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IDC TÜRKİYE FİNANS TEKNOLOJİ ÖDÜLLERİ’NDE  

ING TÜRKİYE’YE 2 ÖDÜL  
 

ING Türkiye, IDC Türkiye Finans Teknoloji Ödüllerinde 2 kategoride ödüle layık görüldü. 

Yönetim, Risk ve Uyum (Governance, Risk & Compliance) kategorisinde, “Kara Para 

Aklama ile Mücadelede Yeni Çağ” projesi ile birinci olan ING Türkiye, Teknoloji Hizmet 

Dağıtımı (Technology Service Delivery) kategorisinde ise “(ING-Next) Uzak Ofis Son 

Kullanıcı Sistemlerinin Etkin ve Güvenli Yönetimi” projesi ile üçüncülük ödülünü aldı.  

  

Türkiye’nin lider dijital kurumu olmayı hedefiyle faaliyetlerini sürdüren ING Türkiye, IDC Finans Zirvesi 

2021 kapsamında düzenlenen Finans Teknoloji Ödülleri’nde 2 kategoride ödüle layık görüldü.  Yönetim, 

Risk ve Uyum (Governance, Risk & Compliance) kategorisinde, “Kara Para Aklama ile Mücadelede Yeni 

Çağ” projesi ile birinci olan ING Türkiye, Teknoloji Hizmet Dağıtımı (Technology Service Delivery) 

kategorisinde ise “(ING-Next) Uzak Ofis Son Kullanıcı Sistemlerinin Etkin ve Güvenli Yönetimi” projesi ile 

üçüncü seçildi. Türkiye’nin en iyi kurumlarının yarıştığı IDC Finans Teknoloji Yarışması’nda 27 kurumdan 

88 proje finans sektörünün üst düzey yöneticileri ve akademisyenlerden oluşan 17 kişilik jüri oylarıyla 

değerlendirildi. 

 

Kara para aklama şüpheli işlem tespiti için yapay zeka teknolojisi 

 

ING Türkiye’nin Kara Para Aklama ile Mücadelede Yeni Çağ (The New Approach Is A New Era Of AML) 

isimli projesi ile bankacılık alanında yüzlerce geleneksel kural tabanlı senaryo ile üretilen binlerce 

uyarının ekipler tarafından incelenmesi yerine, yeni geliştirilen Yapay Zeka modellerinin kara para 

aklamayla mücadelede şüpheli işlem tespiti için çözüm olması hedeflendi. Geleneksel senaryolar yeni 

kara para aklama yöntemlerine hızla uyum sağlayamadığı için potansiyel kara para aklama işlemlerini 

tespit etmek, karmaşık işlemler arasında bağlantı kurabilmek, riskli olmayan uyarıları otomatik olarak 

kapatmak için ING Türkiye tarafından sektöre öncülük eden bir dizi Yapay Zeka modeli geliştirildi. Bu 

kapsamda bireysel bankacılık alanında kara para aklama işlemlerini tespit etmek amacıyla geliştirilen 

şüphelilik olasılığını hesaplayan PS Yapay Zeka modeli, şüpheli müşteriyi olası bir kara para aklama 

işleminden 90 gün önce tespit edebiliyor. Kara para aklama yöntemi olarak yaygın kullanılan Şirinler 

(Smurfing) yönteminin ise geleneksel yöntemlerle tespit edilmesi oldukça güç olduğundan, geliştirilen 

Şirinler Yapay Zeka modeli ile yüzde 85 civarında şüpheli işlemlerin tespiti mümkün hale geliyor. Aynı 

zamanda geliştirilen modeller ile risksiz uyarılar yüzde 30 oranında otomatik olarak kapatılabiliyor ve 

bu sayede uzmanlar riskli uyarıları daha etkin bir şekilde inceleyebiliyor.  



 

Destek hizmetlerinin kalitesi artırıldı 

 

ING Türkiye’nin “(ING-Next) Uzak Ofis Son Kullanıcı Sistemlerinin Etkin ve Güvenli Yönetimi” projesinde 

ise, pandemi nedeniyle çalışanların uzaktan çalışmaya geçmesi ile birlikte banka içerisinde açılan ticket 

(arıza ve talep) kayıtları için yaşanan süreçler ele alındı ve çalışanların cihazlarının daha etkin ve her an 

ulaşılabilir kılınması hedefiyle proje başlatıldı. Bu amaçla, son kullanıcılara verilen destek hizmetlerinin 

yeni teknolojiler ile çok daha kaliteli, zamanında ve eksiksiz hale getirilmesi hedeflendi. Manuel olarak 

yürütülen süreçlerin otomatize edilmesi amaçlanan proje kapsamında çalışanların cihazlarından gelen 

veriler işlenerek destek hizmetlerinin kalitesi artırıldı.  

 

 
ING Türkiye Hakkında: 

Faaliyetlerini ING Grubu’nun, insanların özel ve iş hayatlarında bir adım önde olmalarını mümkün kılma amacıyla gerçekleştiren 

ING, Türkiye'nin lider dijital kurumu olma hedefiyle bankacılık sektörü ve özellikle dijital bankacılıkta öncü adımlar atıyor. 

Müşterilerine her zaman, her yerden, kolay ve zahmetsiz hizmet sunabilmek amacıyla faaliyet gösteren ING Türkiye, yeni marka 

yolu “sen hayatını yaşa” kapsamında “Bankacılığa daha az, hayata daha çok zaman” söylemiyle ilerliyor. Lider tasarruf bankası 

olma hedefini destekleyecek şekilde toplumsal yatırımlara da imza atan ING,  bu anlayışla Turuncu Damla sosyal sorumluluk 

programını ve Türkiye Tasarruf Eğilimleri araştırmasını yürütüyor. Cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik çalışmalar da 

gerçekleştiren ING, kurum içinde öncü insan kaynakları uygulamalarına imza atarken, kurum dışında da ilham veren kadınları 

destekliyor.  ING aynı zamanda Türkiye'nin dijital dönüşümüne katkıda bulunma hedefiyle Dijital Öğretmenler ve Gelecek için 

Teknoloji Akademisi projelerini yürütüyor. ING Türkiye, Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Bankacılık ve Finans Çalışma Grubu, 

TÜSİAD STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics/Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) Çalışma Grubu ve Global 

Compact Türkiye Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu üyesi ve aynı zamanda Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri - 

WEPs imzacısı. 

 

ING Grubu Hakkında: 

Güçlü bir Avrupa temeline sahip, dünya çapında bir finansal hizmetler şirketi olan ING Grubu, bankacılık faaliyetlerini ING Bank 

AŞ şirketi üzerinden yürütüyor. İnsanları güçlendirerek özel ve iş hayatlarında bir adım önde olmalarını sağlamayı amaçlayan 

ING Grubu, 40’tan fazla ülkede 57 bin çalışanıyla bireysel ve kurumsal bankacılık hizmetleri sunuyor. ING Grubu hisseleri 

Amsterdam (INGA AS, INGA.AS), Brüksel ve New York Menkul Kıymetler Borsası’nda (ADRs: ING US, ING.N) işlem görüyor. 

Sürdürülebilirliği stratejisinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul eden ING, Sustainalytics ve MSCI tarafından yapılan sektör 

kıyaslamalarında ve Karbon Saydamlık Projesi (CDP) tarafından oluşturulan “A-List”  derecelendirmesinde lider konumda yer 

alıyor. ING grup hisseleri ayrıca, STOXX, Morningstar ve FTSE Russell gibi önemli sürdürülebilirlik endekslerinde yer alıyor. ING, 

Ocak 2021 tarihinde S&P Global Ratings tarafından yapılan ESG (çevresel, sosyal ve yönetişim) değerlendirmesinde 83 (güçlü) 

puan aldı. 

 

http://inga.as/

