
Stres testi zamanları 

Risk yönetimi, zararla sonuçlanması olası her türlü belirsizliği mümkün olduğu ölçüde 

tanımlayarak ve ölçerek bertaraf etme sürecidir. Bu süreç büyük ölçüde bilimsel temellere 

dayandırılır. Ancak bu sürecin olmazsa olmaz koşulları arasında deneyim, sezgi, yargılama 

gücü gibi faktörler yer almaktadır. Maruz kalınan her türlü riskin tanımlanması ve yönetilmesi 

büyük önem taşır. Risk yönetimine olan ihtiyaç her geçen gün biraz daha belirginleşmektedir. 

Örneğin kur riski, faiz oranı riski, kredi riski bilinen riskler arasında ilk sıralarda yer almaktadır. 

Bana sorarsanız bugünlerde maruz kaldığımız en büyük riskler siyasi risk (political risk) ve 

jeopolitik risktir (içinde bulunduğumuz coğrafyada tansiyonun kısa sürede beklenmedik hızda 

artma riski). 

Stres testleri ise riskler gerçekleşmeden önce sanki gerçekleşmiş gibi varsayılarak olası 

beklenmedik (olumsuz) gelişmelerden hangi boyutta etkileneceğinizi görebilme çalışmasıdır. 

Hatta daha da ileri giderek görünürde imkânsız ama gerçekleştiğinde ciddi olumsuz sonuçlar 

doğurabilecek olaylara ilişkin senaryolar da tasarlanarak sonuçlar incelenmektedir. 

Bankacılığın tapınağı olarak bilinen “Basel Komitesi” stres testini “gerçekleşme olasılığı düşük 

ancak olması mümkün ekstrem bir olayın gerçekleşmesi halinde maruz kalınacak zararın 

boyutunu ölçmeye yarayan çeşitli tekniklerdir” şeklinde tanımlamaktadır. Senaryo analizi ise, 

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

olarak bankanın portföyü üzerindeki olası etkinin ölçülmesi” olarak tanımlanmaktadır. Her 

ikisine de birer örnek verilecek olursa stres testi için 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. 

 

Bankacılık ve finans alanında stres testleri ilk kez 1990’lı yılların sonunda Basel Komitesi 

tarafından gündeme getirilmiştir. Bu konuda ilk rapor ise Basel Komitesi tarafından 2000 

yılında yayınlanmıştır (www.bis.org). Stres testleri ve senaryo analizlerinin tasarımı önemlidir. 

Akıllıca tanımlanmış senaryolar risklerin farkında olunarak yönetilmesine katkıda bulunur. 

Beklenmedik olayları “beklenebilecek” olaylar olarak tanımlamak ve ona göre tedbir almak 

önemlidir. Ancak işin bir de maliyet boyutu vardır. Artan tedbirin maliyeti de artmaktadır. 

Önemli olan husus, optimal dengeyi bulabilmektir. 

Gelelim stres testi ve senaryo analizi sonuçlarının nasıl değerlendirilmesi gerektiğine. Genel 

kabul görmüş kurallar çerçevesinde “elde edilen sonuçların karar verme sürecine dahil 

edilmediği ya da gerekli görülen durumlarda strateji değişikliğine gidilmediği sürece stres 

testinin yapılmış olmasının bir anlam ifade etmeyeceği” özellikle vurgulanmaktadır. Stres 

testlerinin periyodik olarak yapılması, elde edilen sonuçların üst düzey yönetime “anlaşılabilir 

bir dilde” sunulması ve üzerinde mütalaalar yapılması gerekir. Diğer taraftan elde edilen 

sonuçların politika ve limit belirlenmesi süreçlerinde dikkate alınması da beklenir. Yapılan 

testler sonucunda bazı alanlarda ortaya çıkabilecek muhtelif zafiyetlerin tespit edilmesi 

neticesinde hem finansal kurum, hem de denetim otoriteleri söz konusu risklerin uygun şekilde 

yönetilmesi için gerekli tedbirleri alır (örneğin hedging işlemleri yapılması ya da pozisyon 

kapatılması gibi).  

 

Yine “genel kabul görmüş kurallar” çerçevesinde stres testleri konjonktürün tersine dönmesi ve 

büyük ölçekli beklenmedik piyasa şokları gibi gelişmelere karşı gereken dikkati göstermeli, 

tedbirleri almalıdır. 

Yukarıda bahsedilen hususlar çerçevesinde Türk bankacılık sisteminin bu konuda emsallerine 

nazaran iyi bir durumda olduğunu söyleyebiliriz. Bu durum IMF’nin 2012 yılı Eylül ayında 

http://www.bis.org/


yayınladığı “Turkey: Financial System Stability Assessment” Raporu’nda da teyit edilmiştir 

(bu bağlamda Gazetenizin 15-21 Eylül 2012 tarihli nüshasında yer alan “IMF Türkiye Raporu” 

başlıklı yazımı da okuyabilirsiniz). 

Değerli okurlar, yaşanan küresel kriz bazı önemli gerçekleri de ortaya çıkarmıştır. Stres 

testlerini bizden çok daha önce uygulayan bankalar krizde hem kendilerini, hem bağlantılı 

kurumları hem de içinde bulundukları ekonomiyi zora sokmuşlardır. Bu durumda akla hemen 

şu sorular gelmektedir: Acaba bu ABD, İngiltere, Almanya ve İsviçre kökenli büyük yatırım 

bankaları yasal düzenlemeleri ne ölçüde ciddiye almaktadır? Yine bu bankalar üstlendikleri 

gerçek risklerle ilgili olarak denetim otoritelerine ne kadar gerçekçi raporlama yapmışlardır? 

JP Morgan isimli yatırım bankası geçen yıl Amerikan denetim otoritesine yaptığı raporlamada 

maruz kalabilecekleri maksimum riski yaklaşık 100 milyon dolar civarında bildirmiş, ancak 

kredi türevlerinde işlemlerinde aldıkları bir pozisyon nedeniyle yaklaşık 3+ milyar dolar zarar 

etmiştir. Eğer bu risk önceden JP Morgan tarafından biliniyor ve riskin kaynağı denetim 

otoritesinden saklanmışsa ortada ciddi bir risk (s)aklama var demektir. 

Basel Komitesi tarafından Basel-III düzenlemesi çerçevesinde gerçekleştirilen ICAAP 

çalışmasını (içsel sermaye yeterliliği değerlendirme süreci) bu bağlamda son derece yararlı ve 

önemli bir girişim olarak değerlendiriyorum. Bu çalışmanın nihai amacının “daha iyi 

farkındalık” olduğunu da söylemeliyim. 

Değerli okurlar, günümüzde risk yönetimi ve stres testi bence banka olsun olmasın tüm 

kurumların öncelikleri arasında yer almalıdır. Özellikle tüm devlet kurumları ve siyasi 

karar alan organlar bu konu üzerine önem ve hassasiyetle eğilmelidir. Ağzımızdan 

çıkacak her kelimenin, yapılan ya da yapılması gerektiği halde yapılmayan her hamlenin 

bir bedeli vardır. Risk yönetimi, stres testleri ve senaryo analizi hayatımızın bir parçası 

haline gelirken bu konulara kayıtsız kalmanın bedeli de giderek artmaktadır. 


