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Öz 
Çalışmada, Kurumsal Yönetişim Modeli ve uygulandığı ekonomik kalkınmayı amaçlayan ülkeler tanıtılarak 
modelin bileşenleri irdeleniyor; Kapitalizm ve siyasetin toplumsal etkileri, Yönetişim bağlamında sorgulanıyor. 
Sonra sivil toplumu oluşturan bireyin kimliği incelenerek; mülkiyet dağılımı, eğitim, çalışma hayatı ve yönetime 
katılım yönünden Homo Economicus ile karşılaştırılıyor. Çalışmada şu sonuçlara ulaşılıyor; Yönetişim modeli 
uygulanmasına rağmen, Kapitalizm ve siyasetin yönetimde etkin olması, sivil toplumu oluşturan bireylerde 
cinsiyete bağlı bir kimlik daralması yaratmaktadır. Mülkiyet dağılımı, eğitim, çalışma hayatı ve yönetime katılım 
konularında cinsiyete bağlı olarak eşitsizlik görülmektedir. Toplumu oluşturan bireylerin ortak çıkarını ilerleten 
çabaların temelini oluşturan ve bireyin faydacı davranışını temsil eden Homo Economicus cinsiyetten arınmış 
değildir. Dünya genelinde ve ülkeler bazında, kimlik daralmasını ölçmek için kullanılan ekonomik veriler 
yetersizdir. Düşünen, sorgulayan ve bilinçli bilgi toplumunu oluşturan günümüz insanının tercihlerinden oluşan 
ahlaki değerlerin, siyasetin yerini alarak; Yönetimde katılımcı ve etkin bir rol üstleneceği öngörülmektedir. İyi 
yönetim, ekonomik kalkınma için gereklidir.  
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Abstract 
In this study, firstly Corporate Governance Model components are examined and the Model's users countries with 
the aim of economic development are introduced. Social effects of Capitalism and politics are interrogating in 
frame of the Corporate Governance. Then, by examining the identity of the individuals who compose civil society; 
property distribution, education, work and participation in management is compared with Homo Economicus. In 
this study, the following conclusions can be reached; despite the implementation of the Governance model; 
management to be effective as a result of capitalism and politics; narrowing of identity based on gender identity 
on nongovernmental occurred. Ownership distributions, education, work and participation in management issues 
depending on gender inequality is observed. Forms the basis of the common interests of the individual and the 
individual's the utilitarian representing the behavior the Homo Economicus is not free from gender. Worldwide, 
economic data used for measuring the identity narrowing, is insufficient. Minded, questing and moral values which 
is created by today's information society preferences; replacing with politics and play an active role in governance 
participants is envisaged. Good governance is essential for economic development. 
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