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Institutional economics (NIE) studies institutions and how institutions interact
with organizational arrangements within the framework of all economic life
(activity). Institutions are the written and unwritten rules, norms and
constraints that humans devise to reduce uncertainty and control their
environment.
In other words, Institutional economics is an economic perspective that
attempts to extend economics by focusing on the social and legal norms and
rules (which are institutions) that underlie economic activity and with analysis
beyond neoclassical economics (i.e. "the economic theory").
It works within a modified Neoclassical framework in considering both
efficiency and distribution issues.
Among the many aspects in current NIE analyses are these: organizational
arrangements, property rights, transaction costs, credible commitments, modes
of governance, persuasive abilities, social norms, ideological values, decisive
perceptions, gained control, enforcement mechanism, asset specificity, human
assets, social capital, asymmetric information, strategic behavior, bounded
rationality, opportunism, adverse selection, moral hazard, contractual
safeguards, surrounding uncertainty, monitoring costs, incentives to collude,
hierarchical structures, bargaining strength, etc

Dersin Amaçları:

Öğrenci İş Yükü:

İlgili kavramları/kuramları anlayabilecek
İlgili kavram/kuramların geçerliliğini tarışabilecek
İlgili kavram/kuramların, gerçek hayattaki muhtemel uygulamalarını
tartışabilecek ve öneriler sunabilecek
İlgili kavram/kuramları gerçek hayata/verilen diğer durumlara/vakalara
uygulayabilecek
İlgili kavram/kuramların gerçek hayatta var olan uygulamalarını eleştirel
olarak analiz edebilecek
Farklı kavram ve kuramları kendi özgün yaklaşımlarını yaratbilmek için
sentezleyebilecek
İlgili kavramlarla ilgili özgün bir yaklaşım geliştirebilecek
Sunum(lara)a hazırlık
Verilen ölçütlere göre kendi çalışmalarını değerlendirebilecek
Verilen ölçütlere göre arkadaşlarının çalışmalarını değerlendirebilecek
Yeni yaklaşım geliştirebilecek/yaratabilecek
Verilen parametreler çerçevesinde yeni bir ürün geliştirebilecek/yaratabilecek
Verilen çalışmayı bağımsızca yürütebilecek
Verilen bir çalışma üzerinde grup halinde çalışabiliecek
İlgli kavramları sayabilecek ve açıklayabilicek
Öğrenmenin değerini takdir edecek
Akademik bir makale üretmek için seçilen kaynak gösterme biçiminin
ilkelerini uygulayabilecek
Hedeflenen becerileri geliştirebilecek
/
Belirlenen kavram(ları) açıklamak/anlatmak
İlgili kavram(lar)la alakalı farkındalık yaratmak ve bunu geliştirmek.
Belirlenen kavram(lar)ın geçerliliğini tartışmak.
Seçilen/belirlenen becerileri geliştirmek
Seçilen konuların derinlemesine/detaylı bir şekilde incelemek
Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerin var olan bilgilerini
geliştirmek
Seçilen kavramlar bağlamında öğrencilerin fikirlerini/bilgilerini/kavrayışlarını
geliştirmek
Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerle var olan bilgilerini
yenilemek
Yeniliği teşvik etmek
Eleştirel düşünceyi geliştirmek
Derse hazırlık
Ders saatleri
Ara sınav
Ara sınava hazırlık
Final sınavı
Final sınavına hazırlık
Proje(ler)/makale(ler) için araştırma
Sınıf içi tartışma(lar)
Kısa sınav(lar)
Kısa sınav(lar)a hazırlık
Ödev(ler)

AKTS Formülü:
Kaynaklar:

I. Ders Kitapları (Textbooks):
Handbook of New Institutional Economics, Menard, Claude, Shirley, Mary M.
(Eds.) 2005, Springer.
Daron Acemoglu and James Robinson, Why Nations Fail: The Origins of
Power, Prosperity, and Poverty, 2012, Crown.
II. Ders Notları (Lecture Notes)
Bütün okuma malzemesi dersin hocası tarafından sağlanacaktır (All reading
material shall be provided by the lecturer).

Değerlendirme:
İşe Yerleştirme(Staj):
Ön Koşul Ders Kodları:
1. Hafta (19 – 23 Eylül)

4. Hafta (10 – 14 Ekim)

Introduction: The domain of institutional economics; institutions and the
performance of economies over time.
Discussion of interactions of institutional economics and neoclassical
economics (economic theory).
Issues of rational preferences, maximization of utility and profits and full and
relevant information
The institutional structure of production.

5. Hafta (17 – 21 Ekim)

Transaction cost economics.

6. Hafta (24 – 28 Ekim)

Political institutions and the state.

7. Hafta (31 - 4 Kasım)

ARA SINAVLARI HAFTASI

8. Hafta (7 - 11 Kasım)

Legal institutions of a market economy.

2. Hafta (26 – 30 Eylül)
3. Hafta (3 – 7 Ekim)

9. Hafta (14 – 18 Kasım) The institutions of corporate governance. Vertical integration. Principal-agent
problems in firms.
10. Hafta (21 – 25 Kasım) The İnstitutions of Regulation. Property rights.
11. Hafta (28 - 2 Aralık) Property rights and the state.
12. Hafta (5 – 9 Aralık)

Institutional change; institutions and development.

13. Hafta (12 -16 Aralık) Institutional and non-institutional explanations of economic differences among
countries and economies.
14. Hafta (19 - 23 Aralık) About the huge differences in incomes and standards of living that separate the
rich countries from the poor.
15. Hafta (24 – 30 Aralık) FİNAL SINAVLARI
16. Hafta
17. Hafta
18. Hafta
19. Hafta
20. Hafta
21. Hafta
22. Hafta
23. Hafta
24. Hafta
25. Hafta
26. Hafta
27. Hafta
28. Hafta

