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Makale-3

Devletin Ekonomiye
Müdahalesinin Kurumsal Maliyeti

Özet

Devletin ekonomiye müdahalesi, pek çok ne-
denden dolayı etkinsizlik üretmektedir. Pek 
çok durumda devlet müdahalesi, politik an-
lamda rasyonel, ama iktisadi anlamda irrasyo-
nel bağlamda gerçekleşmektedir. Bunun nede-
ni, politika belirleyicilerin politik gündemleri-
ni, ağırlıklı olarak, kısa vadeli çıkarları temsil 
eden pragmatist politikaların oluşturmasıdır. 
Bazı durumlarda politikacılar için “politikasız 
siyaset”, daha anlamlı olabilmektedir. Devle-
tin ekonomiye müdahalesinde başarısız olma-
sının en temel nedenlerinden birisi, güçlerin 
ayrılığı ilkesi paralelinde gelişen düzenleyi-
ci devlet modelindeki yasama, yürütme ve 
yargı gibi kurumların düzenleyici süreçteki 
uyum sorunlarıdır. Özellikle bu tür kurumla-
ra önemli yetkiler delege etmeye başlamış az 
gelişmiş ülkelerde bu sorun daha derindir. Bu 
bağlamda, işlem maliyetleri perspektifinden 
yeni kurumsalcı iktisat analizi, düzenleyici 
devlet modelinde kurumlar arası çatışmaların 
irdelenmesinde özellikle yol göstericidir. 

Abstract

Because of a great deal reason, state inter-
vention to economic activity gives rise to 
inefficiency. State intervention is generally 
rational in the sense of political, but irrati-
onal economically. Reason of this is that the 
political agenda of policy makers largely con-
sist of pragmatist policies pursuit to short-run 
interests. In some circumstances, “politics 
without policy” for politicians is able to be 
meaningful. One of reasons of state failure is 
conflict between legislation, administration, 
and judgment in the model of regulatory sta-
te. In the underdeveloped countries, which 
start to delegate the discretion to such ins-
titutions, this matter is especially deeper. In 
this context, an analysis of new institutiona-
lism from the perspective of transaction costs 
is particularly pioneer to scrutinize the conf-
lict among the institutions. 
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Devletin ekonomiye müdahalesinde niçin etkinsiz olduğuna dair pek çok neden bulunmaktadır. Asimetrik bilgi 
sonucu devlet kurumları içinde ortaya çıkan ahlaki çöküntü ve ters seçim sorunları, siyasi süreçte rant arama 
faaliyetleri, kaynak tahsisinde etkinsizlik, kamu hizmetlerinin fiyatlandırılmasında çapraz sübvansiyon, bu 
ekinsizlik kaynaklarından bazılarına işaret etmektedir. Bu nedenlerden dolayı devlet, iktisadi faaliyeti doğ-
rudan üstlenip yürüttüğü veya regülasyonlar yoluyla dolaylı olarak etkilediği durumlarda genellikle iktisadi 
açıdan etkinsizliklere neden olmaktadır. Özellikle KİT’lerin varlığı ve ücret-fiyat regülasyonları, bu tür etkin-
sizliklerin en belirgin örnekleridir. Ancak devletin ekonomiye müdahalesinde Neo-klasik iktisat teorisinden 
farklı olarak, çok önemli bir maliyet unsuru bulunmaktadır. Bu unsur, devletin, piyasa faaliyetlerini doğrudan 
ya da dolaylı, ama bir şekilde mutlaka etkilediği düzenleyici kurumsal yapı içindeki uyumsuzluktan kaynak-
lanan maliyetlere işaret etmektedir.

Bu makale, devletin iktisadi faaliyete müdahale tarzının değiştiği post-modern dünyada karşı karşıya kaldığı 
en önemli sorunlardan biri olan kurumlar arası uyumsuzluk sorununa dikkat çekmektedir. İktisadi faaliyetin 
doğrudan devlet -ki bu yapıda tek yetkili otorite siyasi iktidardır- tarafından yönlendirildiği planlı-müdaha-
leci (dirigiste) devlet modelinin, yerini, düzenleyici devlet modeline bırakmasıyla, devlet piyasa ilişkileri, 
farklı bir içerik arz etmeye başlamıştır. Bu yeni yapı altında iktisadi faaliyet, devlet mülkiyetine değil, dev-
letin farklı kurumlardan oluşan kurumsal yapısı tarafından düzenlenerek piyasa sürecine bırakılmaktadır.

Düzenleyici devlet modelinde devletten kasıt, tek başına siyasi otorite olmaktan çok, yasama, yürütme ve 
yargı erklerinin toplamını ifade etmektedir. Yasama, makro anlamda düzenleyici politikaların belirlenmesi 
ya da karara bağlanmasından sorumlu kurumsal yapıdır. Bu bağlamda siyasi iktidarlar, parti programlarında, 
regülasyon, özelleştirme ve deregülasyon gibi politikalara verdikleri ağırlığa göre iktisadi faaliyetin yönünü 
tayin etmede birinci derecede belirleyici role sahip bulunmaktadırlar. Ancak siyasi iktidarın elinde bulu-
nan bu politika belirleme yetkisi, planlı devlet modelinde olduğu gibi mutlak değildir. Yasama, bu yetkisini 
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doğrudan ve dolaylı olarak, yürütme ve yargıya dev-
retmektedir. Ancak yine de düzenleyici sürecin genel 
anlamda rekabetçi mi yoksa müdahaleci mi olacağı, 
siyasi iktidarın politik görüşlerine bağlı olarak, yasa-
ma tarafından tayin edilmektedir.

İktisadi faaliyeti düzenleyici politikaların özellikle 
yürütülmesi aşamasında etkin rol alan yürütme ya da 
bürokrasi, bu sürece iki şekilde müdahil olmaktadır. 
İlk olarak, doğrudan düzenleyici sürecin yürütülmesi 
aşamasında yetki ve sorumluluk almaktadır. Ancak bu 
yetki ve sorumluluk da, özellikle bağımsız düzenle-
yici kurumların (BDK’lar) tesis edilmesiyle birlikte, 
kendi içinde önemli bir değişim geçirmiştir. Devle-
tin kırtasiye işlerini yerine getiren geleneksel devlet 
bürokrasisinden, finansal ve siyasal olarak özerk bir 
yapıya evrilen bu yeni kurumsal yapı, sadece yürüt-
me işlevini değil, aynı zamanda düzenleyici politi-
ka belirleme yetkisini de bünyesinde barındırır hale 
gelmiştir. Bu nedenle yeni düzenleyici devlet mode-
linde yürütmenin ikinci işlevi, düzenleyici politika 
belirleme yetkisidir. Günümüzde BDK’lar, düzenleme 
açısından sorumlu oldukları piyasalara ilişkin düzen-
leyici politikalarda, özellikle ikincil mevzuatın belir-
lenmesinde doğrudan ve yasal olarak yetkili konuma 
gelmişlerdir. Buna göre yasama, ilgili piyasanın re-
kabete açılmasını politik olarak karara bağlamakta, 
yürütme ise, lisans vermek, firmaların piyasaya giriş 
ve çıkışını düzenlemek, fiyatların nasıl oluşacağını 
formüle etmek gibi işlemlerle, bu sürecin nasıl yürü-
tüleceğine karar vermektedir. 

Düzenleyici devlet modelinde üçüncü etkin kurum, 
yargıdır. Yargı, özellikle Danıştay ve Anayasa Mahke-
mesi gibi yüksek yargı organlarının düzenleyici so-
runlara ilişkin uyuşmazlıklara getirdikleri anayasal 
yorumlarla düzenleyici sürece müdahil olmaktadır1. 
Böylece yargı, hukuki inceleme ve yorumlama ile 
düzenleyici kararları değiştirebilmekte ve düzenle-
yici sürecin yönünü tekrar tayin edebilmektedir. Bu 
konuda Türkiye açısından en can alıcı örnek, siyasi 
iktidarların, kamu hizmetleri ve özelleştirme politi-
kalarına ilişkin, yüksek yargı tarafından verilmiş ka-
rarlardır. Böylece yargı, anayasal bir yorumlamayla, 
özelleştirmeyi, rekabete geçişi ve deregülasyonu en-
gelleyebilir ya da uygulanabilir hale getirir. 

� Daha düşük düzeydeki mahkemelerin de iktisadi faaliyeti yönlendirmede önemli bir rol 
oynadığı görülmekle birlikte, bu mahkemelerde alınan kararların nihai olarak tahkim için 
daha yüksek mahkemelere gitmesi ve özelleştirme gibi kararların Anayasaya uygunluğunun 
değerlendirilmesinde yetkili olması nedeniyle, Anayasa Mahkemesi ve Danıştay, düzenleyici 
sürecin belirlenmesinde, daha önemli olmaktadır. 

Yasama, yürütme ve yargı birlikte, bir ülkenin düzen-
leyici kurumsal yapısını oluşturmaktadır. Bu kurum-
lar içindeki ve arasındaki etkileşim, ülkeye yapılacak 
yerli ve yabancı sermaye yatırımları açısından güve-
nilirliği ve taahhüdü belirlemektedir. Düzenleyici sü-
rece ilişkin kurumlar arasındaki uzlaşma, sürecin iş-
lem maliyetlerini azaltıp, yatırımcılar açısından yük-
sek güvenilirlik ve taahhüde neden olurken; kurumlar 
içindeki ve arasındaki çatışma da, işlem maliyetlerini 
yükseltmekte ve yatırımcı açısından güvensizliğe ve 
sermaye malları üzerinde bir getiri elde etme taah-
hütsüzlüğüne neden olmaktadır. Bu nedenle çalışma, 
yeni kurumsalcı iktisat ve işlem maliyetleri iktisadı 
perspektifinden düzenleyici kurumsal yapıyı incele-
yerek, düzenleyici devlet modelinde, devletin iktisa-
di faaliyete müdahalesinin en önemli maliyet unsur-
larından biri olan kurumsal maliyeti ele almaktadır. 

1. Düzenleyici Süreç, Kurumların 
Rolü ve Düzenleyici Taahhüt Sorunu

Günümüz dünyasında devletin iktisadi faaliyet üze-
rindeki etkisi, regülasyon iktisadı bağlamında ele 
alınmaktadır. Düzenleyici sürece atfen kullanılan re-
gülasyon kavramı, dar ve geniş anlamıyla tanımlana-
bilir2. Dar anlamda regülasyon, devletin, ekonomiyi 
düzenleyici faaliyetleridir. Geniş anlamda regülas-
yon, regülasyon otoritelerinin, ilgili piyasaları düzen-
leme, denetleme, gerektiğinde yaptırım uygulama 
ve rekabete açmak için gerekli şartları belirleme gibi 
uygulamaları olarak tanımlanabilir. Genellikle dar 
anlamda regülasyon, düzenleyici sürecin analizinde 
konunun kapsamını düzenleme kavramı ile sınırlan-
dırmaktadır (Çetin, 2005). Dolayısıyla regülasyon, 
sadece düzenleme demek değildir. Özellikle bu ça-
lışmanın kapsamı açısından regülasyon, farklı disip-
linler için farklı anlamlar içerecek şekilde geniş anla-
mıyla alınmaktadır. Zira regülasyon, bazen politik bir 
faaliyet (Braeutigam, 1989: 1299), bazen endüstriyel 
organizasyonun kamu ekonomisi yüzü (Laffont, 1994: 
507), bazen yasal araçlar kullanarak sosyo-ekonomik 
politika amaçlarını gerçekleştirme (Hertog, 2000: 
223) olarak ele alınmaktadır. Diğer yandan bir sosyal 
bilimci açısından regülasyon, bir toplum tarafından 
değer atfedilen faaliyetlerin (bu faaliyetler genellik-
le kamu hizmetleri olarak düşünülür), ilgili düzenle-
yici faaliyetten sorumlu bir kamu kurumu tarafından, 

2 Regülasyonun, ayrıntılı kavramsal ve teorik bir tartışması için, Çetin (200�)’e bakılabilir.
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dışarıdan ve sürekli olarak kontrol edilmesidir (Ogus, 
1994: 1). Buna göre regülasyon, dinamik bir süreç-
tir. Bu nedenle çalışmada, devletin iktisadi faaliyete 
müdahalesine atfen, regülasyon ve düzenleyici süreç 
kavramları kullanılmaktadır.

Kamu mülkiyetindeki KİT’lerin özelleştirilmesi, özel 
tekellerin regülasyonu, bir toplumun bütün bireyleri-
ni bir şekilde etkileyen çevre, sağlık ve güvenlikle il-
gili sosyal düzenlemeler gibi düzenleyici politikaların 
gerçekleştirilmesi ve başarısı, öncelikle o ülkenin, si-
yasi, bürokratik ve hukuki kurumsal yapısına bağım-
lıdır. Doğrudan iktisadi performansı etkileyen düzen-
leyici güvenilirlik ve taahhüt, regülasyon oyununun 
arz kısmında belirlenmektedir. Bu açıdan baktığımız-
da düzenleyici sürecin ya da regülasyonun etkinliği, 
ülkenin düzenleyici kurumsal yapısına bağımlıdır. 
Düzenleyici politikaların özellikleri, bu politikaları 
belirleyen, uygulayan ve denetleyen kurumsal çev-
reyle ilişkilidir. Bu düzenleyici kurumsal çevre, her 
bir politik işlem için bir yönetim yapısı belirlemek-
tedir. Bu politik işlemler de nihai olarak, düzenleyici 
politikaların özelliklerini oluşturmaktadır. 
Şekil 1’de gösterildiği gibi bir düzenleyici politika-
nın oluşumunda belirleyici kaynak, ülkenin Anaya-
sası, demokratik yapısı ve seçim sistemi gibi temel 
ve yerleşik kurumsal yapısıdır. Bu yerleşik kurumsal 
yapı, düzenleyici süreçte aktif olarak rol alan yasa-
ma, yürütme ve yargı gibi politik kurumların işleyi-
şini ya da düzenleyici politika oyununun kurallarını 
belirlemektedir. Açıkça siyasi otorite, bürokrasi ve 

mahkemelerin düzenleyici süreçte alacağı roller, o 
ülkenin anayasal arka planına, demokrasi geleneğine 
ve seçim sistemine bağımlıdır. Bu roller ve kurallar 
bağlamında düzenleyici süreçte rol oynayan kurum-
ların kendi içindeki işleyişi, aralarındaki etkileşimi ve 
düzenleyici sürece neden olan spesifik durum sonucu 
düzenleyici sürecin politik işlemleri ortaya çıkmakta-
dır. Bu noktada düzenleyici politik işlemler üzerinde-
ki bir diğer faktör, doğrudan cari dönem regülasyon 
uygulamasıyla ilgili spesifik düzenleyici politikanın 
özellikleridir. Nihai olarak düzenleyici politika, dü-
zenleyici sürece dahil olan politik kurumların etkile-
şimleriyle gerçekleşen işlemlerin sonucu olarak orta-
ya çıkmaktadır (Spiller ve Tommasi, 2003). 

Bu genel düzenleyici kurumsal yapı bağlamında daha 
spesifik olarak, Şekil 2’de gösterildiği gibi yasama 
(siyasi otorite), yürütme (bürokrasi ya BDK’lar) ve 
yargı (bağımsız veya yüksek yargı) birlikte düzenle-
yici kuralları değiştirmekte ya da düzenlemektedir3 
(Williamson, 2002; Buchanan, 1975). Bu düzenle-
yici kurumsal yapı içinde regülasyon, siyasi otorite 
ve düzenleyici kurumlar arasındaki etkileşim sonucu 
oluşmakta ve hukuki kurumsal yapı tarafından, yasal 
denetim ya da incelemeye tabi tutulmaktadır. Dola-
yısıyla regülasyonun belirlenmesinde temel olarak 
karar alıcılar, siyasetçi ve bürokratlardır. Yasa koyu-
cular, genellikle, genel ve kapsayıcı olan kanunları 

3 Şüphesiz bu sürece özel çıkar grupları, medya ve diğer pek çok farklı alandaki 
organizasyonu dolaylı da olsa dahil etmek mümkündür. Zira bu politik süreç, düzenleyici 
olarak siyasileri, kamuoyunda hakim olan görüşe hassas hale getirmektedir (Joskow vd., 
�993: 2). Ancak temel olarak regülasyonun arzı, yukarıda ifade edilen bu üç ana kurumsal 
yapı arasındaki etkileşimin sonucu gerçekleşmektedir.
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çıkarır ve örneğin ikincil mevzuat gibi detayların ta-
mamlanmasını, düzenleyici kurumlara bırakırlar. Bu 
süreçte hukuka düşen görev, genellikle denetleme ve 
sürece ilişkin uyuşmazlıklara hakemlik etmektir. So-
nuçta regülasyon, iş dünyası tarafından talep edilen 
ve devletin düzenleyici kurumsal yapısı tarafından 
arz edilen, ama nihai olarak bu kurumlar arasındaki 
etkileşimin sonucu, siyaset piyasasında ortaya çıkan 
bir mal olarak değerlendirilebilir. 

Bu kurumlar arasındaki etkileşim, düzenleyici süre-
cin güvenilirliğini ve iktisadi performansı önemli öl-
çüde etkilemektedir. Kısa dönemde belki baskıcı re-
jimlerde iktisadi büyüme ya da kalkınma yaşanabilir 
olmasına karşın, uzun dönemde büyüme ancak hukuk 
kurallarının gelişimi, sivil hakların korunması ve poli-
tik özgürlükler ile sağlanabilir (North, 1995: 25). Bir 
ülkede iktisadi büyüme ya da kalkınmanın yaşanması 
için devletin, iktisadi aktörler için sadece bir takım 
haklar tesis etmesi yeterli değildir. Aynı zamanda bu 
haklar üzerinde, güvenilir bir taahhüt sağlaması da 
gerekir (North ve Weingast, 1989). 

Düzenleyici sürecin güvenilirliği ve etkinliği, iktisadi 
hayat içinde yatırımların teşviki, mal ya da hizmet-
lerin üretimi ve kullanımında iktisadi etkinliğin sevi-
yesi, iktisadi büyüme, farklı düzenleyici kurum gele-
neğine sahip ülkelere göre farklılaşmaktadır (Levy ve 
Spiller, 1994). Anayasal geleneğe sahip olan (ABD), 
sözleşme hukukunu güvenilir bir şekilde uygulayan 
(İngiltere) ve regülasyonu spesifik olarak yasalarla 
belirleyen (Şili) düzenleyici uygulamalar mevcuttur 
(Spiller, 1995). Bu ülkeler nispi olarak düzenleyici sü-
reçte önemli taahhütler sağlamaktadır. Diğer yandan 
sıklıkla koalisyon hükümetlerinin iktidar olduğu ve ik-
tidarların kısa zaman aralıklarında sürekli olarak de-
ğiştiği ülkelerde de güvenilir olmayan bir düzenleyici 
yapı mevcuttur. Bu iki sistem arasındaki farklılıklar, 
düzenleyici sürecin işlem maliyetleri ve güvenilirliği 
üzerinde önemli etkilere sahiptir. 

İktisadi faaliyetin regülasyonunda güvenilir taahhüt 
sorunu, kurumlar ve kuralların barındırdığı yetkilerin 
keyfi olarak kullanabilmesiyle ilgilidir. Bazen düzen-
leyici yasalar, regülatörlere, firmaların ya da iktisadi 
faaliyetlerin regülasyonunda suiistimale açık keyfi 
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yetkiler vermektedir (Chen, 2004: 1628). Bu durum-
da, regülatörlerin elindeki aşırı keyfi yetki, yolsuzlu-
ğun en temel kaynağı haline gelir (OECD, 2002: 28) 
ve iktisadi büyüme ya da kalkınma büyük ölçüde en-
gellenir (Laffont, 2005). Gerçekten bir vekil olarak 
regülatöre, politika yapma yetkisi ve kaynaklarını, 
mevcut politikaları, temsil edilen çıkarlar doğrultu-
sunda değiştirme gücü verilirse, regülasyon, muhte-
melen çoğulcu olmaktan ziyade, çıkar grupları lehine 
üretilen bir politika olacaktır (Noll, 1983: 403). Re-
gülasyonun, vekile önemli yetkiler tanıdığı durumlar-
da regüle edilen (firma ya da endüstri) ile regülatör 
arasındaki ilişki, hassas bir politik sistem içinde farklı 
gruplarının çıkarlarına gerçekleşebilmektedir (Stig-
ler, 1971; Peltzman, 1976; Joskow vd., 1993). Bu gibi 
durumlarda düzenleyici sürecin etkin olabilmesi için 
doğrudan birbiriyle ilgili üç tür mekanizmanın tesis 
edilmesi gerekir. Bunlar; düzenleyicilerin sahip oldu-
ğu keyfi yetkiler üzerindeki önemli kısıtlar, düzenle-
yici sistemin gereksiz değişimini engelleyen kısıtlar 
ve bu kısıtları bizzat uygulayacak olan kurumlardır 
(Levy ve Spiller, 1996). Bu tür bir kurumsal yapının 
sonucu olarak, güvenilirlik, bu süreçte karar alma 
yetkisine sahip gücün, bu yetkiyi keyfi olarak kulla-
namamasıyla sağlanır (Williamson, 1993: 477).

2. Asıl-Vekil Sorunu, Düzenleyici 
Kurumsal Yapı ve İşlem Maliyetleri 

Düzenleyici sürecin doğasındaki önemli bir özellik, 
regülasyonun, tam bir asıl-vekil ilişkisi içermesidir. 
Bu oyunda denge, asıl-vekil arasındaki sözleşmeye 
göre şekillenir ve asimetrik bilgi, kaytarma, fırsatçı-
lık, ters seçim ve ahlaki çöküntü gibi asıl vekil ilişki-
lerindeki sorunların pek çoğunu içerir. Bu sözleşmede 
asıl durumundaki tüketiciler için düzenleyici yasalar, 
vatandaş için devlet, siyasi otorite için bürokrasi ve 
yatırımcı için firma yöneticisi vekil durumundadır 
(Willman vd., 2003). O halde regülasyonu, bir sözleş-
me olarak ele aldığımızda, düzenleyici sözleşme, bir 
takım sözleşme maliyetleri içerecektir (Chen, 2004: 
1628). Bu maliyetleri yaygın bir şekilde düzenleyici 
sürecin işlem maliyetleri olarak tanımlayabiliriz. Dü-
zenleyici süreçte taraflar arasındaki görüşmeler veya 
uzlaşma çabaları kesinlikle maliyetlidir ve tarafların 
tüm olasılıkları öngörememesi�, sözleşmelerin ka-

4 Tarafların, geleceğe ilişkin tüm olasılıkları öngörememeleri, Neo-klasik iktisat teorisinin 
kabul ettiği bireylerin tam rasyonel davranarak kar ve çıkarlarını maksimize ettiği varsayımının, 
geçerliği olmadığını ve gerçek hayattaki sınırlı rasyonalite durumundan dolayı, sözleşmelerin 
maliyetsiz olamayacağını ya da mutlaka bir miktar işlem maliyetleri ile gerçekleşeceğini 
ifade eder (Jolls vd., �99�). Buna göre siyasiler, bürokratlar (Jolls vd., �99�) ve mahkemeler 
(Spiller ve Bergh, 2003) sınırlı rasyoneldir ve aralarında, sıfır işlem maliyetli tam bir uzlaşma 
söz konusu değildir.

çınılmaz olarak eksik olacağını ifade eder (Hart ve 
Moore, 1988: 755). O halde düzenleyici sürece taraf 
olanların kendi içlerinde ve birbirileri ile araların-
daki ilişkileri, düzenleyici sürecin güvenilirliğini ve 
esnekliğini tayin edecektir. Düzenleyici sürece taraf 
olanların çıkarlarının farklılaşmasından kaynaklanan 
işlem maliyetlerinin düşük olduğu düzenleyici süreç-
ler, işlem maliyetlerinin yüksek olduğu düzenleyici 
süreçlere göre daha güvenilirdir.

Yeni kurumsalcı yaklaşıma göre iktisadi büyümenin 
en önemli belirleyicisi, işlem maliyetleri ve işlem 
maliyetlerinin belirleyicisi de (düzenleyici) kurum-
sal yapıdır. Bu durumda iktisadi büyümeye yön ve-
ren düzenleyici sürecin anlaşılmasında ve analizinde 
en önemli araçlardan birisi, işlem maliyetleridir. İş-
lem maliyetleri iktisadı, iktisadi organizasyon ya da 
kurumlar arasındaki işlemleri, analizin merkezine 
alarak iktisadi faaliyet içindeki organizasyonu an-
lamaya çalışmaktadır (Williamson, 1985). Bu görü-
şe göre Neo-klasik iktisat teorisinin aksine, iktisadi 
ya da politik taraflar arasındaki etkileşimde uyum, 
uzlaşma ya da sözleşme sorunları her zaman muh-
temeldir. İktisadi aktörler arasındaki bu tür davranış 
değişikliklerine genel olarak fırsatçılık denmektedir. 
Düzenleyici süreç içinde ortaya çıkan bu tür sorunlar, 
sürece taraf olanların tavırlarını değiştirmeleri için 
önemli ölçüde güçlü bir güdü oluşturacaktır. Sürecin 
yönünü ve regülasyonun beklenen etkilerini önemli 
ölçüde değiştirecek olan bu tür davranış değişiklik-
lerini ya da fırsatçılığı engellemek için bir uzlaştırıcı 
mekanizmaya ihtiyaç bulunmaktadır. Zira bu süreçte 
tarafların, fırsatçı davranışlar sergilemekten ziya-
de, rasyonel davranarak, güvenilir taahhüt veren ve 
sağlayan bir arabulucuya güvenmeleri, sürecin işlem 
maliyetlerini azaltabilir. Bu bağlamda (düzenleyici) 
kurumlar, rekabetçi bir çevrede organizasyon sorun-
larına etkin çözümler olarak görülmektedir (North, 
1995). Kurumlar sayesinde dönem başında hedefle-
nen organizasyon ya da düzenleyici süreç, güvenilir 
bir şekilde tekrar tesis edildiğinde, taraflar, dönem 
başı belirlenen davranış ve işlemleri tekrar edecek-
lerdir (Williamson, 1985: 48-49). Böylece düzenleyici 
süreçte olası sapmalar ve yüksek işlem maliyetleri, 
etkin bir düzenleyici kurumsal yapı ile engellenebi-
lir.

Her hangi bir düzenleyici süreçte ortaya çıkması 
muhtemel işlem maliyetlerini Tablo 1’deki gibi sıra-
layabilir ve açıklayabiliriz. İlk önemli işlem maliyet-
leri nedeni, tarafların, işbirliğine ilişkin tutumlarıdır. 
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 Tablo 1: İşlem Maliyetlerini Etkileyen Faktörler

Düşük İşlem Maliyetleri Yüksek İşlem Maliyetleri

Uzlaşmacı (Dostane) Taraflar Çatışmacı Taraflar

Az Sayıda Taraf Çok Sayıda Taraf

Düşük Uygulama ve Denetleme Maliyetleri Yüksek Uygulama ve Denetleme Maliyetleri

Değişime Anında Uyum Değişime Geciken Uyum

Süreç Hakkında Bilgili Taraflar Süreç Hakkında Bilgisiz Taraflar

Kaynak: Cooter ve Ulen, 2004: 94.

Tarafların uzlaşmacı olduğu durumlar, işlem mali-
yetlerini azaltırken, çatışmacı taraflar, sürecin iş-
lem maliyetini artıracaktır. İkinci olarak, sürece çok 
sayıda tarafın dahil olması, işlem maliyetlerini, az 
sayıda tarafın dahil olmasına göre artıracaktır. Zira 
çok sayıda taraf, uzlaşmayı da önemli ölçüde zorlaş-
tırmaktadır. Diğer yandan düzenleyici politikaları uy-
gulama ve denetlemenin zorlaştığı durumlarda işlem 
maliyetleri yükselecektir.

Düzenleyici süreçte işlem maliyetlerini etkileyen bir 
diğer faktör, sürecin, değişen iktisadi, siyasi ve tek-
nolojik koşullara uyum zamanıdır. Bu tür değişimlere 
uyum kısa zamanda sağlanırsa, sürecin işlem mali-
yetleri düşük, geç olduğu durumlarda yüksek olacak-
tır. Son olarak sürece ilişkin gerekli bilginin, taraflar 
arasında tam ve eşit şekilde paylaşılması, işlem mali-
yetleri açısından oldukça önemlidir. Özellikle asıl-ve-
kil ilişkisi içeren durumlarda bilgi asimetrisi, sürecin 
işlem maliyetlerini önemli oranda artırır. 

Görüldüğü gibi işlem maliyetleri iktisadı, her bir or-
ganizasyon altında gerçekleşen faaliyetler arasında 
seçim yapabilmeye ve alternatif organizayonal yapı-
lar arasından en etkin olanı belirlemeye imkan sağ-
lar (Masten vd., 1991). Böylece düzenleyici süreçte 
rol alan aktörlerin regülasyonla hedeflenen amaçlara 
uygun hareket edip etmediklerinin karşılaştırmalı bir 
analizini yaparak, düzenleyici politikaların oluşu-
munda önemli bir rol oynar. 

İşlem maliyetlerinin çok yüksek olduğu durumlarda 
devletin ya da düzenleyici kurumsal yapının, dü-
zenleyici süreçteki amacı, düzenleyici politikaların 
oluşumu için araç ya da araçlar sağlamak değil, po-
litika oluşturmanın ya da değiştirmenin işlem mali-

yetlerini azaltmaktır (Milgrom vd., 1990: 21). Bunu 
sağlayabilmenin en temel yollarından biri, kurumsal 
taahhüt kapsamında düzenleyici sözleşmeler gerçek-
leştirmektir. Bu tür sözleşmeler özellikle devletin 
düzenleyici sürece yönelik fırsatçı davranışlarından 
kaynaklanan işlem maliyetlerinin önlenmesi açısın-
dan faydalıdır. Devletin iktisadi faaliyetteki özel ak-
törler açısından en önemli özelliği, güçlü bir yaptırım 
gücüne sahip olmasıdır. Özellikle kamu hizmetlerine 
ilişkin yatırımlarda devletin, yatırım varlıklarına ya 
da özel sektör mülkiyetine el koyması, oldukça muh-
temel görünmektedir (Levy ve Spiller, 1996). Zira bir 
toplumda mülkiyet haklarını uygulayacak ve sözleş-
meleri gerçekleştirecek kadar güçlü bir iktidar, va-
tandaşlarının refahına el koyacak kadar da güçlüdür 
(Weingast, 1995: 1). Bu şartlar altında sürece taraf 
olanlar, devletin neden olacağı politik kontrol istis-
marını engellemek için (düzenleyici kurumsal ta-
ahhüt altında) sözleşmeler yapmayı tercih ederler 
(North ve Weingast, 1989: 806). O halde düzenleyici 
sürecin etkin olup olmadığını anlamak açısından ön-
celikle kurumların işleyişi (kurumsal yapı) ve ardın-
dan ortaya çıkan politik işlemler (işlem maliyetleri) 
oldukça önemlidir. Etkinlik için düzenleyici kurumsal 
yapı, çok iyi tesis edilmeli ve mutlaka düzenleyici 
fırsatçılık eğilimleri gibi sürecin işlem maliyetlerini 
arttıran etkinsizlikler azaltılmalıdır (Wilkie, 1996). 

Sonuç olarak düzenleyici süreçte işlem maliyetle-
ri perspektifinden, kurumlardan beklenen en temel 
etki, taraflar ve kurumlar arasındaki işbirliği ya da 
uzlaşmayı tesis etmesidir. Düzenleyici kurumsal yapı-
nın, iktisadi aktörlere, mutlaka düzenleyici taahhüt 
ve güvenilirlik temin etmesi gerekir. Kurumsal çev-
re, taraflar ve kurumlar arasındaki politik işbirliğini 
kolaylaştırıyorsa, nispeten etkin ve maliyetsiz politi-
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kalar gerçekleştirmek mümkündür. Aksine kurumsal 
çevre işbirliğini zorlaştırıyorsa, bu durumda düzen-
leyici sürecin taahhüt sağlaması olanaksız hale gelir 
ve güvenilir bir düzenleyici politika için ilave müda-
haleci ve katı kurallar uygulamak gerekir. Bu durum 
da şüphesiz sürecin işlem maliyetlerini daha fazla 
arttırır. Uyum sorunları ve sürecin işlem maliyetleri, 
düzenleyici kurumsal yapının, muhtemel sorunları gi-
derecek oranda dikkatli bir şekilde tesis edilmesiyle 
azaltılabilir ya da tamamen kaldırılabilir. 

3. Yasama

Yasama, düzenleyici sürecin en temel belirleyicisi ve 
en önemli aktörüdür. Herhangi bir iktisadi ya da sos-
yal düzenleyici politikanın birincil kaynağı siyasi oto-
ritedir. Siyasi otorite, düzenleyici süreci temel ola-
rak iki şekilde etkiler. Birincisi, ülkedeki düzenleyici 
sürecin yönünü tayin edecek olan yasaları belirler ve 
çıkarır. İkinci olarak da, bu düzenleyici politikaların 
uygulayıcısı olan yürütmeyi (Moe, 2006) doğrudan ve 
denetleyicisi olan yargıyı (Figueiredo ve Tiller, 1996) 
da dolaylı olarak kontrol ederek, düzenleyici süreç 
üzerinde önemli bir etki sahibi olur. 

Düzenleyici süreçte politika belirleme yetkisine sahip 
yasamanın, sürecin güvenilirliği ve etkinliği üzerinde 
doğrudan etkili olan pek çok unsuru bulunmaktadır. 
Öncelikle siyasi iktidar, kendisine yasama yetkisi de-
lege eden seçmen ile bir asıl-vekil ilişkisi içindedir. 
Seçmen, asıl ve siyasi iktidar, vekildir. Seçmenlerin 
oylarından çoğunluğu elde ederek oluşan yasama-
nın en temel sorunu burada ortaya çıkmaktadır. Zira 
demokrasinin bir sonucu olarak yasamanın belirle-
diği düzenleyici politikaların, seçmen tercihleriyle 
uyumlu olması gerekirken, pek çok durumda regü-
lasyonlar, daha küçük çıkar grupları lehine belirlen-
mektedir. Diğer yandan yasama, modern toplumlar-
da regülasyonu belirleme yetkisini, yürütme ve yargı 
ile paylaşmaktadır. Bu durumda ortaya çıkan yetki 
karmaşası, düzenleyici süreçteki sorunların, sorum-
luluğunun kimin üzerinde olacağını belirlemeyi de 
zorlaştırmaktadır.

3.1. Siyasi Yapı ve Demokrasi İkilemi 
Açıkça siyaset, belirsizlikler dünyasıdır. Bir kurum-
daki sorumlular (regülatörler), diğer kurumlardaki 
sorumluların bütün düzenleyici meselelerdeki ter-

cihlerini tam olarak bilmezler. Bir kurum, diğer bir 
kurumun yakın bir gelecekte nasıl değişeceğini asla 
önceden tam olarak bilemez. Politik çevredeki deği-
şimler, politik aktörlerin farklı düzenleyici meselele-
re uyumunda değişikliğe neden olur. Siyasiler tarafın-
dan gerçekleştirilen düzenleyici kural değişiklikleri, 
belirli politika belirleme türlerini daha fazla ya da 
daha az maliyetli yapabilir. Bu değişiklik yapıldıktan 
sonra tarafların, değişimi tam olarak anlayabilmesi 
için uzun bir zaman geçmesi gerekebilir (Schwartz 
vd., 1994). Bu gibi nedenlerle siyaset ya da yasama, 
düzenleyici sürecin belirsizliğine artıracak şekilde 
doğrudan yönlendirebilen önemli bir kurumdur.

Yasamanın düzenleyici karar alma süreçlerinde de-
mokrasinin işleyişi, ikileme neden olmaktadır. De-
mokrasi gereği, başarısız olan siyasiler politik arena-
dan dışlanırken, yine demokratik katılım neticesinde 
düzenleyici kararlar, baskın çıkar grupları tarafından 
manipüle edilebilmekte ve toplumun tüm kesimlerini 
kapsamaktan mahrum kalmaktadır. 

Siyasi partiler, seçim sistemleri ve düzenleyici ku-
rumlar gibi kurumlar, demokrasinin gelişmesiyle bir-
likte çoğalmasına ve gelişmesine rağmen, bu durum, 
demokrasinin, karar alma sürecinde mutlaka etkin 
bir çözüm ürettiği anlamına gelmez. 20. yüzyılda, 
demokratik süreçler politik karar alma süreçlerinde 
hızla kullanılmasına rağmen, demokratik ülkelerdeki 
siyasi skandallar da bu sürecin ayrılmaz bir parçası 
haline gelmiştir. Demokrasinin, politika yapma süre-
cinde otoritenin suiistimalini, devlet gücünün özel 
çıkarlar tarafından istismar edilmesini, iktisadi faa-
liyetlere gereksiz müdahaleleri ve diğer yanlış yöne-
tim şekillerini kesinlikle piyasadan dışlamak için tek 
başına yeterli olmadığı anlaşılmıştır. Şüphesiz, yol-
suzluklar ve siyasi skandalların varlığı, kamuoyunda 
politikacılara ve politik kurumlara olan güveni sars-
maktadır (Tarschys, 2001: 35). 

Genellikle yasama, tek partiden oluşsa bile belirlenen 
düzenleyici politikalar, toplumun sadece belli kesim-
leri için kabul edilebilir nitelikte olur. Bu durum ge-
nel olarak demokrasinin sorunu olarak da değerlen-
dirilebilir. Zira toplumdaki tüm grupların düzenleyici 
süreçte yeteri kadar temsil edilmesi, doğrudan ya da 
temsili demokrasilerde tamamen mümkün değildir. 
Süreç, çeşitli nedenlerle mutlaka bir grubu politik 
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arenadan dışlamakta ve siyasi otorite, bu dışlanan 
grup için istenmeyen politika belirleme durumuyla 
karşı karşıya kalabilmektedir. Ayrıca politika yapma 
sürecinde pek çok farklı durum belirleyici olabil-
mektedir. Örneğin özel çıkarları temsil eden gruplar, 
politik kurumlardaki temsil kabiliyetlerinden dolayı5 
yasama sürecinden kazanç sağlayabildikleri için dü-
zenleyici süreci manipüle edebilirler. İdeal olmayan 
demokrasi ironisi olarak adlandırılan bu tür demok-
ratik süreçler, yasamanın, firmalar ve çıkar grupları 
tarafından etkilenen regülasyonları, sadece bu doğ-
rultuda çıkaran bir kurum olmasına neden olur (Ra-
din, 2004: 153). Bu tür manipülasyon durumlarında 
düzenleyici kararlar, sadece seçim sistemi nedeniyle 
politik arenadan dışlananları değil, mecliste temsil 
edilen seçmenleri de karar alma sürecinin dışında bı-
rakmaktadır.

Yasamaya ilişkin bir diğer sorun, siyasi iktidar men-
suplarının, kendi çıkarları peşinde koşma olasılığıdır. 
Çünkü bir toplumda vatandaşlar ve çıkar grupları, 
siyasi kazançlar elde etmeyi, siyasiler, tekrar seçil-
meyi ve bürokratlar da daha fazla bütçe ve nüfuz 
gibi kazanımlar elde etmeyi isterler (Weingast, 1984: 
158). Politikacılar da sadece rekabet eden özel çıkar 
gruplarının talepleri doğrultusunda geliri yeniden da-
ğıtan aktörler değil, aynı zamanda, kendi taleplerini 
elde etmeye çalışan bağımsız aktörledir (McChesney, 
1987: 102). Bir politikacının amacı, tekrar seçilmek 
ve hem cari dönem, hem de gelecek dönem rantla-
rını maksimize etmek olabilir (Alt ve Lassen, 2003: 
347). Bu bağlamda düzenleyici politikalar üzerinden 
özel amaçları olan politikacılar, bu hedeflerine ulaş-
mak için düzenleyici süreçte kendi politik görüşle-
rinin hâkim olmasını isterler ve süreci bu ideoloji 
doğrultusunda yönlendirirler6. Vatandaşların refahını 
geliştirmek istediklerinde bile toplumun istediğinden 
farklı politikalar tercih edebilirler. Dolayısıyla dü-
zenleyici süreci tayin etme yetkisinin verildiği siyasi 
iktidarların elinde bulunan bu tür yetki devri, politik 
yolsuzluk ve etkinsizliklere yol açabilir (Adsera vd., 
2003). 

� Literatürde, çıkar gruplarının yasama ve yürütme üzerindeki lobi faaliyetleri hakkında 
iki yaygın görüş sunmaktadır. Birincisi, bu gruplar regülatörlere kaynak transferi yoluyla 
düzenleyici politika üzerinde etkili olurlar. İkinci olarak, çıkar grupları politika yapıcılara bilgi 
sağlayarak süreci etkileyebilir. Bu bilgi bağlamında hareket eden politika yapıcılar da, tercih 
ettikleri regülasyonların, çıkar gruplarının tercihleri doğrultusunda oluşmasına neden olurlar 
(Figueiredo ve Figueiredo, 2002; �6�-�62).

6 Figueiredo ve Bergh (2004), Amerika’da, düzenleyici süreç üzerinde çok önemli ve 
belirleyici etkisi olan bir yasal düzenlemenin (Administrative Procedure Acts), Cumhuriyetçi 
ve Demokrat görüşe sahip politikacılar tarafından, kendi görüşleri doğrultusunda çıkması için 
çalıştıklarını analiz etmiştir. 

Bunun yanında siyasi iktidar, tamamen siyasi prag-
matizm içinde, tekrar seçilme kaygısıyla kısa vadede 
etkin, ama uzun vadede etkin olmayan düzenleyici 
politikaları tercih edebilir. Bu bağlamda, iktisadi ras-
yonalite açısından kabul edilebilir bir tarafı olmayan, 
özellikle yüksek oy potansiyeline sahip tüketici grup-
larına ya da bölgelere yapılan çapraz sübvansiyonlar, 
düzenleyici sürecin önemli bir parçası haline gelebi-
lir. Bu tür politikalar kısa vadede siyasi iktidar açısın-
dan etkin görünse de, uzun vadede iktisadi anlamda 
her hangi bir kazanım sağlamayacaktır. 

3.2. Seçim Sistemi
Düzenleyici sürecin, henüz yasama aşamasında et-
kinsizleşmesine neden olan bir diğer faktör, ülkenin 
seçim sistemidir. Devletin düzenleyici kararları, se-
çim sisteminden dolayı bazen etkin sonuçlar üret-
meyebilir. Örneğin bir azınlık hükümeti, toplumun 
bütünü açısından oy birliğinin sağlanamadığı politi-
kaları uygulayabilir. Oybirliği kuralının uygulanama-
dığı ama demokratik bir eylem olan bu devlet faali-
yeti, kaynakların ve kârların, kararların oluşumunda 
söz sahibi olamayan gruplardan, kararlarda, oyuyla 
söz sahibi olan gruplara israf edilerek aktarılması-
na neden olacaktır (Buchanan ve Tullock, 1962). Bu 
demokratik uygulamadan kaynaklanan sorun, seçim 
sisteminin durumuna göre azaltılabilir, fakat yine de 
tamamen kaldırılamaz. Bunun için seçim barajını çok 
düşük düzeylere çekmek, meclise daha fazla seçmen 
tercihinin girmesine ve sorunun azalmasına neden 
olabilir. Ancak mutlaka bir baraj olması gerektiği için 
demokratik ikilem asla tamamen sonlandırılamaz.

Seçim sistemi ve siyasi iktidarların düzenleyici süreç 
üzerindeki önemli bir etkisi, regüle edilen firmaların, 
değişen iktidar yapısına göre düzenleyici politikalara 
uyum maliyetleridir7 (Olson, 1999). Bu tür bir etki 
iki şekilde ortaya çıkabilir. İlk olarak seçim sistemin-
den dolayı koalisyon hükümetlerinin uzun yıllar ikti-
dar olduğu ülkeler, genellikle tek başına bir partinin 
siyasi iktidar olduğu ülkelere göre daha az etkinlik 
sağlamaktadır. Koalisyon partileri arasında ortak bir 
düzenleyici politika belirleme olasılığı oldukça dü-
şüktür. Özellikle koalisyon hükümetlerinin, genellikle 
muhafazakar ve liberal politikaları benimseyen par-

7 Siyasi iktidarın özellikle belirli bir endüstri üzerine yönelen beyanları, düzenleyici politikaların 
bu endüstri üzerinde yoğunlaşacağı hakkında önemli bir sinyal anlamına gelmektedir. Bu 
durumda düzenleyici baskının artacağını bekleyen firmalar, regülatörlerin, endüstrideki 
ihlalleri tespit edebilme olasılığını azaltmak ve düzenleyici kurumun denetimlerine hedef 
olmaktan kaçınmak için düzenleyici sürece uyum yatırımlarını arttırmayı tercih edebilirler 
(Olson, �999: �7�-�76). 
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tilerden oluştuğu düşünülürse, yaygın olarak koalis-
yon hükümetlerine sahip ülkelerde düzenleyici süre-
cin işlem maliyetlerinin önemli ölçüde artabileceğini 
söyleyebiliriz.

İkinci olarak koalisyon ya da tek başına iktidar olup 
olmadığına bakmaksızın iktidara gelen farklı siyasi 
yönetim türleri, regüle edilen firmalara, düzenleyici 
sürece ilişkin politik tercihlerin değişeceği yönünde 
sinyaller verebilmektedir. Siyasi yönetim yapısı de-
ğiştiğinde firmalar, siyasi otoritenin düzenleyici po-
litikaları değiştireceğini beklerler ve düzenleyici sü-
rece uyum için kullandıkları kaynakları değiştirirler. 
Bu durumda siyasi iktidarın sık sık değiştiği ve katı bir 
düzenleyici rejim tercih edeceğini açıklayan iktidar-
lara sahip ülkelerde, düzenleyici sürecin maliyetleri 
artarken, erken seçimlerin çok sık tekrarlanmadığı 
ve özellikle iktisadi regülasyonları kaldıran liberal 
partilerin iktidar olduğu ülkelerde düzenleyici süre-
cin uyum ve işlem maliyetleri önemli ölçüde azal-
maktadır. Örneğin Amerika’da Reagen hükümetinin, 
düzenleyici süreçte federal hükümetin kapsamını 
daraltacağı ve düzenleyici kurumların yetkilerinde 
azaltmaya gideceği yönünde beyanlarda bulunması, 
regüle edilen firmaların, düzenleyici sürece uyum 
için yaptıkları yatırımları azaltmasına neden olmuş-
tur (Olson, 1999). 

Değişen siyasi yapının düzenleyici süreç üzerinde 
neden olduğu değişmeler, regüle edilen firmaların 
düzenleyici politikalara uyumunu ve düzenleyici sü-
recin caydırıcılığını etkilemektedir. Siyasi otoritenin 
düzenleyici sürece ilişkin politikaları, mevcut hükü-
metin politikalarındaki bir değişme sonucu olabile-
ceği gibi seçimler sonucu iktidar olan siyasi partinin 
değişmesiyle de olabilir. İlk durum, genellikle siyasi 
partilerin, parti programlarına sadık kalmamaların-
dan dolayı nadiren oluşabilir bir durumdur. Örneğin 
piyasalar üzerinde devlet müdahalesini asgariye in-
dirmeyi politik olarak tercih eden siyasi partilerin, 
çok belirgin yolsuzlukların olmadığı durumlarda, pi-
yasalar üzerindeki düzenleyici baskıyı arttırması bek-
lenmez. Bu durumda sıkça değişen siyasi iktidarlar ve 
koalisyon hükümetleri, düzenleyici sürecin etkinliği 
üzerinde güçlü ve daha önemli bir etkiye sahip ol-
maktadır. 

Görüldüğü gibi temsili demokrasinin temel sorunu, 
politik kararların, vatandaşların çıkarlarını ya da ter-
cihlerini nasıl yansıtacağı ile ilgilidir (McCubins vd., 

1987: 243). Düzenleyici politikalar, özellikle demok-
ratik toplumlarda nadiren politikacıların bizzat ken-
dileri tarafından gerçekleştirilir. Bunun yerine siyasi 
otoriteler, genellikle düzenleyici politikaların yürü-
tülmesinde, yürütme ve yargıya yetki delege ederler 
(Spiller, 1990: 65). Yasamadan, başka kurumlara yet-
ki devretmenin en temel amacı, düzenleyici sürecin 
sahip olduğu karmaşık yapı (McCubins ve Page, 1987: 
409) ve bu karmaşıklıktan kaynaklanan politik işlem 
maliyetlerini azaltmaktır (Majone, 2001: 58). Çünkü 
bir kamu politikası, nihai olarak vatandaşların ter-
cihlerini ya da çıkarlarını yansıtmak zorundadır ve bu 
politikayı, kendisine yetki devredilen siyasi otorite 
belirlemektedir. Ancak demokratik bir katılım ve şef-
faf bir politika belirleme süreci için siyasi iktidarlar 
bu kararları, alanında uzman ve teknik bilgi donanı-
mına sahip bürokratik kurumlar ile birlikte yaparlar-
sa, süreç, demokratik olarak daha etkin olacak ve 
politik işlem maliyetleri önemli ölçüde azalacaktır. 
Zira özellikle BDK’ların, düzenleyici sorunlarla ilgili 
gerekli bilgiyi elde etmeleri, yasama ve yargı men-
suplarına göre daha düşük maliyetlidir (Stephenson, 
2005: 127). Siyasiler, BDK’lara yetki devretmekle iş 
yüklerini yönetilebilir hale getirmekte ve uzman bil-
gisine sahip bu kurumlardan fayda sağlamaktadırlar 
(Epstein ve O’Halloran, 1999: 39).

4. Yürütme 

Düzenleyici süreçte yasamayla birbirini tamamlayan 
ve sürecin işleyişi için yasama kadar gerekli olan di-
ğer kurumsal yapı yürütmedir. Yasama, pek çok dü-
zenleyici kararı ve politikayı kendisi belirleyebilir 
ya da bu konularda bürokrasiye karar alma yetkisi 
verebilir, fakat bu politikaların icrası için mutlaka 
yürütmeye ihtiyaç duyar. Yürütme, genel anlamda 
öncelikleri siyasi otorite tarafından belirlenmiş olan 
kamu politikalarının, alanlarında uzman kişilerce uy-
gulamaya koşulduğu alandır. Bu uygulama faaliyeti, 
fiilen devlet bürokrasisi tarafından yerine getirilmek-
tedir. Pek çok kamu politikasının uygulanmasında, 
asker ve sivil bürokrasi yürütme görevini icra eder. 
Düzenleyici süreç içinde bürokrasinin fonksiyonu, 
yasaların tarafsızca yönetimidir. Geleneksel görüşe 
göre yasama, politikaları belirler ve bürokrasi de bu 
politikaları tarafsız bir biçimde uygular (Gerston ve 
Sharpe, 1997: 55). 
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4.1. Bağımsız Düzenleyici Kurumlar
Günümüzde düzenleyici süreçte yürütme, ağırlıklı 
olarak geleneksel bürokrasi yerine, BDK’lar tarafın-
dan temsil edilmektedir. Bir regülasyon çalışmasın-
da düzenleyici kurumlar tam anlamıyla merkezde 
bulunmasının çok önemli gerekçeleri bulunmaktadır. 
Öncelikle dünyada ve Türkiye’de pek çok endüstriye 
ilişkin devlet müdahalesi artık düzenleyici kurumlar 
yoluyla gerçekleşmektedir. Diğer yandan düzenleyi-
ci kurumların regüle ettiği endüstrilerin -en azından 
bazı kısımlarında- doğal tekel yapıları hala daha de-
vam etmektedir. Bu nedenle BDK’ların regülasyon sü-
recindeki görevi artarak devam etmektedir (Priest, 
1993: 295-296). 

Bu unsurlardan dolayı BDK’lar, planlamacı devlet 
yerine, düzenleyici devlet görüşünün ağırlıklı olarak 
kabul gördüğü (Eskridge ve Ferejhon, 1992) günümüz 
düzenleyici sistemlerinde 3. güç olarak doğrudan 
yürütmenin karşılığı anlamına gelebilmektedir. Zira 
modern dünyada pek çok GÜ ve GOÜ’de düzenleyici 
politikaların oluşumu, yönetimi ve icrasında, gele-
neksel devlet bürokrasisinden farklı olarak, BDK’ları 
kullanmaya başlamıştır (Gilardi, 2005). 

BDK’lara yetki devri noktasında genel bir kabul ol-
makla birlikte, yoğun bir tartışma da bulunmaktadır. 
BDK’lar, düzenleyici süreçte gerçekten etkin olarak 
işleyebilmekte midir? Bu kurumlara yetki devri, dü-
zenleyici süreçteki düzenleyici taahhüt ve işlem ma-
liyetleri gibi sorunları ortadan kaldırmakta mıdır? 

4.2. Kurumsal Yapı İçinde Yetki Devrinin 
Analizi: Kamu Tercihi Perspektifi
BDK’lar ile ilgili önemli bir tartışma, kurumların hem 

bağımsız olması, hem de bazı kontrol yöntemleri ile 

siyasete bağımlı olması gerekliliğidir. Bu tartışma 

bir paradoksun ve düzenleyici süreç için pozitif iş-

lem maliyetlerinin varlığına işaret eder. Güvenilir bir 

düzenleyici taahhüt için kurumların bağımsız olması 

gerektiği kabul edilmekle birlikte (Majone, 2001: 58; 

Williamson, 1993: 477; Calvert vd., 1989: 588), siyasi 

otoriteye yeteri kadar bağımlı olmadıkları ve bu ne-

denle, ne kamu yararına ne de genel düzenleyici po-

litikalarla uyumlu faaliyet göstermedikleri de ifade 

edilmektedir8 (Sigman, 2001; Figueiredo vd., 1999: 
285). Bu nedenle kurumların bağımsızlığı gerekli ol-
duğu gibi kontrol edilmeleri de gerekmektedir. Ancak 
her iki durumda da birinci en iyi yönteme ulaşmayı 
engelleyen bazı sorunlar bulunmaktadır. 

Öncelikle, BDK’lara yetki delegasyonu, şayet ku-
rumlar siyasetten, özel sektör temsilcilerinden ve 
finansal açıdan bağımsız ise etkinlik olacaktır. Bu 
bağlamda BDK’lar mutlaka bağımsız olmalıdır. Bu 
kabule göre teorik olarak, herhangi bir düzenleyici 
karar, kararın gerekleri, vekil tarafından yerine ge-
tirilecekse bir alt kuruma ya da vekile yetki delege 
edilir (Sliwka, 2001). Ancak genellikle uygulamada 
bunun tersi durumlarla karşılaşıldığı gözlenmekte ve 
bu noktada, düzenleyici sürece ilişkin önemli bir iki-
lem ortaya çıkmaktadır. Yetki devredilmesi gereken 
bu tür kurumlar ya da vekiller için de, asıl durumun-
daki siyasi otorite için geçerli olan bir takım sorunlar 
ortaya çıkabilmektedir. Bürokratik vekiller, parasal 
ve parasal olmayan çok farklı nedenlerle yeteri ka-
dar etkin çalışmayabilir ya da belirlenen düzenleyici 
hedeflerin aksi yönde faaliyet gösterebilir. Örneğin 
bürokratlar, kamu yararından ziyade büronun bütçe-
sini maksimize etmeye çalışabilirler (Niskanen, 1975: 
618). Diğer yandan regülatörler ya da bürokratlar, 
kendi çıkarları peşinden koşmak ve piyasanın gerek-
lerini yerine getirmek yerine, sadece siyasilerin çı-
karları doğrultusunda da hareket edebilirler (Calvert 
vd., 1989; Fiorina, 1982 ve 1986). Her iki durumda da 
düzenleyici süreç, piyasa gereklerine uygun olarak 
değil, manipülasyona açık olarak işleyebilecektir. Bu 
durumda daha önce açıklandığı gibi bu tür sorunların 
mümkün olduğu kadar düzenleyici süreçten dışlana-
bilmesi için, yetki delege edilen kurumların kontrol 
edilmesi amacıyla, bir takım politikalar ya da araçlar 
bulunmakta ve siyasi iktidarlar bu araçları kontrol 
amacıyla kullanabilmektedir.

Siyasi otorite tarafından, idari kurumlardan kay-
naklanabilecek olumsuzlukları engellemek amacıyla 
kurumlar üzerinde Meclis Egemenliği (Congressional 
Dominance) oluşur. Yasama; mevzuat değiştirme, 
atama, önerilen projeleri reddetme, cezalar, bütçe 
ve bürokratların kariyerlerini tehdit ve usandırma 

� Sigman (200�), Amerika’da çevresel düzenlemelerden sorumlu bürokratik kurum 
olan Çevresel Koruma Kurumu’nun (Environmental Protection Agency), politikalarında, 
önemli ölçüde özel çıkar grupları ve politikacıların tesirinde kaldığını, kendi kaynaklarını ve 
önceliklerini çevresel hassasiyetler için kullanmak yerine, politik ve özel çıkar grupları için 
kullandığını, ampirik olarak göstermiştir. 
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aracı olarak kullanarak yürütmeyi doğrudan kontrol 
edebilir (Epstein ve O’Halloram, 1995; Moe, 1987; 
Weingast, 1984). Sorun şu ki Meclis, bu araçlarla bü-
rokrasiyi tam olarak kontrol etiğinde, istediği bürok-
rasi türünü yürürlüğe koyarak, kasıtlı bir politik ter-
cih olarak bürokrasinin, Meclisten gelebilecek her-
hangi bir müdahaleye hassas hale gelmesini sağlar 
(Moe, 1987: 478). Böylece bağımsız olması gereken 
vekiller, tam anlamıyla siyasete bağımlı hale gelir. 

Kontrol mekanizmaları, regülatörleri, siyasilere ba-
ğımlı hale getirdiği durumlarda bürokratik regülatör-
lerin, meclis tarafından kontrol edilmesi, özellikle 
siyasilerin, çıkar grupları tarafından manipüle edil-
mesi halinde, daha ciddi sorunlar ortaya çıkacaktır 
(Spiller, 1990). Zira ampirik çalışmalara ve yaygın 
olarak BDK’ların kabul edilir hale gelmesine rağmen, 
düzenleyici kurumların, kendi politikalarından ziyade 
siyasi otoritelerin görüşlerini temsil ettiğini göste-
ren pek çok çalışma bulunmaktadır (Fiorina 1982 ve 
1986; Spiller, 1990). Bu gibi durumlarda düzenleyici 
kurumlar, Kamu Tercihi Teorisi perspektifinden, siya-
silerin politikalarını uygulayan değil, savunan taraf-
lar haline gelmekte ve bağımsızlıkları önemli ölçüde 
zedelenebilmektedir. Diğer yandan siyasiler, hangi 
çıkarların baskısı altındaysa, bürokrasi de, Meclis’in 
kontrolüne girdiğinde, vatandaşların çıkarlarına de-
ğil, doğrudan bu çıkarlar lehine hizmet eder hale gel-
mektedir. Dolayısıyla bu kontrol mekanizmaları soru-
nun sadece bir miktar daha iyi hale gelmesine neden 
olabilir, fakat tam olarak çözüm sağlamaz (Epstein 
ve O’Halloran, 1995: 229). 

Yasamanın, bürokratik kontrolü doğrudan ve etkin 
şekilde sağlayabilmesi için en temel çözüm, yasal 
güvence altında belirlenmiş bir kurallar seti ile kon-
troldür. Bu yasal kurallar ya da hukuk, diğer koşullar 
sabitken bürokratların, karar alma sürecinde uyması 
gereken prosedür ve kriterleri açıkça tanımlamalı, bü-
rokratların nasıl değerlendirileceği, ödüllendirileceği 
ve cezalandırılacağını şekillendirmeli, kurum içinde-
ki faaliyetlerine ilişkin raporlarda doğru ve kesin bil-
gi vermeye zorlamalı ve onların hangi faaliyetlerinin 
denetlenebileceğini düzenlemelidir (Moe, 1989: 271-
272). Böylece ilk olarak politikacıların, kurullarla 
ilişkilerinde karşılaştıkları bilgi asimetrisi sorunları 
nispeten hafifletilebilir. İkinci olarak, kontrolde et-
kinlik sağlanması durumunda, temsili demokrasinin 
önemli bir sorunu olan önemli seçmen kitlelerinin, 

karar alma sürecinde temsil edilmesi sorunu, bu kit-
lelerin tercihleri, kurulların karar alma süreçlerinde 
de işletilebilir (McCubins vd., 1987: 244). 

5. Yargı 

Regülasyonun arz kısmında belirleyici olan üçüncü 
kurum, yargıdır. Düzenleyici süreçte asıl karar alıcı-
nın politikacı ya da BDK’lar olup olmadığına bakmak-
sızın, etkin yasal bir süreç, kararların, düzenleyici 
taahhütle uyumlu bir şekilde alınabilmesi için gerek-
lidir. Güvenilir taahhüt için bir kurumun, asıl karar 
alıcılar, siyasi otoriteler ve regüle edilen firmalardan 
bağımsız olarak düzenleyici süreci denetlemesi gere-
kir. Bu kurumsal yapı, yasama ve yürütmenin anayasal 
kontrolünü ve düzenleyici sözleşmelerin düşük işlem 
maliyetleriyle uygulanabilirliğini ifade etmektedir.

Düzenleyici süreçte özellikle GOÜ’leri, GÜ’lerden 
ayıran en önemli özellik, hukuki kurumsal yapılar 
arasındaki farklılıktır. GOÜ’in, GÜ’den veri olarak al-
dığı düzenleyici kurumsal yapı, özellikle yargının et-
kinliği bağlamında farklılaşmakta ve düzenleyici sü-
reci etkinsizleştirebilmektedir9. GOÜ’deki bu sorun, 
düzenleyici süreci, çıkar gruplarından daha fazla et-
kilenir hale getirmekte ve regülasyonun geleceğine 
ilişkin belirsizliği artırarak, uzun dönem politikalar-
da düzenleyici taahhüdün güvenilir olmasını engel-
lemektedir (Laffont, 2005: 3). Bu nedenle özellikle 
Türkiye gibi GOÜ için düzenleyici sürecin belki de en 
can alıcı kısmını, yargının düzenleyici süreçteki rolü 
oluşturmaktadır. 

Pek çok ülkede düzenleyici sorunlara ilişkin temyiz 
ve tahkimler, mahkemelere, özellikle yüksek yargı-
ya gitmektedir. Eğer bir ülkede yargı, itibar edilen 
bir kurum ise, düzenleyici taahhüdün güvenilirliği 
konusunda çok önemli bir güvence sağlanabilir. Fa-
kat yargının bağımsızlığı konusunda şüpheler varsa, 
yargıdan gelen iptaller ya da ertelemeler şeklindeki 
müdahaleler etkin değilse ya da mahkemeler iktisadi 
sorunları karara bağlamada, süreci daha da karmaşık 
hale getiriyorsa, klasik yargı sisteminden başka bir 
alternatif bulmak daha uygun olabilir10. 

9 GOÜ ve GÜ arasındaki düzenleyici kurumsal yapı farklılıklarına ve daha özelde GOÜ’deki 
düzenleyici kurumsal yapı sorunlarına ilişkin ayrıntılı bir tartışma için Laffont (200�)’e bakınız. 
Laffont, bu çalışmasında, bu kurumsal farklıların; liberalleşme, özelleştirme ve deregülasyon 
sürecinde GOÜ açısından önemli sorunlara neden olduğunu ve bu sorunların, ilgili ülkelerin 
iktisadi kalkınmalarında önemli bir engel olduğunu tespit ederek, teorik olarak uygun 
düzenleyici politikalar önermektedir. 

�0 Örneğin İngiltere’deki Tekeller ve Birleşmeler Kurumu (Monopolies and Mergers 
Commision) gibi lisans değişiklikleriyle ilgili meselelerde uzmanlaşmış özellikli bir temyiz 
kurumu ya da temyiz mahkemeleri tesis edilebilir. 
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5.1. Yasal Kurallar, Mahkemelerin ve 
Yargıçların Rolü
Yasal sürecin belki en önemli özelliği, bir yasa mad-
desi kapsamındaki bu kuralların, nihai olarak bir 
mahkemede yargıç ya da yargıçlar tarafından karara 
bağlanmasıdır. Mahkemelerin düzenleyici süreçteki 
temel görevinin denetleme olduğu kabul edilse de 
(Stephenson, 2003), bağımsız kurullarda olduğu gibi 
burada da bir düzenleyici yetki devrinin söz konusu 
olduğu ve mahkemelerin de, düzenleyici süreçte ka-
rar alıcı olarak rol aldığı kabul görmektedir (Spiller, 
1990). 
Bu bağlamda mahkemeler; 

1. Taraflar arasında sözleşme terimlerinin yerine ge-
tirilmesini sağlayarak, 

2. Sözleşmede yer alan hukuk terimlerini, taraflar 
açısından açıklığa kavuşturarak, 

3. Sözleşmeyle gerçekleştirilen anlaşmaları yorumla-
yarak, 

4. Sözleşmeye dayalı kuralların, taraflar için adil, 
bilgi sağlayıcı ve sorun çözücü nitelikte olmasını sağ-
layarak, 

5. Sözleşme sürecini düzenleyerek, düzenleyici sü-
reçte önemli bir rol üstlenir.

Mahkemelerde bu tür kararları alacak olan, şüphesiz 
yargıçlardır. Bu durumda düzenleyici süreçte, hu-
kuki kurumsal yapıdan kaynaklanabilecek sorunlar, 
öncelikle yargıçların karar süreçlerinin özelliğinden 
kaynaklanmaktadır. Herhangi bir vaka ile karşılaş-
tığında bir yargıç, şu üç şeyden birini yapabilir. İlk 
olarak, karşılaştığı hukuki vakanın, yasal düzenleme-
lerden hangisiyle ilişkili olduğuna karar verebilir ve 
doğrudan ilgili yasayı, bu vakaya uygulayabilir. İkinci 
olarak, vakayla ilgili bir ya da daha fazla yasanın, 
yetersiz kaldığını düşünerek, ilgili yasa maddelerinin 
mutlaka değiştirilmesini karara bağlayabilir. Ancak 
bu yasaların değiştirilmesinde son söz yasamanındır. 
Bu anlamda yargıcın, yasaların, yetersiz kaldığına 
ilişkin görüşü, yasama için öneri niteliğindedir. Son 
olarak, vakayla ilgili hiçbir yasal düzenleme bulamaz 
ve bu durumda eğer gerekli görürse, bazı başka cari 
dönem yasal düzenlemelerin kapsamını genişletir. 
Bu durumda yargıcın yorumu ve teamüller önem ka-
zanmaktadır. Ayrıca son iki durumda yargıcın kararı, 
teamüllerin değiştiği anlamına gelmektedir. Dolayı-
sıyla yasal süreç açık bir biçimde dinamiktir, yargının 

önemli bir özelliği olarak teamüller ve yorumlar sü-
rekli değişmektedir. O halde yeteri kadar uzun bir za-
man diliminde sosyal, iktisadi ve teknolojik koşullar-
daki değişmeyle birlikte, belli yasal düzenlemelerde 
de kabul edilebilir değişikliklere gitmek gerekir. Ya-
sal kurallar, zaman içinde düzenleyici sürecin gelişen 
koşullara uyumunu sağlayacak şekilde evirilmelidir.

Yasaların, yargıç yorumlarına ve teamüllere göre 
şekillenmesinin bir diğer sonucu, düzenleyici süre-
cin bu kısmında belirsizliğe neden olmasıdır. Zira 
bir vakanın karara bağlanmasında, ilgili yasalar, bu 
vakaya taraf olanlar tarafından açıkça biliniyor olsa 
bile, davanın sonucu, mahkemenin, bu vakayı nasıl 
değerlendireceği konusundaki belirsizlikten dolayı 
muğlâktır. Dolayısıyla düzenleyici uyuşmazlıkların 
karara bağlanmasında ya da yasal düzenlemelerin 
uygulanmasında yargının takdir yetkisi, yasal süreçte 
önemli bir belirsizlik kaynağı olabilmektedir (Blume 
ve Rubinfeld, 1982). 

Yargıçların tutumlarındaki belirsizlik yanında yasal 
süreçte geleceğe ilişkin bir diğer belirsizlik kayna-
ğı da yasalardaki hızlı ve sürekli değişimdir. Yasala-
rın iktisadi ve teknolojik değişimlere uyumu, yasal 
düzenlemelerin fayda ve maliyetleri açısından çok 
önemli bir belirleyicidir. Yasal düzenlemelerin uy-
gulamada en önemli maliyet unsurlarından biri, ya-
saları, iktisadi ve teknolojik değişimlerle aynı hızla 
değiştirebilme maliyetidir (Ehrlich ve Posner, 1974: 
277). Yasal düzenlemeler, bir yandan gelişen ve de-
ğişen koşullarla uyumlu olarak değişmek zorunda, di-
ğer yandan bu değişim, gerekli olandan daha aşırıya 
giderek, sürecin maliyetlerini artırmamak durumun-
dadır. Özellikle ağ endüstrilerine büyük batık ve sa-
bit maliyetlerle yatırım yapan yatırımcılar açısından, 
o ülkedeki ilgili yasal düzenlemelerin, değişen siyasi 
iktidarlarla birlikte ve özellikle ideolojik bağlamda 
değişmesi, düzenleyici taahhüdün güvenilirliğini ke-
sinlikle zedeleyecektir (Spiller, 1995).

Yargıçların yasalar hakkındaki yorumları da, sürecin 
belirsizliği ve güvenilirliği açısından önemli bir be-
lirleyicidir. Pek çok durumda bir düzenleyici sürecin 
yönünü tayin eden bir kanun metni, iktisadi faaliyet 
üzerinde, siyasilerin bu kanunla amaçladıkları şek-
liyle değil, sadece mahkemelerin bu kanun metnini 
nasıl yorumladığına bağlı olarak etki göstermektedir. 
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Böylece belirli bir düzenleyici politikada, iş dünyası-
nın yasama ve yürütme üzerindeki lobi başarısı ya da 
başarısızlığı, tam anlamıyla mahkemeler tarafından 
değerlendirilebilir. Mahkemeler bu tür faaliyetleri, 
anayasaya aykırı bulduklarında yasal olarak geçersiz 
ve etkinsiz hale getirebilir ve bu tür bir davranışın 
gelecekte ortaya çıkmasını da engelleyebilirler. Dü-
zenleyici yasaların anayasallığına ilişkin küçük bir 
kararla bile mahkemeler, yasama ve yürütmenin faa-
liyet alanını belirlemede büyük bir role sahiptirler. 

Sonuç olarak bir yargıç, bir yasa maddesini, bu yasa-
nının ağırlığını ve önemini daraltacak şekilde çok dar 
kapsamlı olarak yorumlayabilir ya da yasanın, yasa 
koyucuların amaçladığı hedeflerin ötesinde bir anlam 
ifade etmesine neden olacak şekilde geniş kapsamlı 
olmasını sağlayabilir. Yargıçlar, yasama görevini ye-
rine getiren Meclis’in, yasama diliyle tamamlaya-
madığı ya da çözemediği düzenleyici sorunları çöze-
rek, bir yasa maddesinin açıklarını doldururlar. Buna 
göre bir yasanın geçmişi kapsayıp kapsamayacağını, 
sonuçlarının ne kadar kapsamlı olacağını asıl olarak 
yargıçlar belirler. Ayrıca yasal bir düzenleme, ortak 
bir yasal sorumluluk oluşturmada ya da oluşturma-
mada da kullanılabilir. Yargıçların ya da mahkeme-
lerin yasa ve regülasyonları uygulama tarzı, onların 
uygulamada ne kadar tesirli olacağını belirleyen çok 
önemli bir unsurdur (Cross, 2003: 3). Sonuçta yargı, 
bu tür özelliklerinden dolayı düzenleyici süreç için-
de, yasamanın çıkarmış olduğu düzenleyici kuralla-
rın, değiştirilmesi zor ve maliyetli hale getirilmesin-
de ya da güvenilirliğin sağlanmasında çok önemli bir 
role sahiptir (Landes ve Posner, 1975).

5.2. Yargı Bağımsızlığı
Herhangi bir kamu politikasının belirlenmesi ve uy-
gulanmasında yargı bağımsızlığı genellikle herkes 
tarafından kabul edilen bir koşul olmakla birlikte, 
her zaman güvenilirliğe hizmet etmemektedir. Do-
layısıyla yargı bağımsızlığı ile ilgili, birbiriyle zıt ve 
yaygın iki görüş bulunmaktadır. İlk görüşe göre ba-
ğımsız yargı, toplumu, anayasal olmayan (yetkilerin 
keyfi kullanımı) yasama ve yürütme faaliyetlerinden 
korumaktadır. Bu nedenle yargı mensupları, genel-
likle anayasal bağlamda kamu yararına göre motive 
olmakta ve düzenleyici sürecin meşruluktan sapma-
sını engellemektedir. Yargı bağımsızlığı, düzenleyici 
sürece katılan tüm oyuncular tarafından muteber ka-

bul edildiğinde, güvenilir bir taahhüt için gerekli ve 
yeterli bir ön koşul sağlamaktadır. Ancak diğer görüşe 
göre bazen bağımsız yargı, kamu yararı değil, politik 
arenada başka türlü temsil edilmeyen çıkarlar doğ-
rultusunda da işleyebilmektedir (Anderson vd., 1989; 
215-216). Bu gibi durumlarda yargı, itibarını kaybet-
mekte ve yargı bağımsızlığı, düzenleyici etkinsizliğe 
neden olabilmektedir. 

Burada her iki görüşün de düzenleyici süreçte aldığı 
rol ve etkileri ele alınmaktadır. Öncelikle düzenleyi-
ci süreci, yasama ve yürütmenin, anayasal olmayan 
davranışlarından koruyan bağımsız bir yargı, düzen-
leyici süreçte, yatırımlar ve sözleşmeler üzerinde, 
işlem maliyetlerini düşürmekte ve güvenilir bir taah-
hüt sağlamaktadır (Levy ve Spiller, 1994; Figueiredo 
ve Tiller, 1996). Bu görüşe göre yüksek yargının sahip 
olduğu bağımsızlık ve özerklik, BDK’ların sahip oldu-
ğu bağımsızlık ve özerkliğe göre daha geniştir ve bu 
nedenle bağımsız mahkemeler, düzenleyici kurum-
lara göre politik baskıdan daha uzaktır. Tarafsızlık 
noktasında herkes tarafından itibara sahip bağımsız 
bir yargı, düzenleyici süreçte güvenilir bir taahhüt 
sağlamak için gerekli ön koşuldur (Levy ve Spiller, 
1994: 209).

Bununla birlikte siyasi otoriteler, düzenleyici süreç-
ten kaynaklanan maliyetleri, yargı üzerinde bazı güç-
lerini kullanarak da yargıya yükleyebilirler. Örneğin 
siyasi kararlarla uyumlu olmayan yargıçların kompo-
zisyonu, yeni bir yargıçlık sistemi tesis edilerek ta-
mamen değiştirilebilir (Landes ve Posner, 1975: 885). 
Ayrıca siyasi iktidar, yargı mensupları maaşlarını ar-
tırarak ya da ücretlere ilişkin motivasyonlarla da, 
onların siyasi kararlarla uyumlu hareket etmelerini 
sağlayabilir. Anderson vd., (1989), diğer insanlar gibi 
kendi çıkarı peşinde koşma postülasıyla hareket eden 
yargı mensuplarının da, bu refah transferine kayıtsız 
kalamayacağını ve siyasi kararlara bağımlı olabilece-
ğini ampirik olarak göstermiştir. 

Hukuki kurumsal yapıdan düzenleyici süreç için olu-
şabilecek bir diğer tehdit unsuru, anayasayı yorum-
layarak regülasyonlara yön veren yargıçların görüş-
lerinin özelliğidir. Yargısal süreç, bazen Anayasa’ya 
uyumlu olmak dışında, yargıçların kişisel görüşleri ve 
ideolojileri doğrultusunda yönlendirilebilir. Böylece 
yargısal denetim, statükodan sapmaları kısıtlayabilir. 
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Türkiye’de özellikle özelleştirmeye ilişkin düzenle-
yici politikalarda olduğu gibi Amerika’da da Reagen 
hükümeti döneminde yargısal denetim, hükümetin 
deregülasyon politikalarını engellemiştir (Gely ve 
Spiller, 1990). Ancak yargısal süreç, her zaman sta-
tüko lehinde kararlar da almaz. Düzenleyici politika-
daki değişmeler, hem BDK’ları hem de mahkemeleri 
daha iyi hale getirdiğinde, mahkemeler, bu düzen-
leyici politikaları anayasaya uygun olarak yorumla-
maktadırlar. Bununla birlikte bağımsız kurumların 
ya da siyasi otoritenin politik çıkarları, mahkemenin 
tercihlerinden saptığında mahkemeler, statükonun 
devamı yönünde karar verebilirler11 (Spiller, 1992: 
199). Bu durum, yargısal denetim sürecinin, yargıç-
ların dünya görüşleri ya da ideolojilerinden etkilen-
me özelliğinin bir sonucudur. Zira yargıçlar da diğer 
bireyler gibi rasyonel davranmakta ve tercihlerini bu 
bağlamda yaparak (Spiller, 1992: 187), fırsatçı davra-
nabilmektedirler (Vafai, 2004: 499). 

 Spiller ve Spitzer (1992), mahkemelerin, düzenleyici 
süreçte teorik olarak tarafsız oldukları veya stratejik 
birer oyuncu olmadıkları varsayımının, uygulamada 
geçerli olmadığını göstermiştir. Bu durumda teorik 
olarak, mahkemeler ya da yargı mensupları, yasala-
rın yorumlanmasında yasamanın niyet ettiği kapsam 
dâhilinde hareket eden “sadık vekiller” olarak kabul 
edilirse, mahkemelerin düzenleyici süreçteki merke-
zi rolü gözden kaçırılmış olur. Sonuç olarak mahke-
melerin kararları, yargıçların ideolojik görüşlerinden 
büyük oranda etkilenmektedir (Cross, 2003: 4). Bu 
nedenle yargının bağımsızlığı ve yargı denetimi de 
yüksek işlem maliyetlerine neden olabilir. Ancak dü-
zenleyici süreçte yargının bağımsızlığı, değişen ikti-
sat teorik koşullara ve gelişen teknolojiye uyumlu bir 
anayasa bağlamında, düzenleyici taahhüdün sağlan-
ması için gerekli ve yeterli koşullardan birini oluştu-
rabilir.

Sonuç

Bir ülkenin düzenleyici sürecine yön veren kurumsal 
donanımı, aynı zamanda o ülkenin iktisadi büyümesi-
ni ya da gelişimini de şekillendirmektedir. Bu nedenle 
kurumsal donanımın etkileşimi, düzenleyici sürecin 

�� Özellikle Anayasa bağlamında kamu yararını gözetmek zorunda yargıçlar, kamu yararının, 
değişen ve gelişen iktisadi ve teknolojik koşullara göre yeniden tanımlanmadığı ve kamu 
yararının muğlak kaldığı durumlarda, tam anlamıyla statüko savunucuları haline gelirler. Zira 
yargı üyeleri, muğlak kamu yararı kavramının tek savunucuları olabilmektedir (Landes ve 
Posner, �97�; Buchanan, �97�).

işlem maliyetlerini ve başarısını tayin etmektedir. 
Kurumlar arasında işbirliğinin varlığı, sürecin işlem 
maliyetlerini azaltıp, yatırımcılar açısından güvenilir 
bir düzenleyici taahhüt sağlarken, çatışmaların varlı-
ğı da yüksek işlem maliyetlerine ve güvenilir olmayan 
bir düzenleyici sürece neden olmaktadır.

Türkiye gibi GOÜ’lerde özellikle rekabetçi piyasaya 
yapılarına geçişte tesis edilen BDK’lar, pek çok du-
rumda siyasi otorite ile çatışmakta ve aynı şekilde 
yargı süreci de, siyasi otorite ile uyumlu olmayan 
önemli kararlara imza atabilmektedir. Bu tür çatış-
maların varlığı, yukarıda etraflıca tartışıldığı gibi pek 
çok nedenden dolayı, her zaman mümkündür. Bu gibi 
durumlarda devletin, iktisadi faaliyetlere yön veren 
düzenleyici kurumsal yapısı, genellikle yüksek işlem 
maliyetlerine ve etkin olmayan bir düzenleyici süre-
ce neden olmaktadır. 

Bu etkin olmayan yapı, piyasa başarısızlığı argüma-
nından hareketle, piyasalara yön veren devletin, 
önemli bir maliyet unsuru haline gelmektedir. Piya-
sayı düzenleyici faaliyetlerin arz kısmında meydana 
gelen bu başarısızlık, nihai olarak, devlet başarısız-
lığına kapı aralamaktadır. Devletin kurumları ara-
sındaki uyuşmazlıklar, o ülkeye yapılacak olan yatı-
rımları ve nihayet iktisadi büyümeyi önemli oranda 
etkilemektedir. Güçlü bir kalkınma ve sürdürülebilir 
bir büyüme için, yasama, yürütme ve yargı arasında 
sağlam bir işbirliğinin tesisi, devletin piyasaya müda-
halesinde etkinliğin sağlanması açısından çok önemli 
bir unsur haline gelmektedir. 
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