
BKM, IBM Power System AC922 
üzerinde geliştirdiği yapay zekâ 
çözümü ile hızlı, verimli ve etkin bir
platforma sahip oldu.  

Genel Bakış

İhtiyaçlar ve Zorluklar

Çözüm

Dolandırıcılık ve sahtekarlık faaliyetlerinin daha aktif ve doğru bir şekilde tespitini 
ve analiz edilmesini sağlayacak çok daha etkili bir sisteme ihtiyaç duyan 
Bankalararası Kart Merkezi, bu yöndeki ihtiyaçlarını karşılayacak yapay zekâ 
destekli gelişmiş bir sistemi IBM ve ComPro iş birliğiyle hayata geçirdi.  

Kredi kartı ve banka kartı uygulaması içinde bulunan bankalar arasında 
uygulanacak prosedürleri geliştirmek, standardizasyonu sağlamaya yönelik 
çalışmalar yaparak kararlar almak, Türkiye genelinde uygulamalar ile yurtiçi 
kuralları oluşturmak, bankalar arasındaki takas ve hesaplaşmaları yürütmek, 
yurtdışı kuruluş ve komisyonlarla ilişkiler kurmak ve gerektiğinde üyelerini bu 
kuruluşlarda temsil etmek, halen tüm bankalar tarafından devam ettirilen 
işlemleri daha güvenli, süratli ve daha az maliyetli tek bir merkezden yürütmek 
BKM’nin ana faaliyetleri arasında yer alıyor. Son yıllarda giderek artan kartlı 
ödeme sistemlerindeki dolandırıcılık faaliyetlerinin tespit ve analiz edilmesi BKM 
açısından büyük önem taşıyor. Bu nedenle BKM, dolandırıcılık faaliyetlerinin daha 
aktif ve doğru bir şekilde tespitini ve analiz edilmesini sağlayacak çok daha etkili 
bir sisteme ihtiyaç duydu. Ve daha iyi sonuçlar vereceği düşünülerek sistemin 
yapay zekâ üzerine kurulması kararlaştırıldı. Yapay zekâ üzerine kurulu bir 
sistemin gelişmeye daha açık olacağını belirten BKM Güvenlik Çözümleri 
Yöneticisi Sunay Işık, “Başlangıçta mevcut dolandırıcılık yönetimi sistemimizin 
performansını geliştirecek bir proje düşündük, ancak yapay zekâ kullanımının çok 
daha etkili bir platform oluşturmamızı sağlayacağını düşünerek projeye Kart 
Kopyalama Noktası Tespiti, İşyeri Skorlama ve İşlem Skorlamayı da dahil edecek 
şekilde geliştirmeye karar verdik” dedi.

Sistemin kullanıma alınmasından 8 ay kadar kısa bir süre sonra bile oldukça 
başarılı sonuçlar alındığı ortaya çıktı. Sistem performansının önceki sisteme göre 
yüzde 30 arttığı belirlendi. Bu sayede BKM çok daha verimli, hızlı ve etkili bir 
çözüme sahip oldu. Yeni çözümle BKM, 2019 yılında 15 milyon USD olan 
dolandırıcılıktan kaynaklı kayıpların yüzde 5 oranında azalacağını tahmin ediyor. 
BKM Uygulama Geliştirme Yöneticisi Özlem Kasım, “Kullanıma aldığımız yeni 
yapay zekâ platformu çözümümüz sayesinde dolandırıcılıkla ilgili faaliyetleri daha 
iyi analiz edebiliyor, kart kopyalanan yerleri hızlıca bulabiliyor ve işyerleri ile ilgili 
daha iyi planlama yapabiliyoruz. Bu, kart müşterilerinin güvenlikle ilgili 
endişelerinin azalmasını ve müşterilerin üye bankalara olan sadakatinin artmasını 
sağlayacak” dedi.

BKM’nin ihtiyaçlarını en iyi karşılayabilecek çözümün IBM olduğunu belirten 
ComPro Genel Müdür Yardımcı Hakan Yıldız ise “Günümüz yapay zekâ ve derin 
öğrenme çok büyük işlemci ve GPU gücü gerektiriyor. Yapay zekâ ve derin 
öğrenme için özel olarak tasarlanmış olan IBM Power System AC922 
ölçeklenebilme ve diğer gelişmiş özellikleriyle işletmelerin bu tür ihtiyaçlarını en 
iyi karşılayabilecek platform olarak karşımıza çıkıyor. Zaten 8 ayda elde edilen 
sonuçlar BKM’nin çok iyi bir seçim yaptığını gösterdi” dedi.

Elde Edilen Faydalar

BKM Hakkında

BKM, sağladığı yüksek performans, verimlilik ve daha hızlı analiz yeteneklerinden 
dolayı yapay zekâ destekli sistemini IBM Power Systems üzerine kurmaya karar 
verdi. BKM’nin ihtiyaçları doğrultusunda Kart Kopyalama Noktası Tespiti, İşyeri 
Skorlama ve İşlem Skorlama ve sistemin üzerinde çalışacak diğer projeler için çok 
daha fazla verimlilik ve performans sağlayacak özel bir mimari tasarlandı.

Proje boyunca BKM ile Boğaziçi Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi arasında 
yapay zekâ platformu konusunda önemli bir iş birliği yürütüldü. Projede 
kullanılan yapay zekâ platformu, Yıldız Teknik Üniversitesi'nin Büyük Veri 
Akademik Ekibi'nin Derin Öğrenme İstihbaratına dayalı olarak geliştirildi. 
Çalışmayla, kartlı işlem sahtekarlıklarına yönelik gerçek zamanlı algoritmalar 
oluşturuldu.

Modern yüksek işlemci gücü ile analiz ve yapay zekâ için benzersiz bir performans 
sağlaması nedeniyle sistem IBM Power System AC922 üzerine kuruldu. Sistemde 
biri test ve geliştirme, diğeri ise üretim ortamında olmak üzere her birinde ikişer 
NVIDIA Tesla V100 NVULink GPU kart bulunan iki adet IBM Power System AC922 
(8335-GTH) sunucu kullanıldı. Üretim sunucusunda 40 çekirdek 1024GB RAM, test 
ve geliştirme sunucusunda ise 32 çekirdek ve 256 GB RAM yer aldı. İşletim sistemi 
olarak ise iki sunucuya da UBUNTU 18 yüklendi. Donanım kaynaklarının daha iyi 
kullanılabilmesi ve farklı çalışma ortamlarının ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için 
konteyner teknolojisi tercih edildi ve böylece izole bir ortam sağlandı. 
İmplementasyon hizmeti IBM Lab Services ve ComPro satış sonrası ekibi 
tarafından verildi.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), 1990 yılında 13 kamu ve özel Türk bankasının 
ortaklığıyla kartlı ödemelere ilişkin ortak sorunlara çözüm bulmak ve Türkiye’deki 
banka ve kredi kartlarına yönelik kural ve standartları geliştirmek amacıyla 
kurulmuş. Ödeme sistemleri içerisinde, nakit kullanımı gerekmeksizin her türlü 
ödemeyi veya para transferini sağlayan veya destekleyen sistem, platform ve 
altyapıları oluşturan, işleten ve geliştiren BKM, verimli operasyonları ve yüksek 
işlem hacmi ile alanında tüm dünyada örnek gösterilen bir kurum haline geldi. 
BKM; güçlü teknik donanımı, altyapısı ve insan kaynaklarıyla üyelerine, perakende 
sektörüne, kamuya ve bireylere ödeme sistemleri konusunda en iyi hizmeti 
sunmak üzere faaliyetlerine devam ediyor.

Bankalararası Kart Merkezi

Kullanılan Ürünler:

Sektör: Finans

•IBM Power System AC922 (40core, 1024GB RAM, 
 NVIDIA Tesla V100 with NVLink GPU kartı)
•Ubuntu 18 İşletim Sistemi
•Docker
•IBM Watson Machine Learning Accelerator (IBM Power AI)

 Jupyter Notebook

Elde Edilen Faydalar:

•Yapay zekâya dayalı gelişime açık ve 
geliştirilebilir bir sistem
•Hızlı, verimli ve etkili bir platform
•% 30 performans artışı
•Kayıpların % 5 azalması

“Yeni yapay zekâ platformu 
çözümümüz sayesinde 
dolandırıcılıkla ilgili faaliyetleri 
daha iyi analiz edebiliyor,
kart kopyalanan yerleri hızlıca bulabiliyor ve 
işyerleri ile ilgili daha iyi planlama 
yapabiliyoruz.”
BKM Uygulama Geliştirme Yöneticisi
Özlem Kasım


