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Merhaba, 
Serbest piyasa ekonomisinin en önemli düşünürlerinden olan Adam Smith’e göre, 
insan bencil ve güvenilmezdir; şefi arkasını dönünce kaytarır, işini hep yavaş yapar, 
vidaları tam sıkmaz; kese kâğıdının altına çürükleri koyar, süte su katar, vs. Çünkü 
insan daima kendi kârını düşünür ve az emekle çok kazanmak ister. İşverenler, 
çok uzun yıllar boyunca Smith’tin anlayışından yola çıkarak iş düzenlerini işçilerin 
güvenilmezliği üzerine kurdular. Ancak, hangi önlemleri alırsa alsınlar, hangi cezaları 
verirlerse versinler iş verimi istenildiği gibi artmadı. 1930’larda yeni üretim sistemleri 
geliştirilmeğe başlandı. Bu sırada üretimdeki en önemli paydaşlardan birinin “insan” 
olduğu keşfedildi ve işçilerin de yardımsever, dürüst, onurlu, görev bilincine sahip, 
çalıştığı yere bağlı “insanlar” olabileceği  anlaşıldı. Bu yeni bakış açısıyla Japon Toyoto 
işçilerine güvenip onlara iş süreçlerinde çeşitli inisiyatifler verdi ve şirket o kadar 
hızlı büyüdü ki bu sistem diğer Japon şirketleri tarafından da benimsenip dalga dalga 
dünyaya yayıldı…  

Her ne kadar sermayenin milliyeti yok dense de, şirketleri yönetenlerin genellikle o 
şirketin kurulduğu ülkenin insanları olması, şirket stratejilerini yine aynı insanların 
geliştirilmesi, sermayenin de milliyeti olduğunu gösteriyor diyor,  Ha-Joon Chang, 
“Kapitalizm Hakkında Size Söylenmeyen 23 Şey” adlı kitabında. Ha-Joon Chang’e 
kulak verdiğimizde “sosyal sorumluluk projeleriyle” şirketler bulundukları yerlerdeki 
insanları eğiterek, destekleyerek; bölgenin doğal kaynakları koruyarak, ileride 
kullanacakları iş gücünün niteliğini artırıyor, tüketicilerini oluşturuyor ve işleyecekleri 
doğal kaynakları garanti altına alıyor… Bu sayıda dosya konumuz bilişimde sosyal 
sorumluluk projeleri… Sosyal sorumluluk projelerine yapılan harcamanın marka 
bilinirliğini artırdığını, şirketleri tüketicilerin gözünde “vatanını/dünyayı seven, 
yardımsever, onurlu, güvenilir, iyi tüzel vatandaşlar” haline getirdiğini de söyleyebiliriz 
aynı Toyoto çalışanları gibi... Ancak ister doğduğu toprağa/dünyaya borcu olsun, 
ister reklam amaçlı olsun sosyal sorumluluk projelerine şirketlerin kamu hizmetleri 
olarak da bakılabilir. Bu sayıda bilişim şirketlerinin sosyal sorumluluk projelerini  ele 

almamızın bir nedeni de bu. Diğer nedenimiz de  bilişim alanında sosyal sorumluluk 
projelerinde kimin ne yaptığını ortaya çıkarmak…  Kuşkusuz sergilemeyi sanal 
sayfalarımız el verdiğince yaptık…
Bu sayımızda 15.si yapılan KAMU-BİB/Kamu Bilişim Platformu toplantılarının 
ayrıntılarını ve 19 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe giren Kayıtlı e-posta sisteminin 
(KEP) işleyişini de bulabilirsiniz. Prof.Dr.Aydın Köksal ve Ece Temelkuran söyleşisi 
de ilginizi çekebilir… 

Bu yazıyı yazarken bir gözüm sosyal medyada bir gözüm de televizyonda… 
Birazdan bütün kenti “duy beni” diyen tencere, tava, düdük sesleri, “ben varım, 
saygı istiyorum” diyen korna tempoları dolduracak. Meydanlara, yollara ellerinde 
bayraklarla gençler, yaşlılar çıkacak. Daha önce Galatasaray’ın şampiyonluğunda, 
Türkiye’nin futbolda dünya üçüncüsü olduğunda tanık olduğum bir sevinç, 
bir coşku insanlarda el değişe değişe dolaşacak. Birileri bu coşkuyu bilerek 
bilmeyerek yakmak için kullanacak. Birileri toplananların üstüne  gaz bombaları 
atacak. Birazdan sokağa çıktığımda sokağımı, semtimi, kentimi tanıyamayacağım. 
Kapanmış yollarıyla, dumanlı havasıyla, çekilen biberli soluğuyla bir Ortadoğu 
başkentinde miyim yoksa bir doğu Avrupa kasbasında mıyım anlayamayacağım. 
Beyaz kasklılar, ak tomalar, mavi akrepler göreceğim kovalayan; pırıl pırıl filizler 
göreceğim kaçan. Birilerinin canı yanacak diye ödüm patlayacak…Sloganlarla, 
ıslıklarla sabah olacak… Borsa yine düşecek, dolar çıkacak, grevler başlayacak… 
Bir kısmımız acıyla, bir kısmımız mücadeleyle bir kısmımız da gerçeklerle 
terbiye olacak… Hepimiz aynı tersanede çalışıyoruz;  birbirimize  Japon işçilerine 
güvenildiği kadar bile güvenemezsek nasıl 2023’leri, 2053’leri veya 2071’leri 
yakalayacağız?  Nasıl?
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