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Değerli e-Okurlarımız, 

 

Bu ay bizim için çok önemli bir ay. 

Nedeni de; bu ay AKSİS olarak 20. 

yılımızı kutluyor olmamız. Hem 

yurtiçi, hem de yurtdışında başarılı, 

uzun soluklu işortaklıkları 

kurduğumuz, önceliği her zaman 

profesyonel bir yaklaşımla güven, etik 

değerler ve istikrara verdiğimiz 

kocaman bir 20 yıl.  

Uzmanlık konusu ‘teknoloji’ olunca 

doğası gereği hep dinamik, hep 

gelişen, değişen, durgunluğa hiç yer 

olmayan bir çarkın parçası 

oluyorsunuz. Kendinizi yenilemezseniz 

ve hep en yenisi, en iyisi olmak için 

istikrarlı bir hırsınız olmazsa, kendinizi 

tekrar eder ve bu çarkın dışında 

kalırsınız.  

ADALET 

S.Ü. Sakıp Sabancı Müzesi (SSM), Barselona 

doğumlu Katalan ressam ve heykeltıraş Joan 

Miró'nun eserlerinden oluşan kapsamlı bir sergiye 

ev sahipliği yapıyor. 20. yüzyılın çok yönlü, çığır 

açan sanatçısı Joan Miró'nun olgunluk dönemine 

odaklanan sergi, "Joan Miró. Kadınlar, Kuşlar, 

Yıldızlar"  adıyla sanatseverlerle buluşuyor. 

Sabancı Holding sponsorluğu ile düzenlenen ve 

Barselona'daki Joan Miró Vakfı, Mallorca’daki aile 

koleksiyonu Successió Miró ve yine Mallorca’daki 

Pilar ve Joan Miró Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirilen 

sergi 23 Eylül 2014 - 1 Şubat 2015 tarihleri 

arasında ziyaret edilebilecek 

 

Üyelik ;  

Aksis E-Bülten'e üyelikten ayrılmak için aşağıdaki adrese NO başlıklı e-mail gönderin; 

info@aksis.com.tr  

Görüşleriniz ; 

Aksis e-Bülten ile ilgili görüş ve düşüncelerinizi lütfen yazın:  

info@aksis.com.tr  

                      www.aksis.com.tr 

 e-BÜLTEN                                  

Robert McCall eski bir Black Ops askeridir. Sahte 

bir ölüm hazırlayarak Boston'da yaşamaya 

başlayan Robert McCall, emeklilik zamanlarının 

keyfini çıkartırken, Teri isminde bir kızı kurtarması 

gerekmektedir. Kurtarması gerektiği kız yüzünden 

Rus mafyasıyla birlikte karşı karşıya gelecektir. 

Bu soruyu  doğru cevaplayanlar arasından 

yapılacak çekilişle 1 kişiye Lacivert Restaurant’ta 2 

kişilik Brunch kazanacaktır. Cevaplarınızı en geç 

30.09.2014 tarihine kadar  info@aksis.com.tr 

adresine bekliyoruz. Bol şanslar… 

SORU: Kodak i1150 tarayıcının günlük 

tarama kapasitesi nedir? 

 

AKSİS olarak, bugün gelmiş 

olduğumuz noktada bu sistemin 

çok önemli dişlilerinden birisi 

olmayı başardığımızı görüyoruz. Yol 

boyunca beraber projeler 

yaptığımız, iş geliştirdiğimiz  çok 

değerli müşterilerimizle 

kurduğumuz sinerjik yapı, 

gelişimimizde çok büyük bir öneme 

sahiptir.  

 

Bunları düşündüğümüzde bu koca 

20 senenin nasıl olup da göz açıp 

kapayıncaya kadar geçtiğini daha 

iyi anlıyoruz. Aksis Ailesi olarak bizi 

bu noktaya taşıyan tüm 

işortaklarımıza teşekkür eder, hep 

birlikte nice başarılarla dolu 20 

yıllar dileriz.  

 Eda YILDIZ 

Genel Müdür Yardımcısı 

İstanbul Temalı Karma Sergi 
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Akıllı bir çağa adım atarken, iş süreçlerini dijital döneme 

hazırlayan kuruluşlar ile operasyonlarını mevcut haliyle 

sürdürenler arasında önemli uçurumlar oluşacak. Rekabet 

ortamında fark yaratmak için verileri analiz eden, kurum içi 

işbirliği yönetimini benimseyen, mobil yeteneklerden yararlanan, 

dinamik ve esnek BT altyapısına sahip olan şirketler birkaç adım 

önde olacak. İşinizin dönüşümünde: 

Finans Yöneticisi olarak, pazarlama departmanını mevcut 

verilerden aldığınız öngörülerle daha karlı müşteri segmentlerine 

yönlendirin. 

Pazarlama Yöneticisi olarak, dijital kanalları optimize edip 

müşterilerinizin web sitenizin neresinde, ne kadar zaman 

geçirdiğine göre kişiye özel ürünler sunun. 

İnsan Kaynakları Yöneticisi olarak, yetenek yönetimi otomasyonu 

ve çalışan işbirliğine odaklanıp verimli bir işgücü yaratın. 

Operasyon Yöneticisi olarak, ekiplerinizin verimliliği artırmak ve 

maliyetleri düşürmek için elinizdeki verilerden ileriye dönük 

öngörü elde edin. 

Bilişim Teknolojileri Yöneticisi olarak, iş birimlerine analitik, bulut 

bilişim, mobilite ve sosyal iş konularında liderlik edin. 

IBM BusinessConnect 2014’e katılın, iş dünyası teknolojiyle 

birlikte hızla gelişirken IBM’in size nasıl yardımcı olabileceğini 

keşfedin.  

Tarih: 23 Ekim 2014 Yer: Wyndham Grand Levent İstanbul  

http://www-01.ibm.com/software/tr/solutionsconnect/istanbul.html
https://www-950.ibm.com/events/wwe/grp/grp035.nsf/v17_enrollall?openform&seminar=4D2HBSES&locale=tr_TR

