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MetLife Türkiye çalışanları ve Özel 
Olimpiyatlar genç sporcuları için “Oyun 

Birlikte, Hayat Birlikte” 
 
Her yıl düzenlenen Toplum Haftası etkinliğinin 4’üncüsü kapsamında 50’den fazla MetLife 
Türkiye gönüllüsü, Özel Olimpiyatlar Türkiye’den 50 genç sporcu ile birlikte eğlenceli bir 
bowling etkinliğinde bir araya geldi. 
 
Özel Olimpiyatlar’ın “Oyun Birlikte, Hayat Birlikte” sloganından esinlenerek İstanbul’da 
düzenlenen etkinlik; MetLife’ın Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesinde faaliyet gösterdiği 26 
ülkedeki bölgesel Toplum Haftası kapsamında 4.000’den fazla çalışanın ve ortak sivil toplum 
ve hayırseverlik kuruluşlarının katılımıyla gerçekleşen çok sayıdaki etkinlikten bir tanesiydi. 
 
Bu girişim, MetLife’ın sosyal sorumluluk ve hayırseverlik kolu olan MetLife Vakfı tarafından 
destekleniyor. MetLife Vakfı uzun yıllardır, yeterli hizmet görmeyen kesimlerin yaşam 
kalitelerini geliştirmeye ve fırsatlarını artırmaya yönelik faaliyetlere MetLife gönüllülerini dahil 
eden girişimleri destekliyor. 
 
MetLife Türkiye Genel Müdürü Deniz Yurtseven, konu hakkında şunları söyledi: 
“MetLife’ın birincil önceliklerinden biri, yaşadığımız topluma katkı sunmaktır. Her yıl 
düzenlenen ve çalışanların katılımını teşvik eden bu muhteşem girişim sayesinde, özel 
eğitim gereksinimi olan bireylere saygı duymaya, onları kabul etmeye ve topluma 
katılımlarını geliştirmeye doğru olumlu adımlar atıyoruz. Özel Olimpiyatlar sporcularımızla 
birlikte, en güçlü sesimizle ‘Oyun Birlikte, Hayat Birlikte’ diyoruz. MetLife ailesi olarak onları 
desteklemekten gurur duyuyoruz.” 
 
 
 
 
MetLife hakkında 

MetLife, Inc (NYSE: MET), kendisine bağlı ortaklıkları ve iştirakleri (“MetLife”) aracılığıyla bireysel ve kurumsal 
müşterilerinin değişen dünyalarına yön vermelerine yardım etmek üzere sigorta, yıllık gelir sigortaları, çalışan 
yan hakları ve varlık yönetimi alanlarında hizmet veren, dünyanın önde gelen finansal hizmet şirketlerinden 
biridir. 1868 yılında kurulmuş olan ve 40’tan fazla ülkede faaliyet gösteren MetLife; Amerika Birleşik Devletleri, 
Japonya, Latin Amerika, Asya, Avrupa ve Ortadoğu’da pazar lideri konumundadır. Daha fazla bilgi için 
www.metlife.com adresini ziyaret ediniz. 
 
 
 



MetLife Vakfı hakkında 

MetLife Vakfı olarak finansal sağlığın herkese ait olduğuna inanıyoruz. Yeterli hizmet görmeyen ve daha fazlasını 
isteyen insanların ve toplulukların finansal sağlığını geliştirmek amacıyla cesur çözümleri, finansal konularda 
derinlemesine bilgi birikimini ve uzmanlığı ve anlamlı hibe destek programlarını bir araya getiriyoruz. Finansal 
sağlık çözümleri üretmek ve daha güçlü topluluklar inşa etmek için dünya genelinde farklı kuruluşlarla ortaklıklar 
kuruyor, MetLife çalışanlarının bu etkiyi elde etme yolunda öncülük etmesini sağlıyoruz. Bugüne dek finansal 
sağlık çalışmalarımızla 42 ülkede 6 milyondan fazla düşük gelirli bireye ulaştık. MetLife Vakfı hakkında daha 
fazla bilgi için metlife.org adresini ziyaret ediniz. 
 
 
 
Özel Olimpiyatlar Türkiye Hakkında 

1982 yılından beri faaliyetlerini sürdüren Özel Olimpiyatlar Türkiye, tüm dünyada 170’ten fazla ülkeye yayılmış 
5 milyondan fazla özel sporcuya ulaşan uluslararası sivil toplum kuruluşu olan Özel Olimpiyatlar’ın (Special 
Olympics) Türkiye’deki tek kuruluşudur. 2002 yılında bugünkü dernek statüsünü kazanan Özel Olimpiyatlar 
Türkiye, özel eğitim gereksinimi olan bireyleri, diğer bireylerle bir araya getirip, çeşitli spor dallarında düzenli 
eğitim ve yarışma olanakları sağlamaktadır. Bu şekilde özel sporcuların fizik kondisyonlarını, motor becerilerini 
ve yeteneklerini geliştirmelerine, cesaretlerini sergilemelerine, başarılarının mutluluğunu yaşamalarına, toplum 
ile ilişkilerini güçlendirmelerine yardımcı olmayı ve diğer bireylerle eşit haklarla sosyal hayata katılımlarını 
sağlamayı hedeflemektedir. 
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