar
pazarlanamad›¤› için içselleﬂtirilemeyecek ve
çevresel sorunlar devam edecektir.
4.1.1.3. Piyasa Engellerinin Azaltılması
Bu arac›n temel amac› piyasa faaliyetleri içerisinde
mevcut olan farkl›l›klar› azaltarak özellikle negatif
etkili çevresel d›ﬂsall›klar›n oluﬂmas›n› engellemektir.
Piyasa engellerinin azalt›lmas› ﬂeklinde ifade edilen
bu araç tek tip bir yap›y› ifade etmemektedir.
Dolay›s›yla bu tip araçlar kullan›m alanlar›na göre
farkl› yap›larda karﬂ›m›za ç›kabilmektedirler. Söz
konusu arac›n üç temel uygulama biçimi ve alan›
mevcuttur: Bunlar (Stavins, 2001: 33-9);

Pazarlanabilir haklar yöntemi özellikle enflasyonist
dönemlerde vergilerden daha etkin bir biçimde
çal›ﬂ›r (Rosen, 2001: 95). Çünkü bu dönemlerde
bu haklar›n piyasa fiyat› süratle yükselece¤inden
daha fazla kirlilik yaymak isteyen firma daha yüksek
maliyetlere katlanmak zorunda kalacakt›r. Fakat
ayn› dönemde vergileme yöntemi kullan›l›yorsa
k›sa dönem içerisinde vergi oranlar›n›n enflasyonist
ortama göre yeniden belirlenmesi uzun bir idari
prosedüre ba¤l› oldu¤undan vergilerin içselleﬂtirme
arac› olarak etkinlikleri kaybolacakt›r. Ayr›ca üretim
düzeyinin artmas› bu haklar›n sahip olunmas›na
ba¤l› oldu¤undan pazarlanabilir haklar yöntemi
üretim düzeyini de k›s›tlayacakt›r. Bunun yan› s›ra
söz konusu haklar›n belirli say›daki firmalar›n elinde
bulunmas› o piyasa içerisindeki firma say›s›n› da
belli bir s›n›r içerisinde tutacakt›r. Bu durum d›ﬂsall›k
düzeyini önemli ölçüde azaltacakt›r.

Bu tip regülâsyonlarda amaç birey ya da firma
faaliyetlerinin kontrol alt›nda tutulmas›d›r. Komuta
ve kontrol tipi regülâsyonlar8 genel olarak teknoloji
ya da performans amaçl› standartlar›n belirlenmesi
biçiminde uygulan›rlar.

Yukar›da say›lan avantajlar›na ra¤men bu yöntemin
üç temel güçlü¤ü vard›r. Bunlar; (i) ölçüm ve

Teknolojik standartlar yönteminde aktör, üretim ya
da tüketim faaliyeti esnas›nda kullanaca¤› teknolojiyi

-Çevresel kalitenin yakalanabilmesi için uygun girdi
ve ç›kt›larla ilgili piyasan›n oluﬂturulmas›,
-Firmalar›n kararlar›nda potansiyel çevre zararlar›n›
önlemek için sorumluluk kurallar›n›n geliﬂtirilmesi
ve
-Bilgi programlar›yla enerji-etkin ürünlerin ve
araçlar›n kullan›lmas›n›n teﬂvik edilmesidir.
4.1.2. Komuta Kontrol Tipi Araçlar

7 Dales bu önerisiyle Pigou'nun önerdi¤i vergileme yöntemini bertaraf etmeye çal›ﬂmam›ﬂ, aksine pazarlanabilir haklar yönteminin

vergileme yönteminin tamamlay›c›s› olarak görmüﬂtür. Ayr›nt›l› bilgi için bkz. John H Dales, “Pollution Property and Prices”, An Essay
in Policy Making and Economics, University of Toronto Pres, Toronto, 1968, s.111.
8 Komuta ve kontrol tipi regülasyon (Command and control regulation) terimini ilk olarak Michael Royston Kullanm›ﬂt›r. Ayr›nt›l› bilgi
için bkz. Michael Royston, Pollution Prevention Pays, Oxford: Pregamon Pres, 1979.
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belirlemede özgür de¤ildir. Komuta ve kontrol arac›
ekonomik aktörün kullanaca¤› teknolojiyi belirler.
Teknolojik standartlar özellikle mevcut olmas›na
karﬂ›n geniﬂ bir ﬂekilde faydalan›lamayan teknolojik
imkanlar›n varl›¤›nda ve k›sa zamanda büyük miktarl›
emisyon azalt›m›nda oldukça etkindir.
Performans standartlar› yönteminde ise aktör,
üretim ya da tüketim faaliyeti s›ras›nda kullanaca¤›
teknolojiyi belirlemede özgürdür. Ancak kamu
taraf›ndan belirlenen d›ﬂsall›k düzeyinin üzerine
ç›kamaz.
Bu tür araçlar›n baﬂar›s›n› d›ﬂsall›k düzeyini kontrol
edecek olan standartlar›n do¤ru olarak tespiti
belirlemektedir. Dolay›s›yla standart düzeyinin yanl›ﬂ
ya da eksik belirlenmesi bu araçlar›n etkinli¤ini
önemli ölçüde azaltacakt›r. Bunun yan› s›ra
teknolojik standartlar firmalara negatif d›ﬂsall›klar›
azaltacak yeni teknolojik geliﬂmelerin sa¤lanmas›
için teﬂvikte bulunmaz ve firmalar›n yapaca¤› ARGE çal›ﬂmalar›n› olumsuz yönde etkiler. Kamunun
teknolojik geliﬂmeleri yak›ndan takip edemedi¤i
durumlarda eski teknolojilerle d›ﬂsall›klar
içselleﬂtirilmeye çal›ﬂ›lacak ve büyük olas›l›kla
baﬂar›s›z olunacakt›r.
4.2. Hukuki Sorumluluk Sistemiyle İçselleştirme
D›ﬂsall›klar›n yarg› yoluyla içselleﬂtirilmesinde
benimsenen temel yöntem d›ﬂsall›¤› meydana
getiren aktörün hukuki yönden sorumlu tutulmas›d›r.
Hukuki sorumluluk baﬂl›ca iki kaynaktan
do¤maktad›r. Bunlar; komﬂuluk hukuku ve haks›z
fiil hukukudur. Komﬂuluk hukukunda önemli olan
d›ﬂsall›¤›n (komﬂuya verilen rahats›zl›¤›n) belli bir
s›n›r›n üzerine ç›kmamas›d›r9. Hukuki sorumlulu¤un
ikinci kayna¤› ise, haks›z fiilden do¤an sorumluluktur
(Keleﬂ ve Ertan, 2002:164). Ancak hemen belirtmek
gerek ki bu noktada sorumlulu¤un kusur ﬂart›na
ba¤lanmas›, kusurun kan›tlanmas›n›n kolay
olmamas› ve kusur olmaks›z›n da negatif d›ﬂsall›¤›n
oluﬂabilmesi gibi önemli sorunlar› beraberinde
getirmektedir. Oluﬂan bu sorunlar›n aﬂ›labilmesi
için d›ﬂsall›klar›n yarg› yoluyla içselleﬂtirilmesi
sürecinde genel olarak kusursuz (objektif)
sorumluluk ilkesi benimsenmiﬂtir. Bu sistemin temel
uygulama biçimi negatif d›ﬂsall›k yayan›n bu

d›ﬂsall›ktan etkilenenlere tazminat ödemesidir.
Ancak bu yöntemin uygulanmas›yla ilgili olarak iki
temel sorunla karﬂ›laﬂ›lmaktad›r. Bunlar; d›ﬂsall›k
yayan›n ve bundan etkilenenlerin tespiti ve tazmin
s›ras›nda karﬂ›laﬂ›lan güçlüklerdir.
Öncelikli olarak piyasa içerisinde çok say›da d›ﬂsall›k
yayan aktörün var olmas› sorumluluk sisteminin
etkinli¤ini önemli ölçüde azaltmaktad›r.
Otomobillerin motorundan ç›kan zehirli gazlar
sonucu birçok birey etkilenmektedir. Bu noktada
kimin ne derece etkilendi¤i ve kimden etkilendi¤ini
tespit etmek neredeyse imkâns›zd›r.
Sorumluluk sisteminin çözmesi gereken ikinci önemli
sorun d›ﬂsall›¤› oluﬂturan bireyin ya da firman›n
finansal kaynaklar›n›n bu zarar› karﬂ›layamamas›
durumunda söz konusu zarar›n nas›l tazmin
edilece¤idir. Sorun özellikle kirleticilerin tespitinde
yarg›sal delillerin olmad›¤› durumlarda daha da
büyümektedir. Bu durum özellikle çevresel yönden
risk taﬂ›yan firmalar›n tazminden kaç›nmak için
ekonomik yönden küçülmelerine neden olmaktad›r10.
Yarg› yoluyla içselleﬂtirme yönteminde zarar›n
tazmini ile ilgili oluﬂan bu sorunu ortadan kald›rmak
amac›yla iki yöntem benimsenmiﬂtir. Bu
yöntemlerden birincisi tazminat fonu oluﬂturmakt›r.
Bu fonun temel amac› özellikle çevresel yönden
riskli alanlarda faaliyet gösteren firmalar›n
oluﬂturmalar› muhtemel zararlar›n firma taraf›ndan
karﬂ›lanamayacak kadar büyük olmas› durumunda
zarar›n bu fon taraf›ndan karﬂ›lanmas›d›r. Fonun
finansman› sadece kamu taraf›ndan vergilerce
yap›labilece¤i gibi riskli alanlarda faaliyet gösteren
firmalardan al›nacak paylarla da
oluﬂturulabilmektedir. Ancak fonun finansman›nda
kamunun pay›n›n yüksek olmas› önemli sosyal
maliyetler do¤uraca¤›ndan bu durum gelir
da¤›l›m›nda problemler meydana getirecektir (Lewis,
1984: 822).
‹kinci yöntem finansal sorumluluk sisteminin
oluﬂturulmas›d›r. Bu yöntemde firma faaliyete
baﬂlamadan önce mali aç›dan incelemeye tabi
tutulur. E¤er oluﬂturmas› muhtemel zararlar›
karﬂ›layabilecek mali yap›ya sahipse riskli alanda
faaliyet göstermesine izin verilir. Böylelikle firmay›

9 Genel olarak komﬂuluk hakk›n›n ihlal edilmesi durumda zarar gören taraf, eski halin iadesini, tehlikenin ortadan kalkmas› için gerekli
önlemlerin al›nmas›n› ve u¤rad›¤› zarar›n tazmin edilmesini isteye bilir. Ayr›nt›l› bilgi için bkz. Ruﬂen Keleﬂ- Birol Ertan, Çevre Hukukuna
Giriﬂ, ‹mge Kitabevi, Ankara, 2002, s.163.
10 Özellikle ABD'de çevresel yönden riskli alanlarda faaliyet gösteren firmalar›n mali ölçeklerini küçülttükleri gözlemlenmiﬂtir. Hatta

baz› durumlarda firmalar önemli sorumluluk riskleriyle karﬂ›laﬂt›klar›ndan sermaye kullan›m oranlar›n› düﬂürerek oluﬂabilecek zarar›
ödemekten kaç›nma stratejileri izlemeye baﬂlam›ﬂlard›r. Ayr›nt›l› bilgi için bkz. Van't Veld K, Rausser G., Simon, L. “The Judgement
Prof Opportunity”, FEEM Nota di Lavoro, n.83, 1997.
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finanse eden kiﬂi ya da kurumlar da firma faaliyetini
yak›ndan izleme ve denetim imkân› bulurlar (Porrini,
2000: 8-9). Çünkü baz› ülke uygulamalar›nda
firman›n oluﬂturdu¤u zarardan firmay› fonlayanlar
da sorumlu tutulabilmektedirler. Bu sistemin
devreye girmesiyle birlikte çevresel riskler yönünden
firma daha duyarl› hale gelmektedir. Çünkü bu
sistemle çevresel zarar›n maliyeti öncelikli olarak
firmay› ilgilendirmektedir.

Regülâsyon ile Hukuki Sorumluluk
Sisteminin Karşılaştırılması
Regülâsyon ile hukuki sorumluluk sisteminin
karakteristik özellikleri incelendi¤inde her iki arac›n
çevresel d›ﬂsall›klara karﬂ› farkl› biçimde reaksiyon
gösterdi¤i görülecektir. Bu farkl›l›klar genel olarak
araçlar›n birbirlerine karﬂ› üstünlüklerini de ortaya
koymaktad›r.
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Tablo 1'de de aç›kça görüldü¤ü gibi regülâsyon
yönteminde karar mekanizmas› sorumluluk
sisteminin aksine, yarg› de¤il kamu görevlileridir
(Ackerman and Rose, 1991:54-8). Regülâsyon
bireysel konulardan ziyade genel kapsaml› ve

teknokratik bilgi ›ﬂ›¤›nda hareket eden bir yöntemdir.
Dolay›s›yla d›ﬂsall›k oluﬂmadan önce önlemeyi ya
da ﬂiddetini azaltmay› hedefler. Sorumluluk sistemi
ise tamam›yla d›ﬂsall›k sonucu meydana gelen
zarar›n tazminine yönelik bir araçt›r. Bu noktada
regülâsyonun baﬂar›s› enformasyona yani d›ﬂsall›klar
hakk›nda sahip olunan bilgiye ba¤l›d›r. Oysa
Shavell'e göre regülâsyonu uygulayan otorite ile
piyasa aras›nda temel belirleyici nokta teknik bilgi
(know-how)dir ve çevresel risklerin azalt›lmas› ile
ilgili olarak gerekli ve do¤ru teknolojik bilgiye ancak
o riskli alanda faaliyet gösteren firma sahiptir
(Shavell, 1994:357-374). Dolay›s›yla kamunun
uygulanacak teknolojiyi belirlemesi uygun bir
yöntem olmayacakt›r. Konuya bu aç›dan
bak›ld›¤›nda sorumluluk sisteminin daha etkin
çal›ﬂabilece¤i söylenebilir. Sistem d›ﬂsall›k yayma
riskine sahip olan kesimi mahkeme kararlar›yla
daha etkin bir biçimde kontrol alt›na alabilir. Ancak
kamu otoritesinin teknolojik bilgiyi merkezileﬂtirilmesi
ve bilirkiﬂi sistemini etkin bir biçimde çal›ﬂt›rmas›
halinde d›ﬂsall›klar› azalt›c› teknolojiler hakk›nda
tam bilgiye sahip olunabilir. Böyle durumlarda
regülâsyonun daha etkin çal›ﬂabilece¤i söylenebilir.

TABLO:1 Regülasyon ve Sorumluluk Sistemlerinin Karakteristik Özellikleri
Karakteristik Özellikler

Regülasyon Sistemi

Sorumluluk Sistemi

Aktörler

Kamu Otoritesi

Özel Taraflar

Yöntem

Komuta Kontrol Tipi ya da
Piyasaya Dayal› Araçlar›n
Kullan›lmas›

Mahkemeler

Etkileri

Davran›ﬂlar› Do¤rudan
Etkilemekte ve Her Kirleticide
Ayn› Etkiyi Do¤urmaktad›r

Davran›ﬂlar› Dolayl› Yoldan
Etkilemekte ve Her Bir Kirletici
‹çin Farkl› Etkiler Do¤urmaktad›r

Yap›

Merkezi bir yap›ya sahiptir

Merkezi olmayan bir yap›ya
sahiptir

Yo¤unlaﬂma

Tüm ülke nüfusu

Mahkemedeki taraflar

Karar Alan Merkez

Kamu

Mahkemeler

Etkileme Düzeyi

Ba¤›ml› ve politik bask›lara aç›k

Ba¤›ms›z ve politik bask›lardan
uzak

Araçlar çevresel riskler bak›m›ndan de¤erlendirildi¤inde
regülâsyonun daha baﬂar›l› oldu¤u görülecektir. Çünkü
birçok durumda çevre kirlili¤ine neden olan kirletici
hukuken tespit edilememekte ve yarg› mekanizmas›
çal›ﬂmamaktad›r. Ayr›ca d›ﬂsall›klarla u¤raﬂan bir yarg›
sistemini s›n›rlayan di¤er önemli faktörleri de belirtmekte
fayda vard›r. Bu faktörler (Stiglitz, 1984 );

-D›ﬂsall›klar› meydana getirenlerin dava aç›lmas›n›n
pahal› olmas›n› bilmelerinden dolay›, d›ﬂsall›k
düzeylerini zarar gören taraf›n tam dava açmas›na
de¤ecek noktaya kadar ç›karma e¤ilimleri,

-Herhangi bir dava ile ba¤lant›l› olarak oluﬂan
büyük iﬂlem maliyetleri,

-Ço¤u durumda zarar gören taraf›n çok say›da
olmas› sonucu oluﬂan bedavac›l›k sorunudur.

-Zarar›n derecesi ve dava sonucunun belirsiz
olmas› ve

32-33

Yukar›da ifade edilen durumlar sorumluluk sistemini
s›n›rl› etkin bir araç durumuna getirmektedir. Ancak
sorumluluk sisteminin bask› gruplar›ndan izole
edilmiﬂ olmas› sistemi regülâsyona karﬂ› avantajl›
bir yap›ya kavuﬂturmaktad›r. Regülâsyonun siyasi
bir araç olmas› dolay›s›yla politik etkilere aç›k bir
yap›s› vard›r.
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Sonuç

Bu aç›klamalar sonucunda regülâsyonun çevresel
d›ﬂsall›klar›n önlenmesi konusunda, hukuki
sorumluluk sisteminin ise d›ﬂsall›k sonucu
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