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Uluslararası Aktüerler Birliği (UAB) Ölümlülük Çalışma Grubu (ÖÇG) 
Website: www.actuaries.org/mortality 

Uluslararası Ölümlülük ve Uzun Ömürlülük Güncellemesi #15 
 
Bu çalışma, Mayıs 2020’de Ölümlülük Çalışma Grubu (ÖÇG) tarafından yapılan 
uzaktan (online) toplantıda, Uluslararası Aktüerler Birliği’nin (UAB) Ölümlülük Çalışma 
Grubu’nun ölümlülük ve uzun ömürlülük alanlarındaki araştırmalarını kapsayan 
güncellemesidir. 
 
Not: bildiri / sunumlara erişmek için altı çizili ifadeleri tıklayın. 
 
1. Açılış ve Karşılama:  

 
ÖÇG, Mayıs 2020 tarihinde kısa bir uzaktan toplantı yapmıştır. Ocak 2020 tarihi itibari 
ile Marc Tardif ÖÇG başkanı rolünü, Brian Ridsdale’den devralmış, Leza Wells ve  
Ermanno Pitacco ise başkan yardımcılığı ile görevlendirilmişlerdir. Yeni ÖÇG başkanı 
Marc Tardif, Zoom platformu üzerinden yapılan toplantının açılışını yapmış ve yeni 
grup üyelerini tanıtmıştır: Güney Afrika’dan Anja Kuys, yeni UK temsilcisi Dan Ryan ve 
Litvanya’yı temsil eden Aldona Skucaite. 
 
2. UAB Yapılanması Hakkında Güncelleme: 

Marc Tardif, yakın zamanlarda kabul edilen UAB’nin yeniden yapılanması ile ilgili öneri 
ve arka plan çalışmalarını yansıtan bir sunum yapmıştır. Var olan yeni yapılanmada 
UAB Çalışma Grupları, Forumlar olarak düzenlenmiştir. Bir forumun genel amacı ise 
Tam Üye Birlikler (TUB) arasında bilgi ve deneyimi paylaşan tüzel bir oluşum olarak 
tanımlanmıştır. Forumlara üye olma kriteri, TUB’dan birine üye olma ya da tam üye 
olmaya aday olan birliklerden birine üye olma şeklinde sınırlandırılmıştır. Bunun yanı 
sıra yalnızca TUB’ın UAB genelinde oy hakkı olduğu vurgulanmıştır. Yalnızca tek bir 
üye TUB adına oy kullanabilmekle birlikte, aynı TUB’a mensup birden fazla kişinin 
herhangi bir foruma üye olmasına izin verilmekte olup, forumları takip etmek isteyen 
ilgili kişilerin de TUB desteği ve bilgisi dahilinde katılımlarına izin verilmektedir. Tüm 
Forumlar, UAB tarafından tanımlanan fonksiyonların doğru biçimde sürdürülüp 
sürdürülmediği, aktif üye sayısı, hedeflerin ulaşılıp ulaşılamadığı kriterleri 
çerçevesinde değerlendirilecek ve sürekliliklerine bu doğrultuda her 2 yılda bir 
yapılacak olan değerlendirmeye göre karar verilecektir. 
 
3. ÖÇG Projeleri Hakkında Güncelleme:  

 

• Gelecek Ölümlülüğün Uzun Dönemli Etmenleri - Al Klein, projenin durumu 
hakkında kısa bir bilgilendirme yapmıştır. Proje kapsamında bir makale 
hazırlanmış olup, incelenip güncellendikten sonra yıl içerisinde tamamlanması 
gerekmektedir. 

• Dünya Genelinde Sigortalama – Al Klein, bu konuda iki makalenin basıldığını ifade 

etmiştir. Bu kapsamda 19 ülke değerlendirilmiş olup, 5 diğerinden ise haber 

beklenmektedir. Bu çerçevede ilgi çekici bir konu olması halinde önümüzdeki yıla 

kadar yeni bir güncelleme ya da çalışma yapılması mümkün görünmektedir.  

http://www.actuaries.org/mortality
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/VirtualMtg_27May2020/Agenda/2_Update_on_IAA_reorg_May_2020_Copy.pdf
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• Sebebe Bağlı Ölüm - Dov Raphael, proje kapsamında hazırlanmış detaylı bir rapor 

sunmuştur. 

• Salgın hastalıklar – Bir makale tamamlanmış olup, basımdan önceki son aşama 

olan, Bilimsel Komite’nin incelenmesinden geçmektedir. 

• Gyula Horváth, ÖÇG’nin Proje Yürütücüsü olma rolünü üstlenmiştir. Gyula ve 

Marc, UAB’nin değişen yapısı nedeniyle, Değerlendirme Komitesi’nin (Advance 

Committee) bu konudaki rolü ve kabul süreci belli olana dek yeni proje konularının 

düşünülüp hazırda bekletilmesi kararını onaylamıştır.  

 
4. Araştırma Raporları: 

 
Dale Hall: Ölümlülük Araştırması – ABD 

• ABD’nin COVID-19 tecrübesine, dünya genelindeki diğer ülkelerle karşılaştırmalı 

istatistiklerine de bakılarak, genel bir bakış.  

Dan Ryan: Ölümlülük Araştırması – Birleşik Krallık, UK 

• UK’nin ölümlülük tecrübesine genel bir bakış ve COVID-19 menşeili aşırı ölümlülük 

verisi.  

• Yapılan sunum, sağlıkla ilgili sorunları olan, gerekli tıbbi tedavi için başvuruda 

bulunmayan ya da başka hastalıkları olan kişilerin, ölen kişi sayılarındaki artışa 

katkıda bulunduğunu göstermektedir. 

Assia Billig: Ölümlülük Araştırması – Kanada 

• Kanada ölümlülük tecrübesine genel bakış. 

• Rapor, COVID-19 öncesi var olan nüfus verisine bağlı olarak elde edilmiş ölümlülük 

trend ve gelecek tahminlerini göstermektedir. COVID-19 sebebi ile geleceğe 

yönelik tahminler değişecektir. 

• Assia, evrensel bir İleri Yaş Güvenlik Programı’na ait 65 yaş üstü nüfusu gösteren 
veri setinin yaz döneminde elde edileceğini belirtti.  

 
5. Bir Sonraki ÖÇG Toplantısı: 

 
Marc, güz döneminde Ottowa’da (Kanada) yapılması planlanan bir sonraki toplantının 
COVID-19 sebebi ile yapılamayacağını ve uzaktan toplantı biçiminde yapılacağını 
belirtti. Uzaktan toplantının, kesin günü daha sonra kararlaştırılmak üzere Eylül ayında 
yapılması planlanmaktadır. 
 

 

https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/VirtualMtg_27May2020/Agenda/7.4_COD_presentation_to_MWG_2020-05-27.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/VirtualMtg_27May2020/Agenda/3_SOA_MWG_May2020.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/VirtualMtg_27May2020/Agenda/4_IAAMWG_DR_UKMort_LongevityUpdate.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/VirtualMtg_27May2020/Agenda/5_MWG_Canada_Research.pdf

