
 

METLIFE, EMEA TOPLUM HAFTASI’NDA ÖZEL OLİMPİYATLAR VE HABITAT FOR HUMANITY 

İLE İŞBİRLİĞİ YAPIYOR 

MetLife, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) pazarlarındaki çalışanlarının toplum projelerine 

gönüllü olarak katılmalarına fırsat sağlayabilmek amacıyla Özel Olimpiyatlar ve Habitat for 

Humanity ile iş birliğine devam edeceğini duyurdu.  

 

MetLife’ın 26 EMEA ülkesinde bulunan 4.000 çalışanı, bölgenin Mayıs ortasında başlayan 

Toplum Haftası kapsamında bu iki etkinlikten bir tanesinin faaliyetlerine katılmak üzere 

davet edildi. Bu çerçevede çalışanlar, özel sporcular ile faaliyetlerde bulunmak üzere Özel 

Olimpiyatlar etkinliklerine veya dezavantajlı bölgelerde bina inşası ya da var olan binaların 

yenilenmesini desteklemek üzere yerel Habitat for Humanity girişimlerine gönüllü olarak 

katılabiliyorlar.  

Türkiye’de ise 34 MetLife gönüllüsü 4 Mayıs Cuma günü “Oyun Birlikte, Hayat Birlikte” 

mottosu çerçevesinde gerçekleştirilen MetLife ve Özel Olimpiyatlar Türkiye etkinliğine 

katılarak özel sporcularla bir araya geldiler. Eğlenceli bir takım oyunu olan Floorball oyununu 

oynayan özel sporcular ve MetLife gönüllüleri eğlenceli dakikalara geçirerek, hayatı hep 

birlikte kucakladılar.  

Girişim, MetLife’ın yardım kuruluşu MetLife Vakfı tarafından finanse ediliyor. MetLife Vakfı, 

MetLife gönüllülerinin, toplumun dezavantajlı kesimlerinin yaşam kalitesini arttıran ve 

onlara yeni fırsatlar yaratan faaliyetlere katılımlarını mümkün kılan girişimleri uzun süredir 

destekleme geleneğine sahip.  

MetLife Emeklilik ve Hayat Genel Müdürü Deniz Yurtseven ise EMEA Toplum Haftası 

çerçevesinde Türkiye’de gerçekleştirilen çalışmalar konusunda “EMEA Bölgesi’nde faaliyet 

gösterdiğimiz tüm ülkelerde eş zamanlı olarak başlattığımız “Toplum Haftası” çerçevesinde, 

özel eğitim gereksinimi olan bireyleri sosyal hayata katmayı hedefleyen Özel Olimpiyatlar 

Türkiye ile 3. kez bu işbirliğini gerçekleştirmekten dolayı çok mutluyuz. Özel sporcular ile hep 

birlikte yüksek sesle ‘Oyun Birlikte, Hayat Birlikte’ diyor ve MetLife Ailesi olarak onların 

yanında yer almaktan büyük gurur duyuyoruz” dedi. 

MetLife EMEA Başkan Yardımcısı Eric Clurfain, “Habitat for Humanity ve Özel Olimpiyatlar ile 

ortaklığımızı devam ettiriyor olmaktan dolayı son derece mutluyuz.  Geçen yıl, EMEA 

bölgesindeki 20’den fazla pazarda görev yapan 750 çalışanımız, farklı faaliyetlerde gönüllü 

oldu ve bu sene için daha da fazlasını yapmak istedikleri konusunda çok kararlıydılar. Toplum 

Haftası, hepimize, içinde çalıştığımız toplumlara faydalı olmak için harika bir fırsat sunuyor” 

şeklinde konuştu.  

 



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 1976 yılında, MetLife’ın uzun süredir devam eden kurumsal ve iletişim desteklerini sürdürmek 
için için kuruldu. 2017 yılı sonu itibariyle Vakıf 783 milyon doların üzerinde bağış sağlamış ve sosyal sorumluluk 
çerçevesindeki sorunların çözümünü amaçlayan ve toplumsal çerçevede olumlu etki yaratan programlara 70 
milyon dolar yatırım gerçekleştirmiştir. Vakıf, 2013 yılında mali katılım için 200 milyon dolar ayırdı ve bugüne 
kadar yaptığı çalışmala ile  42 ülkede 3,5 milyondan fazla düşük gelirli kişiye ulaştı. Daha fazla bilgi için 
www.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. Kuruluşundan beri Onursal Başkanlığını yürüten  Dilek Sabancı’nın 
maddi ve manevi bireysel destekleri ve liderliğiyle 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. Detaylı bilgi için http://www.soturkiye.org.tr/ adresini ziyaret 
edebilirsiniz.  
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