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2015 yılında, paydaşlarının tamamına daha fazla değer sunan daha
güçlü bir MetLife inşa etmede önemli ilerleme kaydettik.

dünyada yeterince hizmet alamayan insanların finansal bilgi ve
hizmetlere erişim sağlamasına yardımcı olma kararlılığımızı geliştirdik.

İş operasyonlarımızda, Accelerating Value (Değeri Hızlandırma) adını
verdiğimiz kurumsal stratejimizin bir sonraki aşamasını başlattık.

MetLife çalışanları, tüm dünyadaki gönüllü çalışmalara 72.000 saatten
fazla zaman ayırdı. Habitat for Humanity ile birlikte evler, KaBOOM! ile
birlikte oyun alanları kurdular ve LifeChanger ile birlikte gençlere işe
hazırlık ve finansal okuryazarlık konusunda rehberlik yaptılar.

Bu stratejinin uygulanması, işimizin her bir bölümüne müşteri, rakipler
ve nakitten oluşan üç çerçeveden bakmamızı gerektiriyor. Bu sayede
sermayeyi, gerçekten farklı bir müşteri değer teklifi sağlayabileceğimiz
ve açık bir rekabet avantajına sahip olacağımız işlere yönlendirebiliyoruz.
Ayrıca bu yaklaşım, hissedarlarımız için sürdürülebilir nakit üretimini
arttırmamıza da yardımcı oluyor.
Bu gözden geçirmelere ve genel mevzuat ortamının
değerlendirilmesine dayalı olarak bu yılın başında ABD Perakende
iş segmentimizin önemli bir kısmını ayırmaya ve ABD Perakende
danışman gücümüzü MassMutual’a satmaya karar verdik. Bu işlemlerin
MetLife’a gelecekte önemli faydalar sağlayacağına inanıyoruz.
İşimizi optimize edip yeniden düzenlerken, iyi bir kurumsal yurttaş
olarak sorumluluklarımızı gerçekleştirmek ve pozitif global etkiler
üretmek için de önemli adımlar attık:
Çevreyi Koruma: 2016 yılı sonuna kadar iş operasyonlarımızda karbon
nötrlemeyi başarmak gibi yüksek bir hedefe ulaşma taahhüdünde
bulunduk. Ayrıca 2020 yılına kadar başka yeni hedeflere ulaşma sözü
de verdik. ABD Çevre Koruma Ajansı taahhütlerimizin önemini takdir
ederek şirketimize, Sera Gazı Yönetimi—Hedef Belirleme Mükemmelliği
alanında bir İklim Liderliği Ödülü verdi.
Aynı zamanda yenilenebilir enerji projeleri ve enerji tasarruflu binalarla
ilgili yeni taahhütlerde bulunurken yeşil yatırımları kapsayan toplam
portföyümüzü 9,7 milyar dolara yükselttik.
Güçlü Toplumlar Kurma: MetLife Foundation tarafından Finansal
Katılım yardımları çerçevesinde sağlanan ek 30 milyon dolarla tüm

Topluma ve makul fiyatlı konut projelerine yaptığımız yatırımlar 1,6
milyar dolara ve altyapı projelerine yaptığımız yatırımlar 7,8 milyar
dolara ulaştı.
Çalışmak için Harika Bir İş Yeri Oluşturma: Çeşitlilik ve katılımı
kültüre ne kadar iyi entegre ettiğimizi ölçmek amacıyla yeni bir Katılım
Endeksi geliştirdik. Çalışanlarımızın kariyerlerini planlamasına ve ilerleme
hedefleri belirlemesine yardımcı olmak amacıyla, pazarlardaki işleri
standardize eden yeni bir Global Kademelendirme Çerçevesi belirledik.
Corporate Responsibility dergisinin «En İyi 100 Kurumsal Yurttaş»
listesine ilk kez girmekten de gurur duyduk. Sıralama; şirketlerin iklim
değişikliği, çalışan ilişkileri, çevre, finans, yönetim, insan hakları ve
hayırseverlik ve topluma destekten oluşan yedi alandaki performansına
göre belirleniyor.
MetLife sadece finansal performansımız açısından değil aynı zamanda
çevresel, sosyal ve yönetim performansı açısından da daha yüksek
hedefler belirlemekten gurur duyuyor. Bu şekilde tüm paydaşlarımız
için daha sürdürülebilir bir gelecek inşa edeceğiz.

Steven A. Kandarian
Başkan, CEO ve
Yönetim Kurulu Başkanı
MetLife, Inc.

MetLife Hakkında
www.metlifeglobalimpact.com
globalimpact@metlife.com
MetLife, Inc.
200 Park Avenue
New York, NY 10166

Aksi belirtilmedikçe tüm bilgiler 31 Aralık 2015
tarihi itibarıyla geçerlidir.

Global Impact Hedeflerimiz
1868 yılında kurulan MetLife, küresel bir hayat sigortası, gelir sigortası, çalışan hakları ve
varlık yönetimi şirketidir. MetLife 40’tan fazla ülkede faaliyet göstermektedir ve Amerika
Birleşik Devletleri, Japonya, Latin Amerika, Asya, Avrupa ve Orta Doğu’da lider konumdadır.
Sizi kurumsal sorumluluk çabalarımızla ilgili daha fazla bilgi edinmeye ve raporumuzla
ilgili geri bildirim sağlamaya davet ediyoruz. 2015 Global Impact İlerleme Raporumuzun
tamamı, Global Raporlama Girişimi (GRI) Endeksimiz ve ek bilgi için lütfen
www.metlifeglobalimpact.com adresinden Global Impact web sitemizi ziyaret edin.

2015 yılında MetLife; çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler, toplum ve çevre ilişkileriyle ilgili hedefler belirledi. Global bir etkide bulunma
kararlılığımızın bir parçası olarak bu hedeflerde kaydettiğimiz ilerlemeyi raporlamayı amaçlıyoruz.

MetLife Foundation Hedefleri
•

Tüm dünyada daha fazla insanın daha iyi hayatlar kurmak için ihtiyaç duydukları kaliteli finansal hizmetlere erişim sağlaması amacıyla
(2013’ten başlayarak) beş yıllık bir zaman dilimi için 200 milyon dolarlık bir fon ayırmak.

Tedarikçi Çeşitliliği Hedefleri

Bazı Ödüller ve Takdir

•

2020’ye kadar tedarikçi çeşitliliğinde her yıl yüzde 10 büyüme sağlamak.

•

Tüm kaynak temin girişimlerinin yüzde 100’ünün çeşitli bir tedarikçiyi içermesini sağlamaya çalışmak.

•

2020’ye kadar yüzde 15 program büyümesi sağlamak için çeşitli tedarikçi rehberlik programı uygulamak.

Çevre Hedefleri

Dünyanın En
Beğenilen Şirketleri

Kadın Yöneticiler için
En İyi 50 Şirket

Fortune dergisi

National Association for
Female Executives

•

2016 yılında karbonsuz bir şirket olmak.

•

2020 yılına kadar şirketin global faaliyet alanında enerji tüketimini (2012’deki başlangıca kıyasla) yüzde 10 azaltmak.

•

2020’ye kadar lokasyon bazlı karbon emisyonlarını (2012’deki başlangıca kıyasla) yüzde 10 azaltmak.

•

2020 yılına kadar MetLife’ın en büyük 100 tedarikçisinden GHG emisyonlarını ve emisyon azaltma faaliyetlerini açıklamasını istemek.

Kurumsal Eşitlik Endeksi
— LGBT Eşitliği Açısından
Çalışmak için En İyi İş Yerleri

Müşteri Hedefleri

Human Rights Campaign

•

Net Tavsiye Skorunu ve müşteri tutmayı sürekli iyileştirerek müşteri sadakatinde artış sergilemek.

Çalışan Hedefleri
2016
Excellence in Greenhouse Gas Management
(Goal Setting Certificate) Recipient

İlk 20 Yeşil Şirket Sıralaması
(ABD ve Global)
Newsweek
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Askeriye Dostu İşverenler
G.I. Jobs Magazine

2016 Organizasyonel İklim
Liderlik Ödülü
EPA Center for Corporate
Climate Leadership

•

Her ülkede sağlık programları düzenleyerek şirket genelinde ortak bir sağlık kültürü oluşturmak.

•

Tüm MetLife çalışanlarının sağlığını düşünmesini ve lokal olarak ilgili ve etkili planlara ve programlara erişebilmesini sağlamak.

•

Tüm çalışanların Çeşitlilik İş Kaynağı Ağları’na (DBRN) aktif olarak katılabildiği bir katılım kültürü sağlamak.

Risk Yönetimi ve Etik Hedefleri
•

Tüm çalışanların Üç Savunma Hattı risk yönetimi eğitimini tamamlamasını teşvik ederek güçlü bir risk kültürü oluşturmak.

•

Onaylanmış risk iştahı bildirimlerimizle riskleri yönetmek.

Global Impact Hedeflerimiz
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Çevresel, Sosyal ve Yönetimsel (ESG) Riskleri ve Fırsatları Değerlendirme
Finansal taahhütlerimizi yerine getirmemize yardımcı olan rekabetçi, riske göre ayarlanmış getiriler sunan varlıklara yatırım yapıyoruz. Bu yatırımları seçerken
ve izlerken, riskin değerlendirilmesi uygunluk değerlendirmesi sürecimizin ayrılmaz bir parçasıdır.
Yatırım portföyümüzde güçlü bir risk yönetimi disiplini uyguluyor ve ilgili çevresel, sosyal, ekonomik ve yönetimsel riskler dahil olmak üzere her bir yatırımın
riskleri ve avantajlarını dikkatli bir şekilde değerlendiriyoruz.

METLIFE TRENDLERİ BELİRLER, PORTFÖYLERİ AKTİF OLARAK YÖNETİR
VE YATIRIM VARLIKLARININ GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE YÖNETİLMESİNİ
SAĞLAMAK AMACIYLA RİSKİ SÜREKLİ YÖNETİR.
Varlıkları gelecekte 30 yıl veya daha ilerisine kadar ürün sorumlulukları ile dikkatli bir şekilde eşleştirebilme kabiliyetimiz,
tüm dünyadaki MetLife şirketlerinin milyonlarca müşteriye verdiği sözleri yerine getirmemize imkan tanır.

%4,8 %3,8 %2,7 %2,2

MetLife’ın Çeşitlendirilmiş Global Portföyü

Değer Yaratma, Geleceğe Yatırım Yapma

465,6 Milyar Dolarlık Yönetilen Varlıklar*
Ö N E ÇI K A N L A R :

15,9 milyar dolarlık belediye tahvili yatırımları, altyapı, eğitim, toplum sağlığı ve uygun fiyatlı
konut girişimlerini destekliyor.*

%33,5

%10,8

%13,3

9,7 milyar dolarlık yeşil yatırımlar, 37 rüzgar ve güneş enerjisi tarlasındaki payları, 48 LED sertifikalı
gayrimenkuldeki payları ve yenilenebilir enerji projelerindeki 3 milyar doları kapsıyor.

MetLife’ın yatırım portföyü, menkul kıymetleri ve özel varlıkları kapsar. Varlık dağılımları,
MetLife’ın global işlerinin yükümlülük dağılımını yansıtmaktadır. Varlıklarımız zamanla nispi
değer ve ekonomi ve finans pazarlarıyla ilgili görüşümüze dayalı olarak değişmektedir.
Uygun çeşitlendirme ve varlık kalitesi düzeylerine odaklanmayı sürdürüyoruz.
* 31/12/2015 itibarıyla geçerlidir. GAAP dışı finansal bilgiler, tanımlar ve/veya
mutabakatlar için 16. sayfadaki Yasal Açıklamalar’a bakınız.

%14,1

%14,8

7,8 milyar dolarlık altyapı yatırımları, havalimanları, karayolları, limanlar, boru hatları, iletim hatları
ve elektrik gibi temel hizmetler sunuyor.
1,6 milyar dolarlık toplum ve uygun fiyatlı konut yatırımları, düşük gelirli insanlara ve
toplumlara hizmet veren uygun fiyatlı konutlar, toplum tesisleri ve diğer işlemlere önemli somut
faydalar sağlıyor.
* 31 Aralık 2015 itibarıyla MetLife, 47 eyalette ve Washington D.C.’de 425 farklı, kar amacı gütmeyen belediye işletmesinde yatırımlara sahiptir.
Son 10 yılda MetLife’ın belediye tahvillerindeki yatırımı yüzde 300’den fazla artış göstermiştir.
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155,8 MYR $

68,8 MYR $

65,8 MYR $

61,7 MYR $

50,5 MYR $

22,1 MYR $

17,6 MYR $

12,9 MYR $

10,4 MYR $

Yatırım Sınıfı
Şirket Varlıkları

Mortgage
Kredileri

Yapılandırılmış
Finansman

ABD Hazinesi
ve Acente

Yabancı
Devlet

Nakit ve Kısa
Vadeli Yatırımlar

Yatırım Altı Sınıf
Şirket Varlıkları

Gayrimenkul
Payları

Şirket Hisse
Senetleri

Değer Yaratma, Geleceğe Yatırım Yapma
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Üç Savunma Hattı Modeli
2015 yılında tüm çalışanlar için «Üç Savunma Hattı» adında zorunlu bir risk yönetimi eğitim kursu uyguladık. Çalışanlar, MetLife’ta riski yönetmeye yardımcı
olmadaki kendi rolleri de dahil olmak üzere çeşitli savunma hatlarını anlamak amacıyla interaktif bir modüle erişim sağladı. Bugüne kadar çalışanların yüzde
98’i kursu başarılı bir şekilde tamamladı.

1. SAVUNMA HATTI

2. SAVUNMA HATTI

3. SAVUNMA HATTI

İş Liderliği

MetLife Üst Yönetimi

Yönetim

İş Kolları, Kurumsal Fonksiyonlar

Risk Yönetimi, Kurumsal Etik ve
Uyum ile BT Riski ve Güvenlik

Kurumsal İç Denetim

Birincil Sorumluluk ve Hesap Verme;
riskleri belirler, değerlendirir ve azaltır.

Etik ve Dürüst Şekilde Faaliyet Gösterme
Ö N E ÇI K A N L A R :

Gözetim ve Danışma; şirkete tavsiyede
bulunur, genel riskleri izler ve birinci
hattı kontrol eder.

Bağımsız Denetim; bağımsız
ve objektif görüş sağlar.

MÜŞTERİLERİMİZ VE HİZMET VERDİĞİMİZ TOPLUMLAR
İÇİN EN YÜKSEK ETİK DAVRANIŞ STANDARTLARINA UYUYOR
VE GÜVENİLİR BİR ORTAK OLARAK HAREKET EDİYORUZ.
MetLife’ın etik, dürüstlük ve risk yönetimi kültürü, şirketimizin dokusuna işlemiştir; yani tüm düzeylerdeki ve tüm
departmanlardaki çalışanlar sorumluluk üstlenir. Şirket stratejimize uyumlu olması için etik değerlerimizi ve risk
yönetimi uygulamalarımızı sürekli olarak değerlendiriyor ve geliştiriyoruz. Bu yaklaşım, müşterilerimizin üstlenmek
zorunda olmadıkları riski bizim üzerimize alacağımıza güvenmesini sağlar.

Risk raporlama, stres testi prosedürleri ve risk komiteleri genişletildi.
Etik kültür oluşturma kararlılığımızın bir parçası olarak Global Etik
Değerlendirmesi başlatıldı.
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Kurumsal Risk Yönetimi Araçlarını İyileştirme
2015 yılında risk yönetimi çerçevemizde bir dizi iyileştirme yaptık. Kurumsal Risk İştahı Bildirimi’ne ek olarak MetLife, anahtar
bölgelerimizin (Kuzey-Güney Amerika, Asya ve EMEA) her biri
için risk iştahı bildirimleri uyguladı. Ayrıca şirket farklı ülkeler ve
bölgelerde en iyi uygulamaları gerçekleştirmek ve artan yasal
uyum beklentilerini karşılamak amacıyla risk komitelerini ve
risk raporlamasını genişletti. MetLife stres testi prosedürlerini
de GAAP, Zorunlu ve Ekonomik Sermaye de dahil olmak üzere
çok sayıda sermaye penceresini kapsayacak şekilde genişletti.

2015 Global Etik
Değerlendirmesi
MetLife etik bir kültür oluşturma ve sürdürme kararlılığındadır.
Bu kararlılığı desteklemek amacıyla 2015 yılında MetLife bir
Global Etik Değerlendirmesi gerçekleştirdi. Değerlendirmenin
sonuçlarını ele almak için şimdi bir eylem planı geliştiriyoruz.
2016 yılında bu planı global operasyonlarımızda uygulamayı
amaçlıyoruz. 2017 sonunda bu eylemlerin etkinliğini ölçmek
amacıyla bir takip anketi yapacağız.

Etik ve Dürüst Şekilde Faaliyet Gösterme
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Erişimi Artırma

rNPS SKORU:

MetLife, ürünlerimizin ve hizmetlerimizin tasarımında ve dağıtımında sürekli
olarak yenilik yapmaktadır. Amacımız, geleneksel olarak yüksek kaliteli finansal
hizmetlere erişimi olmayanlara bunları daha erişilebilir kılmaktır. Üç örnek:

2014’ten
2015’e

• Educare: Asya’da Yeni bir Eğitim Ürünü Educare, anne-babaların
çocuklarının doğumundan üniversiteden mezuniyetine kadar her adımı
geliştirmesine yardımcı olan türünün tek örneği bir birikim planıdır.
• Met99: Meksika için Esnek ve Uygun Fiyatlı Sigorta Met99, Meksika’da
alt-orta gelirli çalışanların finansal katılımını güçlendiren bir hayat
sigortası ürünüdür.
• Mısır’da Yeni Banka İş Ortaklığı MetLife Alico ve ALEXBANK, bankanın
Mısır’daki 170 şube ağında 1,6 milyon müşteriye kapsamlı sigorta çözümleri
sunmak amacıyla stratejik bir iş birliği başlattı.

%35 ARTTI

Bireysel etkileşimlerde NPS’nin izlenmesine ek olarak,
MetLife müşterilerimizle uçtan uca ilişkimizi
anlamaya ve iyileştirmeye odaklanmaktadır.
Satmetrix’in ABD hayat sigortası şirketlerinin ilişki Net
Tavsiye Skorlarını (rNPS) inceleyen raporu, MetLife’ın
performansının 2014’ten 2015’e %35* yükseldiğini
göstermektedir.
* Kaynak: Satmetrix 2016 ABD Hayat Sigortası Karşılaştırma Ölçütü

Müşterilere Odaklanma
Ö N E ÇI K A N L A R :

İlk çağrıda çözüm, müşteri memnuniyeti ve İşlemsel Net Tavsiye Skoru açısından ABD çağrı
merkezlerimizdeki hedefleri aştık; MetLife için tarihi yüksek seviyelere ulaştık.
Altyapımızı modernize etmek ve farklı bir müşteri deneyimi sunmaya odaklanarak ileri düzey
kabiliyetler geliştirmek için teknoloji ve operasyonlara 300 milyon dolara varan yatırım yaptık.
Müşterilerin teminat almasını ve poliçelerini yönetmesini kolaylaştıran ilk tamamen dijital otomobil
sigortası deneyimi olan MyDirect’i başlattık.
110’dan fazla ülkede müşterilere hak çözümleri sunmak amacıyla bir ortak girişim çerçevesinde
AXA ile MAXIS Global Haklar Ağımızı güçlendirdik.

MetLife Global Impact 2015 Yönetici Özeti

SIRA DIŞI MÜŞTERİ DENEYİMLERİ GELİŞTİRMEK VE
SÜRDÜRMEK EN ÖNEMLİ ÖNCELİĞİMİZ.
Müşterilerimizin ihtiyaçlarını dikkatle dinliyor ve ürünlerimize kolay erişim sunmak ve kapsamlı destek sağlamak amacıyla çok
çalışıyoruz. Teknolojiye yatırımdan süreçlerin standartlaştırılmasına ve yenilikçi ürün çözümlerinin tasarlanmasına kadar, sıra dışı
müşteri deneyimleri sunmayı amaçlıyoruz.

LumenLab MetLife’ı Kullanarak Yenilikçilik Kültürü Oluşturma
2015 yılında hayata geçirilen ve inovasyon uzmanları tarafından yönetilen
LumenLab, Asyalı müşterilerin Sağlık, Varlık ve Yaşlanma konularındaki ihtiyaçlarını hedefleyen yeni işlerin oluşturulmasına personeli teşvik eden ve bu konuda
destekleyen türünün tek örneği bir yenilikçilik merkezidir.
2015 yılında LumenLab, Asya’da 15 çalışma atölyesi ve eğitim kampı düzenledi.
Ülke içindeki ekiplerin müşteri görüşlerini ve Lumenlab inovasyon uzmanlarının organik fikirlerini birleştiren bir dizi iş fikri, «test et ve öğren» pilot süreci
kullanılarak araştırılıyor. Bu fikirler arasında, oyun tarzında bir sağlık eğitimi test
uygulaması olan BerryQ; yönlendirmeli ve yapılandırılmış nesiller arası hikaye
anlatım platformu Rememory ve çeşitli hizmetlerde saydamlık sunan ve eğitimi destekleyen bir çevrimiçi sigorta aracı olan Misir bulunuyor. 2016 yılında
Malezya, Vietnam, Japonya, Çin, Hindistan ve Singapur’da ek eğitim kampları
düzenlenecek.

MetLife İnovasyon Merkezi

Müşterilere Odaklanma
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Organizasyonel Sağlık Hedefimiz
Motivasyonel Liderlik: Çalışanların dürüst, şeffaf ve açık diyalog yoluyla ortak vizyonumuzun
başarılması sürecine katılımını destekleyen ve çalışanları bu yönde teşvik eden olumlu bir ekip
ortamı oluştururuz.
İşine Bağlı Yetenekler: Üstün sonuçlar almaya odaklı, net hedeflere sahip, yetenekli ve
motivasyonu yüksek çalışanlar yetiştirir ve kişisel gelişim fırsatları sunarız.
Müşteri Odaklılık: Fikirlerin kaynağına bakılmaksızın müşterilerimize şirketin en iyi hizmetlerini
sunarak, müşterilerin bizimle çalışmasını kolaylaştırırız.

METLIFE, ÇALIŞANLARIN İŞİNE BAĞLI, YARATICI VE YÜKSEK
MOTİVASYONLU OLDUĞU BİR İŞ YERİ KÜLTÜRÜ GELİŞTİRMEYE
ÇALIŞMAKTADIR.
Çalışmak için Harika Bir İş Yeri Oluşturma

Çalışanlara eşsiz beceri ve kabiliyetlerini geliştirebilecekleri çeşitli fırsatlar sunuyoruz ve bu sayede, başarımızı güçlendiren
müşteri odaklı ürünler sağlayabiliyoruz. Herkesin işe odaklılığını sürdürmesi sayesinde çalışmamız gerçek anlamda global
One MetLife’ı ortaya çıkaracaktır.

Ö N E ÇI K A N L A R :

Global Organizasyonel Sağlığı Ölçme

Tedarikçi Çeşitliliğini Teşvik Etme

Organizasyonel Sağlık Anketi’ne 40.000 çalışanın katılımı, öncelikli alanlarda gerçekleştirdiğimiz
önemli iyileştirmeyi gösteriyor.

MetLife’ın organizasyonel sağlık anketi, şirketin araçları, süreçleri ve davranışlarını vizyonumuz, stratejimiz ve değerlerimizle daha uyumlu hale getirmemize
yardımcı olur.

MetLife’ın ilk global sağlık programı olan «Wellness for Life» başlatıldı.

MetLife iş gücünün çeşitliliğinden yararlandığı gibi çeşitli iş ortaklarının
yenilikçiliği ve çevikliğinden yararlanır. 2003 yılında kurulan ödüllü tedarikçi
çeşitlilik programı, iş stratejimizin önemli bir unsudur. Program, farklı tedarikçilerle
ilişkileri geliştirirken, ekonomik büyüme ve iş oluşturmayı güçlendirir.

Çeşitlilik ve Katılım Kültürünü Sürdürme

Çeşitlilik ve katılımın şirketin kültürüne entegrasyonunu ölçmek amacıyla Katılım Endeksi uygulandı.
Tedarikçi harcamalarımızın %10.2’den fazlasını teşkil eden 700’den fazla çeşitli iş ortağıyla iş yapıldı.
Çalışanların kariyer fırsatlarını araştırmasını ve yeteneği yönetmesini kolaylaştıran Global Kademelendirme
Çerçevesi oluşturuldu.

MetLife Global Impact 2015 Yönetici Özeti

MetLife’ın çeşitlilik ve katılıma (D&I) bağlılığı, iş başarımızın ayrılmaz bir parçasıdır.
Yetenekli, zengin çeşitlilikteki çalışanlar yeni bakış açıları, stratejik düşünme ve
yenilikçi sorun çözme sağlar. Bu şekilde global pazarları anlamak, müşterilerle
güçlü ilişkiler kurmak ve çalıştığımız ve yaşadığımız toplumlarda bağlantılar
geliştirmek için daha donanımlıyız.
2015 yılında MetLife, global çeşitlilik ve katılım çalışmalarımızın durumunu
anlamak için MetLife’ın yıllık Organizasyon Sağlığı Anketi’nden alınan bir
katılım dizini kullandı. MetLife çalışanları Haziran 2015’te MetLife’ın ikinci yıllık
Katılım Anketi’ni de kutladı. Bu yılın kampanyası, hüküm vermeden kültürel
varsayımları anlama ve takdir etme kabiliyeti olan Kültürel Uyuma odaklandı.

İleriye dönük olarak, yenilikçi iş çözümleri sunan yeterince temsil edilmeyen
şirketlerle iş ortaklığı yapmak amacıyla global tedarikçi çeşitliliği organizasyonlarıyla olan bağlantımızı güçlendirmeye ve programımızı global olarak genişletmeye odaklanıyoruz.
Ayrıca global ekonomik kalkınma için kadın işletme sahiplerinin kritik olduğunu
da kabul ediyoruz; bu nedenle MetLife global faaliyet gösterdiğimiz alanlarda
kadınların sahip olduğu işletmelerle çalışmalarımızı artırmaya odaklanmaktadır.

Çalışmak için Harika Bir İş Yeri Oluşturma
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MetLife, basit güçlü bir içgörüden yola çıkarak kurulmuştur: Herkes hayattan daha fazlasını istemek için doğru finansal araçlara ihtiyaç duyar. 1976 yılından bu
yana MetLife Foundation, insanlar, aileler ve hizmet verdiğimiz toplumlarda pozitif bir fark yaratmak amacıyla 700 milyon dolardan fazla bağış yapmıştır.
2013 yılında MetLife Foundation, düşük gelirli bireylerin ve ailelerin formal finansal sektöre katılmasına ve sektörden en üst düzeyde yararlanmasına yardımcı
olmak amacıyla beş yılda kullanılmak üzere 200 milyondan fazla fon ayırdı. Beş yıllık stratejik planımızın ikinci yarısına girerken MetLife Foundation, şimdiye
kadar yaptığı 100 milyon doların üzerindeki harcamalarla hedefine kararlılıkla ilerliyor.
MetLife Foundation, tüm dünyadaki toplulukları olumlu etkilemek amacıyla sağlık ve tıbbi araştırma, sanat ve kültür, afet yardımı ve gönüllü çalışmalara
odaklanan çeşitli yardım girişimlerinde bulunmaktadır.

TÜM DÜNYADA OLUMLU BİR FARK YARATMAK AMACIYLA METLIFE
FOUNDATION, 1976 YILINDAN BU YANA 700 MİLYON DOLARDAN
FAZLA YARDIM SAĞLAMIŞTIR.
MetLife Foundation’ın misyonu, yüksek kaliteli finansal hizmetlere erişim ve bu konuda danışmanlık sağlayan etkin organizasyonlarla iş birliği yaparak düşük
gelirli insanların finansal durumunu iyileştirmektir. Finansal hizmetlerin tüm insanlar tarafından anlaşılmasını ve kullanılmasını sağlamak ve hayatlarını yönetme
ve iyileştirme imkanları sunmak amacıyla hem gelişmekte olan hem de gelişmiş ekonomilerde çalışıyoruz.

MetLife Foundation: Fark Yaratma

Bilgi
Ö N E ÇI K A N L A R :

MetLife ve MetLife Foundation tarafından finansal katılım, sağlık ve tıbbi araştırma, afet yardımı,
kültür ve sanat ve çalışan katılımını kapsayan 49 milyon dolarlık toplam bağış yaptı.
12 ülkede 600’den fazla gönüllünün katıldığı bir gönüllü çalışma ve rehberlik programı olan
LifeChanger’ı da kapsayan, 72.000 saatten fazla gönüllü çalışması gerçekleştirildi.

Hizmetler

Müşterilerin:

Müşterilerin:

• Gelecekle ilgili finansal kararlar

• Finansal ihtiyaçlarını

almada bilinçli olması ve
kendine güvenmesi için

• Finansal sektörün
ihtiyaçlarını
karşılamaya
hazır olması için

bugün ve gelecekte
de karşılayan güçlü
organizasyonlardan
hizmet alması için

• Finansal kabiliyet

ve sağlıklarını
geliştiren ürün
ve hizmetlere
erişebilmesi ve
kullanabilmesi için

Finansal katılım 100 milyon dolardan fazla yardımla, 2017’ye kadar beş yıl içinde 200 milyon
dolarlık yardım hedefimizi yarıladık.

İçgörü
Finansal katılım sektörünün:

• Yüksek kaliteli araştırma ve liderlik yoluyla birbirinden
öğrenebilmesi için

• En iyi uygulamaları paylaşmak ve sektör önceliklerini
belirlemek amacıyla toplantılar ve konferanslarla
birbirinin çalışmasını destekleyebilmesi için

MetLife Global Impact 2015 Yönetici Özeti

MetLife Foundation: Fark Yaratma

12 13

2015 yılı, önemli çevresel taahhütler ve başarılar ile MetLife için bir dönüm noktasıydı. Aşağıdakileri gerçekleştirerek sürdürülebilirlik programımızı gerçekten
global kapsamlı bir program haline getirdik:
• İlk global çevre hedeflerimizi belirledik,
• Kapsamlı bir global çalışan katılımı programı olan «Our Green Impact» i başlattık,
• Tüm dünyadaki çevreci binalarımızın sayısını artırdık ve
• Tedarik zinciri sürdürülebilirlik programımıza her zamankinden daha fazla tedarikçinin katılımını sağladık.

METLİFE GELECEK NESİLLERE SAĞLIKLI BİR GEZEGEN BIRAKMAK İÇİN
BUGÜN ÇEVREYİ KORUMAYA KARARLIDIR.
Bu kararlılığı desteklemek amacıyla karbon azaltma programları, enerji tasarruflu girişimler, atık azaltma, geri dönüştürme ve
yeniden kullanma çabaları, çevre sorunları ve sağlıklı yaşam tarzı seçeneklerine çalışanların katılımı yoluyla çevresel etkimizi
en aza indirmeye çalışıyoruz.

Çevreyi Koruma
Ö N E ÇI K A N L A R :

Karbon nötrleme taahhüdünde bulunan ABD merkezli ilk sigorta şirketiyiz. Global çevre
hedefleri belirledik. 2020 yılına kadar sera gazı emisyonlarını ve enerji kullanımını %10 azaltma
taahhüdünde bulunduk.

Global Çevresel Hedeflerimiz:

KARBON
NÖTRLEME: 0

GLOBAL ENERJİ
TÜKETİMİ: -%10

MetLife, 2016 yılı sonuna kadar ve sonrasında, portföyümüzde
enerji veriminin uygulanması ve çalışanların iş seyahatlerinin
azaltılması için iş birliği teknolojilerinin daha fazla kullanılması
yoluyla karbon nötrlemeyi başaracaktır.

MetLife, 2020 yılına kadar şirketin global faaliyet alanında
enerji tüketimini (2012’deki başlangıca kıyasla) yüzde
10 azaltacaktır.

LOKAL KARBON
EMİSYONLARI: -%10

EN BÜYÜK TEDARİKÇİ
AÇIKLAMALARI: 100

MetLife, 2020’ye kadar lokasyon bazlı karbon emisyonlarını
(2012’deki başlangıca kıyasla) yüzde 10 azaltacaktır.

MetLife, 2020 yılına kadar 100 önemli tedarikçisinin sera
gazı emisyonlarını ve emisyon azaltma faaliyetlerini halka
açıklamasını şart koşacaktır.

Sera Gazı Yönetimi—Hedef Belirleme Mükemmelliği alanında İklim Liderliği Ödülü ile
EPA tarafından takdir edildik.

MetLife Global Impact 2015 Yönetici Özeti

Çevreyi Koruma

14 15

Yasal Açıklamalar
İleriye Dönük Açıklamalara İlişkin Not
Bu materyaller, 1995 tarihli Özel Hisse Senetleri Hukuki İhtilaf Reformu Yasası kapsamında, ileriye dönük
açıklamalar içeren veya bunlara dayanan bilgiler içerebilir veya atıf yoluyla bu bilgileri kapsayabilir.
İleriye dönük açıklamalar, gelecekteki olayların beklentilerini veya tahminlerini belirtir. Bu açıklamalar,
tarihsel veya güncel olgularla sıkı biçimde ilgili olmadan tanımlanabilir. Gelecekteki faaliyet veya finansal
performans bağlamında gelecek dönemlerle bağlantılı olarak, «ummak», «tahmin etmek», «beklemek»,
«öngörmek», «niyet etmek», «planlamak», «inanmak» ve benzer anlamdaki diğer kelime veya terimler
kullanılır. Bunlar özellikle, gelecekteki eylemler, ileriye dönük hizmet veya ürünler, güncel ve beklenen
hizmet veya ürünlerin gelecekteki performans veya sonuçları, satış faaliyetleri, giderler, yasal işlemler gibi
yükümlülüklerin sonucu, operasyon ve finansal sonuçlardaki eğilimlere ilişkin açıklamaları içerir.
İleriye dönük herhangi bir açıklama veya tüm açıklamalar aksi şekilde sonuçlanabilir. Yanlış varsayımlardan,
bilinen veya bilinmeyen risk ve belirsizliklerden etkilenebilir. MetLife, Inc., bağlı ortaklıkları ve iştiraklerinin
fiili gelecek sonuçlarını belirlemekte bu gibi birçok faktör önemli olacaktır. Bu açıklamalar, güncel
beklentilere ve güncel ekonomik ortama dayanır. Önceden tahmin edilmesi güç bazı risk ve belirsizlikler
içerebilirler. Bu açıklamalar, gelecekteki performansın garantisi değildir. Gerçek sonuçlar, ileriye dönük
açıklamalarda ifade veya ima edilenlerden büyük ölçüde farklı olabilir. Söz konusu farklılıklara neden
olabilecek riskler, belirsizlikler ve diğer unsurlar MetLife, Inc.’ın ABD Sermaye Piyasası Kurulu’na sunduğu
bildirimlerde tanımlanan riskleri, belirsizlikleri ve diğer unsurları içerir. Bu faktörler arasında: (1) küresel
sermaye piyasalarındaki zor koşullar; (2) kredi olanaklarımız, ücret geliri ve piyasayla ilgili gelir üretmek
ve zorunlu karşılık gereksinimlerini finanse etmek de dahil olmak üzere sermayeye erişim sağlama
kabiliyetimizi etkileyebilecek ve bağlı reassürans kuruluşlarıyla ve bu riskleri yönetme düzenlemeleriyle
bağlantılı varlık destekleme riskleri dahil olmak üzere belirtilen varlıkların değerindeki azalmalarla
bağlantılı olarak taahhüt vermemizi veya ödeme yapmamızı gerektirebilecek likidite ihtiyaçlarını karşılama
kabiliyetimizi etkileyebilecek küresel sermaye ve kredi piyasalarındaki bozulmalar ve artan değişkenlikler;
(3) Avrupa’daki bozulma ve bir veya daha fazla ülkenin Euro bölgesinden çıkması sonucunda finansal
ve sermaye piyasası risklerine maruz kalma; (4) MetLife, Inc.’ın banka dışı sistematik açıdan önemli
finansal kurum olarak tanımlanması veya başka türlü bizimle ilgili kapsamlı finansal hizmetler
düzenleme reformunun etkisi; (5) iş yapma tarzımızı etkileyebilecek ve belirli finansal kurumları tasfiyeye
zorlayabilecek Dodd-Frank Wall Street Reformu ve Müşteri Koruma Yasası çerçevesinde gereken veya
izin verilen çeşitli kural belirleme girişimleri; (6) ürün veya hizmetlerimizin maliyetini veya bunlara yönelik
talebi etkileyebilecek veya çalışanlara hak sağlamanın idari yüklerini artırabilecek sigortacılık, uluslararası
veya diğer operasyonlarımızla ilgili düzenleyici, yasal veya vergi değişiklikleri; (7) davalar, tahkim veya
düzenleyici soruşturmaların olumsuz sonuçları veya diğer sonuçları; (8) (a) şirket satın almalarından, bu
satın alınan şirketlerin entegrasyonundan ve yönetiminden, (b) şirketlerin satış, ilk halka arz, yeniden
yapılanma veya başka bir şekilde satılmasından, (c) ortak girişimler oluşturulmasından veya (d) tüzel kişilik
yeniden yapılanmalarından kaynaklanan zorlukları, öngörülmeyen yükümlülükleri, varlık kayıplarını veya
derecelendirme kuruluşu kararlarını yönetme kabiliyetimiz; (9) bir hisse senedi ödünç verme programı
ve diğer işlemlere katılımımız sonucunda potansiyel likidite riskleri ve diğer riskler; (10) yatırım kayıpları
ve temerrütler ve yatırım değerlemelerindeki değişiklikler; (11) yatırım değerlemeleri, ertelenen poliçe
satın alma maliyetleri, ertelenen satış teşvikleri, alınan iş değeri veya şirket değeriyle ilgili varsayımlardaki
değişiklikler; (12) şirket değeri zedelenmesi ve realize olan kayıplar veya likit olmayan varlıklarla ilgili
piyasa değeri bozulmaları; (13) mortgage kredilerimizdeki temerrütler; (14) bizi olumsuz etkileyebilecek
diğer finansal kurumların temerrütleri veya bozulan krediler; (15) uluslararası operasyonlarımızla ilgili
ekonomik, siyasi, hukuki, para birimi ve döviz kuru dalgalanmaları dahil diğer riskler; (16) tazminat ödeme
kabiliyetimizin, finansal gücümüzün veya kredi notumuzun indirilmesi; (17) Metropolitan Life Insurance
Company’nin yeniden yapılandırılmasıyla bağlantılı olarak oluşturulan «kapalı blok» deneyimindeki
zayıflama; (18) reassürans veya tazminat düzenlemelerinin etkinliği ve bulunabilirliği ile karşı tarafların
temerrüde düşmesi; (19) mevcut tazminat deneyimi ile risk değerlendirmesi ve karşılama varsayımları
arasındaki farklar; (20) risk yönetimi politikalarının ve prosedürlerinin etkin olmaması; (21) afet kayıpları;

(22) zorunlu hayat sigortası rezerv finansmanında artan maliyet ve sınıflı piyasa kapasitesi; (23) fiyatlandırma,
yeni rakiplerin piyasaya girmesi, distribütörlerin birleşmesi, yeni ve mevcut rakipler tarafından ve
yeni ürünlerin geliştirilmesi dahil personel konusunda artan rekabet; (24) hisse senedi piyasalarındaki
önemli düzeyde ve sürekli düşüşler veya aşırı oynaklık, faiz oranlarının düşmesi, beklenmeyen poliçe
sahibi davranışı, ölüm veya yaşam uzunluğu, temerrüt riski ayarlaması dahil değişken yıllık gelir sigortası
teminatı ile ilgili kayıplara maruz kalma; (25) MetLife, Inc.’ın temettü ödeme veya hisse senedi satın alma
kabiliyetini etkileyen düzenleyici veya diğer kısıtlamalar; (26) MetLife, Inc.’ın bir holding şirketi olarak nakit
akışı hedeflerini karşılamak ve borç ödeme yükümlülüklerini yerine getirmek için başlıca bağlı ortaklıkların
temettülerine güvenmesi ve bağlı ortaklıkların bu temettüleri ödeme kabiliyetiyle ilgili düzenleyici
kısıtlamalar; (27) MetLife, Inc.’ın Yönetim Kurulunun, MetLife Poliçe Sahibi Tröstü oylama hükümleri
kanalıyla hissedar oylarının sonuçlarını etkilemesi olasılığı; (28) muhasebe standartları, uygulamaları ve/
veya politikalarındaki değişiklikler; (29) emeklilik ve emeklilik sonrası hak planları ve sağlık bakımı ve diğer
çalışan hakları ile ilgili artan giderler; (30) fikri mülkiyet haklarımızı koruyamamamız veya başkalarının fikri
mülkiyet haklarının ihlali iddiaları; (31) satış temsilcileri işe alamamamız ve işte tutamamamız; (32) MetLife’ı
ilgilendiren devir almaları ve şirket birleşmelerini geciktirebilecek, erteleyebilecek veya önleyebilecek
kanun hükümleri ve kuruluş belgelerimiz; (33) terör saldırıları, siber saldırılar, diğer düşmanca davranışlar
veya doğal afetler gibi felaketlerin iş bozucu veya ekonomiyi daraltıcı etkileri ve yatırım portföyümüzün
değerini, felaket kurtarma sistemlerimizi, siber ve diğer bilgi güvenliği sistemlerimizi ve yönetim
devamlılığı planlamamızı etkileyen diğer ilgili etkiler; (34) çalışanları aşırı risk almaya teşvik etmekten
kaçınmada program ve uygulamalarımızın etkinliği ve (35) zaman zaman MetLife, Inc.’ın SEC’ye yaptığı
bildirimlerde açıklanan diğer riskler ve belirsizlikler bulunmaktadır.
MetLife, Inc.’in geleceğine dönük bir açıklama yapması ve daha sonra bu açıklamanın gerçekleşmeyeceğini
fark etmesi halinde, kamuya herhangi bir düzeltme veya güncelleme yayınlama zorunluluğu yoktur.
Lütfen MetLife, Inc.’in ABD Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığı bildirimlerde ilgili konulardaki diğer
açıklamalarına bakınız.

Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri Dışı (GAAP Dışı) Finansal Bilgilerle İlgili
Açıklayıcı Not
Yönetilen Varlıklar (aşağıda tanımlanan şekilde) Amerika Birleşik Devletleri’nde genel olarak kabul edilen
muhasebe prensipleri («GAAP») dışındaki metodolojileri temel alan bir finansal ölçüttür. MetLife, genel
hesap yatırım portföyündeki aktif olarak yönetilen ve tahmini rayiç değeri yansıtan varlıkları tanımlamak
için «Yönetilen Varlıklar»ı kullanmaktadır. MetLife, Yönetilen Varlıkların kullanımının, poliçe kredileri,
diğer yatırım varlıkları, satış amacıyla tutulan mortgage kredileri ve konsolide seküritizasyon kuruluşları
tarafından tutulan ticari mortgage kredileri gibi varlıkları hariç tutarak (bu varlıkların tamamı MetLife’ın
genel hesap yatırım portföyünde aktif olarak yönetilmemektedir) genel hesap yatırım portföyünün
anlaşılmasını ve karşılaştırılabilirliğini kolaylaştırdığına inanmaktadır. Rayiç değerli opsiyon ve hisse senedi
alım satım işlemleri de başlıca sözleşme sahibi tarafından yönlendirilen birim bağlantılı yatırımlardan
oluştuğundan dolayı hariç tutulmaktadır; bu fonların yatırımını MetLife değil, sözleşme sahibi
yönlendirmektedir. Mortgage kredileri ve belirli gayrimenkul yatırımları da defter değerinden tahmini rayiç
değere ayarlanmıştır. Yönetilen Varlıkların Toplam Yatırımlara mutabakatı aşağıda açıklanmıştır. MetLife’ın
yatırımları hakkında ek bilgiye MetLife, Inc.’ın 31 Aralık 2015 tarihinde sona eren Çeyrek Dönem Finansal
Eki’nden ve MetLife, Inc.’ın 31 Aralık 2015 tarihinde sona eren yıla ait Form 10-K’daki Yıllık Raporundan
ulaşılabilir; her iki belgeye http://investor.metlife.com adresindeki MetLife’ın Yatırımcı İlişkileri web
sayfasından ulaşılabilir. Yönetilen Varlıklar, GAAP dışı bir finansal ölçüttür ve en doğrudan karşılaştırılabilir
GAAP ölçütü olan Toplam Yatırımların alternatifi olarak görülmemelidir.
Garantiler belirli sigorta ve hayat sigortası ürünleriyle ilgilidir (hisse senetleri, değişken veya yatırım
danışmanlığı ürünleriyle ilgili değildir) ve ürün koşulları, hariç tutma ve sınırlama ve sigorta şirketinin
tazminat ödeme kabiliyeti ve finansal gücüne bağlıdır.

TOPLAM YATIRIMLARIN YÖNETİLEN VARLIKLARLA MUTABAKATI
(milyar $)

12/31/15

Toplam Yatırımlar
> Artı Nakit ve Nakit Eşdeğerleri
> Artı Rayiç Değer Ayarlamaları
> Eski Konsolide Seküritizasyon Kuruluşları tarafından Tutulan Ticari Mortgage Kredileri
> Eski Poliçe Kredileri
> Eski Diğer Yatırım Varlıkları
> Eski Satış Amaçlı Tutulan Mortgage Kredileri
> Eski Rayiç Değer Opsiyonu ve Hisse senedi Alım Satımları

$495,5
12,8
6,3
0,2
11,3
22,5
—
15,0

Yönetilen Varlıklar

$465,6
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GLOBAL IMPACT’İN VİZYONU
Müşterilerin daha iyi yaşamasına yardımcı olmak konusundaki köklü geçmişimizi temel
alarak MetLife, tüm dünyadaki insanların, ailelerin ve toplumların yarının olanaklarını
genişletmesine yardım etmeye kararlıdır. Tüm müşterilerimizin güvenini korumak ve
hizmet verdiğimiz toplumlarda istikrarı geliştirmek amacıyla yoğun bir şekilde çalışıyoruz.

MetLife, Inc.
200 Park Avenue
New York, NY 10166
www.metlife.com
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