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Ölümlülük Çalışma Grubu (ÖÇG), UAB’nin komite ve çalışma gruplarının beş gün süren toplantılarının bir
parçası olarak yılda iki kez toplanmaktadır. 2016 yılının ilk toplantısı Rusya’nın St. Petersburg kentinde
Mayıs ayında gerçekleşmiş olup, bu rapor toplantının gündemini özetlemektedir.
ÖÇG; ölümlülük konusu üzerinde çalışmalar yapmak, dünya çapında diğer organizasyonlar tarafından
tamamlanan çalışmaları takip etmek, bu çalışmaları dünya çapında aktüerlere ve ilgili diğer kişilere
ulaştırmak, uygun olduğu hallerde diğer iletişim fırsatlarına katkıda bulunmak ve organize etmek üzere
varlığını sürdürmektedir.
St. Petersburg’da gerçekleştirilen toplantıda beş davetli konuşmacıya yer verilmiştir.









Güney Danimarka Üniversitesi, Max Planck Odense Merkezi’nden katılan Marius Pascariu, doğumda
beklenen yaşam süresinin hesaplanabilmesi için iki değişkenin extrapolasyonuna dayanan yeni bir
yöntem önermiştir. Bu değişkenler, nüfustaki cinsiyet ayrımı ile ülkede söz konusu yıl gerçekleşen en
yüksek beklenen yaşam süresi ve kadın nüfusun beklenen yaşam süresi arasındaki farktır.
Max Planck Enstitüsü Nüfus Araştırmaları Merkezi’nden gelen davetli konuşmacı James Vaupel’in
sunumu ise beklenen yaşam süresinin gelecekteki değişimine ilişkin ayrıntılı bir araştırma üzerine
olmuştur. Yapılan çalışma, Araştırmacı’nın beklenen yaşam süresinin artacağı yönündeki görüşünü
desteklemektedir.
Popülasyon Yaşlandırma Araştırması Mükemmeliyet Merkezi (CEPAR), Michael Sherris tarafından
tanıtılmıştır.
2017 yılının Şubat Ayı’nda Avusturalya’nın Sydney kentinde ileri yaş konulu bir çalıştay yapılacaktır.
Rus Aktüerler Derneği’nden Dimitry Pomaskin, Rusya’da halihazırda devam etmekte olan bazı
çalışmalar hakkında bilgi vermiştir.
Uluslararası Sigorta Danışmanları Birliği’nin rolü, Jules Gribble tarafından değerlendirilmiştir. Birlik,
ölümlülükteki duyarlılık analizleri ile ilgilenmektedir.

Toplantı gündeminde yer alan diğer konular aşağıdaki gibi özetlenebilir:
• İnsan Ölümlülüğü Veritabanı (İÖV)’nin gelecegi – Finansal destek bulunmakta zorluk çekilmektedir.
İÖV’nin varlığını sürdürmesi risk altındadır.
• ÖÇG internet sitesi ve bilgilendirme sayfaları – Bu internet sitesi, daha geniş çaplı bir iletişimi
sağlamak için oldukça önemli bir araçtır. ÖÇG, yapısal ve içsel gelişimini sürekli olarak
sürdürmektedir.
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Ölüm oranlarına göç olgusunun etkisi Dov Raphael tarafından değerlendirilmiştir. Rus göçmenlerin
İsrail nüfusunun ölümlülük yapısına etkisi hakkında bilgilendirme yapmıştır.
IFoA’s MRSC tarafından yayınlanan yeni Uzun Ömürlülük Bülteni’ni de içine alan pek cok yeni
araştırma konusu hakkında konuşulmuştur. Bu konular arasında Birleşik Krallık’ta etkisi azalmakta
olan ölümlülükteki gelişme, Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan beyazların ölüm oranlarının
artması ve tıbbi hataların bir ölüm sebebi olarak önemi yer almaktadır.
Al Klein, Çin Aktüerler Derneği tarafından geliştirilmiş olan yeni ölümlülük tablolarını
değerlendirmiştir.
Pek çok ülke raporu güncellenmiştir. Bu raporlar, hem genel nüfus hem de sigortalı nüfus bazında
ölümlülüğün mevcut yapısı hakkında bilgi sağlamaktadır. Güncellemeler aşağıdaki gibidir:
o Polonya
o İsveç: 65 yaşına ilişkin beklenen yaşam süresindeki artışın, doğumda beklenen yaşam süresindeki
artıştan önemli derecede düşük olduğu gözlemlenmiştir.
o Birleşik Krallık
o Amerika Birleşik Devletleri: Hastalık Kontrol Merkezi (HKM) tarafından “erken ölümler” konulu
bir rapor yayınlanmıştır. Buna göre, 2015 yılındaki ölüm oranları 2014 yılındaki ölüm
oranlarından daha yüksek olarak gerçekleşmiştir.

•

Halihazırda devam etmekte olan ÖÇG projelerine ilişkin güncellemeler yapılmıştır.
o Sigortalı/ nüfus/ annuitant ölüm oranlarının karşılaştırılması
o İleri yaş ölümlülüğü
o İleri yaş ölümlülüğündeki gelişme
o Ölümlülüğü uzun dönemde etkileyen faktörler

•

Gelecekte gerçekleşmesi planlanan ölümlülük merkezli seminer veya konferanslar Avustralya,
Japonya, Bırleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri’nde yer alacaktır.

Yukarıda, ÖÇG’nin St. Petersburg’da gerçekleştirdiği toplantıda yer vermiş olduğu görüşlerin bir özeti
verilmiştir.
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www.actuaries.org/mortalityupdates linkinden (kayıt yaptırmaya gerek olmaksızın) erişilebilmektedir.
Bu güncelleme İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Çince, Portekizce, Rusça, İspanyolca ve
Türkçe dillerine çevrilmiştir.
Yanıt ve tavsiyeler
UAB Ölümlülük Çalışma Grubu, çalışmamıza yapabileceğiniz tavsiye ve katkılardan memnuniyet
duyacaktır. Ölümlülük Çalışma Grubu’na yapacağınız her türlü yorumu iaamwg@actuaries.org adresi
üzerinden bize ulaştırabilirsiniz.
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