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Uluslararası Aktüerler Birliği (UAB) Ölümlülük Çalışma Grubu Güncelleme #5 
Zürih, İsviçre, 2015 

 

Ölümlülük Çalışma Grubu (ÖÇG), UAB’nin komite ve çalışma gruplarının beş gün süren toplantılarının bir 
parçası olarak yılda iki kez toplanmaktadır. 2015 yılının ilk toplantısı İsviçre’nin Zürih kentinde Nisan 
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.  

Zürih’te gerçekleştirilen toplantının gündeminde yer alan birkaç konu aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

 Almanya, Norveç ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’ne ait ülke raporları: Bu raporlarda, ülkelerin 
demografik yapısına ve nüfusun ölümlülük tecrübesine ilişkin pek çok farklı açıdan genel bir çerçeve 
ortaya konulmuştur. 

 Yeni ölümlülük tabloları: 
o Brezilya - “BR-EMS 2015”, hayat sigortası ve annüitesi ürünlerinde genel kullanıma uygun 

olup olmadığı konusunda değerlendirilmektedir.  
o Norveç - “K2013”, toplu emeklilik sigortalarının genel kullanımı için geçerliliği kabul 

edilmiştir. 
o ABD - RP-2014 Ölümlülük Tabloları ve bu tablolara eşlik eden, sigortalı olmayan özel emeklilik 

piyasası için ölümlülük gelişim ölçeğini yansıtan MP-2014 Tablosu. Ayrıca daha önce yapılan 
grup hayat çalışması ile ilgili ek bilgi de sağlanmıştır. 

 Legal & General’ın Uzun Ömürlülük Riski Yöneticisi Joseph Lu, ÖÇG’ye “Uzun ömürlülük riskinin 
yönetilmesinde çok disiplinli yaklaşım” konulu bir sunum yapmıştır. Sunumunda, Londra Üniversite 
Koleji ile eşgüdümlü yürütülen ve “Çok Disiplinli Uzun Ömürlülük Bilimi Paneli” altında yer alan 
çalışmadan da bahsetmiştir. 

 Güney Afrika ve Kanada ülkelerinin genel nüfus ölüm oranları ile sigorta ve annüite piyasalarına 
ilişkin ölümlülük oranlarının karşılaştırılması üzerinde durulmuştur. Bu konu; devam etmekte olan bir 
proje olup, gelecek toplantılarda farklı ülkeler için de benzer karşılaştırmalar yapılacaktır. 

 Birleşik Krallık, araştırmacılar için, ölümlülük alanında uluslararası ücretsiz erişime olanak tanıyan 
ticari verilerin olduğu bir “Ölümlülük Veri Dizini” oluşturmuştur. 

 Yeni bir çalışma konusu üzerinde anlaşmaya varılmıştır: Gelecekteki ölümlülük oranlarının uzun 
dönem etkileri. 

 Dünya üzerindeki farklı piyasalarda ölümlülük ve uzun ömürlülük konuları hakkındaki yeni makale ve 
raporlar “ÖÇG Bilgi Tabanı” ’na eklenmiştir. 

 

http://www.actuaries.org.uk/research-and-resources/pages/mortality-data-directory
http://www.actuaries.org/mortalityinfo
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Yukarıda, ÖÇG’nin Zürih’te gerçekleştirdiği toplantıda yer vermiş olduğu görüşlerin bir özeti 
verilmektedir. Tutanak, sunum ve makalelerin tamamına (ve önceki toplantılara) 
www.actuaries.org/mortalityupdates bağlantısından (kayıt yaptırmaya gerek olmaksızın) 
erişilebilmektedir. 
 
Bu güncelleme İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Çince, Portekizce, Rusça, İspanyolca ve 
Türkçe dillerine çevrilmiştir.  
 
ÖÇG aynı zamanda; 9 Nisan 2015 tarihinde Zürih’te, ölümlülük araştırmasındaki son gelişmeler üzerine, 
Swiss Re’nin ev sahipliği yaptığı bir seminer düzenlemiştir. Sunumlara buradan ulaşılabilir. 
 
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 
 
UAB Ölümlülük Çalışma Grubu’nun Güncellemesi: Zürih’te yer alan tutanak, sunum ve makalelerin 
tamamı www.actuaries.org/mortalityupdates 
 
Tamamlayıcı kaynaklar 
 
UAB’nin Zürih’teki ÖÇG Semineri – Ölümlülük araştırmasındaki son gelişmeler 
http://www.actuaries.org/index.cfm?lang=EN&DSP=CTTEES_TFM&ACT=EVENTS 
 
Ölümlülük Çalışma Grubu Bilgi Tabanı: 
http://www.actuaries.org/mortalityinfo 
 
Ölümlülük Bilgi Dizini: 
http://www.actuaries.org.uk/research-and-resources/pages/mortality-data-directory 
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