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Navigating Life Together

MetLife Hakkında
MetLife, Inc., bağlı ortaklıkları ve iştirakleri kanalıyla (“MetLife”), bireysel ve kurumsal
müşterilerinin değişen dünyada ilerlemelerine yardımcı olmak amacıyla sigorta, yıllık
gelir sigortaları, çalışan yan hakları ve ve varlık yönetimi sağlayan dünyanın lider finansal
hizmetler şirketlerinden biridir.
1868'de kurulan MetLife, 40’tan fazla ülkede faaliyet göstermektedir ve Amerika Birleşik
Devletleri, Japonya, Latin Amerika, Asya, Avrupa ve Orta Doğu’da lider konumdadır.
Ayrıntılı bilgi için www.metlife.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Amacımız: Daha Korunaklı Bir Dünya
İnşa Etme
MetLife tüm dünyada nesiller boyu insanların finansal durumlarını,
varlıklarını, ailelerini ve geleceklerini korumasına yardımcı oldu.
Bu süreçte aileleri koruma, toplumlara hizmet sunma ve bir bütün
olarak toplumumuzu güçlendirme kararlılığımızı sergiledik.
Farklı ortamlarda gelişebilecek daha güçlü ve daha çevik bir
şirket inşa ediyoruz. MetLife'ı dönüştürüyoruz ve varlık yönetimi,
çalışan hakları ve finansal koruma alanlarındaki uzmanlığımızdan
yararlanan yeni fırsatları değerlendiriyoruz. İnovasyona yatırım
yapıyor, yeni kurulan şirketlerle iş birlikleri kuruyor, işimizi
dijitalleştiriyor ve değişen dünyada rekabet edebilecek şekilde
donanıyoruz. MetLife olarak daha korunaklı bir dünya kurmak
için çok çalışıyoruz.
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Bu belge, MetLife’ın 2017'deki kurumsal sorumluluk önceliklerinin,
hedeflerinin ve kaydettiği ilerlemenin bir özetidir. Nasıl global etki
yarattığımız hakkında daha fazla bilgi için metlifeglobalimpact.com
adresinden raporun tamamını okuyabilirsiniz.
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Başkan ve CEO’nun Mesajı
2017 yılı, MetLife’ın tarihinde en büyük dönüşümlerin yaşandığı dönemlerden biriydi. 1868'de
şirketin kuruluşuna kadar uzanan ABD perakende iş birimimizin ayrılması, daha güçlü nakit akışına
sahip daha basit, daha az sermaye yoğun bir şirket olma stratejimizin köşe taşıydı.
Bir sonraki ekonomik çöküş ne zaman olur bilemiyoruz ancak MetLife'ın fırtınaya iyi hazırlanmış
olacağını bekliyoruz.

MetLife Başkanı, Yönetim
Kurulu Başkanı ve CEO'su
Steve Kandarian, MetLife’ın
150. kuruluş yıldönümünün
kutlandığı bir etkinlik için
Mart ayında New York
Borsası'ndaydı.

İşimizi koruma ve ücrete dayalı ürünler üzerine kurmaya ve müşterilerimize daha iyi hizmet
sunmak için dijital kabiliyetlerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. 2017 yılında güçlü finansal
performans sağladık ve hisse başına düzeltilmiş kazancımızı yüzde 8 artırdık.
MetLife sadece iş faaliyetlerinde değil aynı zamanda kurumsal sorumluluk çalışmalarında da
sürekli iyileştirme yapmaya kararlıdır.
Bugün yatırımcılar, düzenleyiciler, sivil toplum kuruluşları ve diğerleri, geniş bir dizi kurumsal
sorumluluk ölçütleri açısından şirketlerin performansına her zamankinden daha yakından bakıyor.
Geçen yılın Global Impact raporundan bu yana elde ettiğimiz başarılardan bazıları:
•

 osyal ve çevresel faydalar sağlamanın yanı sıra ekonomik gelir üretmek amacıyla Amerika
S
Birleşik Devletleri'nde makul fiyatlı konut, yeşil enerji, altyapı ve belediye tahvilleri gibi etki
yatırımlarına 2,3 milyar dolar ve diğer ülkelerde etki yatırımlarına 2,5 milyar dolar harcadık.
Bu ilavelerle birlikte etki yatırımları portföyümüz 50 milyar dolara çıktı.

•

 etLife ve MetLife Vakfı aracılığıyla düşük gelirli bireylerin ve ailelerin güvenli ve uygun ücretli
M
finansal ürünler ve hizmetlere erişim sağlamasına yardımcı olan finansal katılım çalışmalarına
ayrılan 30 milyon dolar dahil olmak üzere toplam 45 milyon dolarlık bağış yaptık.

•

İki yıl üst üste Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nde (Kuzey Amerika) yer aldık. DJSI,
sürdürülebilirlik odaklı lider şirketleri takip eden, yaygın kabul görmüş bir kurumsal sorumluluk
standardıdır.

•

İklim konularının raporlanması ve yönetimi konusunda CDP'den (eski adıyla Karbon Saydamlık
Projesi) “A eksi” notu aldık. Bu not ile MetLife, finansal hizmet sağlayıcıları arasında CDP’nin ilk
çeyrekteki “Liderlik” kategorisine girdi.

•

 cak ayında ilk defa tüm sektörler genelinde düzenlenen Bloomberg Cinsiyet Eşitliği
O
Endeksi'nde yer aldık. 2017 ve 2016'da da Bloomberg Financial Services Cinsiyet Eşitliği
Endeksi'nde yer almıştık.

•

 ew York Kadınlar Forumu tarafından Yönetim Kurulumuzda kadınların yüksek oranda temsilinden
N
dolayı “Şampiyon” olarak takdir edildik. Halihazırda, Yönetim Kurulumuzun yüzde 25'i kadın.

•

 .S. Business Leadership Network ve American Association of People with Disabilities'in
U
“Engellilik Katılımı Açısından Çalışmak için En iyi Yerler” sıralamasına girdik. Bu, MetLife'ın
engelli insanlara daha katılımcı bir iş yeri sağlama çabalarından dolayı aldığı ilk takdirdi.

MetLife olarak paydaşlarımızla yapıcı bir şekilde etkileşim kurmaya kararlıyız ve değişen
standartlara uyum için kurumsal sorumluluk çabalarımızı geliştirmemiz gerektiği sonucuna
vardık. Stratejik ve koordineli bir yaklaşıma sahip olmak amacıyla önceliklerimizle uyumlu ve
bizi bu alanda lider olarak konumlandıran bir entegre strateji geliştirmek için yeni bir kurumsal
sorumluluk fonksiyonu oluşturuyoruz.
İşimizi sürdürülebilir ve sorumlu bir şekilde yürütmek amacıyla attığımız adımların tüm
paydaşlarımız için pozitif bir global etki üreteceğine inanıyoruz.

Steven A. Kandarian
Başkan ve CEO
MetLife, Inc.
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MetLife’ın Kurumsal Sorumluluk Stratejisi
MetLife tüm dünyadaki bireyler, aileler ve toplumlar için daha güvenli bir gelecek inşa etmeye kararlıdır.
MetLife; müşterilere sağladığı güvence, ihtiyaç zamanlarında ödediği hasarlar, hizmet sunduğu toplumlardaki faaliyetleri ve
yatırımları ve daha geniş ekonomiye uzun vadeli yatırımlar kanalıyla kurumsal sorumluluğa bağlılık sergilemektedir. MetLife
tüm paydaşlarına sorumlu bir şekilde uzun vadeli değer sunma hedefiyle işini yönetmektedir.

Yatırım yaptığımız
toplumlar için

MetLife uzun vadeli yatırımlar yapar, bu sayede şirket müşterilerine verdiği sözleri tutarken
global ekonominin büyümesine de yardımcı olur.

Paydaşlarımız için

MetLife uzun vadede paydaşlarımız için değer üretir ve adil getiri sunar.

İşimiz için

MetLife; etik, dürüstlük ve risk yönetimi kültürünü, şirketin dokusuna işler. Tüm düzeylerdeki
çalışanlar riski yönetmekle yükümlüdür.

Müşterilerimiz için

MetLife müşterileri dikkatlice dinler ve ihtiyaçlarını gidermek ve hızla değişen beklentilerini
karşılamak için ürün ve hizmetlerini şekillendirir.

Çalışanlar için

MetLife, çalışanlara maaş ödemenin ve yan haklar sunmanın ötesine gider; eğitim ve gelişim
imkanları sağlayarak, sağlığı destekleyerek ve çeşitlilik ve katılımı teşvik ederek 40'tan fazla
ülkedeki global ekibin büyümesine ve gelişmesine yardımcı olur.

Çevre için

MetLife, şirketin çevre ayak izini azaltmıştır ve gelecek nesillere sağlıklı bir dünya bırakmaya
kararlıdır.

Yeterli hizmet
alamayan
insanlar için

MetLife, finansal sağlığı iyileştirmeye odaklanmaktadır. MetLife ve MetLife Vakfı, finansal
katılım çalışmaları için 30 milyon dolar dahil olmak üzere 2017 yılında toplam 45 milyon
dolarlık bağış yapmıştır.

Genel anlamda dünya için değer üretmek işimizin
doğasında vardır. Sosyal güvenlik ağının önemli bir
parçasıyız ve tazminat taleplerine ve çalışan yan
haklarına yılda 45 milyar dolar ödüyoruz. Tarım, konut,
altyapı ve her boyutta şirkete 587,3 milyar dolar yatırım
yapan bir ekonomik kalkınma motoruyuz.
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2017 Global Impact
Öne Çıkanlar
Etki için Yatırım Yapma
•

Etki yatırımlarımızı 50 milyar dolara yükselttik; 2017 sonu itibarıyla
bu yatırımlar Toplam Yönetilen Varlıkların yüzde sekizinden fazlasını
oluşturuyordu.

•

2016 yılından 2017 yılına kadar etki yatırımlarını yaklaşık yüzde 12 arttırdık.

•

ESG girişimlerinde ilerleme kaydetme taahhüdünde bulunduk. 2018 yılında
yeni bir Sorumlu Yatırımlar Stratejileri grubu oluşturarak MetLife Yatırım
Yönetimi'nin ESG platformunu geliştirdik.

Etik ve Dürüstlükle Risk Yönetimi
•

Risk Direktörü rolünü MetLife'ın Yönetim Kurulu'na aldık.

•

Etik değerler ve dürüstlüğün kültürümüzdeki önemini daha da vurgulamak
amacıyla bir global çalışan iletişimleri çalışmasında bulunduk.

•

Bilgilerimizin güvenliğini sağlamak ve MetLife'ın itibarını ve dürüstlüğünü
korumak amacıyla kara para aklamanın önlenmesi, mobil güvenlik ve sosyal
medya güvenliği gibi konularda beş zorunlu eğitim kursu düzenledik.

Daha iyi bir Müşteri Deneyimi için Ürünlerimizin Basitleştirilmesi
•

IBM ile iş birliği yaparak ABD'deki küçük işletmeler için türünün ilk örneği
dijital yan haklar platformunun lansmanını duyurduk.

•

Sunduğumuz ürünleri basitleştirmek ve ürünlerimizi müşteri ihtiyaçlarına daha
net bir şekilde bağlamak amacıyla yeni bir ürün geliştirme süreci oluşturduk.

•

J.D. Power'dan Müşteri Çözümleri Merkezi'nin Otomobil ve Konut sigortası
acentelerine ve brokerlarına (ilk kez) ve Emeklilik Gelir Çözümlerine (üst üste
ikinci yıl) sağladığı Canlı Telefon Kanalı “Üstün Müşteri Hizmetleri Deneyimi”
takdirini kazandık.

MetLife, yaklaşık 1,5 milyon eve yetecek temiz en

Çalışmak için Harika Bir İş Yeri Oluşturma
•

New York City, Tokyo ve Galway'de sağlık odaları, oturarak veya ayakta çalışılabilen masalar ve toplantılar için kafe tarzı alanları olan,
çalışan sağlığı için sınıfının en iyisi standartlara göre ofisler tasarladık.

•

30'dan fazla ülkedeki çalışanlara, Wellness for Life programının ve yerel sağlık destekçileri ağının 350'den fazla etkinliğine erişim sağladık.

•

Basitleştirme ve yönetici esnekliğini arttırma yoluyla performans değerlendirme sürecini iyileştirdik.

Tedarikçi Katılım ve Gelişimini Destekleme
•

MetLife'ın toplam tedarikçi harcamalarının %11,1'ini temsil eden 600’den fazla çeşitli iş ortağıyla iş yaptık.

•

Teklif taleplerinin yüzde 100'ünün en az bir farklı tedarikçi içermesini sağladık.

•

Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli tedarikçi harcamalarıyla 416 milyon dolardan fazla ekonomik çıktıya katkı sağladık ve 2500 kişinin
istihdamını destekledik.

nerji üreten yaklaşık 40 rüzgar ve güneş çiftliğinde özkaynak hissesi sahibidir.

Çevreyi Koruma
•

İki yıl üst üste karbonsuz bir şirket olmayı başardık.

•

17 ülkede 60 enerji verimliliği projesi uyguladık, enerji yönetiminde yüksek standartları olan üç yeni ofis tasarladık ve 20 ülkedeki
çalışanlar için eğitim amaçlı bir enerji eylem kampanyası gerçekleştirdik.

•

MetLife'ın çevreye yönelik çalışan katılımı programı olan Our Green Impact ile 10.000 çalışanı çevre sorumluluğunu arttırmak
üzere harekete geçirdik.

MetLife Vakfı
•

Finansal katılımı iyileştirmek ve daha güçlü toplumlar inşa etmek için 45 milyon dolar katkı sağladık (MetLife Vakfı, MetLife,
Fundación MetLife México ve MetLife Vakfı Korea).

•

Beş yıllık 200 milyon dolarlık finansal katılım hedefimizin 170 milyon dolarını harcayarak, 42 ülkede 6 milyonun üzerinde düşük
gelirli insana ulaştık.

•

Çeşitli organizasyonlarda 66.000 saatten fazla gönüllü çalışma yaptık. Bu saatlerin yüzde kırk beşi, finansal katılım çalışmalarını destekledi.
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Etki için
Yatırım Yapma
MetLife için, dünyayı daha iyi bir
yer yapmak işimizin temel amacıdır.
Bilançomuzun borç tarafında,
2017'de poliçe sahiplerine yaklaşık
45 milyar dolar ödedik. Bilançomuzun
alacak tarafında, MetLife’ın toplam
587,3 milyar dolar yönetilen varlığını
tarım, altyapı, emlak ve çeşitli işlere
yatırarak ekonomik büyümeyi ve
istihdamı destekliyoruz. İşimiz, doğası
gereği çok büyük bir sosyal değer
yaratmaktadır.
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Yatırım yaklaşımımız
Finansal taahhütlerimizi yerine getirmemizi sağlamak için
MetLife rekabetçi, riske göre ayarlanmış getiriler sunan
varlıklara yatırım yapar. Yatırım portföyümüzde sıkı bir risk
yönetimi disiplini uygulayarak, yatırım kararlarımızda ESG
faktörlerini göz önünde bulundururuz.

Etki yatırımları
31 Aralık 2017 itibarıyla
toplam 50 milyar
dolara ulaştı

Etki yatırımlarımız aracılığıyla, ekonomik kar elde ederken
yetersiz hizmet alan toplumlara sosyal ve çevresel faydalar
sağlıyoruz. Bu yatırımlar, toplum ve uygun fiyatlı konut,
yenilenebilir enerji projeleri, altyapı ve belediye tahvilleri için
finansmanı kapsıyor. Etki yatırımları 31 Aralık 2017 itibarıyla
toplam 50 milyar dolara ulaştı.

Çocuklar, MetLife'ın yatırımıyla desteklenen bir SIMA
Fonu projesi olan Greenlight Planet tarafından sağlanan
güneş enerjili ışığı kullanarak oyun oynuyor.

Şebekeden bağımsız güneş yatırımı, kazanç ve daha iyi sağlık
sonuçları sağlar
Dünya çapında elektrik yokluğu orantısız bir şekilde kadınları ve çocukları etkilemektedir ve sağlık,
çocukların eğitimi ve çevre üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir. Asya ve Sahra Altı Afrika'nın bazı
bölgelerinde nüfusun neredeyse %85'inin elektriğe erişimi yoktur.
MetLife, insanların daha güvenli hayatlar yaşamasına yardımcı olma taahhüdümüzü paylaşan
organizasyonlarla ortak çalışmaktadır. 2017'de MetLife, dünyanın her yerinde şebekeden bağımsız
güneş enerjisine erişimi arttıran bir finansman mekanizması olan SIMA Şebeke Dışı Güneş Enerjisi
ve Finansal Erişim Borçlanma Fonu'na 7 milyon dolar yatırım yaptı. SIMA fonu, düşük gelirli bireylere
güneş enerjisi ve finansal ürünler sunan yenilikçi şirketlere borç finansmanı sağlıyor. MetLife’ın lider bir
yatırımcı olarak katılımı, SIMA’nın fon için sermaye toplama kabiliyetini hızlandırarak etkisini katladı.
Fonun desteklediği projeler, evde hava kirliliğini ve yangın tehlikelerini azaltan, çocukların daha uzun
süre ders çalışmasına yardımcı olan ve evleri geceleri daha güvenli hale getiren ev içi güneş enerjili
ışıklar sağlıyor. Projeler, ortalama hane tasarrufunu yüzde 10 ila 15 arttırarak, 25 milyar dolarlık yeni
satın alma gücü yarattı.
SIMA hakkında simafunds.com sayfasından daha fazla bilgi alabilirsiniz.
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Sorumlu yatırımlar
Çevre, sosyal ve yönetim (ESG) önceliklerimizi yatırım
kararları sürecimize dahil ederek, uzun vadeli gelirleri
destekliyoruz. Bütün potansiyel yatırımlarda, pozitif
sosyal sorumluluk göstergelerinin ve belirtilerinin
değerlendirmesini yapıyoruz.

Yatırım kültürü
MetLife, bütüncül bir
analiz kültürünü ve disiplinli
risk yönetimini teşvik
eder. Uygulamaları bizim
değerlerimizle uyuşan
şirketlere yatırım yapmayı
amaçlarız.

ESG yatırım sürecimiz

Araştırma

Bütün yatırım fırsatlarına, sektöre özel ESG konuları dahil finansal risk değerlendirmesi
yapmak için temel araştırmayla başlarız.

Yönetim

Eleme sürecimizde ESG faktörlerinin değerlendirilmesi, yeni işlemleri değerlendirmede
elzemdir ve mevcut yatırımlarımızı da hala ESG parametrelerimize uygun olduğundan
emin olmak için belirli aralıklarla gözden geçiririz.

Takip

Yatırım yaptığımız şirketlerin stratejik önceliklerini ve günlük uygulamalarını anlamak için
üst düzey yöneticileriyle sık sık diyalog kurarız. Böylece hedeflerinin ve faaliyetlerinin,
ESG ilkelerimize uygun olduğundan emin oluruz.

Geleceğe dair
MetLife Yatırım Yönetimi olarak ESG girişimlerimizde
ilerleme kaydettik ve daha da fazlasını yapmaya kararlıyız.
2018'de, kurumsal müşterilerimize ortak ve MetLife'ın
kurumsal sorumlulk fonksiyonlarına danışmanlık yapacak
yeni bir Sorumlu Yatırım Stratejileri grubu oluşturarak,
MetLife Yatırım Yönetimi'nin ESG platformunu geliştirdik.
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MetLife etki yatırımları
MetLife'ın kurumsal varlık yönetimi platformu olan MetLife Yatırım Yönetimi, emeklilik planları ve sigorta şirketleri gibi MetLife'ın
genel hesap ve kurumsal yatırımcıları için 587,3 milyar doları yönetmektedir.
Etki yatırımlarını, sosyal veya çevresel fayda sağlarken finansal getiri de sunan yatırımlar olarak tanımlıyoruz.
Dört alana odaklanıyoruz:

Çevreci yatırımlar

Toplum ve uygun fiyatlı konutlar

Çevreci binalarda ve yenilenebilir
enerji fırsatlarında büyük potansiyel
görüyoruz. Yaklaşık 1,5 milyon eve
yetecek temiz enerji üreten 40 kadar
rüzgar ve güneş çiftliğinin yanı sıra,
55 LEED sertifikalı gayrimenkulde
özkaynak hissesine sahibiz.

Kaliteli, uygun fiyatlı konutlara ve
topluma yönelik girişimlere uzun
süredir yatırım yapıyoruz.

2017 yatırımları:

2017 yatırımları:

$500M

$200M

üzerinde

üzerinde

Altyapı

Belediye tahvilleri

Havaalanları, limanlar, yollar, boru
hatları, aktarma hatları ve enerji
santrallerinin inşasına ve yenilenmesine
yatırım yaparak istihdam ve ekonomik
fayda yaratıyoruz.

Belediye tahvili portföyümüz
eğitim, kamu hizmetleri, hastaneler
ve daha fazlasını destekliyor ve
47 eyalette ve Washington D.C.'de
yaklaşık 400 belediyeyi kapsıyor.

2017 yatırımları:

2017 yatırımları:

$3,2MYR

$800M

üzerinde

üzerinde

Toplam Etki Yatırımları
Milyar $
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0

$44,8
$41,1
1.8
13.6

$50,0
2.4

2.1
15.1

Toplum ve Uygun Fiyatlı Konut Yatırımları
Çevreci Yatırımlar

14.9

Altyapı
15.3

9.8

11.8

15.9

16.0

17.2

12/31/15

12/31/16

12/31/17

Belediye Tahvilleri

31 Aralık 2017 itibarıyla gerçeğe uygun değer.
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İstikrar
Sağlama
Risk yönetimi, etik ve dürüstlük,
MetLife'ın dokusuna işlemiştir.
MetLife'ta herkes risk
yönetiminden sorumludur ve global
operasyonlarımızda kapsamlı risk
yönetimi kontrolleri uygularız.
En azından, bütün çalışanların
en yüksek iş ahlakına göre
davranış standartlarını
karşılamasını ve yürürlükteki
yasalara, düzenlemelere ve şirket
politikalarına tam uymasını bekleriz.
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Risk Yönetimi
2017'de İdari Gruba yükseltilen bir konum olan MetLife'ın
Global Risk Direktörü, yönetişim süreçlerini ve politikalarını
uygulamak ve yerel ve bölgesel risklere karşılık vermek
için bölgesel risk yöneticileriyle birlikte çalışır. Ayrıca,
“Üç Savunma Hattı” çerçevemiz, çalışanları günlük işlerinin
önemli bir parçası olarak risk yönetiminin ön saflarına
yerleştirir.

MetLife’ın dürüstlüğünü ve itibarını koruma
2017 boyunca, MetLife çalışanları şirketin dürüstlüğünü ve
itibarını korumaya nasıl yardımcı olabileceklerini öğrenmek
için en az beş kursa katıldı.

MetLife’ın Davranış
Kuralları
Davranış Kurallarımız, her çalışanın
MetLife'ın itibarını güçlendirecek
şekilde nasıl davranması gerektiğine
ilişkin bir kılavuzdur. Davranış Kuralları,
müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve
çalışma arkadaşlarımızla iş yapma
şeklimizi düzenler.

1. D
 avranış Kuralları eğitimi: Davranış Kurallarımızın ve
işimizi düzenleyen yasaların genel bir özeti.
2. K
 ara para aklamayı önleme: Kara para aklamanın
tespit edilmesi, önlenmesi ve şüpheli faaliyetlerin
bildirilmesi eğitimi.
3. B
 ilginin yaşam döngüsü yönetimi: Faturalar, e-posta,
veri tabanı dosyaları ve sunumlar gibi kayıtların düzgün
yönetimi konusunda bir bilgi tazeleme.
4. Mobil güvenlik: İş yerinde cihazları kullanırken mobil
cihazları güvenli tutma ve bilgileri koruma hakkında bir kurs.
5. S
 osyal medya güvenliği: Sosyal medya web sitelerini ve
uygulamalarını kullanma politikamızla ilgili bir açıklama.

“Bizim işimiz güvene dayalıdır; müşterilerimizin ürünlerimize,
finansal gücümüze ve çalışanlarımıza olan güvenine.”
–MetLife Davranış Kuralları

Müşteri bilgilerini koruma
Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın gizlilik haklarını korumak,
şirkette güven yaratır. Yapılması gereken doğru şey de budur.
MetLife bütün verileri korumak için proaktif önlemler alır, bu
kapsamda değişen global düzenlemeler karşısında 2017'de
Global Gizlilik Politikamızı gözden geçirmiştir.
Global Gizlilik Politikası, gizlilik risklerini azaltmak ve kişisel
bilgilerin toplanmasını, kullanımını ve korunmasını kontrol
etmek için ilkeler ve standartlar belirler. Bunlar, hem MetLife
hem de bizim adımıza müşteri bilgilerini işleyen üçüncü
taraflar için riski azaltacak gizlilik kontrollerini içerir. Ayrıca
çalışanları veri ve bilgi korumanın yolları hakkında eğitmek
için eğitim ve farkındalık arttırma kampanyaları sağlıyoruz.
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Müşterilerimize
Hizmet Sunmak
için Yenilikçilik
MetLife her yıl dünyanın her yerinden
milyonlarca müşteriye hizmet veriyor.
Günümüzün değişen dünyasında,
müşterilere istediklerini, istedikleri
zamanda, tercih ettikleri platformda
vermemiz gerektiğini biliyoruz.
Dijital dönüşümümüze yoğun yatırım
yapıyoruz ve ürün geliştirme sürecimizi
güçlendiriyoruz. Bu girişimler, insanların
hayatın iniş çıkışlarında ilerlemesine ve
kendileri için önemli olan şeyleri korumaya
yardım etme misyonumuzu destekliyor.
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MetLife Asya'nın inovasyon merkezi
LumenLab tarafından Japonya'da
düzenlenen collab 2.0'dan katılımcılar.

Dijital inovasyonu hızlandırmak için
teknolojiden yararlanma
MetLife, yenilikçi fikirler bulmaya ve şirketimiz ve
hatta sektörümüz dışındaki yeni teknolojilerden
yararlanmaya odaklanıyor.
100 milyon dolarlık yatırım fonunun desteğiyle,
MetLife'ın müşterilerine yeni inovasyonlar sunabilecek
yeni kurulan şirketlere doğrudan yatırımlar aracılığıyla
MetLife'ın dönüşümünü hızlandırmak için 2017 yılında
MetLife Dijital Girişimler'i başlattık. Doğrudan yatırımlar,
MetLife'ın uzmanlığımızı bu yeni kurulan şirketlerle
paylaşmasına imkan tanıyor, bu şirketlerin sunduğu ürün
ve imkanları şekillendiriyor, işlerini büyütmelerine imkan
tanıyor ve yatırımımıza getiri üretiyor.
Ayrıca Cary, Kuzey Carolina'daki Global Teknoloji
Kampüsümüzde erken aşamalardaki yeni kurulan
şirketleri belirlemek, bunlara yatırım ve danışmanlık
yapmak amacıyla Techstarts tarafından desteklenen
MetLife Dijital Hızlandırıcı'yı duyurduk. Seçilen yeni
kurulan şirketler, fikirlerini geliştirip hızlandırarak
piyasaya sunmaya odaklandıkları yoğun bir
programdan geçiyor ve aynı zamanda MetLife'ın
kendi dijital dönüşümünde bir katalizör rolü görüyor.
Aynı zamanda MetLife Asya'nun Singapur merkezli
inovasyon merkezi olan LumenLab aracılığıyla da
yeni kurulan şirketlerle birlikte çalışıyoruz. LumenLab,
girişimcilerin ve yeni kurulan “sigorta teknolojisi”
şirketlerinin inovasyon zorluklarımızı çözmesine ve
işlerini MetLife ile ölçeklemesine imkan tanıyan
“collab” yarışmasını düzenliyor. 2017 yılında programa
34 ülkeden 139 başvuru yapıldı ve finansman için
yarışacak ve MetLife çalışanlarından danışmanlık ve
eğitim alacak sekiz finalist seçildi.
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Yeni ürün geliştirme süreci:
İşleri kolaylaştırma
MetLife, müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarını
karşılamak amacıyla her yıl yeni ürünler geliştirmektedir.
2017 yılında ürünlerimizi müşteri ihtiyaçlarıyla daha
net bir şekilde ilişkilendirmek amacıyla yeni bir ürün
geliştirme süreci uygulamaya başladık. Yeni süreç, riski
azaltmak, maliyetleri düşürmek ve daha fazla değer
ortaya çıkarmak amacıyla müşteri içgörülerinden,
güçlü pazar testlerinden, dengeli risk yönetiminden
ve uçtan uca dijitalleştirmeden yararlanıyor. Yeni
yaklaşım, müşterilerin ürünlerimizin ne yaptığını ve
hangi ürünlerin kendileri için doğru olduğunu daha
iyi anlamasına yardımcı olacaktır. Ayrıca müşterilere
daha fazla şeffaflık sunmak ve çözümlerimizin daha iyi
anlaşılmasını sağlamak amacıyla ürün adlarımızın pek
çoğunu daha basit ve daha anlaşılır şekilde değiştiriyor.

İçgörülerimizi paylaşma
MetLife, çalışan-işveren konularında içgörüleri
paylaşmak ve toplumsal konularda önemli bir
diyaloğa katkıda bulunmak amacıyla düşünce liderliği
gerçekleştirmektedir. Örneğin çalışan yan hakları
alanında lider olarak MetLife, şirketlerin hızla değişen
iş yeri ve iş gücüne yön verebilmesine yardımcı olmak
için araştırma ve içgörüler geliştirmektedir. MetLife'ın
15. yıllık ABD Çalışan Yak Hak Trendleri Araştırması,
demografik değişimlerin iş yerinde önemli dönüşümlere
neden olduğunu ve çalışanların iş yeri beklentilerini
yeniden tanımladığını belirledi.
Bugün çalışanların farklı ihtiyaçları var: daha sık iş
değiştiriyorlar, kariyerlerinde beklenmedik yollara
kayıyor ve kişisel tatmin maaş kadar önemli olabiliyor.
Bu kadar çok değişimle çalışanlar, hızlı dönüşüm
karşısında daha fazla istikrar, korunma ve önlem
arıyor. İşverenler, çalışan memnuniyetini, üretkenliği
ve sadakati arttırmak amacıyla yan hakların değerini
giderek daha fazla fark ediyor.
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Müşterilerimiz için işleri kolaylaştıracak
dijital çözümler
Müşterilerin bizden sadece üründen daha fazlasını
beklediğini biliyoruz: MetLife'ın sürekli değişen,
dinamik dünyada ortakları olmasını bekliyorlar. Ekrana
dokunduklarında kendilerine yardımcı olmaya hazır olmamız
beklentisi giderek artıyor. Müşteri içgörüleriyle ilgili yoğun
değerlendirmemiz, dijital dönüşümün daha da fazla değer
üreteceği ve hizmet sunduğumuz kişilerin günlük yaşamlarını
etkileyeceği yönündeki düşüncemizi güçlendiriyor. Bu
dönüşümü hayata geçirmek için:
•

 erim ve değeri arttırmak için işlevsel standartlarımızı
V
iyileştiriyoruz. Bu kapsamda dijital araçların kullanımını
arttırıyor, analitik modellerimizi geliştiriyor ve hasar,
poliçe yönetimi ve finans gibi alanlarda süreçlerimizi
otomatikleştiriyoruz.

•

İşimizi büyümeye ve rekabet avantajına uygun şekilde
yeniden konumlandırmak için sektörde bir ilk olan
çözümler geliştiriyoruz. Bu kapsamda müşterilerimizin
poliçeleri sorgulamasını, hasar talebinde bulunmasını ve
teminatı kontrol etmesini sağlayan tamamen dijital araçlar
geliştiriyoruz.

Dijital çözümler paketimizi genişletme
•

eMirai: Japonya'daki eMirai satış platformumuz, sürükle
bırak işlevine ve sanal alışveriş sepetine sahip basit bir
online alışveriş deneyimi sağlıyor. Platform, doğruluğu
arttırdı ve müşterilerimiz için işlem tamamlama süresini
16 günden 6 güne indirdi.

•

 üçük pazar dijital platformu: MetLife, IBM ile iş
K
birliği yaparak ABD merkezli küçük işletmeler için yeni
ve türünün ilk örneği bir dijital yan haklar platformu
geliştiriyor. 2018'in sonunda açılması beklenen platform
üzerinden müşteriler ve acenteler, kayıt, hasar, yan haklar
ve diğer konularda bilgilere tek bir platform üzerinden
ulaşabilecek. Platform geliştikçe MetLife, son derece
güvenli işlemler için blok zincir ağlarıyla entegrasyon ve
daha büyük işletmelere genişletme gibi yeni özellikler
eklemeyi amaçlıyor.

•

 tomobil ve konut sigortası: MetLife, otomobil ve konut
O
sigortası müşterilerine tekliften hasar ödemesine kadar
%100 uçtan uca dijital deneyim sunuyor.

Önemli zamanlarda
verdiğimiz sözlerin
gereğini yerine getirme
Her bir MetLife çalışanı, hizmet
sunduğumuz kişilere daha korunaklı
bir dünya sunmada bir rol oynar.
MetLife'ın emlak ve kaza hasar
eksperleri, müşterilerle hayatlarının
en zor zamanlarında birlikte çalışarak
özellikle önemli bir rol üstlenir. Ev
yangını, hırsızlık veya başka bir kaybın
ardından normale dönmeye çalışan
bir aileye nazik bir söz veya işaret,
dünyaları ifade edebilir. Müşterilerimize
hasar ödemelerini mümkün olduğunca
hızlı gerçekleştirmeye çalışıyoruz
ve genellikle inceleme zamanında
ödemeleri yapıyoruz.
Verim ve empatiye odaklanmamız,
afetin bütün bir bölgeyi vurduğu
zamanlarda çok daha önemli. Örneğin
2017 yılında Irma Kasırgası, Florida'yı ve
Harvey Kasırgası, Texas'ı vurduğunda
müşterilerin mümkün olduğunca
hızlı bir şekilde ayağa kalkabilmesine
yardımcı olmak amacıyla haftanın yedi
günü, günün 24 saati çalışıyorduk.
Müşterilerimize derhal hasar taleplerini
ödedik, barınma olanaklarının teminine
yardımcı olduk ve onarımlar konusunda
yol gösterdik.

MetLife'ın afete müdahale araçları, müşteri
hasarlarını hızlı bir şekilde çözmek için doğal
afet bölgelerine gitti.
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Çalışmak için
Harika Bir İş
Yeri Oluşturma
MetLife, çalışanların işine bağlı, yaratıcı
ve yüksek motivasyonlu olduğu bir iş
yeri kültürü geliştirmeye çalışmaktadır.
Çalışanlara benzersiz beceri ve
kabiliyetlerini geliştirebilecekleri fırsatlar
sunuyoruz ve bu sayede, müşterilerimize
hizmet edebiliyor ve başarımızı
arttırıyoruz.
Çeşitli, katılımcı ve motivasyonel bir
kültürün inşasında önemli ilerleme
kaydettik. Önümüzdeki yıllarda, yeni nesil
liderleri yetiştirmek ve en iyi yetenekleri
çeken ve elinde tutan geleceğe odaklı bir iş
yeri yaratmak için daha da fazlasını
yapmayı planlıyoruz.
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Stratejimizi gerçekleştirmek için çalışanlara donanım sağlama
Her düzeyden çalışanımızın, kendini organizasyonumuz için değerli bir katkı sağlayıcı olarak görmesi ve
başarmak için ihtiyacı olan araçlara sahip olması önemlidir. 2017'de şirketin kurumsal dönüşüm stratejisini
organizasyon çapında yerleştirmeye odaklandık. Bu dönüşüm, çeşitli faaliyet ortamlarında gelişmemize,
müşterilerimiz için güvenilir bir ortak olmamıza ve MetLife'ı rakiplerinden ayırmamıza yardımcı olacak. 2017'de
çalışanlar, kendilerini kurumsal stratejiye dahil etmek için geliştirdiğimiz bazı yeni programlara katıldı:
•

Liderlik eğitimi: MetLife'ın 4000'i aşkın liderinin yeni stratejiyi günlük sorumluluklarına daha iyi
bağlamasına yardımcı olmak için interaktif bir sanal eğitim olan “Dönüşümümüze Liderlik” eğitimini
uyguladık. Yöneticilerin yüzde 84'ü kursu tamamladı.

•

Çalışan eğitimi: Çalışanların yeni stratejiyi işlerine dahil etmesine yardımcı olmak için “Stratejimizi
Gerçekleştirme” çevrimiçi kursu hazırlandı. 2017’de 22.000’den fazla çalışan kursu tamamladı.

•

Strateji merkezi: Çalışanlara strateji hakkında makaleler, videolar ve başka bilgiler sağlayan kapsamlı bir
site ve yönetime geri bildirim iletmenin bir yolu.

•

 irket içi sosyal ağ platformumuz olan Yammer'daki kurumsal strateji grubunda, çalışanlar MetLife
Ş
liderleriyle ve iş arkadaşlarıyla kurumsal strateji hakkında iletişim kurabiliyor.
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Katılım kültürünü güçlendirme
MetLife'ta katılım, kültürümüzün merkezinde yer alır. Çalışanlarımız
ofislerimize girdiğinde, kendilerine saygı gösterildiğini, değer verildiğini ve
bağlandıklarını hissetmelerini isteriz. Her gün çalışanların bireyselliklerinden ve
benzersiz katkılarından dolayı takdir edildikleri bir ortam yaratmaya çalışırız.
Yıllık Katılım Haftası, MetLife'ın katılım kültürünü güçlendirmek için
tasarlanan global bir etkinliktir. Bu yılki etkinliğin teması olan “Katılımı
Destekleyen Eylemler,” çalışanları birbirleriyle nasıl etkileşim kurduklarına
yeniden bakmaya teşvik etti. Çalışanlar dünyanın her yerinde etkinliklere
katıldı ve intranetimizde #ActsOfInclusion örneklerini paylaştı.
MetLife'ta ayrıca başlıca grupların farkındalığını, saygısını ve katılımını
destekleyen çalışan gönüllülerinden oluşan çok aktif Çeşitlilik İş Kaynağı
Ağlarımız (DBRN'ler) var. Yedi DBRN'miz:
•

MetLife’taki Aileler (FAM)

•

MetLife’taki Gey, Lezbiyen, Biseksüel ve Destekçileri (GLAM)

•

MetLife Çeşitli Kabiliyetler (MDA)

•

MetLife Emekli Subaylar Ağı (MVET)

•

Çok Kültürlü Profesyoneller Ağı (MPN)

•

MetLife'ta Yükselen Profesyoneller (iRISE)

•

Kadınların İş Ağı (WBN)

Global düzeyde yerel operasyonlarında bir katılım kültürünü yerleştirmek için
çalışan bölgesel görev güçlerimiz, çalışan ağlarımız ve yerel ekiplerimiz var.
Bazı örnekler:
•

Global Çeşitlilik ve Katılım Konseyi; MetLife CEO'su başkanlık ediyor

•

Dört bölgesel Çeşitlilik ve Katılım Görev Gücü Ekibi; kıdemli bölge
liderleri tarafından yönetiliyor

•

Yerel Katılım Eylem Ekipleri Hindistan, İrlanda ve Amerika Birleşik
Devletleri'nde 20'den fazla MetLife konumunda aktiftir

Kadınları destekleme
MetLife, tüm dünyada 34 adet
Kadınların İş Ağını yürütüyor. Bu
ağlar, kariyer gelişimi ve katılım
faaliyetleri yoluyla tüm kadınların
kendilerini geliştirdiği küresel
bir topluluğu güçlendirmeye
odaklanıyor.

Ücret eşitliği
taahhüdü
MetLife’ın saygı ve katılım
kültürü, MetLife'ın zengin
çeşitlilikte bir iş gücünü çekme
ve ellinde tutma kabiliyetini
arttırmak için tasarlanmış
ücretlendirme uygulamaları
dahil organizasyonumuzun her
yönünü kapsamaktadır. Eşit
ücret ödemeyi taahhüt ediyoruz
ve cinsiyeti ya da ırkı ne olursa
olsun eşit işe eşit ücret fırsatları
sağladığımızdan emin olmak için
ücret uygulamalarımızı düzenli
olarak gözden geçiriyoruz.
Ücret Eşitliği Beyanı

Katılımı iş uygulamalarına dahil etme
MetLife'ın tedarik girişimlerinin yüzde 100'ü en az bir çeşitli tedarikçi içererek, tedarikçi katılım hedeflerimize ulaştık. MetLife'ın çeşitli
tedarikçilerle çalışmasının katkıları:

2.500

$254M

$416M

$57M

ABD
istihdamı

ABD GSYİH'ye
katkı

toplam
ekonomik çıktı

federal, yerel
vergiler ve eyalet
vergileri
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Engelli gazileri güçlendirme
MetLife'ın gazilere verdiği sürekli önem, engelli gazilere
yönelik üç günlük bir atletizm yarışması olan Valor
Games Southeast 2017'de gözler önüne serildi. MetLife
çalışanları üst üste üç yıldır etkinlikte gönüllü görev aldı
ve bu yıl ikinci kez olarak kapanış törenleri MetLife'ın
Kuzey Carolina'daki Global Teknoloji Kampüsü'nde
yapıldı. Törenlerde yüzden fazla gazi, başarılarını
kutlamak için bir araya geldi.

19

MetLife 2017 KS Özet Raporu | Çalışmak için Harika Bir İş Yeri Oluşturma

New York City genel merkezimizdeki
amfi tiyatro tarzı koltuklar

20

MetLife 2017 KS Özet Raporu | Çalışmak için Harika Bir İş Yeri Oluşturma

İş yerine sağlık katma
Işık, mekan, sağlıklı yiyecek seçenekleri, egzersiz alanları... MetLife bunların
iş yeri sağlığı kültürünün temel unsurları olduğunu düşünüyor. Son birkaç yılda
bu unsurları yeni yapılan ve mevcut ofislerimizle bütünleştirmeye odaklandık.
2017'de New York City, Tokyo ve Galway, İrlanda'daki ofislerimizi çalışan
sağlığı açısından sınıfının en iyisi standartlara göre yeniledik. Bu ofislerin her
biri benzersiz, ilham verici bir iş yeri sağlıyor. Genele açıktan çok özele kadar
çeşitli mekanlar, her bir çalışana nasıl çalışacağını seçme şansı sunuyor. Bu
mekanların yapısının üzerinde, mobilya, aydınlatma, tablolar ve diğer detaylar
gibi çok güzel tasarım özellikleri yer alıyor.
Yeni ofislerin özellikleri:
•

Ergonomik sandalyeler ve oturarak ve ayakta kullanılabilen masalar

•

Toplantı için kafe tarzı alanlar

•

Bisiklet park yeri

•

Dinlenme yerleri

•

Meditasyon, emzirme ve yoga için odalar

Ekim 2017'de MetLife’ın Kuzey Carolina'daki Global Teknoloji kampüsünün
üçüncü binasının da temelini attık. İnşaatı 2019 başlarında tamamlanacak ve
ilk iki binayla birlikte yenisinde de verimliliği, bağlantıyı, çeşitliliği ve sağlığı
destekleyecek bir dizi özellikler bulunacak. Bunlar arasında kampüs çapında Wi-Fi
erişimi, fitness merkezi ve duvarlarına yazılabilen açık çalışma alanları bulunuyor.

Çalışanları dinleme ve onlara cevap verme
2017'de çalışanlarla iletişimimizin ne kadar etkili olduğunu anlamak için bir
şirket içi anket başlattık. Katılımcılar ne kadar bilgilendirilmiş hissettikleri,
bilgi ve lider iletişimlerini nasıl almayı tercih ettikleri hakkında geri
bildirimlerini paylaştı.
Çoğu çalışanın, işlerinde daha verimli olmalarına yardımcı olacak daha fazla
bilgi istediğini gördük. MetLife; Yammer, “Stüdyo 1” video haber programı,
intranet ve MetLife liderlerinin işle ve çalışanlarla ilgili çeşitli konuları
tartıştığı “Sit Down” video programı gibi çok kanallı bir yaklaşımla içerik
oluşturarak bu talebe cevap veriyor.

Galway, İrlanda
ofis oturma alanı

New York City genel merkezinde
çalışanların rahatlamasına yardımcı
olacak bitkiler ve sakinleştirici müzikle
dolu bir “düşünme laboratuvarı”
bulunuyor.
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Çevreyi
Koruma
İnsanlar, kurumlar ve toplumlar için
daha iyi korunan bir dünya yaratmaya
olan bağlılığımız, çevreyi de kapsıyor. Yıl
boyunca MetLife ve çalışanlarımız, enerji
verimliliği, çevreci teknoloji, gönüllü
çalışma ve sürdürülebilir kalkınmaya
yatırımlar yaparak çevreye olan etkimizi
azaltmak ve daha sağlıklı bir çevre
oluşturmak için birlikte çalışıyor.
Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk
karbonsuz sigorta şirketi olmaktan,
çalışanlarımızı çevre dostu eylemlere
katılmaya teşvik etmeye MetLife dünya
üzerinde olumlu bir etki yaratıyor.
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Irma sonrası ağaç dikme
MetLife gönüllüleri, Arbor Day
Foundation'ın toplu ağaç dikme
programı kapsamında Irma
kasırgası sonrasında Florida State
Fairgrounds'ta 500'den fazla yerli
ağaç ve bitki dikti.

Enerji Eylem Ayı

Çalışanları çevre çalışmalarına dahil etme
MetLife’ın çevreye verdiği önem, pek çoğu yıl boyunca
MetLife'ın çevreye yönelik çalışmalarına katılan
çalışanlarımız için bir gurur kaynağıdır.
2017'de MetLife, çalışanlarımızı ofiste, evde ve toplumda
çevreye etkiyi azaltmaya teşvik eden şirket çapında bir
program olan Our Green Impact yoluyla 10.000'den fazla
çalışanı harekete geçirdi. Çalışanlar üç aylık konuşmacı
dizilerimiz aracılığıyla sürdürülebilirlik uzmanlarından bilgi
ediniyor, bültenler ve tartışma panoları üzerinden tavsiyeler
paylaşıyor ve yıl boyunca yaşadıkları toplumlarda gönüllü
çalışmalara katılıyor. 2017'de MetLife çalışanları ve aileleri
park ve plaj temizliği, ağaç dikme ve diğer çevre hizmet
projelerinde 1000 saatten fazla gönüllü çalıştı.
Her yıl yapılan önemli bir girişim olan EcoChallenge,
işe bisikletle gelme, yerel üretilen yiyecekler tüketme ve
evde daha az su kullanma gibi çevre dostu alışkanlıklar
edinmeyi teşvik eden iki haftalık bir yarışma. 2017'de
26 ülkeden 1500 çalışan EcoChallenge'a katıldı ve
9500 kilo CO2 ve 250.000 litreye denk su tasarrufu
yaptı ve 5000 plastik şişenin çöpe atılmasını engelledi.

20'den fazla ülkede MetLife
ofisleri, çalışanları iş yerinde ve
evde enerji kullanımını azaltmaya
teşvik etmek için “kapatmaya,
kısmaya ve fişi çekmeye”
odaklanan eğitim amaçlı
etkinliklere ev sahipliği yaptı.
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MetLife, Choco-Darien Yağmur Ormanında
ormansızlaşmayı azaltmayı hedefleyen bir
koruma projesini destekliyor
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İklim taahhüdümüz
MetLife, gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakmaya kararlıdır.
2016'da MetLife karbonsuz olmayı başaran ilk ABD merkezli
sigorta şirketi olarak bu kararını somutlaştırdı. 2017 yılında
MetLife bir kez daha sıfır net emisyonu başarırken, operasyonel
verimlilik, yeşil binalar, tedarik zinciri sürdürülebilirliği ve çalışan
katılımı alanlarında ilerleme sağlamaya devam etti.
Ancak bazı karbon emisyonlarından kaçınmak mümkün
değil, sonuçta ofislerimizi ısıtmak-soğutmak ve araç filomuzu
kullanmak zorundayız. Bu emisyonları telafi etmek amacıyla
yenilenebilir enerji sertifikaları satın alıyoruz ve tüm dünyada
sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen altı adet üçüncü taraf
onaylı karbon azaltma projesini destekliyoruz.
Karbonsuzluğun ötesinde atık, su ve enerjiyi azaltmaya yönelik
operasyonel iyileştirmeler sağlamaya kararlıyız. Örneğin 2017
yılında faaliyet gösterdiğimiz tüm bölgeleri kapsayan (aydınlatma,
soğutma ve ısıtma ekipmanı ve yapı kontrol sistemleri gibi) 60'dan
fazla enerji verimliliği projesi üzerinde çalıştık.

Tedarik zincirimizin sürdürülebilirlik alanında
katılımını sağlama
MetLife çevresel ve sosyal uygulamalarımızı tedarik zincirimize
genişletmektedir. 2020 yılına kadar en büyük tedarikçilerimizin
yüzde 100'ünün sera gazı emisyonlarını ve emisyon azaltma
faaliyetlerini açıklamasını hedefliyoruz. İş ortaklarımızın CDP
Tedarik Zinciri Anketiyle iklim değişikliği stratejilerini rapor
etmesini ve performanslarını yıllık Tedarik Zinciri Yönetimi Puan
Kartlarında belirmesini istiyoruz. Ayrıca en iyi uygulamaları
paylaşmak ve emisyon azaltma girişimlerinde işbirliği yapmak
için tedarikçilerimizle düzenli olarak bir araya geldik.
Geçtiğimiz iki yılda MetLife Global Sürdürülebilirlik ile
Tedarikçi Katılım ve Geliştirme ekipleri, çeşitli ve sürdürülebilir
iş ortaklarımızı takdir etmek için bir Tedarikçi Forumuna
birlikte ev sahipliği yaptı. 2017 yılında MetLife, sera gazı
emisyonlarını MetLife'ın daha da azaltmasına imkan tanıyan
teknolojiler geliştirme kararlılığından dolayı Dell ve Cisco'ya
sürdürülebilirlik ödülleri sundu.

Örnek Olay İncelemesi

Hindistan'da sıcak su sağlayarak karbon dengeleme
Hindistan'ın Bangalor gibi şehirlerinde kent nüfusuyla birlikte enerji talebi de giderek artıyor. Hindistan'da
237 milyondan fazla insan şu anda elektriksiz yaşıyor ve şebekeye bağlı hanelerde de sık sık elektrik
kesintisi yaşanıyor. Güneş enerjisi, düşük maliyetli ve güvenilir bir enerji kaynağı sağlayarak, fosil yakıtlara
olan ihtiyacı azaltma fırsatı sunuyor.
Son iki yıldır MetLife, Bangalor'da aileler ve küçük işletmeler için güneş enerjili su ısıtma sistemleri
üreten, dağıtan, montajını ve bakımını yapan bir güneş enerjisi projesini destekleyerek karbon oluşumunu
dengelemeye katkı sağlıyor. Proje bugüne kadar 80.000 güneş enerjili su ısıtıcısı dağıtıp kurarak yılda
120.000 ton CO2'in azaltılmasını sağladı. Proje:
•

Ailelere ve işletmelere sıcak su sağlarken şebekedeki karbon yoğun elektriğin yerini alıyor

•

Hanelerin ve işletmelerin elektrik maliyetlerini yılda 130 dolar civarında azaltıyor

•

160 kişiyi istihdam ediyor ve yaklaşık 1500 yerel güneş enerjili su ısıtıcısı satıcısına ve personeline iş sağlıyor

Hindistan Güneş Enerjisiyle Su Isıtma Projesi, 17 BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefine (SDG) katkı sağlıyor.

“Beş kişilik ailem için güneş enerjili su ısıtıcısı kullanarak elektrik kullanımımızı
yaklaşık yüzde 20 azalttım ve elektrik kesilse bile sıcak suyumuz var.”
–Muralidhara S.L., Bangalor'dan güneş enerjili su ısıtıcısı kullanıcısı
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Dirençli
Toplumlar
İnşa Etme
MetLife Vakfı
MetLife Vakfı, 2013'ten beri kaynaklarını ve
uzmanlığını finansal katılımı arttırmaya ayırdı ve
hibelerinin ve programlarla ilişkili yatırımlarının
çoğunu bu alana aktardı. Hibelerin kalanı,
MetLife'ın faaliyet gösterdiği toplumların sağlığını
ve direncini iyileştirmeye yönlendirilecek.
2017 yılında vakıf, finansal katılımı teşvik etmek
amacıyla 170 milyon dolar yardımda bulundu
ve 2018 yılında 200 milyon dolarlık hedefini
tamamlama yolunda emin adımlarla ilerliyor.
MetLife Vakfı, kaliteli finansal ürünler, hizmetler
ve destek sunan organizasyonlarla ortak
çalışarak 42 ülkede 6 milyondan fazla düşük
gelirli insana ulaştı. MetLife çalışanları, dünyanın
her yerinde gönüllü olarak yetenekleriyle
finansal katılımı ve toplumu iyileştirme çabalarını
destekleyerek MetLife Vakfı'ın etkisini arttırıyor.
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Yenilikçilikle finansal katılımı ve
sağlığı geliştirme
Girişimciler bazen toplumlarında değişimi ateşlemek için
en iyi katalizördür. MetLife Vakfı, banka hesabı olmayan
ve yeterli hizmet alamayan kişiler için finansal katılımı
arttıran girişimcileri, kar amacı gütmeyen kuruluşları
ve şirketleri desteklemek için çok ülkeli bir yarışma
dizisi olan Inclusion Plus'ı gerçekleştirmek için (sosyal
bir yenilikçilik platformu olan) Verb ile ortak çalışıyor.
Yarışma, en çok gelecek vaat eden sosyal girişimlerin
gönüllü MetLife koçlarından destek ve MetLife Vakfı'dan
tohum aşaması finansmanı sayesinde gelişmesi için bir
platform sağlıyor. Üç yıllık program, 2018 sonuna kadar
finansal katılıma odaklı girişimlere yaklaşık 1 milyar
dolar hibe sağlamayı amaçlıyor. MetLife, 2016'da Çin,
Hindistan ve İrlanda'da başlatılan programı 2017'de
Bangladeş, Mısır, Lübnan ve Meksika'yı kapsayacak
şekilde genişletti. Son yılı olan 2018'de Inclusion Plus
Avustralya, Portekiz, Güney Kore, İspanya ve Amerika
Birleşik Devletleri'ne yayılacak.
Daha fazla bilgiye www.inclusionplus.com adresinden
ulaşabilirsiniz.

Rakamlarla
Inclusion Plus Girişimi
2016'dan bu yana

350'den

fazla girişim başvurusu alındı

400'den

fazla çalışan, programda
hakemlik ve koçluk yaptı

3500

saatten fazla gönüllü çalışma
Mısır, Lübnan ve Meksika'da Inclusion Plus
Inclusion Plus girişimleri, finansal katılıma sürdürülebilir çözümler geliştiren
çeşitli organizasyonlardır. Meksika'da Comunidad 4Uno, düşük gelirli ev
hizmet işçilerinin işverenlerinden sigorta ve ücretlerin dijital ödenmesi gibi
finansal hizmetler almasını sağlayan çevrimiçi bir platform tasarladı. Mısır'da
Moneyfellows, düşük gelirli toplumlarda sıklıkla kullanılan gayri resmi bir grup
para biriktirme ve borç verme modelini dijitalleştirdi. Araç, kullanıcıların para
biriktirme grupları kurmasını, hedeflerini takip etmesini ve faizsiz krediye
erişmesini kolaylaştırıyor.

Finalist girişimlere

$545.000

hibe verildi

Yaklaşık

700.000

düşük ve orta gelirli
kişiye ulaşıldı
Inclusion Plus Mısır ve Lübnan: Finalistler
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MetLife Vakfı
1976'da kurulduğundan bu
yana MetLife Vakfı, 783 milyon
dolardan fazla yardım ve 70
milyon dolar programla ilişkili
yatırım gerçekleştirdi.

2017'deki MetLife Vakfı'ın Toplam Yardımları

2017 yılında vakıf, finansal
katılımı teşvik etmek amacıyla
170 milyon dolar yardımda
bulundu ve 2018 yılında
200 milyon dolarlık hedefini
tamamlama yolunda emin
adımlarla ilerliyor.

%76
40 milyon
dolar

Finansal
Katılım

%24

Yerel Toplulukları
Destekleme

2017 Finansal Katılımdan Öne Çıkanlar
Global

•

Dünya çapında MetLife Vakfı'dan hibe alan kuruluşların içgörülerini paylaşmak için Multipliers
of Prosperity düşünce liderliği platformunu The Wall Street Journal ile genişlettik.

•

Gallup ile ortak çalışarak tüketici finansal sağlığını değerlendiren ilk global pilot anketi geliştirdik
ve başlattık.

Amerika Birleşik
Devletleri

•

75.000'den fazla düşük ve orta gelirli insana yaklaşık 90 milyon dolar kaynak ve varlık kazandıran
dijital finansal koçluk platformu Change Machine'i büyütmek için The Financial Clinic'e
2,5 milyon dolar ayırdık.

•

Daha iyi finansal hizmetlerle yaklaşık 500.000 düşük gelirli Amerikalıya ulaşan Duke Üniversitesi
Common Cents Lab'e destek vermeye devam ettik.

Avrupa, Orta Doğu
ve Afrika

•

Latin Amerika

•

Polonya, Türkiye, Ukrayna ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde katılımcı finansal teknoloji
ekosistemleri desteklemek için Village Capital'a 1 milyon dolar kaynak ayırdık.
Ideas42, 3,3 milyon dolarlık bağış fonuyla davranış bilimlerini uygulayarak emeklilik tasarruflarını
arttırmaya yönelik çözümler tasarlıyor.

Asya

•

Asya çapında düşük ve orta gelirli bireylere daha iyi hizmet vermek için dijital dönüşümü
geliştirmeye yönelik finansal hizmet kurumları ve yeni kurulan şirketlerle birlikte çalışmak için
UNCDF ve MicroSave'i destekledik.

Yerel Toplulukları Destekleme
MetLife Vakfı, finansal katılıma odaklanmanın yanı sıra sağlık ve tıbbi araştırmalar, sanat ve kültür, afet yardımı, toplumsal gelişim,
çeşitlilik ve katılım, gençlik ve eğitimi de desteklemek için finansman sağlıyor. MetLife Vakfı, MetLife, Fundación MetLife México ve
MetLife Vakfı Kore'nin hibeleri bu bölgelerde 2017'de toplam 11,6 milyon dolara ulaştı.
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MetLife çalışanları: Dünyanın her yerinde bir iyilik gücü
Çalışanların gönüllü faaliyetleri, MetLife Vakfı'ın sosyal etki taahhüdünün
hayati bir parçasıdır. Bizzat çalışarak ve becerilerine dayalı gönüllü
faaliyetlere katılarak, dünyanın her yerinde daha sağlıklı, daha dirençli
toplumlar inşa ediyorlar. 2017'de MetLife gönüllüleri 66.000 saatten fazla
hizmet sundu, bunun yüzde 45'i vakfın global finansal katılım hedefini
desteklemeye yönelikti.

2017 gönüllü çalışma saatleri

%23
%38

Amerika Birleşik Devletleri
Asya

66.000
saat
%21

Avrupa, Orta Doğu
ve Afrika
Latin Amerika

%18

Habitat for Humanity
ile ev inşa etme
MetLife Vakfı’ın Habitat for Humanity
International ile global ortaklığı
aracılığıyla, düşük gelirli ailelerin
güvenli ve uygun fiyatlı konut
edinmesine yardımcı oluyoruz.
2017'de 14 ülkeden MetLife
gönüllüleri, Habitat için 9000 saatten
fazla gönüllü çalıştı ve MetLife Vakfı
yaklaşık 700.000 dolar finansal
destek sağladı.

MetLife Kore çalışanları Güney Kore'de bir ev
inşa ediyor

Öğrencilere para yönetimi
eğitimi
Gençlere finansal eğitim sunmak,
sağlıklı finansal davranışlar
ve beceriler için bir temel
oluşturabilir. United Way Hungary
ile iş birliği kapsamında 70'ten
fazla MetLife gönüllüsü, ilkokul
öğrencilerine eğlenceli gerçek
hayattan senaryolar yoluyla finans
yönetimi ve sorumlu kararlar alma
konusunda eğitim verdi.

Gábor Regényi, MetLife Macaristan Acente
Direktörü bir finansal eğitim programında
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Afet yardımında
öne çıkanlar
2017'de afet yardımlarına toplam
1,5 milyon dolar ayrıldı. MetLife
Vakfı, Harvey, Irma ve Maria
kasırgalarından etkilenen toplumlara
yardım etmek için American Red
Cross'a 632.000 dolar bağışladı.
Fundación MetLife México,
Eylül'deki depremlerin ardından
900.000 dolar bağışta bulunarak
70 evin ve 12 okulun yeniden inşasına
yardım etti. MetLife çalışanları,
müşterilere hizmet vermek ve
toplumlarının toparlanmasına
yardımcı olmak için kendi
hayatlarındaki zorlukları da aştı.
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Global
Impact
Hedeflerimiz
MetLife; çalışanlar, müşteriler,
tedarikçiler, toplum ve çevre
ilişkileriyle ilgili hedefler belirledi.
Global bir etkide bulunma
kararlılığımızın bir parçası olarak
bu hedeflerde kaydettiğimiz
ilerlemeyi raporluyoruz.

MetLife 2017 KS Özet Raporu | Global Impact Hedeflerimiz
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HEDEF

İLERLEME

Yatırım
Hedefleri

2018 sonuna kadar Sorumlu Yatırım Stratejileri
grubunu oluşturarak sorumlu yatırım
çalışmalarımızın genişletilmesi.

Hedefe ulaşıldı. 1 Nisan 2018'den itibaren sorumlu yatırım platformumuzun takip edilmesi
ve genişletilmesi için Sorumlu Yatırım Stratejileri grubu oluşturuldu.

Risk Yönetimi
ve Etik
Hedefleri

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

Hedefe uygun. Yeni çalışanların Üç Savunma Hattı eğitim kursuna kaydedilmesini içeren
eğitim ve şirket çapında mesajlarla risk farkındalığını teşvik etmeye devam ettik.

Onaylanmış risk iştahı bildirimlerimizle risklerin
yönetilmesi.

Hedefe uygun. Kurumsal Risk İştahı Açıklamasının (RAS) yıllık gözden geçirmesi yapıldı ve
Yönetim Kurulu'ndan onay alındı. RAS, Brighthouse Financial'ın ayrılmasının sonucu olarak
şirketin risk profilinde iyileştirmeleri yansıtacak şekilde güncellendi.

Müşteri
Hedefleri

Net Tavsiye Skoru programlarıyla müşteri
sadakatinin ölçülmesinin genişletilmesi.*

Hedefe uygun. Daha etkin ölçüm sağlamak amacıyla NPS programları geliştirildi. Yeniden
tasarlanan deneyimleri ölçmek amacıyla İlişki Net Tavsiye Skoru (rNPS) anketine sorular
eklendi. 2017 yılında rNPS, başarılı bir şekilde Çin, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve
İngiltere'ye genişletildi.

Mümkün olan en iyi uçtan uca müşteri
deneyimini sağlamak amacıyla ürün geliştirme
sürecinin standartlaştırılması ve “deneyim
tasarımının” iyileştirilmesi.

Yeni hedef. Yeni ürünlerimizi müşteri ihtiyaçlarına daha net bir şekilde bağlamak amacıyla
yeni, global olarak tutarlı bir ürün geliştirme sürecinin pilot uygulamasını gerçekleştirdik.
Tutarlı olarak farklı müşteri deneyimleri sunmamıza imkan tanıyan “deneyim tasarımı”
disiplini hayata geçirildi.

Her ülkede sağlık programları düzenleyerek
ortak bir sağlık kültürü oluşturulması.

Hedefe uygun.30'dan fazla ülkedeki çalışanlara, Wellness for Life programının ve yerel
sağlık destekçileri ağının 350'den fazla etkinliğine erişim sağladık.

Tüm MetLife çalışanlarının sağlığını
düşünmesinin ve plan ve programlara
erişebilmesinin sağlanması.

Hedefe uygun. Daha fazla mutluluk ve duygusal sağlık sağladığı kanıtlanan uygulamaları
teşvik eden “Sağlık ve Mutluluk” girişimi başlatıldı. Çalışanlar, farkındalık eğitimleri, fitness
aktiviteleri, toplumsal hizmet projeleri ve sosyal bağları güçlendiren etkinliklere katıldı.

Tüm çalışanların Çeşitlilik İş Kaynağı Ağları’na
(DBRN) ve diğer katılım çalışmalarına
aktif olarak katılabildiği bir katılım kültürü
geliştirilmesi.

Hedefe uygun. Dünyanın her yerindeki DBRN'ler üyelerine kariyer ve kişisel gelişim,
ağ oluşturma fırsatları, akran desteği ve toplumsal destek sağladı.

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

Hedefe ulaşıldı, korunması veya ileriye dönük geliştirilmesi amaçlanıyor. Toplam tedarikçi
sayısı azalırken bile şirketin farklı tedarikçilerle harcaması yüzde 11,1'e yükseltildi.

Tüm kaynak temin girişimlerinin yüzde
100’ünün farklı bir tedarikçiyi içermesini
sağlamaya çalışılması.

Hedefe ulaşıldı, korunması planlanıyor. MetLife Global Satın Alma'nın “Tek Kuralı”na uygun
olarak teklif taleplerimizin yüzde 100'ünün en az bir farklı tedarikçi içermesini sağladık.

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

Hedefe ulaşıldı, ileriye dönük geliştirilmesi amaçlanıyor. Program ve ilk koçluk modülü
başlatıldı. Gelecek modülde yüzde 20 büyüme sağlanacak.

Daha fazla düşük gelirli insanın kaliteli finansal
hizmetlere erişim sağlaması amacıyla (2013’ten
başlayarak) beş yıllık bir zaman dilimi için 200
milyon dolarlık bir fon ayırılması.

Hedefe uygun. Vakfın 200 milyon dolarlık finansal katılım hedefinin 170 milyon dolarını
harcayarak, 42 ülkede 6 milyonun üzerinde düşük gelirli insana ulaştık.

Önümüzdeki üç yılda (2020'ye kadar) MetLife
topluluklarına toplam 150.000 saat gönüllü
çalışmada bulunarak gönüllülük kültürünün
desteklenmesi.

Yeni hedef. MetLife gönüllülerinin, MetLife Vakfı'ın finansal katılım çabalarını
desteklemeye odaklanarak dünya genelinde pratik ve beceriye dayalı girişimlere katılması
fırsatlarının sağlanması planlanıyor.

2016 ve sonrasında karbonsuz bir şirket olmak.

Hedefe ulaşıldı. 2016 yılında karbonsuz şirket olma hedefine ulaşıldı ve 2017 yılında da bu
korundu.

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

2020'ye kadar hedefin aşılması bekleniyor. 17 ülkede 60 enerji verimliliği projesi
uyguladık, enerji yönetiminde yüksek standartları olan üç yeni ofis tasarladık ve 20
ülkedeki çalışanlar için eğitim amaçlı bir enerji eylem kampanyası gerçekleştirdik.

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

2020'ye kadar hedefin aşılması bekleniyor. Enerji verimliği projeleri, iş yerinde
sürdürülebilirlik en iyi uygulamaları, gayrimenkul konsolidasyonu ve seyahati azaltan
işbirliği araçları gibi çeşitli çalışmalarla emisyonların azaltılması sağlandı.

2020 yılına kadar MetLife’ın en büyük 100
tedarikçisinden sera gazı (GHG) emisyonlarını
ve emisyon azaltma faaliyetlerini açıklamasının
istenmesi.

Hedefe uygun. 90 tedarikçiden GHG emisyonlarını ve emisyon azaltma faaliyetlerini CDP
anketiyle açıklaması istendi. Performans iyileştirme fırsatları belirlendi ve tedarikçiler
çevre başarılarından dolayı takdir edildi.

Çalışan
Hedefleri

Tedarikçi
Katılım
Hedefleri

MetLife
Foundation
Hedefleri

Çevre
Hedefleri

*2016 Global Impact Raporunda daha önce belirtilen bu hedef değiştirildi.
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Performans
Verileri
2017 açıklamalarımız, Global Raporlama
Girişimi (GRI) Sürdürülebilirlik Raporlama
Standardı: Temel seçeneğine uygun
şekilde hazırlanmıştır.
GRI Standartları şirketlerin çevresel,
ekonomik, sosyal performansını ve
yönetişim performansını ölçmesi ve
duyurması için dünya çapında kabul
gören bir çerçevedir. Bu çerçeveye
uyarak, dünyanın her yerindeki şirketler
ve organizasyonlarla ortak bir dilde
iletişim kurulmaktadır. GRI Endeksi dahil
açıklamalarımız hakkında daha fazla
bilgi için www.metlifeglobalimpact.com
adresinden raporumuzun tamamına
bakabilirsiniz.
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MetLife 2017 Performans Verileri
OPERASYONEL VERILER1
Operasyonlar (milyon $, Hisse Başına Kâr hariç)
Toplam Varlıklar
Toplam Borçlar
Özsermaye

2017
$719.892
$661.022
$58.676

2016
$898.764
$831.062
$67.531

2015
$877.912
$809.344
$68.098

2014
$902.322
$829.607
$72.208

2013
$886.826
$824.572
$61.711

$62.308
$38.992
$17.363
$58.772
$38.313
$(1.470)
$4.020

$60.787
$37.202
$16.790
$56.506
$36.358
$693
$854

$61.343
$36.403
$16.205
$55.692
$35.144
$1.590
$5.385

$63.974
$36.970
$18.158
$57.091
$35.393
$1.936
$6.336

$61.116
$36.222
$18.956
$57.430
$34.239
$687
$3.393

Adi Hisse Senedi Temettüleri
Hisse Başına Kâr ($)

$1.717
$3,62

$1.736
$0,67

$1.653
$4,62

$1.499
$5,42

$1.119
$2,91

Özsermaye Kârlılığı

%6,3

%1,0

%7,7

%9,5

%5,3

Toplam Gelir
Primler
Net Yatırım Geliri
Toplam Giderler
Poliçe Sahibi Hak ve Tazminatları
Gelir Vergisi Gideri Karşılığı
Net Kâr

1B
 u veriler (2013-2017), 31 Aralık 2017'de sona eren yıl için MetLife, Inc.’ın Form 10-K ile ilgili Yıllık Raporunda açıkladığı şekilde yayımlanmış sonuçlarla uyumlu olacak biçimde
güncellenmiştir.

YATIRIM VERİLERİ2
Global Portföy
Yatırım Sınıfı Şirket Varlıkları
Yapılandırılmış Finansman
Mortgage Kredileri
Yabancı Devlet
ABD Hükümeti ve Kuruluşu
Nakit ve Kısa Vadeli Yatırımlar
Yatırım Altı Sınıf Şirket Varlıkları
Gayrimenkul Payları
Şirket Hisse Senetleri

2017
%35,3
%11,7
%14,6
%10,8
%12,5
%3,6
%3,7
%3,3
%4,5

2016
%32,3
%12,7
%15,2
%11,0
%11,9
%5,1
%3,4
%3,6
%4,8

2015
%32,7
%13,8
%14,1
%10,0
%13,1
%4,6
%3,5
%3,3
%4,9

2014
%33,2
%14,2
%12,6
%10,3
%12,9
%4,0
%4,1
%3,4
%5,3

2013
%34,9
%14,6
%12,1
%11,2
%10,2
%4,6
%4,0
%3,1
%5,3

Toplam

%100

%100

%100

%100

%100

2B
 u veriler (2013-2017), Toplam Yönetilen Varlıklar'ı yansıtan yayımlanmış sonuçlarla uyumlu olacak biçimde güncellenmiştir.

ETKİ YATIRIMLARI3
MetLife Etki Yatırımları: Rayiç Değer (milyon $)
Topluluk ve Uygun Fiyatlı Konut Yatırımları
Çevreci Yatırımlar
Altyapı
Belediye Tahvilleri
Toplam
MetLife Etki Yatırımları: Yıllık Yatırımlar (milyon $)
Topluluk ve Uygun Fiyatlı Konut Yatırımları
Çevreci Yatırımlar
Altyapı
Belediye Tahvilleri
Toplam
3 Bazı geçmiş değerler, Etki Yatırımlarının güncel sunumunu yansıtacak şekilde güncellenmiştir.
4 YS=Yıl sonu

YS4 2017
$2.431
$15.059
$15.349
$17.152

YS 2016
$2.146
$14.852
$11.792
$15.991

YS 2015
$1.853
$13.552
$9.805
$15.854

YS 2014
$1.564
$9.105
$15.387

YS 2013
$1.485
$6.761
-

$49.991

$44.781

$41.064

$26.056

$8.246

2017
$231
$538
$3.216
$849

2016
$446
$564
$3.154
$1.251

2015
$680
$969
$1.679
$1.840

2014
$481
$1.121
$586

2013
$334
$508
-

$4.834

$5.415

$5.168

$2.188

$842

34

İş Gücü Verileri (31/12/2017 itibarıyla)
GLOBAL İŞ GÜCÜMÜZ
Toplam¹

Kadın

Erkek

Çalışma Kategorisi
Sürekli
Geçici

47.335
532

24.692
291

22.641
241

Çalışma Türü
Tam Zamanlı
Yarı Zamanlı

47.482
385

24.644
339

22.836
46

İş Gücü Dağılımı
Çalışanlar
Acenteler ve Yükleniciler

47.867
19.463

24.983
3.398

22.882
3.056

Bölgeye Göre İş Gücü²
Amerika Birleşik Devletleri/Kanada
Latin Amerika
Asya
EMEA

18.285
8.841
16.454
4.287

10.720
5.576
6.336
2.351

7.565
3.265
10.116
1.936

1 Toplamlar, cinsiyeti kaydedilmeyen çalışanları da kapsar. PNB çalışanları hariçtir. 2 İş gücü sadece sürekli çalışanları kapsamaktadır.

ÇALIŞAN VE YÖNETİM KURULU ÇEŞİTLİLİĞİ3
Cinsiyet4
Satış
Satış Dışı
İdari Grup (ABD dışı dahil)
Yönetim Kurulu
Yaş4
Satış
Satış Dışı
İdari Grup
Yönetim Kurulu
Etnik Köken ve Irk3
Satış
Satış Dışı
İdari Grup
Yönetim Kurulu

Kadın %
%40
%55
%20
%27

Erkek %
%60
%45
%80
%73

30 Yaşın
Altında

30-50 yaş

50 Yaşın
Üzerinde

%22
%17
%0
%0

%63
%63
%20
%0

%15
%21
%80
%100

Beyaz

Siyahi veya
Afrikalı
Amerikalı

Hispanik
veya Latin

Asyalı

Amerikan
ya da Alaska
Yerlisi

Belirtilmedi

İki veya
Daha Fazla Irk

Hawaii
Yerlisi veya
Pasifik Adalı

%79
%70
%80
%73

%10
%12
%0
%9

%6
%6
%10
%9

%2
%9
%10
%9

%0
%0
%0
%0

%1
%1
%0
%0

%3
%2
%0
%0

%0
%0
%0
%0

3 Yalnızca ABD. Yuvarlamadan dolayı rakamların toplamı %100 etmeyebilir. 4 Sistemimizde tanımlanmamış personel nedeniyle cinsiyet ve yaş toplamları eşleşmeyecektir.

ÇALIŞAN EĞİTİM VE PERFORMANS GÖZDEN GEÇİRMELERİ
Yıllık Ortalama Eğitim Saati5
Satış Dışı
Satış

Kadın
6,2
1,8

Erkek
6,9
1,9

Düzenli Performans Gözden Geçirmeleri Yapılan Çalışanlar6
Satış Dışı
Satış

Kadın
%98
%56

Erkek
%99
%42

5 Çalışan eğitimi rakamları sadece beceriye dayalı eğitim ve uyum eğitimi dahil olmak üzere Eğitim Yönetimi Sistemimize kaydedilen eğitim faaliyetini kapsamaktadır. Veriler online
(sanal dersler) ve eğitimci tarafından yönlendirilen eğitim kurslarını kapsar. 6 Performans gözden geçirmesi rakamları sadece performans değerlendirmesine sahip ve performans
geri bildirimi şirketin ePerformans sistemine girilen çalışanları yansıtmaktadır. Performans, online sistemden ayrı ölçülebilir. Bazı çalışanlar artık şirkette olmadığı için cinsiyet verileri
sistemimizde mevcut değildir. PNB çalışanları hariçtir.
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YENİ İŞE ALINANLAR VE DEĞİŞİM7
İşe Alımlar

Toplam

Kadın
Erkek
İş Sözleşmesi Fesihleri

Toplam

Kadın
Erkek

30 Yaşın
Altında

30-50 yaş

50 Yaşın
Üzerinde

2.364
1.954

3.019
2.399

395
366

30 Yaşın
Altında

30-50 yaş

50 Yaşın
Üzerinde

1.853
1.568

3.262
2.731

733
677

Oran

Oran

30 Yaşın
Altında

30-50 yaş

50 Yaşın
Üzerinde

%4,9
%4,1

%6,3
%5,0

%0,8
%0,8

30 Yaşın
Altında

30-50 yaş

50 Yaşın
Üzerinde

%3,9
%3,3

%6,8
%5,7

%1,5
%1,4

7 PNB çalışanları hariçtir.

Çevresel Veriler1
ÇEVRE
Gayrimenkul
Küresel gayrimenkul (milyon feet kare)2
ABD gayrimenkulleri (milyon feet kare)2
EPA Energy Star (etiketli bina sayısı)3
EPA Energy Star (milyon feet kare)3
LEED (sertifikalı bina sayısı)
LEED (milyon feet kare)
Sera Gazı Emisyonlar (metrik ton CO2e)
Brüt Kapsam 1 emisyonları (karbon telafisiz)
Konuma Dayalı Brüt Kapsam 2 Emisyonları
Pazara Dayalı Brüt Kapsam 2 Emisyonları4
Kapsam 3 Emisyonları (Global İş Seyahati)5
Karbon Telafileri
Emisyon Yoğunluğu (FTE6 başına metrik ton CO2)
Emisyon Yoğunluğu (feet kare başına metrik ton CO2)
Enerji (MWs)
Toplam Elektrik Tüketimi
Yenilenebilir Enerji Sertifikaları
Enerji Yoğunluğu (FTE6 başına MWs)
Enerji Yoğunluğu (feet kare başına MWs)
Yenilenebilir Enerji Sermaye Yatırımı (milyon $)
Atık (lbs.)3
Üretilen Toplam Atık
Zemin Dolgusu Yapılacak Toplam Atık
Geri Dönüştürülen Toplam Atık
Atık Yönlendirme (Geri Dönüştürülen %)
Şirket Geneli E-Atık7
Su (kgal)3
Toplam Su Tüketimi
Su Yoğunluğu (FTE6 başına kgal)
Su Yoğunluğu (feet kare başına kgal)

2017

2016

2015

2014

2013

15,32
7,70
14
3,74
18
3,18

15,78
7,96
14
4,10
19
3,76

17,16
9,78
13
4,45
17
3,31

16,79
9,61
15
5,02
14
3,11

18,15
10,91
15
5,02
12
2,74

15.929
108.019
0
28.330
64.364
1,37
0,009

17.782
109.631
0
33.559
70.637
1,36
0,009

20.077
110.670
67.962
36.031
4.640
1,14
0,010

20.187
113.699
66.410
31.671
5.405
1,42
0,011

23.211
119.880
70.696
26.665
4.841
1,54
0,009

228.680
189.339
2,41
0,016
265

237.224
204.588
2,49
0,017
86

239.261
101.648
2,46
0,018
628

240.745
116.724
2,43
0,020
146

254.323
84.692
2,60
0,017
225

6.476.104
2.800.881
3.675.223
%57
247.128

6.425.042
2.391.720
4.033.322
%63
300.929

6.928.069
2.763.521
4.164.548
%60
286.385

6.315.606
2.490.229
3.825.377
%61
214.663

6.227.180
2.847.340
3.379.840
%54
552.584

65.706
5,756
0,0180

70.022
6,78
0,0164

69.021
6,29
0,0143

75.061
6,3958
0,0155

71.267
5,6195
0,0147

1 MetLife'ın zaman içinde anlamlı ve tutarlı veri sunmasını sağlamak amacıyla MetLife'ın Brighthouse Financial biriminin ayrılması nedeniyle Sera Gazı Protokolü Kurumsal
Muhasebe ve Raporlama Standardına uygun olarak daha önce rapor edilen enerji ve emisyon toplamında düzeltmeler yapılmıştır. 2 Gayrimenkul rakamları, gayrimenkul
portföyümüzün yıl sonu feet kare değerini ifade etmektedir. 3 ABD'de yönetilen ofis portföyü. 4 Yenilenebilir Enerji Sertifikalarını (REC) kapsar, pazara dayalı global emisyonlar
geçmişe dönük hesaplanmıştır. 5 Global Seyahat Verisine dönüştürülmüştür, sınırlı verilerden dolayı gerektiğinde geçmişe dönük tahmin yürütülmüştür. 6 Tam zamanlı çalışan.
7 Tüm sahalar için geri dönüştürülen, yeniden kullanılan ve satılan toplam ağırlık.
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Çevresel Veriler (Devamı)
2017 KAPSAM 1 EMISYONLARI
GHG Türü

Metrik Ton CO2e

Sıvı
Yakıt

Doğal
Gaz

Filo
Benzini

CO2

Yurt İçi
Uluslararası
Toplam

117
119
236

9.232
2.299
11.531

4.162
ilgili değil
4.162

CH4

Yurt İçi
Uluslararası
Toplam

0,005
0,005
0,009

0,1752
0,0458
0,2210

ilgili değil
ilgili değil
ilgili değil

N2O

Yurt İçi
Uluslararası
Toplam

0,0009
0,0009
0,002

0,0175
0,0046
0,0221

ilgili değil
ilgili değil
ilgili değil

Biyojenik CO2 Emisyonları

Yurt İçi
Uluslararası
Toplam

ilgili değil
ilgili değil
ilgili değil

ilgili değil
ilgili değil
ilgili değil

ilgili değil
ilgili değil
ilgili değil

2017 TÜRE GÖRE ENERJI TÜKETIMI
Enerji Türü
Elektrik
Yakıt (sıvı yakıt, doğalgaz ve filo benzini)
Toplam Enerji Tüketimi

MWs
228.680
59.691
288.371

Topluluk Verileri
METLIFE FOUNDATION
MetLife Vakfı Yardımları (milyon $)
Finansal Katılım
Sağlık ve Tıbbi Araştırma
Sanat ve Kültür
Afet Yardımı
Gençlik/Eğitim
Topluluk İyileştirme
Çeşitlilik ve Katılım
Çalışan Katılımı

2017
$30,20
$0,89
$1,34
$0,64
$0,96
$1,82
$1,28
$2,75

2016
$30,37
$1,48
$2,71
$0,19
$1,27
$2,17
$1,40
$3,45

2015
$29,38
$1,72
$2,87
$0,61
$0,89
$1,91
$1,22
$3,97

2014
$27,75
$1,86
$3,10
$0,40
$0,49
$3,04
$0,94
$3,49

2013
$16,77
$5,14
$5,67
$0,59
$4,47
$4,79
$1,65
$3,41

Toplam

$39,88

$43,04

$42,57

$41,07

$42,49

Kaynağa Göre MetLife Katkıları (milyon $)
MetLife Vakfı
Meksika ve Kore Vakıfları
Kurumsal

2017
$39,88
$1,36
$3,65

2016
$43,04
$0,46
$4,78

2015
$42,57
$0,88
$5,65

2014
$41,07
$1,58
$4,41

2013
$42,49
$1,51
$2,15

Toplam

$44,89

$48,28

$49,10

$47,06

$46,15

AM

VE ÜRETİM
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Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Uyum

İN
AR

“25 Eylül 2015'te düzenlenen Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi'nde dünya liderleri, 2030'a
kadar fakirliği sonlandırmaya, eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadele etmeye ve iklim değişikliğini önlemeye
yönelik 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi (SDG) içeren 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemini kabul ettiler.”
—Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

GLOBAL

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

MetLife, ticari operasyonları ve global girişimleriyle Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine katkıda
bulunmaktadır. Aşağıdaki tabloda, faaliyetlerimizin bu hedefleri nasıl desteklediği açıklanmıştır.

GLOBAL

Hedef

MetLife'ın hedefe desteği

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

Yoksulluğun tüm biçimlerinin her yerde
ortadan kaldırılması

YOKSULLUĞA
SON

AÇLIĞA
SON

SAĞLIKLI
BIREYLER

NİTELİKLİ
EĞİTİM

TOPLUMSAL
CİNSİYET EŞİTLİĞİ

TEMİZ SU VE SIHHİ
KOŞULLAR

SANAYİ, YENİLİKÇİLİK
VE ALTYAPI

EŞİTSİZLİKLERİN
AZALTILMASI

SÜRDÜRÜLEBİLİR
ŞEHİR VE YAŞAM
ALANLARI

SORUMLU TÜKETİM
VE ÜRETİM

TOPLUMSAL
CİNSİYET EŞİTLİĞİ
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MetLife’ın Global Kadın Girişimi, kadınların liderliğe katılımı için fırsatlar
sağlamaya yönelik Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 5.5'i desteklemektedir.

Herkesin uygunGLOBAL
fiyatlı, güvenilir, sürdürülebilir
GLOBAL
ve modern enerjiye erişiminin güvence altına
alınması

MetLife’ın yenilenebilir enerjiye ve çevreci binalara yaptığı yatırımlar,
global yenilenebilir enerji payını arttırmaya yönelik Sürdürülebilir Kalkınma
Hedefi 7.2'yi ve enerji verimliliğinde iyileştirmeleri ikiye katlamaya yönelik
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 7.3'ü desteklemektedir.
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MetLife’ın çalışan sağlığı çabaları ve dünyanın her yerindeki ürünleri, herkes
için evrensel sağlık sigortası, finansal koruma ve sağlık hizmetlerine erişimi
başarmaya yönelik Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 3.8'i desteklemektedir.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve
tüm kadınların ve kız çocuklarının güçlenmesi
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MetLife Vakfı’ın finansal katılım faaliyetleri, herkesin ekonomik kaynaklara ve
mikrofinansı da kapsayan finansal hizmetlere erişiminin olmasını sağlamaya
yönelik Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 1.4'ü desteklemektedir.
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Sürdürülebilir tüketim ve üretim kalıplarının
güvence altına alınması

GLOBAL

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

İNSANA YAKIŞIR
İŞ VE EKONOMİK
BÜYÜME

SANAYİ, YENİLİKÇİLİK
VE ALTYAPI

EŞİTSİZLİKLERİN
AZALTILMASI

SÜRDÜRÜLEBİLİR
ŞEHİR VE YAŞAM
ALANLARI

SORUMLU TÜKETİM
VE ÜRETİM

HEDEFLER İÇİN
ORTAKLIKLAR

SAĞLIKLI
BIREYLER

NİTELİKLİ
EĞİTİM

TOPLUMSAL
CİNSİYET EŞİTLİĞİ

TEMİZ SU VE SIHHİ
KOŞULLAR

İKLİM
GLOBAL
EYLEMİ

SUDAKİ
YAŞAM

KARASAL
YAŞAM

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

SANAYİ, YENİLİKÇİLİK
VE ALTYAPI

KARASAL
YAŞAM

EŞİTSİZLİKLERİN
AZALTILMASI

BARIŞ VE
ADALET

MetLife’ın global pazarlardaki müşterilere ulaşmak için kurduğu
ortaklıklar, finansal hizmetlere erişimi genişletmek için finans kurumlarının
kapasitesini güçlendirmeye yönelik Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 8.10'u
desteklemektedir.
MetLife'ın hizmetlerimize erişimi yeterince hizmet almayan topluluklar
arasında yaygınlaştırma çabaları küçük ölçekli işletmelerin finansal
hizmetlere erişimlerinin ve piyasalara entegrasyonlarının artırılmasına yönelik
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 9.3'ü desteklemektedir.
MetLife’ın politika konularında düşünce liderliği, global finans piyasalarının
düzenlemelerini iyileştirmeye yönelik Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 10.5'i
desteklemektedir.
Metlife topluluk ve uygun fiyatlı konut yatırımları, güvenli ve uygun fiyatlı
konutlara erişim sağlanmasına yönelik Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 11.1'i
desteklemektedir.
MetLife'ın çevre girişimleri ve kurumsal raporlaması, şirketlerin
sürdürülebilirlik uygulamaları benimsemesi ve sürdürülebilirlik bilgilerini
raporlamalarına entegre etmesine yönelik Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi
12.6'yı desteklemektedir.

İklim değişikliği ve etkileri ile mücadele
GLOBAL
konusunda acilen eyleme geçilmesi

MetLife’ın çevre hedeflerimizi başarmak için çalışması, iklim değişikliğinin
etkilerini azaltmak ve adaptasyon için farkındalığı ve kapasiteyi arttırmaya
yönelik Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 13.3'ü desteklemektedir.

Sürdürülebilir kalkınma için barışçıl ve
kapsayıcı toplumların desteklenmesi, herkes
için adalete erişimin sağlanması ve her
GLOBAL
düzeyde etkili, hesap verebilir ve kapsayıcı
kurumların inşası

MetLife'ın etik kültürümüzü koruma programları, sorumlu ve şeffaf
kurumların geliştirilmesine yönelik Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 16.6'yı
desteklemektedir.
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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”, “olacak”, “olmayacak” 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 (“SEC”) sunduğu en güncel 10-K Formu'ndaki Yıllık Raporu'nda (“Yıllık rapor”); MetLife,
Inc.'in SEC'e yıllık rapor tarihinden sonra “İleriye Dönük Açıklamalara İlişkin Not” ve “Risk Faktörleri” başlıkları ile sunduğu 10-Q
Formu'ndaki Üç Aylık Rapor'da ve MetLife, Inc.'in SEC'e sunduğu diğer bildirimlerde tanımlanan riskleri, belirsizlikleri ve diğer unsurları
içerir. 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 SEC'e yaptığı bildirimlerde ilgili
konulardaki diğer açıklamalarına bakınız.

Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri Dışı (GAAP Dışı) Finansal Bilgilerle İlgili Açıklayıcı Not: MetLife'ın Toplam Yönetilen Varlıkları (aşağıda tanımlanan şekilde) Amerika
Birleşik Devletleri’nde genel olarak kabul edilen muhasebe prensipleri (“GAAP”) dışındaki metodolojileri temel alan bir finansal ölçüttür. MetLife, MetLife Toplam Yönetilen
Varlıkların kullanımının hem genel hesap yatırım portföyü, hem ayrı hesaplar hem de ilişkisiz/üçüncü taraf müşteriler adına yatırım yönetimi hizmetlerinin derinliğinin ve genişliğinin
daha iyi anlaşılmasını sağlamaktadır. “MetLife Toplam Yönetilen Varlıklar” tahmini rayiç değer üzerinden: (i) aktif olarak yönetilen genel hesap varlıklarını (“Yönetilen Varlıklar”);
(ii) pasif endekslenen sigorta şirketi ayrı hesap varlıklarını ve (iii) ilişkisiz/üçüncü taraf müşteriler adına yönetilen tescilsiz varlıkları kapsamaktadır. Yönetilen Varlıklara poliçe kredileri
ve diğer yatırım varlıkları dahil değildir; bu varlıkların tamamı MetLife’ın genel hesap yatırım portföyünde aktif olarak yönetilmemektedir. Rayiç değerli opsiyon hisse senetleri
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 düzeltilmiştir. Yönetilen Varlıkların sektöre göre sınıflandırılması,
GAAP çerçevesinde nasıl sınıflandırıldıklarından farklılık gösterebilen temel yatırımların yapısına ve özelliklerine dayalıdır. Pasif endekslenen sigorta şirketi ayrı hesap varlıkları,
MetLife, Inc.'ın konsolide mali tablolarına tahmini rayiç değer üzerinden dahil edilen Metlife sigorta şirketlerinin ayrı hesap varlıklarını temsil etmektedir. İlişkili olmayan/üçüncü taraf
müşteriler adına yönetilen tescilsiz varlıklar rayiç değerde belirtilmektedir ancak MetLife, Inc.'ın konsolide mali tablolarına dahil edilmemektedir.
Yönetilen Varlıklar ve MetLife Toplam Yönetilen Varlıklar, GAAP dışı bir finansal ölçüttür ve en doğrudan karşılaştırılabilir GAAP ölçütü olan Toplam Yatırımların alternatifi olarak
görülmemelidir. Toplam Yatırımların Yönetilen Varlıklara ve MetLife Toplam MetLife Toplam Yönetilen Varlıklarına mutabakatı ve Sektör Mutabakatı aşağıdaki tabloda açıklanmıştır.
MetLife'ın yatırımları hakkında ek bilgiye MetLife, Inc.'ın 31 Aralık 2017 tarihinde sona eren Çeyrek Dönem Finansal Eki’nden ve MetLife, Inc.'ın 31 Aralık 2017 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.

TOPLAM YATIRIMLARIN YÖNETILEN VARLIKLARA VE METLIFE
TOPLAM YÖNETILEN VARLIKLARA MUTABAKATI
Toplam Yatırımlar (milyar $)
Artı Nakit ve Nakit Eşdeğerleri
Artı Rayiç Değer Düzeltmeleri
Eksi Poliçe Kredileri
Eksi Diğer Yatırım Varlıkları
Eksi Rayiç Değer Opsiyon Hisse Senetleri

31/12/2017
$444,1
12,7
6,9
9,7
17,3
16,7

Yönetilen Varlıklar
Artı Pasif Endeksli Ayrı Hesap Varlıkları
Artı İlişkili Olmayan/Üçüncü Taraf Müşteriler adına yönetilen Tescilsiz Varlıklar

$420,0
14,9
152,4

MetLife Toplam Yönetilen Varlıklar

$587,3

Başlık | Bölüm başlığı: 7/10 Circular Normal

Bu Rapor Hakkında
Bu rapor, Global Raporlama Girişimi
(GRI) Standartlarının Temel düzeydeki
gereksinimlerini karşılamaktadır. MetLife'ın
global operasyonlarından bilgiler kullanılmıştır
ve aksi belirtilmedikçe tüm bilgiler 31 Aralık
2017 tarihi itibarıyla geçerlidir. MetLife, en son
2017 Haziran'da 2016 Global Impact Raporunu
yayınlamıştır ve her yıl raporlar yayınlamayı
sürdürmeyi amaçlamaktadır.
Raporun tamamı için dışarıdan teyit
alınmamıştır. 2017 sera gazı emisyonu
rakamlarımız, veri analiz şirketi Quantis
tarafından CDP raporlama sürecimiz
kapsamında teyit edilmiştir.

Raporumuzla ilgili yorum, soru
ve geri bildirimlerinizi bekliyoruz.

Lütfen bizimle aşağıdaki
adreslerden iletişim kurun:
globalimpact@metlife.com
MetLife, Inc.
200 Park Avenue
New York, NY 10166
www.metlife.com

MetLife’ın Önemli Konu Başlıkları
2017 yılında, şirket ve önemli paydaşlar açısından
en yüksek öneme sahip konulara dayalı olarak
Global Impact açıklama önceliklerimizi teyit etmek
için maddi önem analizimizi güncelledik. İşimizin
yapısındaki ve daha genel global faaliyet ortamındaki
değişimlere dayalı olarak önemli konulardaki
değişimleri yakalayacak şekilde analizimizi yeniledik.
Sürecin bir parçası olarak bir şirket içi anketle
çalışanların ve yöneticilerin görüşlerini aldık.
Dışarıdan paydaş perspektiflerine ilişkin geri
bildirimleri de kullandık. Raporlama ve ilgili
performans ölçütlerini aşağıdaki güncellenen
önemli konulara uyumlu hale getirdik:
•

Müşteri memnuniyeti

•

Çalışan memnuniyeti

•

Finansal performans

•

Bilgi güvenliği ve gizlilik

•

Ürün erişilebilirliği

•

Risk yönetimi

Daha Fazla Bilgi
Güncel ve geçmiş raporlarımıza, özetlerimize ve
GRI Endekslerine www.metlifeglobalimpact.com
web sitemizden ulaşabilirsiniz. Ayrıca raporların
ve destekleyici belgelerin farklı dillerde çevirilerini
bulabilirsiniz.
Yatırımcıları, aşağıdakileri kapsayan veri
platformlarından açıklamalarımızı ve
derecelendirmelerimizi incelemeye davet ediyoruz:
•

Bloomberg Profesyonel Hizmetler

•

MSCI

•

Thomson Reuters Datastream Professional
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Bazı Ödül ve Takdirler

2017 Dow Jones Sürdürülebilirlik
Kuzey Amerika Endeksi

Fortune dergisi
Dünyanın En Beğenilen
Şirketleri1

Bloomberg Finansal
Hizmetler
Cinsiyet Eşitliği Endeksi

Junior Achievement
ABD Başkanı Gönüllü Hizmet
Altın Madalya Ödülü

Human Rights Campaign Vakfı
LGBT Eşitliği Açısından
Çalışmak İçin En İyi İş Yerleri

WorldatWork
İş - Özel Yaşam Onur
Ödülü 2017

Kadın İş Girişimleri Ulusal
Konseyi
Amerika’nın Kadın İş
Girişimleri için En İyi
Şirketlerinden Biri

J.D. Power
J.D. Power'dan Emeklilik ve Gelir
Çözümleri ve Gayrimenkul ve Kaza
Acente ve Broker Müşteri Çözümleri
Merkezi canlı telefon kanalı için
“Üstün Müşteri Hizmetleri Deneyimi”
takdirini kazandık2

™

G.I. Jobs dergisi
Askeriye Dostu İşveren 2017

Hispanik Kurumsal
Sorumluluk Birliği
Kurumsal Katılım Endeksi

National Association
for Female Executives
Kadın Yöneticiler için
En İyi 50 Şirket

U.S. Business Leadership Network
and American Association of
People with Disabilities
Engellilik Katılımı Açısından
Çalışmak için En iyi Yerler

Dave Thomas Vakfı
Evlat Edinme Dostu
En İyi İş Yerleri

Working Mother dergisi
En İyi 100 Şirket

LATINA Style Dergisi
Latin Kadınların
Çalışabileceği En İyi İş
Yerleri

Reader’s Digest
En Güvenilir Markalar

1 FORTUNE Dergisinden, 1 Şubat 2018. ©2018 Time Inc. FORTUNE ve World’s Most Admired Companies, Time Inc. şirketinin tescilli ticari markaları dır ve lisansla kullanılmaktadır.
FORTUNE ve Time Inc., MetLife ile ilişkili değildir ve ürün veya hizmetlerini destekliyor olarak algılanmamalıdır.
2 J.D. Power 2017 Sertifikalı İrtibat Merkezi ProgramıSM takdiri, başarıyla tamamlanan bir denetime ve yakın geçmişteki hizmet etkileşimlerinde bir müşteri memnuniyeti ölçütünü
aşmaya dayalıdır. Ayrıntılı bilgi için www.jdpower.com/ccc adresini ziyaret edebilirsiniz.
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MetLife, tüm dünyadaki insanların, ailelerin ve toplumların hayatın zor zamanlarında yollarına devam etmesine yardımcı olmaya kararlıdır.
Bütün müşterilerimize güvenilir bir ortak olmak ve yarının zorluklarını birlikte aşmak için çok çalışıyoruz.
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