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Riskin Rengi ve Stres Testleri 

Risk ne renktir? Ne kadar renklidir? Eğer en güzel renge sahip risk hangisidir? Filmlerde 

saatli bomba üzerindeki renkli tellerin hangisinin bombayı patlatacağını tahmin etmeye 

çalışan ve bu esnada soğuk terler döken bomba uzmanının (!) bombayı işlevsiz hale getirecek 

kabloyu bulup devre dışı bırakacağına adımız gibi emin olmamıza rağmen elimizde olmadan 

heyecanlanırız. Hatta aynı filmi iki kere seyretmiş olsak bile. Gerçi aynı filmi kaç kere 

seyrettiğimiz konusu ayrı bir yazı konusu olacak kadar önemli ve güncel bir konu ama biz 

konuyu saptırmadan devam edelim. Nedense bomba uzmanının hangi teli kesmesi gerektiğini 

nasıl bildiğini bir türlü anlayamayız. Bu durumda aklımıza bu tür bomba hazırlayanların geri 

zekâlı olup olmadıkları sorusu gelir. Zira her seferinde hayati kablo bomba uzmanı tarafından 

başarıyla devre dışı bırakılmaktadır. Peki, bombayı hazırlayacak zekâ, donanım ve bilgiye 

sahip kişi, nasıl oluyor da onca emek harcayıp hayati riskler almasına karşın kabloları aynı 

renkte ya da ayırt edilemeyecek bir düzenekte yapmayı akıl edemiyor? 

Değerli okurlar, günümüz finans dünyası da saatli bombadan farklı değil. Tek istisna saatin 

kaça kurulduğunun bilinmemesi (saati kuran(lar) hariç). Bu sürecin birkaç parametresi var; 

Saat, düzenek ve yerleşim noktaları. Piyasaları ve kuruluşları denetleyen kurumların görevi 

piyasayı bombalardan arındırmak ya da tehlikesiz hale getirmek. Bunun için kurumların 

gerçek anlamda işini bilen uzmanlara ihtiyacı var. Görünen o ki konu hakkında derinliğine 

bilgi sahibi olmayanlar uzman adı altında işin başında (diğer ülkeler için söylüyorum). Zira 

ABD’de başlayan ve İzlanda üzerinden (soğuk hava dalgası gibi) Avrupa’yı vuran küresel 

bizim de dengelerimizi bozdu. Piyasa uzmanlarının bomba uzmanlarından önemli tek farkı 

bomba patladığında kendilerine bir şey olmaması. Diğer bir ifadeyle elinde bomba patlayan 

değil, ilginç bir şekilde etraftakiler ölüyor (mevduat sahipleri, yatırımcılar, küçük esnaf vd). 

Gazetenizin 11 Mayıs tarihli sayısında “stres testi zamanları” başlıklı yazımızda risk yönetimi 

sürecinin olmazsa olmaz koşulları arasında deneyim, sezgi, yargılama gücü gibi faktörlere yer 

vermiştik. Stres testlerini ise riskler gerçekleşmeden önce sanki gerçekleşmiş gibi varsayılarak 

olası beklenmedik (olumsuz) gelişmelerden hangi boyutta etkileneceğinizi görebilme 

çalışması olarak ifade etmiştik. Hatta daha da ileri giderek görünürde imkânsız ama 

gerçekleştiğinde ciddi olumsuz sonuçlar doğurabilecek olaylara ilişkin senaryoların da 

tasarlanarak sonuçların analiz edilmesini salık vermiştik. Bu çerçevede “senaryo analizini” 

ise, “ekstrem ancak olası bir olayın gerçekleşmesi halinde bir dizi piyasa risk faktörünün eş 

anlı olarak bankanın portföyü üzerindeki olası etkinin ölçülmesi” olarak tanımlanmıştık. 

Döviz kuru ya da faiz oranlarındaki belli bir puan artışın etkisini stres testi, hükümetin 

değişmesi, önemli bir kişinin hayatını kaybetmesi, ayaklanma ya da savaş ihtimali gibi 

olayları ise senaryo analizi kapsamında değerlendirebiliriz demiştik. 

Değerli okurlar, stres testleri ve senaryo analizlerinin tasarımı önemlidir. Beklenmedik 

olayları “beklenebilecek” olaylar olarak tanımlamak ve ona göre tedbir almak önemli, hatta 

bazı durumlarda gereklidir. Akıllıca tanımlanmış senaryolar risklerin farkında olunarak 

yönetilmesine ve büyük zararları önlemenize katkıda bulunur.  

ABD bankaları üzerine yapılan stres testi sonuçlarında birçok bankanın testi geçememesi 

üzerine 12 Mayıs 2009 tarihinde kaleme aldığım “stres testi kime yapıldı(*)” başlıklı 

makalemde şunları ifade etmiştim: Acaba gerçekten stres testi mi yapıldı? Bankalar mı yoksa 

Amerika mı test edildi? Görünenle gerçek arasındaki fark, fark edilebilecek boyutta mı? 

Soruları çeşitlendirmek mümkün. Ancak mesele bu sorulara gerçekçi yanıtlar verebilmek. 



 2 

Satır araları ve detaylar önemli ve gözden kaçırılmaması gereken çok şey var. Süreçleri iyi 

gözlemlemek gerek.  

Bugün yine ABD bankalarına stres testi yapıldı ve 18 banka testi geçemedi! Aslında stres testi 

süreci banka bilançolarında mevcut opaklığın (flu görüntünün) zum ayarı yapılarak (strese 

tabi tutularak) netleştirilmeye çalışılmasıdır. Mesele doğru mesafeye doğru mercekle 

bakabilmekte. Aşırı kâr güdüsü ile sorumsuzca risk alan ve “dünya finans sisteminin 

çekirdeği” olarak bilinen büyük yatırım bankaları halen büyük riskler taşıyorlar.  

Geçen haftalarda yabancı basında AB bankalarının 3,2 trilyon Euro tutarında aktif azaltımına 

gidileceğine ilişkin haberler yer aldı. Basel-3 kuralları çerçevesinde üstlendikleri risklere 

ilişkin yeterli sermayeyi tutmak ya da aktifleri azaltmak gerekiyor. Diğer bir ifadeyle 

minimum oranı %8 kabul etsek bile (aslında %10-12 oranında olması genel kabul görüyor), 

AB bankalarının 250 milyar Euro tutarında bir ilave sermayeye ihtiyaçları olduğu ortaya 

çıkıyor.  

2009 yılındaki makalemizde de ifade edildiği üzere burada asıl soru(n) şu: Stres testleri belli 

senaryo ve olasılıklar çerçevesinde maruz kalınacak riski gösterir ve ortaya kapsamlı bir 

stres/senaryo tablosu konur. Maalesef bugün ABD’de yapılan şey içinden çıkılamayacak 

kadar karmaşık portföylerin ayrıştırılması, fiyatlanması ve bankanın mevcut durumunun 

görülmeye çalışılması. Dolayısıyla stres testinden uzak ama fiyatlamaya yakın bir çalışma. 

Soros’un “zombi bankaları niçin ayakta tutmaya çalışıyorlar” sorusunun ardında da bu gerçek 

yatıyor. Yani sorumlular kamu refahını hiçe sayarak ortaya çıkan pisliği elbirliğiyle 

temizlemeye çalışıyorlar. Ne de olsa çorbada hepsinin tuzu var.     

Derecelendirme kuruluşları bu arada derin uykuda. Politik riskler ön planda ve her geçen gün 

farklı bir boyut kazanıyor. Emtia piyasaları gergin, yatırımcı huzursuz, döviz belirsiz, faiz 

oranları artıyor, rezervler eriyor. Şirketler zor günler yaşayabilir. Risk yönetimi sorunları 

kökünden çözmese de maruz kalınabilecek zararı en aza indirgeyerek hayatta kalmanızı 

sağlar. 

ABD’nin kendi parasını dünya rezerv parası olarak ve tüm kuralları alt üst ederek 

rahatça kullanma kolaylığı dünya finans sisteminin maruz kaldığı en büyük istismar 

riski. Neticede ABD dünyayı stres testine tabi tuttu ve tutuyor. Sonuçlar nasıl mı çıktı? 

Belli değil mi…? 

(*) http://www.bigpara.com/haber-detay/gundem/stres-testi-kime-yapildi/664500/ 
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