
 

 

 

Özürlüler Vakfı, hükümetten veya herhangi bir otoriteden bağımsız olarak çalışan kar 

amacı gütmeyen bir kuruluştur. Bu nedenle  Vakfımızın  kurumsal varlığını sürdürmesi, 

kuruluş amaçlarını ve projelerini gerçekleştirebilmesi için insan (gönüllü ), ayni (malzeme, 

araç gereç vb )ve nakdi (para) kaynağına ihtiyacı vardır. 

 

Engelliliğin hak temelli bir yaklaşımla ele alınması gerektiği, bu yaklaşımın politik alanda güç 

etkisi yaratması ve ulusal düzeydeki yasal düzenlemelere hız kazandırması,   engellilerin 

kendilerine yönelik teknolojik gelişmelerden haberdar olması için özel sektörle yaptığımız 

çalışmalar  bize çok ciddi bir  katkı sağlıyor. Bu güne kadar bir çok kuruluşun 

desteğiyle  zengin bir iş birliği geçmişine sahibiz. 

Ulusal düzeyde engelli  haklarının başlıca savunucusu olan  Özürlüler Vakfı ile iş birliği 

yaparak şirketinizin bilinirliğini güçlendirebilirsiniz 

Neden Destek Olmalısınız? 

Engelli gerçeği, Türkiye’de aileleri ile birlikte nüfusun üçte birinden fazlasını, sosyal çevreleri 

ile birlikte ise nüfusun yarıdan fazlasını doğrudan ilgilendiren bir sosyal olgudur. 

 

Ülkemizde, “engellinin  yok sayılması” bir sosyal problem ve toplumsal zafiyet haline gelmiş, 

bu tablo Türkiye’nin çağdaşlaşmasının önündeki büyük engellerden birini yaratmıştır.  

  

Nüfusun %12’sinden fazlasını oluşturan engellilerin, üretkenlikleri ortadan kaldırılarak 

yaşamdan tümüyle koparılması, “İnsan Hakları” başta olmak üzere, evrensel tüm değerlere 

aykırıdır. Engellileri sosyal hayattan dışlamak, Türk insanının ulusal değerleri ile de 

bağdaşmamaktadır. 

  

Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere, uluslararası pek çok sosyal ve 

siyasi örgüt, “Engellilerin Yaşama Katılımı ve Sosyal Paylaşım” konusunu, tüm dünyada 

yaşamın öncelikli alanlarından biri olarak belirlemiştir.  

Ülkemizin ekonomik ve sosyal yaşamı açısından son derece önemli olan “Engellileri üretken 

kılarak, sosyal paylaşımın artırılması” hedefi, “sorumlu,  kurumsal  ve vatandaş kimliği” 

taşıyan ve evrensel değerleri savunan her sektörden özel kuruluş içinde, paylaşılması gereken 

güçlü bir ortak değerdir.  

 

https://www.unicef.org/partnerships/corporate


Bizimle iş birliği yapmak isterseniz ortaklık önerinizi bize iletin, size ulaşalım 

https://www.ozurlulervakfi.org.tr/iletisim/ 

 

Çalışanlarınız  ve paydaşlarınızla , engellilerle ilgili  yaptığımız tüm çalışmaların  daha büyük bir etki 

yaratması ve iş birliğinin sürdürülebilir olması için birlikte  projeler planlayabiliriz. 

 

Marka etkisi 

 

Bizimle iş birliği yapmak, müşterileriniz, paydaşlarınız ve çalışanlarınıza karşısında daha çok güven ve 

saygınlık sağlayacaktır.  

Müşterileriniz nezdinde  sürekli yeniden satın alma düşüncesi yaratacaktır. 

Devlet ve sivil toplum örgütleri nezrinde kurumun güçlü olduğu algısını yaratacaktır 

Bizimle iş birliği yaparak  katkıda bulunabileceğiniz çeşitli yollar bulunuyor. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ozurlulervakfi.org.tr/iletisim/


İş Hedeflerinize Etki   Özel sektörle yaptığımız iş  birlikteliklerimiz, ortaklarımızın  PR 

stratejilerine güçlü katma değer yaratmıştır. Kurumsal ortağımız olduğunuzda rekabet 

gücünüz, pazar payınız olumlu yönde etkilenirken artan çalışan memnuniyeti ve sadakati de 

hedeflerinizi destekleyecektir.    

Ulusal ve Yerel Etki  Özürlüler Vakfı hükümet, yerel yönetimler  yurt içi ve yurt dışı sivil 

toplum kuruluşlarıyla stratejik ilişkiler kurarak ortak çalışmalar yürütür. Amaç Türkiye’de 

Özürlüler Vakfı’nı devlet ve toplum nezdinde güçlü bir kurum, bir odak haline getirmektir. 

Bizimle  yapacağınız ortaklık bu ilişkileri ön plana çıkarabilir   

Firma Çalışanlarının Gönüllü Çalışmalara Etkisi (Toplum Takımları) 

Firma Çalışanlarının kaynak yaratma ve sosyal sorumluluk girişimlerinin önemine inanıyoruz. 

Çalışanlarınızı engellilerle bir araya getirerek sosyal, kültürel, eğitici faaliyetler ve etkinlikler 

düzenliyoruz Firma çalışanlarıyla sosyal çalışma grupları  kuruyor, projeler oluşturuyor  

birlikte uyguluyoruz. 

 Müşteri Bağışları Müşterilerinizin onayını alarak, faturalarında yuvarlama veya küçük 

ilaveler yapma olanağı sunarak Özürlüler Vakfı “ Haydi Gülümse Sağlık  ve Sosyal Yardım 

Destek Programı” na bağış yapabilirsiniz. 

http://www.ozurlulervakfi.org.tr/wp-content/uploads/2022/08/hg.pdf daha fazla bilgi edinin 

 

Düzenli Kurumsal Bağış  Düzenli aylık bağış yaparak sosyal sorumluluklarınızı yerine getire 

bilirsiniz. 

 

Özel Gün Bağışları Yeni yıl ve bayramlarda vakfa bağış yaparak müşterilerinize sertifika 

gönderebilirsiniz. 

 

http://www.ozurlulervakfi.org.tr/wp-content/uploads/2022/08/hg.pdf

