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Uluslararası Aktüerler Birliği (UAB) Ölümlülük Çalışma Grubu Güncelleme #6 — 
Vancouver, Kanada, 2015  

Ölümlülük Çalışma Grubu (ÖÇG), UAB’nin komite ve çalışma gruplarının beş gün süren toplantılarının bir 

parçası olarak yılda iki kez toplanmaktadır. 2015 yılının son toplantısı Kanada’nın Vancouver kentinde 

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.  

Toplantı; ÖÇG’nin uzun süreli üyelerinden biri olup, Brezilya’yı temsil eden Ricardo Frischtag’in kaybını 
anarak başlamıştır. Ricardo’nun ailesine başsağlığı dileklerinde bulunulmuştur. 

Gerçekleştirilen toplantının gündeminde yer alan birkaç konu şöyle sıralanabilir: 

• Ülke raporları: Japonya’ya ait ülke raporu güncellenmiştir. Bu raporlar, ülkenin demografik yapısına 

ve nüfusun ölümlülük tecrübesine ilişkin pek çok farklı açıdan genel bir çerçeve ortaya koymaktadır. 

Yeni çalışma ve tablolar üzerinde de durulmuştur. Ayrıca ÖÇG, kendi sayfasından online erişimi 

mümkün olan ülkelere ilişkin raporların içeriğinin ve kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalarına 
devam etme kararı almıştır. 

• Ölümlülük tabloları: 

o Japonya – Yeni bir tablo olmamasına rağmen, Japon nüfusunun  Tamamlanmış Hayat 

Tabloları’nın (2010) oluşturulmasında kullanılan yöntemler hakkında bilgilendirme 

yapılmıştır.  

• Toplantının dikkat çeken olaylarından biri; İnsan Ölümlülüğü Veritabanı (Human Mortality Database, 

HMD) Direktör Yardımcısı Magali Barbieri tarafından, HMD’nin Kaliforniya’nın Berkley kentindeki 

Kaliforniya Üniversitesi ve Almanya’nın Rostock kentindeki Max Plank Enstitüsü müşterek işbirliği ile 

gerçekleştirmiş olduğu, çalışmanın pek çok farklı açıdan ele alındığı sunum olmuştur. Bu veritabanı, 

ölümlülük bilgisi sağlamakta uluslararası ölçekte kullanılan bir kaynaktır. Veritabanı, halihazırda 38 

ülkeye ilişkin bilgi içermektedir. Magali Barbieri; veritabanını tanımlayıp, bilginin oluşturulması 

aşamasında kullanılan protokollerden de bahsetmiştir. Çalışma, geniş bir yelpazeden sağlanan bağış 

ve yardımlar sayesinde yürütülmektedir. HMD, farklı kuruluşlarla da müşterek projeler yapmaktadır. 

Veritabanı üzerinden kullanılan tüm bilgiler kullanıcılara ücretsiz sağlandığından, finansman sağlama 
HMD için önemli bir konudur ve kaynak yaratmak risk altındadır.  
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• Bahsedilen diğer konular; 

o Eylül, 2015 tarihinde gerçekleşen UK Ölümlülük ve Uzun Ömürlülük Güncellemesi 

konferansına dair notlar  

o Uluslararası Sosyal Güvenlik Birliği ve Uluslararası İşçi Birliği tarafından Budapeşte ve 

Macaristan’da düzenlenen konferanslar. Uluslararası Sosyal Güvenlik Birliği ve Uluslararası 

İşçi Birliği, gelişmekte olan ülkelerin ölümlülük tablolarının oluşturulabilmesine yardım 
edebilirler. 

o Ulaşılabilir veri bilgisinin kısıtlı olması durumunda uygulanabilecek ölümlülük modelleme 
teknikleri 

o Heterojen nüfuslar başta olmak üzere ölümlülükteki gelişim  

o İleri yaşlardaki ölümlülük ve kırılganlık 

o Cinsiyet ayrımında beklenen yaş hesaplaması 

• ÖÇG, halihazırda devam etmekte olan bir dizi projeye sahiptir. 

o Dünya çapında risk kabul süreçlerinin karşılaştırılması  

o Sigortalı/ nüfus/ annüite ölümlülük oranlarının karşılaştırılması 

o İleri yaş ölümlülüğü 

o İleri yaşlarda ölümlülük gelişimi  

o Ölümlülüğü uzun dönemde etkileyen faktörler 

o Ölümlülük Çalışma Grubu Bilgi Tabanı’nın Geliştirilmesi 

 

Yukarıda, ÖÇG’nin Vancouver’da gerçekleştirdiği toplantıda yer vermiş olduğu görüşlerin bir özeti 

verilmiştir. Tutanak, sunum ve makalelerin tamamına (ve önceki toplantılara) 

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. 

 
Kaynak 

Ölümlülük Çalışma Grubu Bilgi Tabanı: http://www.actuaries.org/mortalityinfo 

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