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Uluslararası Aktüerler Birliği (UAB) Ölümlülük Çalışma Grubu Güncelleme #10 — 

Şikago, Amerika Birleşik Devletleri, Ekim 2017 

 

Ölümlülük Çalışma Grubu (ÖÇG), 2017 yılının Ekim ayında toplanmıştır. Toplamda 18 ülkeyi 
temsil eden 19 üye ve 17 gözlemci toplantılara devam etmiştir. Ayrıca “Uzun Dönem Bakım 
Bağlantılı Ürünler” başlıklı konuşması ile Carl Friedrich ve “Yüz Analizi” konuşması ile Jay 
Olshansky de davetli konuşmacı olarak ağırlanmıştır. Ortaklar ve üyeler ile etkileşim Grup’un 
önceliği olmayı sürdürmüş ve UAB Toplantıları’nın Perşembe günü bu bağlamda düzenlenen 
akşam yemeği, geniş bir katılımla gerçekleştirilmiştir. 

Bu rapor; toplantıda ele alınan konuları özetlerken, toplantının gündemi ile birlikte tüm makale 
ve sunumlara da (bu güncellemenin sonunda yer alan hiperbağlaçlar yardımı ile) yer 
vermektedir. Komiteye yeni katılanlar Dilara Asadova (Azerbaycan), Yair Babad (İsrail) ve Gyula 
Horváth (Macaristan) olarak sıralanabilir. 

İleri yaş ölümlülüğü ve ileri yaş ölümlülüğündeki gelişim, gelecekte ölümlülüğü uzun vadede 
etkileyecek faktörler ve elektronik sigaralar hakkında yazılması planlanan bir makaleyi de içine 
alan ÖÇG Projeleri ile ilgili güncellemelere yer verilmiştir. Bahsi geçen projelerin, 2018 yılında 
Berlin’de düzenlenecek olan ICA Konferansı’nda sunulması önerilmiştir. Proje Ekibi, ÖÇG 
projelerinin teklifi ve kararlaştırılmasına yönelik yeni bir değerlendirme süreci önermiştir. Yeni 
projelere ilişkin fikirlerin değerlendirilmesi 2018 yılında da devam edecektir. 

ÖÇG Destek Ekibi tarafından çalışma planı ve bütçe, Yazı İşleri Komitesi ve Marketing Komitesi ile 
ilgili güncellemeler de yapılmıştır. 

Toplantıda, aşağıda sıralanmış olan ülke raporları ve araştırmalar yer almıştır: 
 
• Hiroshi Yamazaki, güncellenen Japonya Ülke Raporu’nun yanı sıra yeni Japonya Ölümlülük 

Tablosu’nda yer alan önemli kısımları sunmuştur. 
• Al Klein, yeni Tayland Değerleme Ölümlülük Tabloları’na ilişkin detayları sunmuştur: Tayland 

Ölümlülük Tablosu. 
• Brian Ridsdale, Birleşik Krallık ile ilgili bir güncelleme sunmuştur: Birleşik Krallık 

Güncellemesi. 
• Dale Hall, Aktüerler Birliği’nin (Society of Actuaries, SOA) araştırma çabalarına ilişkin bir 

güncelleme sunmuştur: SOA’nın ölümlülük araştırması. 
 

http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/7_MWG_Projects_AlKlein.pdf
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/7_MWG_Projects_AlKlein.pdf
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/Post_meeting_docs/2_Final_MWG_WorkplanandBudget_2018_v6.xlsx
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/9_MWG_CountryRep_InfoBase.pdf
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/17_Marketing_Update_MWG.pdf
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/Country_Report_JAPAN.pdf
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/10_MWG_StandardMortalityTable_presentation_Japan.pdf
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/10_MWG_StandardMortalityTable_presentation_Japan.pdf
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/11_MWG_ThailandMortalityTables_20171004.pdf
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/11_MWG_ThailandMortalityTables_20171004.pdf
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/12_MWG_UK_MortalityLongevityUpdate.pdf
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/12_MWG_UK_MortalityLongevityUpdate.pdf
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/Post_meeting_docs/13_IAA_SOA_Update_October2017.pdf
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Aşağıda sıralanmış olan sunumlar üyeler ve davetli konuşmacılar tarafından yapılmıştır: 
 

• Uzun Dönem Bakım – Uzun dönem bakım endüstrisinde bir lider olan davetli konuşmacı 
Carl Friedrich, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki (ABD) Uzun Dönem Bakım konulu 
kapsamlı bir sunum yapmıştır. Bu çerçevede; uzun dönem bakımın özellikleri, bu alandaki 
düzenlemeler, bağlantılı ürünler ve söz konusu ürünlerin fiyatlandırılmasında karşılaşılan 
zorluklar ele alınmıştır. 

• Hızlandırılmış sigortalama ve kestirimsel (mantıksal/matematiksel) analiz – Al Klein, 
SOA’nın 2016 yılında bu alanda yapmış olduğu anket sonuçlarını sunmuştur.  

• Hayat annüiteleri – Ermanno Pitacco, emeklilik sonrası ürünlerin seçimi ve 
tasarlanmasında karşılaşılan zorlukları sağlayıcı ve emekli olan kişi açısından 
değerlendirmiştir. Annüite ürünlerinin ertelenmesi veya bu konuda istekli bir sigortacının 
bulunması durumunda, emeklilikten önce ileri yaş için düzenlenmiş bir hayat annüitesi 
alınmasının makul bir seçim olacağı üzerinde durmuştur. 

• Yüz Analizi – Tanınmış bir nüfus bilimci olan davetli konuşmacı Jay Olshansky, yüz analizi 
üzerine yapılmış olan ve sonuçların ne kadar doğru olduğu, gittikçe artan verilere 
dayanan algoritmalar ve şirketlerin yüz analizini nasıl kullandıkları gibi konuları kapsayan 
mükemmel bir sunum yapmıştır.  

 
Yukarıda, ÖÇG’nin toplantısında yer vermiş olduğu görüşlerin bir özeti sunulmuştur. Tutanak, 
sunum ve makalelerin tamamına (ve önceki toplantılara) www.actuaries.org/mortalityupdates 
linkinden (kayıt yaptırmaya gerek olmaksızın) erişilebilmektedir. 

Seminer 
 
3 Ekim 2017 tarihinde Şikago’da ÖÇG , UAB’nin Nüfus Sorunları Çalışma Grubu (Populations 
Issues Working Group, PIWG) ile birlikte Ölümlülük, Nüfus ve Kamu Yararı Konularında 
Uluslararası Kavrayış temalı bir günlük seminer düzenlemiştir. Seminere, 18 farklı ülkeden 85 
farklı katılımcı ilgi göstermiştir.  
 
Seminer’de ABD ölümlülük oranlarında son zamanlarda gözlemlenen değişimler, uluslararası bir 
bakış açısından ölümlülükteki değişimler, yaşam şeklindeki değişimlerin ölümlülüğün yanı sıra 
ileri yaş ölümlülüğüne etkisi, iklim değişikliği ve bu değişimin ölümlülüğe olan potansiyel etkisi, 
SOA’nın ölümlülük ve nüfus araştırmasından öne çıkanlar gibi önemli konular üzerinde 
durulmuştur. 
 
Sunumlarda; farklı sosyoekonomik gruplarda gözlemlenen farklı ölümlülük ve hastalık oranları, 
ölümlülük oranlarındaki değişimlerin finansal etkileri ve emeklilikteki birikimlerin yaşam boyu 
sürecek bir gelire dönüştürülmesinde karşılaşılan zorluklar, farklı ülkelerde ev sahibi olma 
konusundaki eğilimler, optimum emeklilik gelirinin elde edilebilmesinde ev sahibi olma ve 
emeklilik durumları arasındaki etkileşimin rolü, sağlık hizmetlerinden faydalanma modelleri 

http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/3_MWG_LongTermCareintheUS_09182017_V3.pdf
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/18_MWG_US_PA_AccelUwSurveyResults_20171006.pdf
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/19_LifeAnnuities.pdf
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/Post_meeting_docs/22_Presentation_FacialAnalytics_JOlshansky.pdf
http://www.actuaries.org/mortalityupdates
http://www.actuaries.org/EVENTS/Meetings/chicago2017/mortality_seminar_program.pdf
http://www.actuaries.org/EVENTS/Meetings/chicago2017/mortality_seminar_program.pdf
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kapsamında kestirimsel analizin uygulanması ile hastalık oranlarının daha iyi anlaşılması gibi 
kamu yararına olabilecek pek çok farklı nüfus sorunu tartışılmıştır. 
 
Kapsam ve seminerde yapılan sunumlar UAB’nin sayfasında mevcuttur:  
http://www.actuaries.org/EVENTS/Meetings/chicago2017/mortality_seminar_program.pdf 
 
ICA Berlin ve Bir Sonraki Seminer 

Bir sonraki UAB ÖÇG toplantıları (Berlin’de düzenlenecek olan ICA 2018 ile birlikte) 30 Mayıs 
2018 ve 2 Haziran 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. ÖÇG üyeleri, Berlin’de düzenlenecek olan 
Uluslararası Aktüerler Konferansı’na 11 çalışma göndermiş olup, program hala düzenlenme 
aşamasındadır. PIWG ve ÖÇG, Kasım 2018’de Meksiko kentinde düzenlenecek olan UAB Konsey 
ve Komite toplantıları çerçevesinde ölümlülük, diğer yaşam döngüsü olumsallıkları ve nüfus 
sorunları konularını kapsayan bir seminer yapmayı planlamaktadır. 
 

Bu güncelleme ile ilgili fikirlerinizi lütfen bizimle paylaşın.  
 
Anketteki sorular aşağıdaki gibidir: 
 

1. Güncelleme’yi hangi dilde okudunuz? 
2. En faydalı bulduğunuz bilgi/konu başlığı ne olmuştur? 
3. Güncellemelerde görmek istediğiniz başka bir şey var mıdır? 
4. Ülkenizde ölümlülük riski konulu bir seminerin düzenlenmesine yardım etmek ister 

misiniz? Yanıtınız evet ise isim-soyisim, email adresi ve ülke bilgilerinizi gönderiniz. 
 

Kaynak 

Şikago Ölümlülük Çalışma Grubu Toplantısı’nın Gündemi 

http://www.actuaries.org/index.cfm?lang=EN&DSP=CTTEES_TFM&ACT=MEE
TINGS 
 
Ölümlülük Çalışma Grubu Bilgi Tabanı: http://www.actuaries.org/mortalityinfo 

UAB Ölümlülük Çalışma Grubu’nun Güncellemesi: www.actuaries.org/mortalityupdates 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.actuaries.org/EVENTS/Meetings/chicago2017/mortality_seminar_program.pdf
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/Post_meeting_docs/8_ICA_Berlin_2018_Papers_Submitted_by_MWG.docx
https://www.surveymonkey.com/r/9DK2VXH
http://www.actuaries.org/index.cfm?lang=EN&DSP=CTTEES_TFM&ACT=MEETINGS
http://www.actuaries.org/index.cfm?lang=EN&DSP=CTTEES_TFM&ACT=MEETINGS
http://www.actuaries.org/mortalityinfo
http://www.actuaries.org/mortalityupdates
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Makaleler 
 
Toplantılarda yer alan makale ve sunumlar aşağıdaki bağlantılar yardımı ile indirilebilir: 
 

• Brian’ın açılış sunumu 
• Çalışma planı ve bütçe ile üye veri tabanı 
• Uzun dönem bakım 
• İleri yaş ölümlülüğündeki gelişim  
• Gelecekte ölümlülüğü uzun vadede etkileyecek faktörler 
• Elektronik sigara (Düzeltmeleri içeren versiyon ve son versiyon) 
• ÖÇG projeleri 
• ICA 2018’de sunulacak çalışmalar 
• Yazı İşleri Komitesi güncelleme 
• Japonya ülke raporu ve ölümlülük tablosu 
• Tayland ölümlülük tablosu 
• Birleşik Krallık güncellemesi 
• SOA’nın ölümlülük araştırması 
• Marketing Komitesi güncelleme 
• Hızlandırılmış sigorta ve kestirimsel analiz 
• Hayat annüiteleri 
• Bilim Komitesi (Scientific Committee) için hazırlanan rapor 
• Yüz analizi 
• Yeni projelere ilişkin fikirler 
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http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/1_MWG_Membership_Oct2017.pdf
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/1_MWG_Membership_Oct2017.pdf
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/Post_meeting_docs/2_Final_MWG_WorkplanandBudget_2018_v6.xlsx
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/2_MWG_Members_20170923.xlsx
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/3_MWG_LongTermCareintheUS_09182017_V3.pdf
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/3_MWG_LongTermCareintheUS_09182017_V3.pdf
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago2017_Seminar_Presentations/Lifestyle_Aging_and_Mortality_SamG_Final.pdf
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago2017_Seminar_Presentations/Lifestyle_Aging_and_Mortality_SamG_Final.pdf
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/4_MWG_LongTermDriversofFutureMortality.pdf
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/4_MWG_LongTermDriversofFutureMortality.pdf
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/4e_E-Cigarettes_project_v3_markup.docx
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/4e_E-Cigarettes_project_v4_clean.docx
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/7_MWG_Projects_AlKlein.pdf
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/7_MWG_Projects_AlKlein.pdf
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/Post_meeting_docs/8_ICA_Berlin_2018_Papers_Submitted_by_MWG.docx
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/Post_meeting_docs/8_ICA_Berlin_2018_Papers_Submitted_by_MWG.docx
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/9_MWG_CountryRep_InfoBase.pdf
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/9_MWG_CountryRep_InfoBase.pdf
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/Country_Report_JAPAN.pdf
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/10_MWG_StandardMortalityTable_presentation_Japan.pdf
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/11_MWG_ThailandMortalityTables_20171004.pdf
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/11_MWG_ThailandMortalityTables_20171004.pdf
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/12_MWG_UK_MortalityLongevityUpdate.pdf
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/12_MWG_UK_MortalityLongevityUpdate.pdf
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/Post_meeting_docs/13_IAA_SOA_Update_October2017.pdf
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/Post_meeting_docs/13_IAA_SOA_Update_October2017.pdf
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/17_Marketing_Update_MWG.pdf
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/17_Marketing_Update_MWG.pdf
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/18_MWG_US_PA_AccelUwSurveyResults_20171006.pdf
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/18_MWG_US_PA_AccelUwSurveyResults_20171006.pdf
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/19_LifeAnnuities.pdf
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/19_LifeAnnuities.pdf
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/Post_meeting_docs/20_SC_2017_MWG.pdf
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/Post_meeting_docs/20_SC_2017_MWG.pdf
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/Post_meeting_docs/22_Presentation_FacialAnalytics_JOlshansky.pdf
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/Post_meeting_docs/22_Presentation_FacialAnalytics_JOlshansky.pdf
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/Post_meeting_docs/24_IAA_MWG_New_Projects_Brainstorm.docx
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/Post_meeting_docs/24_IAA_MWG_New_Projects_Brainstorm.docx

