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Amerikan sigorta devi MetLife
Türkiye’de Deniz Emeklilik ve
American Life Hayat Sigorta ile

olan entegrasyon sürecini tamamladı. Her
iki şirket de hukuki olarak MetLife
Emeklilik ve Hayat A.Ş. adını alarak tek
bir “MetLife” markası altında ve MetLife
Emeklilik ve Hayat A.Ş. Genel Müdürü
Deniz Yurtseven’in liderliğinde faaliyet
göstermeye başladı.  

GENİŞ HİZMET YELPAZESİ
Nihai birleşmeye varıncaya kadar, pek
çok aşamadan geçildi: Deniz Emeklilik’in
ticari unvanının 2 Nisan 2012 itibarıyla
MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş. olarak

değişmesinin ardından son
adım olarak her iki şirket
de aynı çatı altında birleş-
ti. Böylelikle MetLife’ın
Türkiye’deki yeni yapılan-
ması tamamlanmış oldu. 
MetLife Emeklilik ve
Hayat A.Ş. Genel Müdürü
Deniz Yurtseven, “Hedefi-
miz sektörde ilk 5’te yer

almak” dedi.  

BİRLEŞMENİN HİKAYESİ
MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Genel
Müdürü Deniz Yurtseven, MetLife olarak
iki büyük sigorta şirketinin gücüyle hayat,
ferdi kaza sigortası ve bireysel emeklilikte
müşterilerine en iyi çözümü sunmayı
hedeflediklerini kaydetti. Yurtseven,
“Sektörde ilk 5 içinde yer almak istiyoruz.
Bugün itibarıyla MetLife acenteleri,
DenizBank şubeleri, kurumsal satış ve
direkt pazarlama kanalları ile müşterileri-
mize ulaşacağız. MetLife Türkiye, birey-
sel emeklilik planlarının yanı sıra, hayat
sigortası ve ferdi kaza sigortası hizmetle-
rini de sunuyor olacak. Özellikle ferdi

kaza branşında hem geniş ürün yelpaze-
miz hem de çoklu satış noktalarımızla
ürünlerimizi sunarak hayat sigortası şir-
ketleri arasında ferdi kaza prim üretimin-
de lider olmayı hedefliyoruz” dedi.

ACENTELER BİREYSEL
EMEKLİLİKTE DEVREYE GİRDİ 

Alternatif dağıtım kanallarını kullanarak
ürün ve hizmetlerini sunmaya devam ede-
ceklerini kaydeden Yurtseven,
“Hedeflerimiz arasında kurumsal anlamda
firmalara özel çözümler sunan güçlü bir
çözüm ortağı olmak, banka kanalının yanı
sıra acente kanalıyla da büyümek var.
Birleşme sürecinin tamamlanmasının,
sektörümüze ve Türkiye Ekonomisi’ne
hayırlı olmasını diliyorum.” diye konuştu.
MetLife Inc., 1 Kasım 2010 tarihinde
American Life Insurance Company’yi
(Alico) AIG’den (American Int’l. Group);
3 Ekim 2011 tarihinde ise DenizEmeklilik
ve Hayat hisselerini DenizBank’tan satın
alma işlemlerini tamamlamıştı. MetLife
Inc.’e bağlı iki şirketin Türkiye’deki enteg-
rasyon ve birleşme çalışmaları 2011 Ekim
ayından bu yana devam ediyordu. Atılan

son adımla birlikte MetLife’ın Türkiye
operasyonları tek çatı altında toplandı.  
Daha önce yapılan anlaşma uyarınca
MetLife Türkiye risk, tasarruf ve emekli-
lik çözümlerini Türkiye ile buluşturmak
üzere Türkiye’de banka sigortacılığının en
iyi aktörlerinden olan DenizBank şubeleri-
ni 15 yıl boyunca ana dağıtım kanalı ola-
rak kullanacak. American Life ile birleşme
ile birlikte acente kanalından da bireysel
emeklilik ürünlerini sunmaya başlayan
MetLife’ın 7 il ile 4 irtibat ve eğitim ofi-
sinde faaliyet gösteren 150 acentesi bulun-
maktadır. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa,
Kayseri, Adana ve İzmit'teki acente ofisle-
ri ile MetLife yeni dönemde bireysel ve
kurumsal müşterilere oldukça geniş bir
yelpaze içinde emeklilik, hayat ve ferdi
kaza sigortası ürünleri sunuyor olacak.
MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş.’nin
resmi web sitesi olan www.metlife.com.tr
artık her iki şirketi de yansıtıyor, tüm hiz-
metlerini ve yeni yapılanmayı kapsıyor.
MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş. İstanbul
Kavacık’ta bulunan Anadolu yakasının
ilk Leed Gold Sertifikalı yeni ofis bina-
sında faaliyette bulunuyor.

American Life ve MetLife Emeklilik
tek çatı altında birleşti
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Süzer Grubu şirketleri arasında
yer alan Kent Factoring, JCR-
Eurasia Rating tarafından yüksek

düzeyde yatırım yapılabilir kategori-
sinde derecelendirildi. 
JCR-Eurasia Rating,  aynı zamanda
Kent Factoring’in Uzun Vadeli Ulusal
Notu’nu ‘A (Trk)’, görünümünü ise
‘Pozitif’ olarak belirledi.
Finans sektöründe önemli hedefleri
olduğunu belirten Süzer Grubu Finans
Grup Başkanı Ali Baran Süzer,
"Geçtiğimiz yıl Nisan ayından bu yana
iki faktoring şirketimizi birleştirmiş ve
tek bir çatı altında, Kent Factoring
adıyla yolumuza devam etmiştik. Bu
birleşme çok ciddi bir sinerji yarattı ve
bu sayede Kent Factoring daha hızlı,
etkin ve müşteri odaklı hizmet veren
bir kurum olarak öne çıktı. JCR-
Eurasia Rating ölçümlemesinin de
ortaya koyduğu üzere, sektörümüzde
güçlü bir konumdayız. Aynı zamanda

Kent Factoring’in büyüyen kurumsal
yapısıyla faktoring sektörüne de önemli
bir katkı yaptığına inanıyoruz” dedi.
JCR-Eurasia Rating raporunda Süzer
Grubu’nun bünyesindeki Süzer
Factoring ve Kent Factoring şirketleri-
nin geçtiğimiz yıl Kent Factoring çatısı
altında birleşmelerinin ardından, müşteri
tabanının genişlediği ve özkaynak yapı-
sının güçlendiği bilgilerine yer verildi. 
Yapılan açıklamada “Operasyonel gider-
lerin etkin yönetimi, kâr üretimini artıran
fiyatlama politikaları, proaktif ve ihtiyatlı
yönetim yaklaşımları ve düşük NPL ras-
yoları sonucunda ortaya çıkan kârlılık
performansı sektör ortalamalarının üzeri-
ne çıkmıştır. Sektör genelinde artış eğili-
minde olan şüpheli alacaklar ve Kent
Factoring tarafından nispeten düşük ola-
rak ayrılan karşılıklara rağmen güçlü
teminat yapısıyla varlık kalitesini devam
ettirmiştir,” ifadelerine yer verildi.
Yapılan açıklamada ayrıca, JCR-
Eurasia Rating’den“Kent Factoring’in,

ortaklarından bağımsız olarak, mevcut
bilanço kompozisyonunun ve pazar
payının büyütülmesine yönelik başla-
mış süreçlerin devam ettirilmesine
yönelik JCR-ER nezdinde oluşan kana-
at ve yönetim kadrolarının deneyim ve
devamlılığı dikkate alındığında, Kent
Factoring’in bilançosunda üstlendiği
yükümlülükleri yönetebilecek yeterli
bilgi birikimine ve altyapıya ulaştığı
kanaatine ulaşılmıştır. Bu kapsamda,
Şirketin Ortaklardan Bağımsızlık Notu
JCR-ER notasyonu içerisinde (B) ola-
rak belirlenmiştir,” deniliyor.

JCR-Eurasia Rating Kent Factoring'in
uzun vadeli ulusal notunu yükseltti
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Akbank, Türk Eximbank “Kısa
Vadeli İhracat Kredisi
Sigortası” programı kapsamın-

da ihracat alacakları için firmalara yeni
bir finansman imkanı sunuyor.
Türk Eximbank ile 1996 yılında imzala-
dığı Kısa Vadeli İhracat Kredisi
Sigortası'na ilişkin protokolü yenileyen
Akbank, Türkiye ekonomisinin lokomo-
tifi ihracatçılara yönelik rekabetçi finans-
man olanaklarını çeşitlendirmeye devam
ediyor. KOBİ’lere özel geliştirdiği ürün,
hizmet ve çözümler ile verdiği desteği
sürdüren Akbank, müşterilerinin hayat-
larını kolaylaştırmaya devam ediyor.
Akbank son olarak Türk Eximbank’ın
ihracatçı firmalara sunduğu “Kısa Vadeli
İhracat Kredisi Sigortası” kapsamında
sigortalı ihracat bedellerini, vadesinden
önce kullanım imkânı sağlıyor.
Protokol   kapsamında   başta
Türkiye  ihracatının %60’ını oluşturan
mal mukabili/açık hesap  ödeme şekli
olmak üzere, ihracatçıların farklı
ödeme yöntemleri üzerinden finans-

manı sağlanıyor. Bu amaçla firmaların
Kısa Vadeli İhracat Kredisi Sigortası
kapsamındaki   sigortalı alacak bedel-
leri Akbank tarafından iskonto edile-
rek kredilendiriliyor ve   ihracatçı fir-
maların işletme sermayesi ihtiyacı
karşılanıyor.
KOBİ’lerin finansman ihtiyaçlarını
çok hızlı şekilde karşılamayı hedefle-
diklerini vurgulayan Akbank Ticari ve
KOBİ Bankacılığı’ndan Sorumlu
Genel Müdür Yardımcısı Kaan Gür,
“KOBİ’ler her yıl büyüyen Türkiye
ekonomisinin dinamosu konumunda-
lar. ‘KOBİ’ler Türkiye’nin, Akbank
KOBİ’lerin Gücüdür’ felsefemizle tüm
çalışmalarımızı değer yaratmak ve sür-
dürülebilir büyümeye katkı sağlamak
amacıyla yürütüyoruz” dedi. 
Açıklamasında Türkiye’nin   büyüme-
sinde ihracatın çok önemli bir yeri
olduğunun altını çizen   Gür,
Türkiye'nin rotasını 2023 yılına kadar
dünyanın en büyük 10 ekonomisi ara-
sında yer almaya çevirdiğine dikkat
çekti. Gür açıklamasında "Ülkemizin
bu hedefe ulaşmasında ihracat yapan

şirketlerimize de çok büyük sorumlu-
luk düşüyor. Bu amaçla, biz de
Akbank olarak uluslararası piyasalarda
birlikte yol aldığımız ihracatçılarımıza
rekabette daha da fazla destek olmak
istiyoruz. Konvansiyonel ürünlerin
yanısıra firmaların değişen ve gelişen
ihtiyaçları doğrultusunda bilgi ve tec-
rübemizi finansal gücümüzle birleştire-
rek müşterilerimize yeni ve farklı ürün-
ler sunmaya devam ediyoruz. Türk
Eximbank ile yenilediğimiz “Kısa
Vadeli İhracat Kredisi Sigortası” proto-
kolüyle ihracatçılara yönelik destek
yelpazemiz daha da genişliyor.
İhracatçı firmaların Kısa Vadeli İhracat
Kredisi Sigortası kapsamındaki sigor-
talı alacak bedellerini iskonto ederek
müşterilerimize önemli bir finansman
desteği sağlıyoruz ” dedi.

İhracatçı için Akbank’tan
yeni bir kredi imkanı

Kaan
Gür
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Dünyanın lider yönetim danışmanlığı firma-
larından The Boston Consulting Group
(BCG) tarafından bu yıl on ikincisi yayın-

lanan 2012 Küresel Varlık Raporu (Global
Wealth Report 2012) araştırmasına göre, dünyada
bireylerin sahip olduğu toplam finansal varlıkları
("global servet") 2011 yılında %1.9 oranında arta-
rak, 122.8 Trilyon Dolara yükseldi.
BCG raporuna göre, 2011 yılında, global servet
Kuzey Amerika’da %0.9, Batı Avrupa’da %0.4,
Japonya’da %2.0 oranında azalırken, Brezilya,
Hindistan, Çin ve Rusya gibi gelişmekte olan
ülkelerde %18.5 oranında artış gösterdi. 
2011 yılı sonunda dünyada finansal varlıkları 1
milyon doları aşan hane sayısı, 12.6 milyona
ulaştı ve bu kesim dünyada bireylerin sahip oldu-
ğu finansal varlıkların %40'ını elinde bulunduru-
yor. Amerika ve Japonya’da bulunan toplam mil-
yoner sayısı 2011 yılında 182.000 hane azalırken,
Çin ve Hindistan gibi gelişmekte olan ülkelerde
milyoner olma sınırını geçen hane sayısı 175.000
arttı. ABD 5.1 milyoner hane ile listede ilk sıra-
daki yerini koruyor. ABD’yi 1.6 milyoner hane
ile Japonya, 1.4 milyoner hane ile de Çin takip
ediyor. Türkiye'de ise finansal varlıkları 1 milyon
doları aşan yaklaşık 20.000 hane bulunuyor.  
Küresel Varlık Raporu, 2011 yılında araştırma
yapılan ülkeler arasında 1 milyon dolar ve üze-
rinde gelire sahip olan hanelere bakıldığında,
Singapur nüfusunun %17’sinin milyoner oldu-
ğunu açıklıyor. Sıralamada Singapur’u, nüfusun
%14.3’ü ile Katar, %11.8’i ile Kuveyt ve
%9.5’u ile de İsviçre takip ediyor.
100 milyon dolar ve üzeri net gelire sahip olan
kesimde ABD, 2928 hane ile 2011 yılında da
lider konumda. 
BCG, global servetin aktif dağılımlarının nakit
ve mevduat hesaplarında, bonolarda, hisse senet-
lerinde, yönetilen fonlarda ve alternatif yatırım-
larda tutulduğunu ve dünyada 2011 yılında off-
shore varlıklarının geçen seneye göre %2.7 arta-
rak 7.8 Trilyon Dolara ulaştığını belirtiyor. 

"Yeni Dünya" ülkeleri
paylarını arttırmayı

sürdürüyor

Doç. Dr. C. Coşkun
Küçüközmen

coskun.kucukozmen@ieu.edu.tr

Zor Zamanlarda
İktisat Konferansı

Değerli okuyucular, bu yazıyı sizlere
Denizli’den yazıyorum. Bu güzel şehre
Pamukkale Üniversitesi tarafından

düzenlenen “Zor Zamanlarda İktisat
Konferansı” nedeniyle gelmiş bulunuyorum.
Değerli iktisatçı hocalarımla birlikte olmak çok
güzel bir duygu. Hocaların hocası Prof. Dr.
Gülten Kazgan, Prof. Dr.Taner Berksoy, evsahi-
bi Prof. Dr. Celal Küçüker buradalar. Konferans
koordinatörü Doç. Dr. Sevinç Orhan’a kocaman
bir teşekkür. Sıcak yaz gününe rağmen çok
sayıda öğrencinin katılımı sevindirici.
Birbirinden ilginç makalelerin yer aldığı bir
günlük konferans birçok konuyu tekrar düşün-
memize, değerlendirmemize neden oldu. Ancak
yazmadan edemeyeceğim. Sevinç Hoca’nın iki
kızı var, büyük olan Benan 11 yaşında ve bir
yetişkinle sohbet eder gibi sohbet ettik.
Mükemmel bir Türkçe diksiyon ve yaşına göre
oldukça iyi bir İngilizcesi biraz da Çincesi var.
Okçuluk kursuna gidiyor, mimar olmayı düşü-
nüyor, ayrıca birkaç meslek daha olsa fena
olmaz diyor…  Küçük olan Elis 9 yaşında,
moda tasarımcısı olmak istiyor ve bu konuda
çalışıyor, ders alıyor. 
Değerli okuyucular, dün akşam evde kütüpha-
nemi karıştırırken Richard Branson’un “Five
Secrets to Business Success=İş’te Başarılı
Olmanın Beş Sırrı” başlıklı 3 sayfalık makalesi
gözüme çarptı. Branson diyor ki “yaptığınız işi
sevin, fark yaratacak bir şey yapın ve sürdürün,
öyle şeyler yapın (oluşturun) ki çalışanlarınız
sizinle çalışmaktan gurur duysun, iyi bir lider
olun, odanıza, masanıza, koltuğunuza kapanma-
yın, görünür olun”. Özetle gözlemleyin, incele-
yin, araştırın, soruşturun, dinleyin ve empatik
olun diyor.
Tüm bunlar bana şunları çağrıştırdı: Sürekli
bazda bilgilenme ve eğitim, katılımcı ekonomi-
de yerimizi aktif olarak almak ve hayatı dolu
dolu, keyfini çıkararak yaşamak. Yaşamımız
için vazgeçilmez olanlara odaklanmak ve onları
korumak. Peki, nedir bu yaşamımız için vazge-
çilmez olan şeyler? Öncelikle doğa ve barındır-
dıkları: Hayvanlar, bitkiler,  su kaynakları
(nehir, göl, denizler), ormanlarımız, bitki örtüsü
ve hava. Bunların kıymetini yeterince biliyor
muyuz? Bugün İzmir-Denizli arası giderken
sıcak havaya rağmen camını açıp içtiği sigara-
nın izmaritini arabasından atan en az on sürücü
gördüm. Riskleri saymakla bitiremem. Hemen
aklıma dolu bir akaryakıt tankeri geldi. Sonra
bir an camı açık arabadan içeri yanar vaziyette
bir sigaranın girmesinin sürücüde neden olabile-
ceği panik. Bu noktada “nasıl bir eğitim olmalı”
sorusu geliyor akla. 
Değerli okurlar, içinizden gelen sese kulak
verin, yeteneklerinizin ortaya çıkmasına yar-
dımcı olun, çevrenizde olup bitenlere duyarsız
kalmayın, kibarca uyarın. Öğretmen/öğrenci
tanımı önemlidir, öğretme sürecini zaman
zaman klasik öğrenme yerlerinin dışına taşıyın.
Örneğin öğrencilerinizle toplu halde film sey-
retmeye, tiyatro izlemeye gidin, nasıl davranıl-
ması gerektiğini öğretin. Yazın plajda eğlenme-
nin “çığlıklar atarak koşuşturmak, yüksek sesle
müzik dinlemek ya da kulak tırmalayan sesler
çıkararak tavla oynamak” olmadığını öğretin,
telkin edin. Okul binaları, sınıflar, sıralar her
zaman sevimli değildir (kütüphaneler hariç).
Gerçek yaşam uygulamalarına önem verin.
Ülkenizde ve dünyanızda olup bitenlere duyarlı
olun. Düzenli gazete okuyun, haftalık dergiler-
den en az birini okuyun. Yeni kitapları takip
edin. Yabancı dergi okuyun. Haftalık dergileri
dönüşümlü olarak alın.Mutlaka en az bir gazete
okuyun. Gazetelerin verdiği önemli ekleri
kaçırmayın.
TV programlarına önceden göz atın, önemli
bulduklarınızı not edin, kaçırdıklarınızı internet
üzerinden izleyin. Yabancı kanalları izlemeyi
ihmal etmeyin, anlamasanız da bir süre izleyin,
özellikle haberleri izleyin. Ayda en az bir filme
gidin ve sonrasında yorumlarınızı yazın.
DVD/CD satın alın, izleyin, izletin. 
Sağlıklı olmak için mutlaka “düzenli” spor
yapın. Yürüyün, denize sabah erkenden, akşam
17.30’dan sonra girin. Yeni meslekler olarak
nelere ihtiyaç olduğunu düşünün, kafa yorun,
sudoku çözün, bulmaca çözün, genel kültürünü-
zü artırmak için bir akıl defteri oluşturun.
Önemli kelime, terim, isim, olay ve benzeri bil-
gileri not edin. Yazmayı eğlenceli bir alışkanlık
haline getirin. Günlük tutun. Yani demek istiyo-
rum ki biraz kendinize kişisel gelişiminize
zaman ayırın, zira bu iş tamamen sizin sorumlu-
luğunuzdadır ve bu konuda kimse size sizin
yardım ettiğiniz kadar yardım edemez. Sağlıklı,
huzurlu ve özgür bir tatil diliyorum.

Ali
Baran
Süzer
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İtalya Hazinesi, not indiri-
minin ardından ilk borçlan-
ma ihalesinde 6.4 milyar

euroluk tahvil sattı.
Uluslararasıo kredi derecelen-
dirme kuruluşu Moody’s

Investors Service, İtalya'nın
borçlanma maliyetleri ve
kötüleşen siyasi ve ekonomik
durumuna dikkat çekerek,
ülke kredi notunu iki basamak
düşürdü.
Moody's bugün, İtalya'nın tah-
villerinin kredi notunu "A3"

seviyesinden "Baa2"ye düşürdü
ve ülkenin ekonomik durumu-
nun kötüleşmekte olduğuna
vurgu yaparak, notun daha da
düşürülebileceğini kaydetti. Bu
not, "çöp" seviyesinin yalnızca
iki basamak ve İspanya'nın
notunun bir basamak üzerinde.

İtalya’nın 
kredi 
notu iki
basamak 
düştü

Deniz
Yurtseven
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