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GİRİŞ
Ekonomik faaliyetler, ülkelerin hukuk sistemlerine ve hukuki yapıla-

rına göre belirlenmektedir (Coase, 1960). Bu nedenle hukuki kurumlar, 
neoklasik iktisadın varsayım ve araçları ile bağımsızlık ve etkinlik teme-
linde analiz edilmektedir (Posner, 1997). Günümüzde bu analizler Hukuk 
ve İktisat disiplini çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Disiplinler arası bir 
yaklaşım benimseyen Hukuk ve İktisat, hukuki çevreyi kurumsal temelde 
ele almaktadır. Bu kapsamda araştırmacıların incelediği kurumlardan biri 
de anayasa ve anayasanın üstünlüğünü temin etmek için kurulan anayasa 
mahkemeleridir. 

Liberal düşünce sisteminin bir ürünü olan anayasalar, özel mülkiye-
tin güvenliğini sağlama ve sözleşme yaptırımlarını uygulatma konuların-
da iktisadi birimler için yazılı bir taahhüt sunmaktadır. Ancak siyasi ik-
tidarların, asimetrik bilgi ve özel çıkar sorunlarının ortaya çıkarttığı rant 
kollama ve siyasi yandaşlık gibi faktörler nedeniyle anayasanın bireylere 
sunduğu taahhütleri tut(a)mama ve anayasa hükümlerine aykırı davranma 
eğilimleri bulunmaktadır. Bu durumda, bağımsız bir yargı, siyasi iktidar-
ları anayasaya bağlı kalma konusunda zorlayabilmektedir (Feld ve Voigt, 
2003). Avrupa modeli anayasa yargısının uygulayıcısı olan anayasa mahke-
meleri, bütün bireylerin haklarını anayasal güvence altına alan hukuki bir 
mekanizmadır. Bu mekanizma aracılığı ile hükümetlerin haksız uygulama-
ları engellenmekte, devlet kurumları arasında koordinasyon sağlanmakta, 
siyaset kurumunun anayasayı ihlal ederek faaliyetlerine devam etmesinin 
önüne geçilmekte; böylece siyaset kurumunun istikrarlı bir yapıya kavuş-
ması temin edilmektedir.

İktisadi birimler için istikrarsız siyaset kurumları, serbest piyasa eko-
nomisinin aksaması anlamına gelmektedir. Böyle bir ortamda yatırım ve 
ticaret hacminde büyüme, üretim kapasitesinde genişleme ve finansal pi-
yasalarda derinlik artışı beklenmemektedir. Çünkü iktisadi birimler, gü-
venli ve işlem maliyetlerinin düşük olduğu ortamlarda faaliyetlerine devam 
etmektedir. Bu bakımdan, yasama ve yürütme erklerinin iş ve eylemlerini 
anayasaya uygunluk bakımından denetleyen anayasa mahkemesi, istikrarlı 
ve öngörülebilir bir ekonomik ortam oluşturulmasına da katkı sunmaktadır. 

Anayasa mahkemesinin gündemi çoğunlukla siyasi konuları içermekte 
ve mahkeme bu konulara ilişkin verdiği kararlar ile siyasi sonuçlar doğur-
maktadır. Bu gerçeğin arkasındaki temel neden, anayasanın özü itibariy-
le siyasi bir kimliğe sahip olması ve yoruma açık alanlar barındırmasıdır. 



Mahkemenin verdiği kararlar ile yasama ve yürütme erklerinin faaliyet-
lerinin kısıtlanması veya yönlendirilmesi nedeniyle siyasi aktörler mah-
keme üzerinde baskı oluşturmaya çalışmaktadırlar. Bu yaklaşımın önemli 
bir sonucu, siyasi aktörlerin mahkeme üyeliğine kendi siyasi görüşlerine 
yakın hâkimleri atamayı tercih etmesidir. Ayrıca mahkeme yapısının değiş-
tirilmesi, çeşitli nedenlerden dolayı hâkimlerin görevden uzaklaştırılma-
sı, üyelik süresinin uzatılması veya kısaltılması, kamuoyu önünde menfi 
söylemlerde bulunulması gibi diğer araçlar da mahkeme üzerinde baskı 
oluşturmak adına kullanılmaktadır. Bahsedilen baskı unsurlarının etki de-
recesi, çeşitli faktörlere bağlı olarak hâkimlerin oy davranışını, mahkeme-
nin nihai kararını, kararlarda ortaya çıkan oy nisabını ve dolayısıyla mah-
kemenin bağımsızlığını etkilemektedir. Bütün bireylerin ve özelde iktisadi 
birimlerin beklentisi, kurum olarak anayasa mahkemesinin bağımsız bir 
şekilde istikrarlı ve öngörülebilir hukuki çıktılar üreterek anayasada temi-
nat altına alınan hakları korumasıdır.

Literatürdeki çalışmalar göstermiştir ki anayasa mahkemelerinin ta-
mamen bağımsız olması mümkün değildir. Yasama ve yürütme erklerinin 
yapısı ve güç durumu, hâkimlerin kişisel özelliklerine bağlı olarak gelişen 
bireysel tutum ve davranış kalıpları, ülkelerin içinde bulunduğu ekono-
mik konjonktür, mahkemede karar anında ortaya çıkan kolektif baskı gibi 
unsurlar hâkim kararlarını etkilemektedir. Bu da hâkim oy davranışları-
nı açıklamaya çalışan davranışsal yaklaşımın belirttiği gibi hâkimlerin dış 
dünyadan ve kendi tercihlerinden izole bir şekilde, sadece hukuk kuralları-
nı uyguladıkları iddiası ile örtüşmemektedir.

Türkiye’de anayasacılığın ve anayasaya uygunluk denetiminin gelişim 
yolu, dünya örneklerine göre farklılık göstermektedir. Farklılığın arka pla-
nında çeşitli tarihi, sosyal, kültürel ve iktisadi nedenler bulunmaktadır. 
Bunlara rağmen Anayasa Mahkemesi, diğer ülkelerde de olduğu gibi kimi 
zaman seçilmiş-atanmış çatışmasına sahne olmakta, bürokrasi ile siyaset 
iptal davaları aracılığı ile karşı karşıya gelmekte; kimi zaman ise Mahkeme 
daha bağımsız şekilde karar verebilmektedir. Bu durumda esas soru şudur: 
Türkiye’de Anayasa Mahkemesi, iptal davaları hakkında karar verirken, ya-
sama ve yürütme erkleri ile etkileşiminden, Mahkeme hâkimlerinin kişisel 
özelliklerinden, ekonominin gidişatından, anayasa değişikliklerinden, bir-
takım hukuki niteliklerden nasıl etkilenmektedir?

Bu çalışma, yukarıdaki sorudan hareketle oluşturulan hipotezleri Hu-
kuk ve İktisat disiplininin ortaya koyduğu teorik yaklaşımı esas alarak, ikti-
sadın araçları ile analiz etmektedir. Yapılacak çıkarımlar, iktisadi birimlere 



ülkenin siyasi ve ekonomik istikrarı hakkında bilgi verecektir. Bu bilginin 
neden önemli olduğuna dair şu örnek verilebilir: ülke ekonomilerinin ge-
lişmesinde temel etkenlerden olan doğrudan yabancı yatırımlar (FDI), ül-
kelerin ekonomik ve siyasi şartlarına bağlı olarak kendisine bölge seçmek-
tedir.  Siyasi belirsizliklerin olduğu veya millileştirme faaliyetlerinin yoğun 
bir şekilde gerçekleştirildiği ülkelerde, diğer etkenler sabitken, yabancı ikti-
sadi birimlerin yatırım yapma ihtimali oldukça düşüktür (Schneider, Frey, 
1985). 

Çalışma, 1984-2014 yılları arasında hükme bağlanan ve kanun veya ka-
nun hükmünde kararnameleri konu edinen iptal davalarını incelemektedir. 
İptal davaları alt oylamalardan oluşmaktadır. Sadece ret veya iptal kararı-
nın verildiği alt oylamalar dikkate alınmıştır. Bu şekilde birincil veriler der-
lenmiş, ikincil veriler ilgili kurumlardan temin edilmiştir. Literatüre uygun 
şekilde hazırlanan bağımlı ve bağımsız değişkenlere ait modeller oluşturul-
muş ve bu modeller lojistik regresyon yöntemi ile tahmin edilmiştir. Lojis-
tik regresyon yönteminde, tahmin edilen katsayılardan ziyade bu katsayıla-
rın işaretleri önem taşımaktadır. Dolayısıyla bu işaretlere göre hâkimlerin 
oy davranışlarını, Anayasa Mahkemesinin nihai kararlarını ve karşı oyun 
varlığını etkileyen faktörler pozitif veya negatif anlam ifade etmekte; kimi 
zaman istatistiki olarak anlamsız olmaktadır. 

Yukarıda bahsedilen kapsam dahilinde, giriş bölümünü takiben üç bö-
lüm oluşturulmuştur. Birinci bölüm anayasa mahkemesinin ekonomik ana-
lizine dair teorik altyapıyı açıklamaktadır. İkinci bölüm anayasacılığın ve 
anayasal denetimin gelişiminden, çalışmada kullanılan hukuki terimlerin 
anlamlarından ve Türkiye’de anayasa yargısının gelişiminden söz etmekte-
dir. Üçüncü bölüm Türk Anayasa Mahkemesini konu edinen ampirik uy-
gulamayı içermektedir. Son bölüm ise çalışmanın sonucunu sunmaktadır.





KISIM 1: EKONOMİ TEORİSİNDE ANAYASAYA 
UYGUNLUK DENETİMİ
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1.1. Hukuk ve İktisat Disiplini
Hukuk, toplumsal hayat içerisinde, insan davranışlarını yönlendiren ya-

zılı kurallar bütünüdür. Bahsedilen insan davranışları, farklı yapıdaki hal 
ve tavırları barındırdığı gibi iktisadi iş ve eylemleri de kapsamaktadır. Bu 
nedenle, hukuk kuralları tarafından yaratılan ve iktisadi davranışları şe-
killendiren güdüler, iktisatçılar için doğal bir inceleme alanıdır (Polinsky, 
Shavell, 2007, 405). Bu güdüleri inceleyen iktisat disiplini “Hukuk ve İktisat 
(Hİ)” çalışmaları adı altında konumlandırılmaktadır. Geçmişte, geleneksel 
Hİ yaklaşımı, hukuk kurallarına odaklanmışken; günümüzde yapılan araş-
tırmalar daha çok kurallara ve bunların neden olduğu kurumsal/bireysel 
davranışlara yoğunlaşmıştır.  Bu nedenle aşağıda önce disiplinin gelişimi 
ve takip eden bölümde Yeni Kurumsal İktisat ile ilişkisi açıklanmaktadır.

Gelişimi. Hİ disiplininin kökenleri, Cesare Beccaria (1738-1794) ve Je-
remy Bentham (1748-1832)’ın suç üzerine yaptıkları çalışmalara dayandırı-
labilmektedir. Ancak, geleneksel yaklaşımın öncüsü olarak Avusturya’dan, 
Mataja (1888’den aktaran Gelter, 2014)’nın haksız fiil hukuku üzerine yap-
tığı çalışma gösterilebilmektedir. Bu çalışma, hukuki düzenlemelerin olası 
iktisadi etkilerinden söz etmektedir. Her ne kadar geleneksel yaklaşımın 
temelleri Avrupa’da atılmış olsa da Avrupa’daki hukuk okullarının Tarihçi 
Okulun etkisi altında olması, hukukta yorum yönteminin geri planda kal-
ması ve siyasi tartışmaların hukuk araştırmalarının dışında tutulması gibi 
nedenlerden ötürü Hİ disiplini, 19. yüzyılda fazla gelişme gösterememiştir. 
Disiplin, modern anlamını, II. Dünya Savaşı sonrasında, ABD’de, özellik-
le hukuk fakültelerinde yapılan araştırmalarla kazanmıştır. Bu dönemde, 
Avrupalı araştırmacılar, hukuk okullarında iktisatçılar tarafından geliştiri-
len modern Hİ disiplinini, ABD’den “ithal” etmişlerdir (Gelter, Grechenig, 
2014, 1-2).

ABD’de, 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra, hukukun iktisadi analizi 
konusunda önemli gelişmeler yaşanmıştır. Bu dönemde hukuk teorisi, ikti-
sadi yaklaşımlarla daha fazla iş birliği yapma ve disiplinlerarası çalışmalar 
üretme anlamında önemli bir gelişme kat etmiştir. Bu gelişmeye, formalist 
hukuk anlayışının Amerikan Hukuki Realizmi tarafından eleştirilmesi ön-
cülük etmiştir (Gelter, Grechenig, 2014, 2). Amerikan Hukuki Realizmi, hu-
kukun, sürekli değişen toplum dinamiklerine ayak uydurarak toplum çıkar-
larına hizmet edebileceğini savunmaktadır. Durağan kurallar ve içtihat ile 
karar veren hâkimler, değişimi takip edemedikleri gibi toplum yararına da 
hüküm veremezler. Realist akım, Amerikan İç Savaşı’ndan sonra ekonomide 
yaşanan canlanmanın, bu dönemde bilim insanları tarafından yaygın olarak 
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kabul edilen “her olay belirli kurallar çerçevesinde işler” görüşü ile örtüş-
tüğü bir dönemde ortaya çıkmıştır. Bu görüş, örneğin; devletin ekonomi 
üzerindeki etkisinin azaltılarak, piyasanın kendi kurallarına teslim edilmesi 
gerekliliğini ifade etmektedir. Benzer bir tutumu benimseyen realist akım, 
mahkeme kararlarını -kendi ifadeleri ile “mahkeme davranışlarını”- hukuk 
araştırmalarının merkezine almaktadır. Bu durumda, hukukun iki boyu-
tu mevcuttur: mahkeme davranışı ve bu davranışın tahmin edilmesi. İki 
temel boyutu ile araştırmalarına devam eden realist akım, diğer disiplin-
lerden de yararlanarak, incelemelerini geliştirmiştir (Uzun, 2004, 63-68). 
Hukuku daha geniş bir bakış açısı ile tarihi olayların arkasındaki siyasi ve 
sosyal etkenleri de dikkate alarak değerlendiren akım, siyasi bir olay son-
rasında ABD’de daha fazla güçlenmiştir. Buna göre; dönemin ABD Başkanı 
Franklin D. Roosevelt’in, 1929 Büyük Buhranından çıkış planı olarak Yeni 
Düzen’i (New Deal) önermesini takiben, Anayasa Mahkemesi1 hâkimleri, 
planı anayasaya uygun olmadığı gerekçesiyle eleştirmişlerdir. Ancak, Baş-
kan Roosevelt, 1937 yılındaki yargı reformu kanunu (Judicial Procedures 
Reform Bill of 1937) ile Anayasa Mahkemesi’nin üye sayısını arttırmış ve 
mahkemeye planı destekleyen hâkimler atamıştır (Gelter, Grechenig, 2014, 
2). Bu olay, Yeni Düzen’in, siyaset aracılığıyla yapısı değiştirilen Anayasa 
Mahkemesi tarafından meşrulaştırılmasını sağlarken, realist akımın da for-
malist yaklaşımı mağlup etmesi olarak değerlendirilmektedir.

Modern Hİ, bu alanda çalışma yapan araştırmacılara göre iktisat bilimi-
ne ve neoklasik iktisat okuluna dayanmaktadır. Araştırmaların temeli ise 
Chicago Üniversitesi’nde atılmıştır. 1960’lı yıllardaki çalışmaları ile Ronald 
Coase (1910-2013) ve Gary Becker (1930-2014) Hİ disiplininin öncüleri 
olarak ifade edilmektedir. Coase (1960)’un çalışması, işlem maliyetlerini 
tanımlayarak, hukuki sorumluluk altına sokan kuralların yarattığı mali-
yetlere dikkat çekmektedir. Çalışma, iktisadi ilkelerin, sözleşme hukuku 
ve haksız fiil hukuku gibi alanlara doğru genişlemesine imkân tanımıştır. 
Becker (1957) ise iktisadi araçlar ile piyasa dışı davranışları -ırk ayrımcılığı-
nı- incelemiştir (Harris, 2003, 662, 663). Bazı araştırmacılar, Chicago Oku-

1	 Çalışmanın	ikinci	bölümünde	açıklanacağı	gibi	Amerikan	modeli	anayasa	yargısını	
uygulayan	ülkelerde,	anayasa	denetimini	üst	mahkeme	(supreme	court)	adı	altındaki	
genel	mahkemeler	yapmaktadır.	Avrupa	modeli	anayasa	yargısını	uygulayan	
ülkelerde	ise	anayasa	denetimi	için	anayasa	mahkemesi	(constitutional	court)	adı	
altında	özel	mahkemeler	oluşturulmuştur.	Çalışmanın	bu	kısmından	sonra,	anayasa	
denetimini	gerçekleştiren	kurum	olarak	“anayasa	mahkemesi”	ifadesi	kullanılacak	
olup	bu	ifade	ile	her	iki	tür	mahkeme	yapısı	kastedilecektir.
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lu’ndan ayrılan Calabresi (1961) çalışmasını da Hİ adına öncü bir girişim 
olarak değerlendirmektedir. 

Başlangıçta, neoklasik iktisadın araçlarını kullanan Chicago Okulu, hu-
kuk kurallarının ve bunların yarattığı güdülerin bireysel davranışlar üze-
rindeki etkileri ile ilgilenmiştir. Bu dönemde, doğrudan birey ve toplum 
davranışları yerine, hukuk kurallarının bu davranışlarda neden olduğu de-
ğişimler mercek altına alınmıştır. 1970’lere kadar Hİ disiplini benzer bir 
yapı sergilemiş; faydasını en çoklaştırmayı amaç edinen bireyin, piyasada 
fiyat farklılaşması ile eş anlı olarak ortaya çıkan hukuk kuralı değişimle-
ri karşısındaki tutumunu Kaldor-Hicks Etkinliği2 (Hicks, 1939; Kaldor, 
1939) çerçevesinde incelemiştir (Harris, 2003, 665). Bu dönemde; Demsetz 
(1967), mülkiyet haklarının iktisadi etkilerini, Becker (1968) iktisadın araç-
larıyla suç ve ceza ilişkisini ve Calabresi (1970) iktisadi ilkeler çerçevesinde 
haksız fiil hukukunu açıklamaya çalışmıştır. Hukuk kurallarının, anti-tröst 
ve menkul kıymetler alanlarındaki gibi piyasa düzenlemeleri içerisindeki 
işlevi fark edildikçe birey davranışları daha yakından araştırılmaya başlan-
mıştır.

Chicago Hukuk ve İktisat okulunun sınırlarını belirleyen modern Hİ 
disiplinini hukukun iktisadi analizi olarak tespit eden kişi Richard A. Pos-
ner (1939-...)’dir. Posner’in çalışmaları (1972, 1974, 1975, 1981, 1998 gibi) 
ile Hİ disiplini, ABD’de, iktisat fakültelerinde değil, hukuk fakültelerinde 
kurumsallaşmış; disiplin, daha dar ve belirli bir çerçeveye oturtulmuştur 
(Harris, 2003, 664). Posner’in 1972 yılında yayımladığı “Hukukun İktisadi 
Analizi” isimli çalışması, Anglo-Sakson hukukunun (Common Law) ikti-
sadi mantığını ortaya koymaya çalışan ve bir bütün olarak hukuk sistemi 
ile iktisat arasındaki ilişkiyi inceleyen ilk çalışmadır. Çalışmaya göre, uzun 
dönemde Anglo-Sakson hukuk sistemi, Avrupa hukuk sistemine göre (Ci-
vil Law) daha etkindir (Posner, 1972). Bu çalışmadan sonra, Hİ araştırma-
ları daha formel bir yapıya kavuşmuştur. Brown (1973), Diamond (1974), 
Spence (1977) ve Shavell (1980a) borç alma, borç verme kurallarını ve hak-
sız fiil hukukunu; Polinsky (1979) mülkiyet hukukunu; Barton (1972) ve 
Shavell(1980b) sözleşme hukukunu; Landes (1971) ve Gould (1973) ihtilaf 
halinde bireyin davranış şekillerini; Polinsky, Shavell (1979) hukukun yap-
tırım gücünü iktisadi ilkeler ışığında incelemişlerdir. 

1980’lerde, fiyat teorisi, piyasa dışı hukuki düzenlemelere uygulanmaya 

2	 Kaldor-Hichs	etkinliğinin	Hİ	disiplini	bakımından	açıklaması	için	bkz.	Stringham	
(2001).
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başlanmıştır. Bu dönemde kurumsal analize olan ilgi de artmıştır. Kurum-
sal analiz, Oliver Williamson (1932-…) ve Douglass North’un (1920-…) 
çalışmaları ile farklı bir boyut kazanmış, Hİ disiplini ile Yeni Kurumsal İk-
tisat (YKİ) arasında sıkı bir bağın doğmasına yol açmıştır. 1993’te North’un 
Nobel İktisat Ödülü’nü alması ile birlikte, Yeni İktisat Tarihi gelişmiş, Hİ 
araştırmalarında farklı teknikler kullanılmaya başlanmıştır. İşlem maliyet-
leri, risk duyarlılığı ve bilgi asimetrisi gibi kavramlar ile 1990’ların başla-
rında “oyun teorisi” bir araç olarak Hİ çalışmalarına dâhil edilmiştir. Bu 
dönemde, Hİ disiplini, Kamu Tercihi Teorisi’ne doğru genişlemiş; zamanla 
davranışsal çalışmalar ortaya çıkmaya ve daha fazla karşılaştırmalı incele-
meler yapılmaya başlanmıştır. Ampirik çalışmalar ise 2000’li yıllara kadar 
çok fazla görülmemektedir. Bunun en önemli nedenleri: hukuk alanında, 
sistematik olarak veri derleme konusunda yaşanan sıkıntılar ve piyasa dışı 
düzenlemelerin kolayca diğer parametrelerden soyutlanarak test edilebilir 
hale getirilememesidir (Harris, 2003, 667-676). Bu bakımdan, iktisadın 
diğer alanlarıyla kıyaslanınca, Hİ disiplini ampirik olarak test edilebilecek 
daha az hipotez üretebilmektedir.

Hİ araştırmalarının inceleme alanı, genel olarak iki ana kısma ayrıla-
bilmektedir. Birinci kısım, hukuk sisteminin temel yapı taşlarını oluştur-
maktadır. Bunlar; mülkiyet hukuku, sözleşme hukuku, haksız fiil hukuku, 
dava hukuku ve hukukun kamusal yaptırımıdır. İkinci kısım ise şirketler 
hukuku, iflas hukuku, anti-tröst hukuku, regülasyon (dışsallıkların, doğal 
tekellerin ve ağ ekonomilerinin düzenlenmesi), iş hukuku, fikri-mülkiyet 
hakları hukuku, çevre hukuku ve uluslararası hukuktan oluşmaktadır (Po-
linsky, Shavell, 2007).

Hukuk, yerel bir olgudur. Chicago Üniversitesi’nde hukuk ve iktisat di-
siplinleri bir araya getirilince, önce Hİ disiplinine dair teori, sonra da te-
oriye dair yerel incelemeler ön plana çıkmıştır. Bu nedenle, teori ve yerel 
incelemelerin büyük kısmı ABD hukuk sisteminin temel belirleyicileri olan 
anayasacılık ve federalizm kavramları üzerinde gelişmiştir. Dolayısıyla Av-
rupa’da Hİ alanındaki ilerlemeler, ABD’den yaklaşık 15 sene geriden gel-
mektedir. Bunun en önemli nedenleri: 1970’li ve 1980’li yıllarda, bu alan-
daki çalışmaların üniversiteler tarafından yeteri kadar desteklenmemesi ve 
Avrupa ülkelerinin farklı hukuk sistemlerine ve siyasi yapılara sahip olma-
sıdır. Sosyal ve kültürel yapı, siyasi ve iktisadi kurumlar, modernizasyon 
aşamaları, iktisadi performans ve birey davranışları düzlemlerinde ortaya 
çıkan farklar, Hİ teorisinin gelişimi önündeki en önemli engellerdir (Gelter, 
Grechenig, 2014, 4; Harris, 2003, 672-674). Ancak, 2000’li yıllardan sonra 
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Hİ alanındaki çalışmalar farklı ülkelerde de yaygınlaşarak literatürün zen-
ginleşmesine neden olmaya başlamıştır.

Yeni Kurumsal İktisat ile İlişkisi: Kurumlar, insanlar arasındaki etki-
leşimi şekillendirmekte ve insanlar tarafından oluşturulmuş kısıtları ifa-
de etmektedirler. “Takım oyunu” niteliği atfedilebilen kurumlar; rekabet 
ortamında belirsizliği azaltmakta, dolayısıyla bireylerin tercih kümelerini 
tanımlamakta ve bu kümelerin kısıtlarını tespit etmektedir. Belirli amaçlar 
edinip hedeflerine ulaşabilmek için yaptıkları faaliyetler ile kurumsal dav-
ranışın/değişimin temel araçları haline gelen kurumlar, değişim ve üretim 
maliyetlerini etkileyerek, ekonomik performansın bir belirleyicisi halini 
almaktadırlar (North, 1990, 3-4). Kurumları, bahsedilen nitelikleri ile dik-
kate alan ve ekonomideki değişimin merkezine oturtan Kurumsal İktisat, 
bu yaklaşım şekli ile yerleşik iktisat teorisinden ayrılmaktadır (Çetin, 2012, 
2016).

Kurumsal İktisat, ekonomiyi kurumsallaşmış bir süreç olarak tanımla-
makta ve ekonomik yapıyı piyasa düzeyinin dışında da analiz etmektedir 
(Özveren, 2007, 16-18). Thorstein Veblen (1857-1929), John R. Commons 
(1862-1945), Wesley C. Mitchell (1874-1948) ve Clarence Ayres (1891-
1972) bu akımın öncüleri arasında sayılmaktadır (Çetin, 2016). Bahsi ge-
çen araştırmacılar bazı noktalarda farklı görüşlere sahip olmakla beraber 
yerleşik iktisada dair eleştirileri ve önerileri ortak özellikler taşımaktadır: 
bireysel faaliyetler yerine kolektif faaliyetlere odaklanılması, iktisattaki de-
ğişimin mekanik bir bakış açısı ile değil, evrimci bir yaklaşımla incelenmesi 
ve tümdengelim yöntemi yerine ampirik gözlemlerin tercih edilmesi, bun-
lar arasında sayılabilir (Klein, 1999 456-457). 

Kapitalizmin, 19. yüzyılın sonlarından itibaren yaşadığı dönüşümü, 
devlet, firma, sendika, piyasa gibi organizasyonları kurumsallaştırarak 
analiz eden Kurumsal İktisat’ın, ABD’de belirginleştiği söylenebilmektedir. 
Ancak, 1950’lerden sonra Keynesgil iktisadın ön plana çıkması, Kurumsal 
İktisat’ın 1970’lerin ortalarına kadar etkisini yitirmesine neden olmuştur. 
(Özveren, 2007, 23; Şenalp, 2007, 49). Bu dönemde, Kurumsal İktisat, II. 
Dünya Savaşı sonrasında kaybettiği etkinliği yeniden kazanmaya çalışır-
ken, farklı ve muhalif yaklaşımlarla ilişki kurmuş ve Avrupa’ya doğru açıl-
maya başlamıştır (Yılmaz, 2007, 109). 

Yeni Kurumsal İktisat (YKİ) ifadesi, ilk defa Williamson (1975)’in çalış-
masında kullanılmıştır. YKİ, sosyal, siyasi ve kültürel hayata ait kurumları 
anlayabilmek için iktisat, hukuk, işletme, siyaset, sosyoloji ve antropoloji 
gibi çeşitli bilimleri disiplinlerarası bir yaklaşım ile bir araya getirmektedir. 


