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birleştiriciliğine ihtiyacımız var.
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Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 
kapsamında tanımlanan sorunlara 

çözümleri bulamazsak, bu sorunlar 
katlanarak büyümeye devam edecekler. 

Bu sorunlar tek başına bir tarafın 
üstlenebileceği ve çözebileceği 

sorunlar değil. Bu yüzden karmaşık 
problemler tek bir sektör oyuncusuna 

bırakılamayacak kadar önemli konular ve 
elimizde de “teknolojinin gelişme hızı” gibi 

çok önemli bir fırsat var. Ne yapacaksak 
hep beraber yapacağız. Bunu yaparken de 

TTGV gibi teknolojiyi ve nasıl yaygın bir 
etki yaratacağını iyi anlayan kuruluşların 



Teknoloji ve sosyal etki odağında özel sektör, sivil 
toplum ve kamu işbirliğiyle programlar tasarlamakta ve 
yürütmektedir. Kariyerine Bilkent Üniversitesi İletişim 
ve Tasarım Bölümü’nde Öğretim Asistanı olarak 
başlamış, ardından Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı  
ve UNICEF Türkiye Ülke Ofisi’nde görev almıştır. 
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Art arda yaşanan salgın, sel, deprem, işsizlik 
ve göç gibi karmaşık sorunların çözümünde, 

teknolojinin ve teknoloji şirketlerinin rolü giderek 
artıyor. Son yıllarda adından çokça söz ettiğimiz 
bulut, yapay zeka ve IoT gibi araçların yanı sıra, 

teknoloji firmalarının sahip oldukları finansal  
güç ve insan kaynağı, doğru yönlendirme ve 

yönetimle birleşince, birçok hayati sorunun 
çözümünde kaldıraç işlevi görebilir.

 Özel sektörün, özellikle de teknoloji şirketlerinin, 
sosyal ve çevresel konuları iş stratejilerinin 

merkezine koymaları, daha sürdürülebilir 
bir topluma ve çevreye ulaşmada önemli 

rol oynuyor. Bu sebeple, sosyal ve çevresel 
konularda teknolojik çözüm örneklerinin daha 
görünür kılınması, yeni işlerin ve yeni fikirlerin 
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ortaya çıkmasına da ön ayak olacaktır.



Dr. Ceyhun Göcenoğlu, kurumsal sosyal 
sorumluluk üzerine yüksek lisans derecesi 
bulunan, doktorasını Marmara İletişim fakültesinde 
tamamlamış, teknoloji ve özel sektör – sivil toplum 
iş birlikleri üzerine program ve projelerde görev 
almış bir KSS ve iletişim lideridir.
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Kurumsal Sosyal Sorumluluk kavramını 
“iyilik, hayırseverlik” ve “topluma geri 
verme” tanımlarından çıkarttığımız ve 
KSS’yi teknolojinin sunduğu imkân ve 

ihtiyaçlarla bütünsel olarak ele aldığımız 
bir dönemi yaşıyoruz. Dolayısıyla 

kurumsal sosyal sorumluluğu bir şirketin 
kendi operasyonlarına ve iş süreçlerine 

entegre etmesi gereken bütünsel bir 
yapı olarak görüyorum. Bu yapı içerisinde; 
Sürdürülebilir Kalkınma amaçlarının işaret 
ettiği sorun alanlarını, yeni kuşakların bir 

amaç için çalışma isteğini ve motivasyonunu, 
teknolojiye rahat erişme ve kullanma 

imkânlarının sağladığı dönüştürme hızını göz 
önünde bulundurmanın önemine  

dikkat çekmek isterim.
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Uzun yıllar İnsan Kaynakları Direktörlüğü’nün 
ardından eğitim ve istihdam üzerine ulusal 
ve uluslararası projeler üreten ve özel sektör-
kamu işbirliği odaklı projelerde görev alan bir 
profesyoneldir.
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On yıllar içerisinde mesleklerin %50’sinden fazlasının 
değişeceğini ve yeni  mesleklerimizin teknolojiyle 

entegrasyonunu düşündüğümüzde istihdam, 
büyüme ve ekonomik özgürlük için teknoloji 
odağında eğitim ve istihdam yaratmak artık 

“yapılsa iyi olur” temalı bir rol olmaktan 
çıkıyor. Teknoloji odağında sosyal sorumluluk, 

bizim için artık bireylere ve topluma yeni iş 
yapış biçimlerini aktarmak amaçlı bir dünya 
vatandaşlığı görevi. Unutulmaması gereken 

gerçek ise bireylerin gelişimine odaklanmadan 
şirketlerin, toplumların ve hatta ülkelerin de 

gelişemeyeceğini görebilmek.
Bu sebeple, hem projelerimizde her geçen gün 

daha fazla kullandığımız ve hızlandırıcı etkisini 
gördüğümüz hem de kurumumuzdaki yeni 

projelerin odağına aldığımız “Teknoloji Merkezli 
Eğitim ve İstihdam” kavramı bizler için en kritik 

misyon olmaya devam edecek. 
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