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Operasyonel Risk Çalışma Grubu tarafından operasyonel risk genel başlığı altında 
operasyonel risklerin ölçüm yöntemleri ve yönetimine ilişkin konularda hazırlanan ve 
dergimizin bu sayısında yer verilen raporlar aşağıda sunulmaktadır: 
 

 Operasyonel Risk İleri Ölçüm Yaklaşımları Kullanılarak Ekonomik Sermaye Hesap-
lanması, İleri Ölçüm Yaklaşımları-Ekonomik Sermaye İlişkisi 

 
 Basel II Üçüncü Yapısal Blok-Piyasa Disiplini Raporlama Kapsamı 

 
 Operasyonel Risk İleri Ölçüm Modelleri 

 
 Operasyonel Risk İleri Ölçüm Yöntemleri 

 
 Operasyonel Risk Kapsamında Bankalararası Veri Gereksinimi ve Paylaşım Esasları: 

Operasyonel Risk Dış Veri Tabanı 
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Operasyonel Risk İleri Ölçüm Yaklaşımları  

Kullanılarak Ekonomik Sermaye Hesaplanması, 
İleri Ölçüm Yaklaşımları-Ekonomik Sermaye İlişkisi 

 
 

Giriş 
 

Basel Komitesi, bankaların beklenen kayıplarını gelirlerinden ayırdıkları karşılıklar 
dahilinde izlemelerine izin vermiş, beklenmeyen kayıpları için de sermaye ayırmalarını 
öngörmüştür. Bankalar bu doğrultuda beklenen kayıpları için yasal sermaye; beklenmeyen 
kayıplar için de ekonomik sermaye bulundurmak durumundadır. 
 

Basel II’de İleri Ölçüm Yaklaşımları (Advanced Measurement Approach) altında su-
nulmuş öneri mahiyetinde modeller bulunmamakla beraber, uluslararası uygulamalar dikkate 
alındığında, Bankalar aşağıda yer verilen ileri ölçüm yaklaşımlarından birini kullanarak 
ekonomik sermayelerini hesaplayabileceklerdir: 
 

 İçsel Ölçüm Yaklaşımı 
 Kayıp Dağılımı Yaklaşımı 
 Kalitatif Yaklaşımlar 

 
Ekonomik sermaye hesabında sıklıkla kullanılan yaklaşım “kayıp dağılımı yaklaşımı” 

olup, diğer ileri ölçüm yaklaşımlarında da olduğu üzere, bu yaklaşım Bankaların yeterli, 
güvenilir bir iç veri kayıp veri tabanlarının olmasını, iç verinin yetersiz kaldığı durumlarda dış 
veri ile iç verinin desteklenmesini gerektirmektedir. Dış veri tabanlarının oluşturulması 
yönünde ise yerel otoritenin koordinasyonu gerekecektir. 
 

1. Ekonomik Sermayenin Tanımı/Yasal Sermayeden Farkı 
 

Yasal sermaye, yerel denetimin risk anlayışı ile, kurumu potansiyel operasyonel risk-
lerden korumak için tahsis edilen minimum sermaye rakamıdır. 
 

Ekonomik sermaye ise, pay sahiplerini, potansiyel ekonomik kayıplardan (firmanın 
ekonomik değerinde eksilmeye sebebiyet verecek beklenmeyen değişikliklerden dolayı 
oluşabilecek kayıplardan) korumak üzere, belirli bir güven ve zaman aralığında ölçülen 
tahmini sermaye rakamıdır. 
 

Ekonomik sermaye yasal sermayeden birkaç hususta farklılaşır. Şöyle ki: 
  

 Ekonomik sermaye kurumun maruz kaldığı tüm risklerin ölçülmesi ve raporlanması 
yönündeki en iyi uygulamadır. Yasal sermaye ise yerel otoritelerin talebi ile sadece 
muhasebe aktifleri üzerinde hesaplanan bankanın maruz kaldığı tüm riskleri kapsama-
yan asgari sermaye rakamını içerir. 

 Ekonomik sermaye, pay sahiplerini, bankanın iflasının yanısıra, aşırı volatil yatırım 
gelirlerinden korumak adına tutulan sermaye rakamıdır. Yasal sermaye, bankacılık sis-
temini sistemik riskten korumak, bankaların iflasını engellemek için öngörülen mini-
mum sermaye rakamıdır. 
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 Yasal sermaye düzenleyicilerin risk perspektifinden, ekonomik sermaye ise pay sahip-
lerinin risk perspektifinden hesaplanan sermaye rakamıdır. 

 Ekonomik sermaye kavramı “gerçek değer, ekonomik değer” üzerine yoğunlaşırken, 
yasal sermaye ise “muhasebe değeri” üzerinde yoğunlaşmaktadır. 

 
Bu tanımlardan da anlaşılacağı üzere operasyonel riske karşılık olarak ekonomik ser-

maye rakamının hesaplanabilmesi için ileri ölçüm yaklaşımlarının kullanılması gerekmekte-
dir. Zira, diğer yaklaşımlar yasal sermaye tanımına da uygun olarak muhasebe değerleri 
üzerinden (brüt gelir kriteri ile) ölçümleme gerçekleştirmektedirler. 
 

2. İleri Ölçüm Yaklaşımları 
 

Basel Komitesi operasyonel riski, yetersiz veya başarısız dahili süreçler, insanlar ve 
sistemlerden veya harici olaylardan kaynaklanan kayıp riski olarak tanımlamakta ve Bankala-
rın operasyonel risklerini ölçmek için veri setleri oluşturarak, operasyonel riskler nedeni ile 
oluşabilecek muhtemel kayıplarını da sermaye karşılığı hesaplamalarına ilave etmelerini 
istemektedir. Basel Komitesi  tarafından operasyonel riske karşılık asgari sermaye yükümlü-
lüklerinin hesaplanması için 3 farklı yaklaşım önerilmiştir: 
 

 Temel Gösterge Yaklaşımı 
 Standart Yaklaşım 
 İleri Ölçüm Yaklaşımları 

 
Temel gösterge yaklaşımı ve standart yaklaşım bankanın brüt gelirini dikkate alan, 

riske duyarlılığı olmayan, risk ölçüm ve yönetim sistemlerinin geliştirilmesini teşvik etmeyen 
yaklaşımlardır. 
 

İleri ölçüm yaklaşımları diğer yaklaşımlara göre daha karmaşık bir yapıya sahip olup, 
riske en duyarlı yaklaşımlardır. Basel Komitesi, bankaları, iç verilerini de kullanarak kendi 
ileri ölçüm sistemlerini geliştirmeleri ve bu doğrultuda gerekli sermaye tahsisini yapmaları 
yönünde teşvik etmektedir.  
 

İleri ölçüm yaklaşımlarını kullanmak isteyen bankaların; gerekli niteliksel ve nicelik-
sel kriterleri sağlamış ve geliştirdikleri ölçüm sistemlerini yerel otoriteye onaylatmış olmaları 
gerekmektedir.  
 

Basel Komitesi tarafından tavsiye edilen belirli bir içsel ölçüm yaklaşımı bulunma-
makla birlikte, operasyonel riskin içsel olarak ölçülmesinde bankalar tarafından sıklıkla 
kullanılan ileri ölçüm yaklaşımları şu şekildedir:  
 

 İçsel Ölçüm Yaklaşımı (Internal Measurement Approach) 
 Kayıp Dağılımı Yaklaşımı (Loss Distrubition Approach)  
 Kalitatif Yaklaşımlar (Skorkart Yaklaşımı - Scorecard Approach, Öz Değerlendirme) 

Yaklaşımı – (Self Assessment Approach) 
 

Bankalar ileri ölçüm yaklaşımlarından, kendi faaliyetlerine, yapılarına ve risk iştahla-
rına uygun olanını belirlemeli ve ekonomik sermayelerini bu doğrultuda hesaplamalıdırlar. 
Bankalar operasyonel risklerini ölçerken ileri ölçüm yaklaşımlarını kullanabilmek için, 
öncelikle Basel II’de yer alan genel, nicel ve nitel standartları sağlamalı ve bu yaklaşımları 
kullanabilmek için yerel denetim otoritesinin onayını almış olmalıdırlar. 
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3. İleri Ölçüm Yaklaşımlarının Uygulanabilmesi İçin Gerekli Olan Verinin  
      Niteliği 

   
3.1. İç Verinin Niteliği 

 
Operasyonel risk ölçümünde kendi içsel ölçüm sistemlerini kullanacak bankalar bu 

sistemler için gerekli olan iç kayıp verilerini banka genelinde toplamak ve bu doğrultuda bir 
kayıp veri tabanı oluşturmak durumundadırlar. Bankalarca toplanan veriler, öncelikle banka 
için öngörülen ve beklenen ihtiyaçları karşılayabilecek nitelikte olmalıdır. Bunun yanı sıra, 
söz konusu veriler bankaca Basel II kriterlerine uygun olarak belirlenen  risk kategorileri ve 
faaliyet kollarıyla da uyumlu olmalıdır.  
 

Banka iç veri tabanı oluşturulurken, bankanın operasyonel risk tanımı, politika ve stra-
tejileri açıkça ortaya konmalı, elde edilebilecek mevcut veri kaynaklarının analizi doğru ve 
kapsamlı olarak yapılmalı, hangi amaçla veri tabanı oluşturulduğu ve buna bağlı olarak 
ihtiyaç duyulan veri detayı kapsamlı olarak ortaya konmalıdır. 
 

Bu veriler öncelikle; 
 

 Kapsamlı ve tutarlı, 
 Fonksiyonel ve amaca uygun, 
 Doğru ve güvenilir, 
 Erişilebilir ve elde edilebilir 

 
olmalıdır. İleri ölçüm yaklaşımlarını kullanmak isteyen bankalar aşağıdaki özellikleri taşıyan 
iç veriyi bünyelerinde toplamış olmalıdırlar: 
 

 Basel II kriterleri ile uyumlu olmalı, 
 Banka genelini kapsamalı,  
 Banka içerisinde karşılaştırılabilir, yorumlanabilir ve denetlenebilir olmalı, 
 Bankanın operasyonel risk politikaları ve ihtiyaçları ile uyumlu olmalı 
 Objektif kriterlere göre toplanmalı, 
 Raporlamalar açısından güvenilir olmalı, 
 Banka içinden ve dışından yetkisiz girişlere izin vermeyecek nitelikte bir veri tabanı 

üzerinde biriktiriliyor olmalı, 
 Birden fazla iş kolu ve olay türünü kapsayan iç verilerin mükerrer kaydı olmamalı, 
 Bankanın kendi yapısına uygun sınıflandırmayı belirleyerek, iç veriler doğru gruplama 

ve doğru ayrıştırmaya tabi tutulmalı, 
 Bankanın kendi faaliyet kolları ve risk kategorileri ile uyumlu olmalı. 

 
Operasyonel kayıp verisi toplamak için oluşturulan operasyonel kayıp veri tabanı; ve-

rinin güvenli ve sistematik bir şekilde analizine uygun bir yapı içerisinde saklanmasına olanak 
tanımalı ve güncel veriyi toplarken örgütsel iş süreçlerini desteklemelidir. Bunun için, farklı 
kaynaklardan veri girişi sağlanmalı, asgari bilgi talebini içeren bir bilgi seti olmalı, kayıp 
olayının sorumluluğunu alacak kişi/kişiler belirlenmeli, kayıp olayları doğru gruplama ve 
ayrıştırmaya tabi tutulmalı, işe özgü bilginin kaydedilmesine olanak sağlayacak bir esnekliğe 
sahip olunmalı, arşivlenmiş ve depolanmış verinin fiziksel ve yazılıma ilişkin güvenliği 
sağlanmalı, program çok sayıda farklı kategoriden kullanıcıya açık olmalı, çok uluslu firmalar 
tarafından kullanılan programlar çoklu dil özelliğine sahip olmalı ve veri tabanı, risk 
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değerlendirmesi ve ekonomik sermaye hesaplamasına olanak tanıyacak kapsamlı veriyi 
içermelidir. 
 

Operasyonel risklerden kaynaklanan bütün kayıpların banka nezdinde temin edilmesi 
aynı zamanda bazı zorluklar taşımaktadır. Söz konusu zorluklara örnek olarak; stratejik 
kayıplar ve operasyonel risklerden kaynaklanan kayıpların tanımları arasında karşılaşılabile-
cek yorum farklılıkları nedeniyle oluşabilecek veri eksikliği; operasyonel risk kayıp verisinin 
toplanması ve raporlanması için sistematik bir yöntemin kullanılmasında belirleyici bir rol 
oynayan banka risk kültürünün yeterince yerleşmemiş olması; kayıp verilerinin olayla ilgili 
birimlerce raporlanması yoluyla toplanması durumunda bu raporların ilave yük getirmesi; 
raporlayan aleyhine kullanılabileceği endişesi gibi faktörlerin raporların doğruluğunu ve 
tamlığını olumsuz yönde etkilemesi verilebilir. 
 

Basel Komitesinin, denetim otoritelerinin operasyonel risk ölçüm modellerine izin ve-
rilmesi sürecinde  iç verilere ilişkin koyduğu genel standartlar şöyledir:  

 
 Banka, tarihi verilerinin ölçüme uygunluğunun devamlılığını sağlamaya yönelik de-

ğerlendirmelere, ölçekleme benzeri ayarlamalara, bunların hangi kapsamda yapılabile-
ceğine  ve bu konudaki yetki dağılımına ilişkin yazılı prosedürlere sahip olmalıdır. 

 Banka, yasal sermaye yükümlülüğünün hesaplanmasında en az beş yıllık iç veri kul-
lanmalıdır. İçsel ölçüm yaklaşımlarına ilk geçişte ise  üç yıllık bir veri ile ölçüm yap-
maya başlayabileceklerdir. 

 
Ayrıca banka iç kayıp verisi toplama süreçlerinin de asgari bazı standartlara uyması 

gerekmektedir. Bu standartlar aşağıdaki gibidir :  
 

 Bankanın iç veri toplama süreci, Komitenin belirlediği standart faaliyet kolları ve 
kayıp türleri itibarıyla verileri raporlayabilir olmalıdır. Banka, kayıpları, belirlenmiş 
faaliyet kollarına ve olay türlerine göre tahsis etmek için yazılı hale getirilmiş objektif 
kriterler uygulamalıdır. Bununla birlikte, bu kategorileri içsel operasyonel risk ölçüm 
sisteminde hangi ölçülerde uygulayacağına ilişkin karar bankanın kendi ihtiyarındadır. 

 Süreç, bankanın tüm önemli faaliyetleri doğrultusunda maruz kalabileceği operasyonel 
riskleri içerebilecek şekilde kapsamlı olmalı, önemli faaliyetleri ve risk tutarlarını dı-
şarıda bırakmamalı, toplanacak kayıp tutarlarına ilişkin olarak bankanın faaliyetleri ve 
ölçeği ile uyumlu bir alt eşiğe sahip olmalıdır. 

 Banka, brüt kayıp tutarlarına ilişkin bilgilerin yanı sıra kayıp olayının gerçekleşme 
zamanı, kaybın karşılanmasına yönelik olarak yapılan geri ödemeler (sigorta ödemesi, 
tazminat vb.), kayıp olayının nedeni ve olaya neden olan etkenler hakkında açıklayıcı 
bilgiler de toplamalıdır. Bu bilgilerin detay seviyesi, ilgili brüt kayıp tutarının büyük-
lüğü ile uyumlu olmalıdır. 

 Banka bilgi sistemleri gibi merkezi fonksiyonlarda veya birden çok faaliyet kolunu 
ilgilendiren faaliyetlerde meydana gelen kayıp olayları hakkında kayıp verisi toplaya-
bilmek için belirli kriterler geliştirilmelidir. 

 Bankalar tarihi veri olarak kredi riski veri tabanında tutulan kredi riski ile alakalı 
operasyonel risk kayıplarını yasal sermaye hesaplamasında kredi riskleri altında izle-
meye devam edebilecekler, dolayısıyla bunlar için ayrıca operasyonel risk sermayesi 
hesaplamayacaklardır. Ancak bankalar, içsel operasyonel risk yönetimi için benimse-
miş oldukları operasyonel risk tanımı ile tutarlı olarak kredi riski ile ilişkili olanlar da 
dahil olmak üzere tüm operasyonel risk kayıplarını belirlemek ve tanımlamak zorun-
dadırlar. 
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 Piyasa riski ile alakalı operasyonel risk kayıpları, asgari yasal sermayenin hesaplan-
ması amacıyla operasyonel risk olarak dikkate alınacak, dolayısıyla bu kayıplar için de 
operasyonel risk sermayesi hesaplanacaktır. 

 
3.2. Dış Veri İhtiyacı Ve Dış Verinin Kullanım Alanı 

 
Bankalar, operasyonel risklerin ölçüm sürecinde temelde iç veri kullanmaktadır. İç ve-

ri, operasyonel risklerin ölçümünde kullanılan en uygun ve bankanın kendi bünyesinden 
sağlanması nedeniyle en güvenilir kaynaktır. İç verilerin ölçümleme için yeterli olmadığı 
koşullarda, dış veriler istatistiki yöntemlerle uygun hale getirilerek operasyonel risk veri 
tabanına dahil edilebilir. Çok iyi bir veri toplama sürecinde bile, risk profilinin kapsamlı bir 
şekilde anlaşılmasına olanak sağlayacak yeterli iç verinin sağlanamayacağı bazı faaliyet 
alanları mevcuttur. Bu durumda, dış verilerden yararlanma ihtiyacı duyulabilir. 

 
             Basel Komitesi de, bankaların operasyonel risk ölçüm sistemlerinde, özellikle düşük 
sıklıkta gerçekleşen ve yüksek tutarda kayba neden olan operasyonel risklere ilişkin olarak 
uygun dış veriyi (halka açık veriler ve/veya bir veri tabanında toplanan ve diğer bankaların 
verilerini de içeren sektör verileri) kullanmalarını gerekli görmektedir. Dış veri tabanının 
kullanımı, sadece operasyonel riskin ölçülmesi değil, aynı zamanda operasyonel riskin 
yönetilmesi ve genel anlamda banka stratejisi için de oldukça önem taşımaktadır.  
 

3.2.1. Dış Verinin Temin Edilmesi 
 

Dış veri üç yolla sağlanabilir: 
 

Dış verilerin kurumun kendisi tarafından toplanması: Haber hatları ve diğer kamuya 
açık kaynaklar taranarak toplanabilir. Bu yöntemin en temel avantajı ucuz olmasıdır. En 
önemli dezavantajları ise veri güvenilirliğinin tam olmaması, yeterli sayıda veriye ulaşmanın 
güç olması ve veri toplama sürecinin uzun zaman almasıdır.  

 
Veri satın alınması: Medya, mahkeme kayıtları ve diğer bilgi kaynaklarından veri top-

layan firmalardan operasyonel risk verileri satın alınabilir. Bu yöntemin en büyük avantajı 
zaman kaybını önlemesi ve kullanıcıların, doğrudan kendi çabalarıyla topladıklarından daha 
fazla veri elde edebilmeleridir. Ancak, yine de verinin güvenilirliği ile ilgili sorunlar mevcut-
tur.  

 
Sektör veri havuzları: Bu veri havuzlarının amacı, oldukça düşük bir eşik dahilinde 

katılımcıların sağladıkları verilerle kaybın geniş bir profilini sağlamaktır. Katılımcıların 
sağladıkları veriler kurum ismi belirtilmeksizin birleştirilir ve üyelere dağıtılır. Veri toplama 
havuzlarının kalitesi ve amaca uygunluğu, veri toplama sürecinin işleyişi ve verinin doğru, 
eksiksiz ve kapsamlı olmasının sağlanması konusundaki çabaların titizlik derecesine bağlıdır. 
Basel Komitesinin, bankaların iç kayıp verileri konusunda öngördüğü standartlar dikkate 
alındığında, veri havuzlarının gerektireceği yüksek standartlar, bankaların iç veri toplama 
süreçlerinde de iyileşmelere yol açabilecektir.  
 

3.2.2. Dış Veri Tabanı Tipleri 
 

Basel Komitesinin operasyonel risk için sermaye ayrılması gerekliliği ile ilgili önerile-
ri doğrultusunda, operasyonel risk uygulamalarında dünyada genel olarak iki tip dış veri 
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tabanı kullanılmaktadır. Bunlar konsorsiyum tabanlı dış veri tabanları ve kamuya açık dış veri 
tabanlarıdır. 
 

Konsorsiyum Tabanlı Dış Veri Taban: Üye bankaların bir anlaşma çerçevesinde ilet-
tikleri verilerle bir konsorsiyum bünyesinde oluşturulan veri tabanlarıdır. Finansal kuruluşla-
rın oluşturduğu konsorsiyum tabanlı veri tabanlarında, bilgilerin kaynağını bankaların kendi 
verileri oluşturmaktadır. Konsorsiyum, kayıp verinin toplanması, kontrol edilerek 
filtrelenmesi, ölçeklendirilmesi, işlenmesi, değerlendirilmesi ve tekrar dağıtılarak üye 
bankalara iletilmesi sürecinin organize edilmesinden sorumludur. Bu tür veri havuzları bir çok 
ülkede ulusal ve uluslararası düzeyde oluşturulmaktadır. 
 

Kamuya Açık Dış Veri Tabanı: Kamuya açık dış veri tabanları, sadece kamuya duyu-
rulan çok yüksek şiddetteki kayıp olaylarını içerir. Bu tür veriler mahkeme kayıtlarından, 
haber raporlarından, borsa kayıtları gibi kamuya açık kaynaklardan elde edilir. Bu tipteki veri 
tabanları için kayıp eşiği konsorsiyum tabanlı veri tabanlarından çok daha yüksektir. 
 

3.2.3. Dış Verilere İlişkin Standartlar  
 

Bankaların kullanacakları dış veriler; 
 

- gerçekleşen kayıp miktarları, 
- olayın meydana geldiği faaliyet kolundaki faaliyetlerin ölçeği , 
- kayıp olayının nedenleri ve ortaya çıktığı koşullar  

 
hakkında bilgiler içermelidir. Dış verinin içerdiği kayıp olayları, bankanın faaliyet alanı, 
yapısı ve ölçeğine uygun olmalıdır. 
 

4. İleri Ölçüm Yaklaşımları  
 

4.1. İçsel Ölçüm Yaklaşımı 
 

İçsel ölçüm yaklaşımı, sermaye yükümlülüğünün, beklenen operasyonel risk kayıpları 
üzerinden hesaplanmasını öngörmekte, bankanın maruz kaldığı operasyonel riskin miktarını 
ve dağılımın şeklini ortaya koyabilmektedir. İleri ölçüm yaklaşımları içinde en az kaynak 
gerektiren, uygulaması en kolay olan yaklaşımdır. Ancak, bu yaklaşımın başarıyla uygulana-
bilmesi için bankanın güvenilir ve yeterli bir iç kayıp veri tabanı olmalıdır.  Bu yaklaşımda 
bankacılık işlemleri standart ve alternatif standart yaklaşımlarda olduğu gibi “kurumsal 
finansman, ticaret ve satış, perakende bankacılık, ticari bankacılık, ödemeler ve tasfiye 
(takas), acentelik hizmetleri, varlık yönetimi ve perakende aracılık hizmetleri” olmak üzere 8 
faaliyet koluna  ayrılmaktadır. Komite tarafından, bu faaliyet kollarının maruz  kalabileceği 
operasyonel risk türleri 7 ana başlık altında aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:  
 

 Dahili suiistimal eylemleri  
 Harici suiistimal eylemleri 
 Çalışma/ istihdam uygulamaları ve iş yeri emniyeti 
 Müşteriler, ürünler ve iş uygulamaları 
 Fiziksel malların hasarları 
 İşin kesintiye uğraması ve sistem arızaları 
 İşlemler, teslim ve süreç yönetimi  
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Bu yaklaşımda belirtilen söz konusu 8 faaliyet kolu ve 7 risk türü esas alınarak 56 
hücrelik bir operasyonel risk matrisi oluşturulur. Matriste yer alan her hücre için beklenen ve 
beklenmeyen kayıp rakamları hesaplanır. (Bkz. Şekil1) 
 

4.2. Kayıp Dağılımı Yaklaşımı 
 

Kayıp dağılımı yaklaşımında, belirli bir zaman aralığında toplanan verilere dayanarak 
operasyonel risk matrisindeki her faaliyet kolu ve risk türü bazında operasyonel riskler sonucu 
oluşacak zararın gerçekleşme sıklığı ve şiddetine ilişkin olasılık dağılımları tahmin edilmek-
tedir.  Çeşitli istatistikler kullanılarak her faaliyet kolu/risk türü için operasyonel riske maruz 
değer (OpVaR) hesaplanmakta, toplam sermaye karşılığı ise OpVaR toplamlarının alınmasıy-
la belirlenmektedir. Bu yöntemin içsel ölçüm yaklaşımlarından en önemli farkı, beklenmeyen 
kayıpların beklenen kayıpların direkt bir fonksiyonu olarak hesaplanmaması ve farklı 
boyutlarda beklenmeyen kayıp ihtimalinin göz önünde bulundurulmasıdır. 
 

Kayıp dağılımı yaklaşımı, beklenen ve beklenmeyen kayıplara ilişkin objektif tahmin-
lere ulaşabilmek için, bankanın operasyonel risk kayıplarının sıklık ve şiddet öngörüleri 
aracılığıyla ve standart aktüeryal teknikler kullanılarak modellenmesidir. Bu yaklaşım; temel 
veri olarak kayıp tutarını esas almaktadır. Bunun nedeni; kayıp tutarının en objektif risk 
göstergesi olması ve her bir bankanın kendine özgü risk profilini yansıtmasıdır. 
 
Kayıp dağılımı yaklaşımının bazı önemli dezavantajları mevcuttur: 
 

 Kayıp dağılımı yaklaşımı teknik ve organizasyonel maliyetlerinin yüksek olması 
nedeniyle sadece büyük bankalar tarafından kullanılabilmektedir. 

 
 Bu yaklaşımın uygulanabilmesi için bankaların güvenilir ve yeterli bir iç kayıp veri 

tabanına sahip olmaları gerekmektedir. Ancak, iç verinin toplanması için gerekli sis-
temlerin tesis edilmesi oldukça zor bir süreçtir. 

 
 İç kayıp verisi ileriye dönük bilgi veremez, risk ve kontrollerdeki değişiklikleri anında 

yansıtamaz, özellikle beklenmeyen kayıplarla ilgili olarak kayıp verisi maruz kalınan 
risk konusunda değerlendirme yapmaya yetecek miktarda bulunmayabilir. Bu nedenle; 
diğer bankalardan temin edilen güvenilir kayıp verilerinin yanı sıra, yapılan senaryo 
analizlerinden elde edilen verilerin de oluşturulan kayıp veri seti içerisine dahil edil-
mesi kabul görmektedir. 

 
4.3. Kalitatif Yaklaşımlar - Skorkart(Puan Kartı) Yaklaşımı 

 
Skorkart yaklaşımı, bankaların operasyonel risk sermaye hesaplamalarına, istatistiki 

yöntemlerin aksine, ileriye dönük bir bakış açısı yansıtan bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımda 
bankalar, öncelikle bankanın tamamını veya faaliyet kolu düzeyini esas alarak operasyonel 
riskleri değerlendirir, risk bazlı sermayeyi hesaplar ve söz konusu risk bazlı operasyonel risk 
sermayesinin sorumluluğunu ilgili iş birimi yöneticisine verirler. Bu sayede gelecekteki 
operasyonel risk kayıplarının sıklığı ve şiddetini azaltacak risk yönetme stratejileri geliştirile-
bilmektedir. Ancak, bu yöntemin en zayıf yönü faaliyet kolu yöneticileri tarafından dolduru-
lacak olan skorkartların göreceli olarak öznel olması ve sorulacak soruların, ölçüm ve 
puanlama yönteminin sık sık gözden geçirilmesi gerekliliğidir. Yaklaşımın öznel olmasının 
getirdiği olumsuzluğu azaltmak için geçmiş kayıp tutarları ile öz değerlendirme sonuçları 
skorkart yaklaşımının sonuçlarının doğrulanmasında kullanılmalıdır.  



Bankacılar Dergisi 

103 

         Skorkart yaklaşımının avantajları şu şekilde özetlenebilir: 
 

 Operasyonel riskin çalışanlar ve iş birimleri bazında sahiplenme düzeyini artırır.  
 Risk göstergeleri ve risk göstergelerinin ayrılacak olan sermaye etkilerini gösterir.  

 
 Skorkartta belirlenen risk türlerinin kayıp veri tabanında belirtilen risklerle uyumlu 
olması iki önemli ölçüm aracının bir arada değerlendirilebilmesi açısından önem taşımaktadır. 
Ayrıca, risk türlerinin değişik riskleri içerdiği dikkate alınmalı ve ona göre ağırlıklandırılmalı 
ve ölçülmelidir. Skorkart yaklaşımı, diğer gelişmiş ölçüm yaklaşımları dikkate alındığında, 
bankaların maruz olduğu risklerin çalışanlarınca sahiplenilmesini sağlayan en etkili yaklaşım-
dır. Kayıp dağılımı yaklaşımı ve senaryo analizleri ile desteklenmesi bu yaklaşımın kalitatif 
ve kantitatif yanlarını güçlendirerek, başarısını artıracaktır. 
 

Skorkart İş Akış Şeması 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 5. İleri Ölçüm Yaklaşımları-Ekonomik Sermaye İlişkisi 
 

Basel Komitesi, bankaların beklenen kayıplarını gelirlerinden ayırdıkları karşılıklar 
dahilinde izlemelerine izin vermiş, beklenmeyen kayıpları için de sermaye ayırmalarını 
öngörmüştür. Bankalar bu doğrultuda beklenen kayıpları için yasal sermaye; beklenmeyen 
kayıplar için de ekonomik sermaye bulundurmak durumundadır. 
 

5.1. İçsel Ölçüm Yaklaşımı 
 

İçsel ölçüm yaklaşımı, ileri ölçüm yaklaşımları içinde en zayıf olanıdır. Operasyonel 
riski ölçerken bankanın kendi iç kayıp verisini (iş kolları/risk türleri bazında) kullanır. 
Bankalar her bir faaliyet kolu/risk türü kombinasyonu için, kendi iç kayıp verilerine dayalı 
olarak kaybın gerçekleşme olasılığını temsil eden bir parametre ve olayın gerçekleşmesi 
durumunda maruz kalınabilecek zararı  temsil eden bir parametre tahmin ederler. Daha sonra 
bu üç faktör çarpılarak, her bir faaliyet kolu/risk türü kombinasyonu için beklenen kayıp 
hesaplanır. 

İçsel Risk + Risk Azaltıcı 
bölümleri için soruların 
tasarlanması 

İlgili birimlerden gelen skorkartların kayıt altına alınması 
ve gereken risk ölçümü, sermaye ayrılması ve raporlama-
larının yapılması 

Skorkart şablonlarının 
tasarlanması 

Her bir faaliyet kolu için 
skorkartların yayınlanması 

Doldurulan skorkartların risk yöneticileri tarafından 
incelenerek, kabul veya red edilmesi 

Skorkartların ilgili faaliyet kolları yöneticileri tarafından 
doldurulması 

İlgili faaliyet kolları yöneticilerinin skorkartların 
cevaplanması için görevlendirilmesi 
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EL  =EI x PE x LGE       
Sermaye  =EL (i,j) *  γ (i,j) 
EL  =Faaliyet kolu i, olay tipi j bazında beklenen kayıp tutarı 
EI  =Faaliyet kollarında maruz kalınan operasyonel risk büyüklüğünü temsil eden  
                   gösterge 
PE  =Kaybın gerçekleşme olasılığı (Kullanılan LGE hesaplaması ile paralel 
                   olarak sayı ve oran şeklinde ifade edilebilir.) 
LGE  =Kaybın gerçekleşmesi durumunda maruz kalınacak zarar miktarı (Kullanılan  
                   PE hesaplaması ile paralel olarak sayı ve oran şeklinde ifade edilebilir.) 
γ   =Belirli bir güven aralığında, elde tutulan süre başına maksimum zarar  
                   miktarı (her bankanın faaliyetlerine ve içsel verilerine göre birbirinden  
                   farklılıklar göstermektedir.) 

 
            Bankalar beklenen kayıplarından yola çıkarak beklenmeyen kayıplarını hesaplayabilir-
ler. Bu yaklaşımda beklenen kayıp ile beklenmeyen kayıp arasındaki ilişkinin lineer olduğu, 
her iş kolu/risk faktörü bazında beklenmeyen kaybın, o iş kolu/risk faktörü bazında beklenen 
kaybın bir fonksiyonu olduğu varsayılır. Beklenen kayıplardan yola çıkarak beklenmeyen 
kayıpların hesaplanabilmesi için her bir faaliyet kolu/risk  faktörü kombinasyonu için bir  
“Gama Faktörü - γ” belirlenir. Gama Faktörü - γ , beklenen kaybın sermaye yükümlülüğüne 
dönüşümünde kullanılan bir katsayıdır.  
 

 
k  = Binom dağılım tablosunda yüzde 99.9 güven aralığı değeri 
σ  = Dağılımın standart sapması  
Np    = Belirli bir dönem içinde ortaya çıkan ortalama operasyonel kayıp miktarı 
µ = Dağılımın ortalaması  
                 
Aşağıdaki matriste  görüldüğü üzere, toplam sermaye yükümlülüğü de her hücredeki sermaye 
yükümlülüklerinin toplamı şeklinde ifade edilir. 
 
 

(Şekil 1) 
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            Bu matriste bazı hücrelerde yeterli veri olmaması ya da hiç veri olmaması gibi bir 
problem oluşabilir. Bu problemi aşmak için ya dış veri kullanılır, ki bu veriyi bankaya uygun 
hale getirmek oldukça zordur, ya da Basel Komitesinin de uygun gördüğü üzere, bu hücre için 
Temel Gösterge Yaklaşımı uygulanır. 
 
             Daha ileri bir yaklaşım olan kayıp dağılımı yaklaşımından farklı olarak bu yaklaşımda 
kayıp sıklıklarının ve şiddetlerinin dağılımlarının hesaplanmasına gerek bulunmamaktadır. 
Yeterli iç veriye sahip olmayan bankalar gamma için aşağıdaki formülü kullanabilirler: 

 
k  = Binom dağılım tablosunda yüzde 99.9 güven aralığı değeri 
Np    = Belirli bir dönem içinde ortaya çıkan ortalama operasyonel kayıp miktarı 
 
            Bu formüldeki k, beklenmeyen kaybın standart sapmaya oranıdır. Banka, k’yı 
hesaplarken iş kolu/risk türü matrisindeki her hücre için olasılık dağılımını hesaplamak 
durumunda olacaktır. Genellikle kullanılan dağılımlar şunlardır:  
 

     Sıklık Dağılımları 
 
           Binom Dağılımı 
 
   Banka, elindeki kayıp verilerinin binom dağılımına yaklaştığını tahmin ederse, bu 
dağılım türü altında öncelikle bankanın mevcut verilerinin standart sapmasını hesaplaması 
gerekmektedir  Binom dağılımı genellikle ortaya çıkma sıklığı yüksek olayların analizi için 
kullanılmaktadır. Binom dağılımına göre operasyonel kayıp verilerinin standart sapması 
aşağıdaki formül ile hesaplanabilir: 
 
    )1( pNp −=σ  
 
Np = Belirli bir dönem içinde ortaya çıkan ortalama operasyonel kayıp miktarı 
P = Operasyonel riskin belirli bir dönem içinde ortaya çıkma olasılığı  
 
 

Operasyonel kayıp verilerinin standart sapmasının hesaplanmasının ardından, “k” fak-
törü aşağıdaki formül yardımı ile hesaplanabilir: 
 

  k = 
σ
Npt −  

 
t  = Binom dağılım tablosunda yüzde 99.9 güven aralığı değeri 
σ  = Dağılımın standart sapması  
Np    = Belirli bir dönem içinde ortaya çıkan ortalama operasyonel kayıp miktarı 
 
    Poisson Dağılımı 
 

Poisson dağılımı, belirli bir zaman içinde yüksek deneme sayısına rağmen gerçekleş-
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me olasılığı çok düşük olayların analizi için kullanılan bir dağılım olarak kabul edilmektedir. 
Poisson dağılımında, standart sapma, λ  olarak hesaplanmaktadır. (Poisson dağılımı 
parametresi olan λ Binomial dağılımdaki Np’ye eşittir. (λ=Np)) 
 

Banka, operasyonel kayıp verilerinin Poisson dağılımına yaklaştığını tahmin ederse, 
“k” faktörünü aşağıdaki formül ile hesaplayabilir: 
 

       k= 
σ
λ−t  

        
t    = Poisson dağılım tablosunda yüzde 99.9 güven aralığı değeri  
σ    = Dağılımın standart sapması  
λ = Belirli bir dönem içinde ortaya çıkan ortalama operasyonel kayıp miktarı 
 
 Şiddet Dağılımları 
 
o  Lognormal 
o  Normal 
 

Banka, kayıp verilerinin standart normal dağılıma yaklaştığını tahmin etmişse, bu da-
ğılımın uygulanabilmesi için güven aralığına göre tablo değerine bakılarak, “k” faktörü 
belirlenir. Operasyonel risk için öngörülen güven aralığı yüzde 99.9 olduğundan, bu dağılım 
için tablo değeri 3.10’dur. Bu dağılım kullanıldığında “k” faktörü tablo değerine eşit kabul 
edilmekte ve 3.10 olarak hesaplanmaktadır. 

 
o  Gamma 
o  Diğer(Gumbel,Weibull,Frechet) 
 

5.2.Kayıp Dağılımı Yaklaşımı 
 
Piyasa riskinde de olduğu gibi “riske maruz değer” (value at risk-var) modeli tarihsel 

veriye istinaden bir istatistiksel dağılıma uyan ve belirli bir güven aralığında bu dağılımda 
sermaye rakamı hesaplayan modeldir. Toplam sermaye rakamı, her iş kolu için ayrı ayrı 
hesaplanacak olan operasyonel riske maruz değerin (Oprisk VaR) toplanması ile bulunur. 

 

 
(Şekil 2) 
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Bu yaklaşımın önemli avantajları şu şekildedir:  
 

 Ekonomik sermaye hesaplamasında sıklıkla bu yaklaşım kullanılır. 
 İleri Ölçüm Yaklaşımları içinde en esnek ve sofistike olanıdır.  
 EL ve UL arasında basite indirgeyen varsayımlar yapmaz.  

 
Dezavantajlarını ise şu şekilde sıralayabiliriz: 

 
 İçsel ölçüm yaklaşımına nazaran daha fazla kaynak gerektirir. 
 Çok fazla sayıda veri gerektirir (iç veri, dış veri). 
 Olayın sıklığı ve şiddeti üzerine daha güçlü varsayımlar yapar. 
 Anlaşılması diğer yaklaşımlara göre daha zor bir yaklaşımdır. 

 
Kayıp dağılımının hesaplanması için genellikle aşağıda yer verilen iş adımlarının ger-

çekleştirilmesi gerekmektedir: 
 

 Modellemede kullanılacak iç ve dış verilerin toplanması, 
 Sıklık dağılımının hesaplanması 

 
    Sıklık Dağılımları:  
   
  Binomial Distribution  
  Poisson 
  Diğer (negative binomial, vb.) 

Şiddet dağılımının hesaplanması 
      
      Şiddet Dağılımları: 
  Lognormal 
  Normal 
  Gamma 
                   Diğer(Gumbel,Weibull,Frechet) 

 
(Şekil 3) 

 
 Monte Carlo Simülasyonu vb. diğer yöntemler uygulayarak zarar dağılımının tahmin 

edilmesi, 
 Sonuçlara dayanılarak sermayenin hesaplanması. 
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Kayıp dağılımları genel olarak beklenen kayıp, beklenmeyen kayıp ve felaketsel 
(katastrofik) kayıp olmak üzere üç bölgeye ayrılmaktadır: 
 
                

         (Şekil 4) 
 
 Beklenen Kayıp (EL): Beklenen kayıplar, bankacılık işlemlerinin bir parçası olarak 
kabul edilmekte ve ortaya çıkma olasılıkları yüksek olarak bilinmektedir.  
 

∫=
a

dyyfEL
0

)(  

  
Beklenmeyen Kayıp (UL): Beklenmeyen kayıp ortalama kayıp ile belirli bir bölgeye 

kadar oluşabilecek kayıp aralığını ifade etmektedir.  
 

∫∫ −=
ab

dyyfdyyfUL
00

)()(  

 
 Felaketsel (Katastrofik) Kayıp (CL): Felaketsel kayıp, kabul edilemez kayıp olarak 
tanımlanmaktadır. Genellikle ortaya çıkma olasılığı oldukça düşük olmasına karşın, kapsan-
mamış ve sigortalanmamış bir zarar olduğundan, gerçekleşmesi durumunda çok büyük 
doğrudan kayba neden olmaktadır. 

∫
+∞

=
b

dyyfCL )(  

Riske maruz sermaye, kayıpların faaliyet kolları ve risk grupları bazında basit 
toplamını ifade etmektedir. Basel Komitesi, riske maruz sermayenin beklenmeyen kayıpları 
(UL) içermesini, karşılıkların ise beklenen kaybı (EL) içermesini öngörmektedir. Basel 
Komitesinin yayımladığı “Sermaye Ölçümü ve Sermaye Standartlarının Uluslararası Düzeyde 
Birbiriyle Uyumlaştırılması (Yeni Basel Sermaye Uzlaşısı)”  dokümanının  “AMA detaylı 
şartlar” bölümünde, bankanın iç süreçlerinin (iç kontrol sisteminin) EL’nin tespitinde yeterli 
olması durumunda, riske maruz sermayenin yanlız UL’yi içereceği, diğer durumda riske 
maruz sermaye’nin EL ve UL toplamından oluşacağı bildirilmiştir. Düzenleyici otoriteler 
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bankaların EL’nin tespitindeki yeterliliğine göre riske maruz sermayenin hesaplamasında 
hangi yöntemin kullanılacağı konusunda yetkilidir.  
 

Kayıp dağılımı yaklaşımının uygulanması için EL ve UL’nin hesaplanabileceği bir sis-
tem zorunlu olduğundan, iş süreçlerinin takibi ve etkin bir iç kontrol sistemi de zorunlu 
olmaktadır. Bu noktada açıklık bulunmayan husus EL için karşılık ayrılıp ayrılmayacağıdır. 
Kayıp verilerin toplanması ve operasyonel risk matrisine göre ayrıştırılması sonrasında her bir 
faaliyet kolu/risk türü kombinasyonu için ayrı ayrı sıklık ve şiddet dağılımları model-
lenmektedir. Bu dağılımlar Monte Carlo veya diğer istatistiksel teknikler aracılığıyla 
birleştirilerek her bir faaliyet kolu/risk türü kombinasyonu için belirli bir zaman ve güven 
aralığında toplam kayıp dağılımı oluşturulmaktadır. Böylelikle, her bir faaliyet kolu/ risk türü 
için gelecekteki belirli bir dönem içinde gerçekleşebilecek operasyonel risk kayıplarının 
muhtemel dağılımı tahmin edilmektedir. Basel Komitesi, dağılımlarda kullanılacak güven 
aralığını yüzde 99.9 olarak öngörmüştür. Operasyonel riskler için gerekli olan sermaye tutarı 
bu dağılımlardan elde edilecek ‘operasyonel riske maruz değer (OpVaR)” toplamlarının 
alınması ile belirlenmektedir.  
 
            Bu yöntem bankanın bir yıl içinde her faaliyet kolu ve risk türü için muhtemel kayıp 
toplamına ilişkin aralığın olasılığını gösterecek fonksiyonun tahmin edilebilmesini sağlayacak 
standart istatistiksel tekniklerin kullanılmasını gerektirmektedir. Basel Komitesi, veri tabanı 
oluşturulması için en az 3 yıllık bir iç kayıp verisi ile başlanılarak 5 yıllık verinin oluşturul-
masını uygun görmüştür. 
 

Kayıp dağılımı yaklaşımında, içsel ölçüm yaklaşımından farklı olarak; beklenmeyen 
kayıplar, beklenen ve beklenmeyen kayıplar arasındaki varsayılan bir ilişkiden yola çıkılarak 
değil doğrudan hesaplanmaktadır. Bu nedenle bu yaklaşımda içsel ölçüm yaklaşımında 
kullanılan gamma faktörünün hesaplanmasına gerek yoktur. 
 

Kayıp dağılımı yaklaşımının uygulanabilmesi için bankanın çok detaylı bir veri setinin 
bulunması gerekmektedir. Operasyonel kayıpların modellenmesinde sıklık ve şiddet dağılımı-
na konu olacak güvenilir bir tarihsel kayıp veri seti üzerinden hareket edilmektedir. Gerekli 
istatistiksel çıkarımların yapılabilmesi için banka içerisinden toplanan kayıp verileri genellikle 
yeterli olmamaktadır. İç kayıp verisinin bazı kısıtları olduğu da gözardı edilmemelidir. İç 
kayıp verisi ileriye dönük bilgi veremez, risk ve kontrollerdeki değişiklikleri anında yansıt-
maz. Dolayısıyla, iç verinin yanında dış veriler de modellemeye dahil edilmeli ve elde edilen 
verilerin güvenilirliğinin artırılması için Monte Carlo vb. simülasyon teknikleri ile bu veriler 
çoğaltılarak analize katılmalıdır. Bununla birlikte kayıp dağılımı yaklaşımında senaryo 
analizinin yapılması önerilmektedir. Çünkü, VaR metodu ile birlikte ölçülen, operasyonel 
risklerden dolayı maruz kalınan direkt kayıplardır. Indirekt kayıplar ve/veya potansiyel 
kayıpların hesaplanabilmesi için Senaryo Analizi metodunun kullanılması gerekmektedir. 
Amaç, yetersiz iç verimin desteklenmesi, sermayenin değerlendirilmesinde ileriye dönük 
bakışın sağlanması ve sermaye değerlendirmesine ilişkin stres testinin yapılmasıdır.  
 

Senaryo analizinde, sermaye ihtiyacının hesaplanmasında tam bir sıklık ve şiddet dağı-
lımı modellemesinin yapılabilmesi için yetersiz kayıp verilerinin senaryo kullanımı ile 
tamamlanması yöntemi uygulanır.  
 

Senaryo yönteminden elde edilen veriler ile iç veriler üç şekilde birleştirilebilir:  
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1. Kayıp dağılımı yaklaşımı hesaplamalarında senaryoya dayalı kayıpların, özellikle kuyruk 
tarafında eksik olan tarihsel veriyi tamamlamak amacıyla iç veri ile birleştirilmesi, 

2. Sermaye tahmininde senaryoya dayalı kayıpların tek başına kullanılması, 
3. Sermaye ihtiyacının belirlenmesinde senaryolardan belirlenen parametrelerin benzer 

tarihsel veri parametreleri ile birleştirilmesi. 
 

5.2.1. Kayıp Dağılımı Yaklaşımının (Var Metodunun) Geçerlik Denetimi 
(Validasyonu) 

  
 Operasyonel VaR metodunun geçerlik denetiminin yapılabilmesi için iki yol düşünü-
lebilir: 
 
 Back-testing:  Operasyonel VaR metodunun geçerliliğinin onaylanmasında uygulan-
ması zor bir yöntemdir. Zira, bu yöntemin etkin bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli 
tarihsel veri bazı iş  kollarında mevcut olmayabilir. 

 
 İstatistiksel test: Back-testing’e nazaran daha uygun bir yöntem olacaktır. Bu 
yöntemde olasılık dağılımı fonksiyonlarının güvenilirliğine dair istatistiki testler kullanılır. 
Olasılık dağılımlarına dair seçimin uygunluğunun doğrulanması için “goodness-of-fit test” 
kullanılabilir.  Daha sonra da kullanılan parametrelerin yeterliliği, parametrik yaklaşımda 
kullanılan “aralık tahmini metodu (interval estimation method)” ile kontrol edilebilir. 
 

5.3. Kalitatif Yaklaşımlar 
 

5.3.1. Skorkart Yaklaşımı 
 

Skorkart yaklaşımında da diğer iki yaklaşım gibi bankanın tarihsel verisinin de kulla-
nılması ile toplam sermaye rakamının hesaplanması söz konusudur. Ancak bu yaklaşımda 
tarihsel veri skorkart yaklaşımı ile ulaşılan sonuçların doğrulanmasında kullanılır. Diğer 
yaklaşımlardan farklı olarak geleceğe yönelik analiz yapar. İç veriye diğer yaklaşımlardan 
daha az dayanan yaklaşımdır. İç veriyi sadece validasyon amaçlı kullanır. İleri ölçüm 
yaklaşımları içinde en fazla kaynak gerektiren, uygulaması en zor olan, iş kollarına en bağımlı 
yaklaşımdır. Skorkart yaklaşımı kapsamında, faaliyet kolu bazında, risklilik ve kontrollerin 
riskleri azaltıcı etkileri birlikte değerlendirilerek belirlenen notların düzeyi dikkate alınarak, 
faaliyet kolu bazında ayrılması gereken sermayeden indirimler gerçekleştirilebilmektedir. 

 
5.3.2. Öz Değerlendirme Yaklaşımı 

 
 Yeterli kayıp verisinin bulunmadığı durumlarda, kayıp senaryolarının oluşturulması 
için Öz değerlendirme yaklaşımı kullanılabilir. Kendi kendini değerlendirme yöntemi, iş 
birimi yöneticilerinin kendi iş birimlerindeki risk profilini belirlemesi, bu risklere ilişkin 
kontrollerin güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirmesi ve öznel tahminler oluşturması yoluyla 
Bankanın maruz olduğu risklerin ölçülmesi ve yönetilmesi için kullanılan bir risk yönetim 
sürecidir. İş birimleri, kendi birimlerinin maruz olduğu risklerin şiddeti, sıklığı ve en kötü 
durumda yol açacağı zarara ilişkin öznel tahminlerini risk yönetimi birimiyle paylaşır, bu 
risklere ilişkin nedenleri, kontrolleri ve bu riskleri azaltmaya yönelik aksiyonları analiz 
ederler.  
 
            Öz değerlendirme sürecinin çıktıları olan öznel tahminler (ortalama sıklık, ortalama 
şiddet ve en yüksek kayıp), her kayıp olayı için sıklık ve şiddet dağılımlarını oluşturmakta 
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kullanılır. Ortalama sıklık tahmini, seçilen sıklık dağılımının ortalaması olarak değerlendirilir. 
Ortalama şiddet tahmini, şiddet için seçilen dağılımının ortalaması, en yüksek kayıp ise bu 
dağılımda yüzde 99,9'luk güven aralığına denk gelen değer olarak değerlendirilir. Potansiyel 
operasyonel kayıpları ifade eden ve birimlerin öznel tahminlerinden yola çıkılarak belirlenen 
sıklık ve şiddet dağılımları, Monte Carlo simülasyonu, analitik birleştirme yöntemi vb. 
yöntemlerle birleştirilerek kayıp dağılımı oluşturulur. Beklenen kayıp ve beklenmeyen kayıp, 
ortaya çıkan kayıp dağılımına göre belirlenir. Kayıp dağılımın ortalaması beklenen kayıp, 
yüzde 99,9'luk güven aralığına denk gelen değer ile ortalama arasındaki fark ise beklenmeyen 
kayıp olarak hesaplanır. Öz değerlendirme sonuçları, ağırlıklı ortalama, Bayes entegrasyonu 
gibi yöntemler kullanılarak gerçek kayıp verilerinin istatistiksel sonuçları ile birleştirilebilir.  
 
            Öz değerlendirme yaklaşımı, risk profilini belirleme ve analiz etme sürecine iş birimi 
yöneticilerini dahil ettiğinden, organizasyon genelinde operasyonel risk kavramının daha iyi 
anlaşılmasını, risk kültürünün yaygınlaşmasını ve risklerin Banka genelinde sürekli olarak 
takip edilmesini ve analiz edilmesini sağlar. 
 

6. Stres Testi Uygulaması 
 
            Stres testi, yüksek şiddet düşük sıklığa sahip olan kayıpların değerlendirilmesi için 
kullanılması en uygun senaryo analizi örneğidir. Stres testinin kapsamı, uç nitelikteki 
potansiyel olayların sonuçlarının değerlendirmeye alınmasını sağlamaya yöneliktir.  
Stres testinin uygulanabilmesi için iki temel yöntem kullanılabilir: 
 
            1. Stres senaryoları olarak anılan değerlendirmenin yapılmasını teminen direkt 
soruların sorulması: Sorulara verilen cevapların içerdiği bilgiler doğrultusunda modelin 
parametreleri ayarlanabildiği sürece, söz konusu bilgi modelin verisi olarak kullanılabilmek-
tedir. 
 
 2.  Duyarlılık analizi: Stres testiyle elde edilen sonuçların sıhhatini ölçme tekniği 
olarak kullanılır. Amacı, etmenlerin değişmesiyle birlikte modelin sonuçlarının nasıl 
değişeceğinin ölçülmesidir. Bu yaklaşım stres testi için daha teknik bir yaklaşımdır.  
 

7. Brüt/Net Ekonomik Sermaye, Sigorta Uygulamasının Sermaye Üzerindeki 
                 Etkisi 
 

Şekil 2’de (Sayfa 18) şematize edildiği üzere brüt ekonomik sermayenin hesaplanma-
sından sonra azaltım tekniklerinden uygun ve mümkün olanı kullanılarak sermaye rakamın-
dan indirim gerçekleştirilir ve net ekonomik sermaye rakamına ulaşılır. 
 

Azaltım teknikleri olarak sıklıkla kullanılan tekniklerden biri de sigortadır. 
 

7.1. Azaltım Tekniği Olarak Sigortanın Etkisi 
 

İleri ölçüm yaklaşımlarında, bir bankanın asgari yasal sermaye yükümlülüğünün he-
saplanmasında kullanılan operasyonel risk ölçütlerinde sigortanın risk azaltıcı etkisini dikkate 
almasına izin verilecektir. Sigortanın risk azaltıcı etkisi, ileri ölçüm yaklaşımları ile hesapla-
nan toplam operasyonel risk sermaye bulundurma yükümlülüğünün yüzde 20’siyle sınırlı 
olacaktır. 
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Bir bankanın sigortanın risk azaltıcı etkisinden faydalanabilmesi için Basel II Paragraf 
678’de belirtilen aşağıdaki kriterlere uyması gerekmektedir: 

 
1. Sigortacının asgari hasar tazminatı ödeme kabiliyeti derecesi A (veya muadili) olmalıdır. 
2. Sigorta poliçesinin ilk geçerlilik süresi en az bir yıl olmalıdır. Kalan geçerlilik süresi bir 

yıldan kısa olan poliçeler için, banka, kalan geçerlilik süresi 90 gün veya daha kısa olan 
poliçeler için yüzde 100 kesinti oranına kadar poliçenin azalan kalan geçerlilik süresini 
yansıtan uygun kesintileri yapmalıdır. 

3. Sigorta poliçesinde asgari iptal ihbarı süresi 90 gün olmalıdır. 
4. Sigorta poliçesinde, ilgili denetim otoritesinin karar ve fiilleriyle tetiklenen ya da 

temerrüde düşen bir banka ile ilgili olarak, bankaya karşı tasfiye takibinin başlatılmasın-
dan veya kayyım tayininden sonra olan olaylar hariç, bankanın, kayyımın veya tasfiye 
memurunun bankanın maruz kaldığı kayıplar veya yaptığı masrafların tazminini talep 
etmesini engelleyen herhangi bir istisna, tenzili muafiyet veya sınırlama bulunmamalıdır; 
ancak şu şartla ki, sigorta poliçesi, denetim otoritesinin karar ve eylemlerinden kaynakla-
nan para cezaları, cezalar veya cezai tazminatları kapsam dışı tutabilir. 

5. Risk azaltımına ilişkin hesaplamalar, bankanın sigorta kapsamını, bankanın genel 
operasyonel risk sermayesi tespitinde kullandığı fiili kayıp olasılığı ve kaybın etkileriyle 
ilişkisinde şeffaf ve bu olasılık ile etkilere uygun olan bir tarzda yansıtmalıdır. 

6. Sigortanın bir üçüncü tarafa yaptırılması gereklidir. Grup içi sigorta şirketleri ve bağlı 
şirketlere sigorta yaptırılması halinde, üstlenilen risklerin, örneğin kabul edilebilirlik 
kriterlerine uyan reasürans yoluyla, bir bağımsız üçüncü tarafa devredilmesi gerekir. 

7. Sigortanın dikkate alınması için kullanılan çerçeve, sağlam temellere dayanmalı ve iyi 
dokümante edilmelidir. 

8. Banka, operasyonel riski azaltmak amacıyla kullandığı sigortanın bir tanımını vermelidir. 
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