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Değerli e-Okurlarımız, 

Bu yazımızda devrimizin en büyük iletişim aracı olan 
internetten ve kişisel gizliliğimizden bahsediyor olacağız. 
İnternet günümüzde hayatımıza yeni şeyler ve terimler 
katmaya devam ediyor.  Bu yenilikleri katarken kişisel 
gizliliğimiz ve güvenliğimize aynı şekilde dikkat etmemiz 
gerekmektedir. 
 
Dünya yıldızlarıyla gündeme gelen ICloud hesaplarının ele 
geçirilmesi internet güvenliğinin neden ciddiye alınması 
konusunda çok iyi bir örnek olduğunu ve dersler 
çıkarılması gerektiğini düşünmekteyim. Tabi ki hiçbir 
zaman %100 güvenli olacak diyemeyiz fakat internet 
korsanlarının işlerini birazcık zorlaştırabiliriz. 
 

 Kullandığınız işletim sistemlerine gelen 

güncellemeleri dikkate almalıyız ve güvenlikle ilgili 

olanları kesinlikle yüklemeliyiz. 

 İyi bir güvenlik duvarı ve virüs koruması kullanmalı 

ve bu ürünleri güncel tutmalıyız. 

 Bilgisayarımızda veya mobil cihazlarda kullandığımız 

uygulamalara ve bunları kurarken verdiğimiz 

izinlere dikkat etmeliyiz.  

 Açık alanlarda veya ortak kullanılan kablosuz 

bağlantılarda daha titiz olmalıyız. Verinin nasıl 

şifrelendiğiniz bilmemekteyiz.  

 Kullandığımız şifreler bazı standartlarda olmalı ve 

olabildiğince sık değiştirmeliyiz. Çok uzun bir şifre 

demek güvenli olduğu anlamına gelmemektedir. 

Yapılan araştırmalara göre altı karakter yeterli 

olmaktadır. Şifrenizde kullandığınız karakterler sıralı 

olmamalı ve klavyede birbirinden uzak karakterleri 

seçmeniz. Bunu gibi bilgiler hayat kurtarabilir.  

 

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                                  

Başladığı günden bugüne her yıl dünya tarihine ışık tutan karikatürleri ve karikatürlere hayat 
verenleri ödüllendiren 32. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması’nda yer alan eserler, 
18 Kasım Çarşamba günü itibarıyla Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi’nde 
sergilenmeye başladı. Sergi, 15 Aralık tarihine kadar gezilebilecek. 

Aydın Doğan Vakfı tarafından her yıl düzenlenen ve 32 yıldır dünya karikatürünü evrensel bir 
boyutta ele alan Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması, bu yıl 66 ülkeden 787 sanatçı 
ve 2.289 karikatüre ev sahipliği yaptı. 

Bu soruyu  doğru cevaplayanlar arasından yapılacak çekilişle 1 kişiye Lacivert Restaurant’ta 2 
kişilik Brunch kazanacaktır. Cevaplarınızı en geç 31.12.2015 tarihine kadar  in-
fo@aksis.com.tr adresine bekliyoruz. Bol şanslar… 

SORU: Aksis çözüm ailesi içinde bulunan  faks yazılımının adı nedir? 

İnternette dolaşırken dikkat etmemiz gereken bir 
diğer husussa kişisel gizliliğimiz. Bu konuda birçok 
büyük firmanı bazı zamanlarda kişisel gizliliklerini 
değiştirdiğini ve bunu size bilgilendirdiğiniz 
görürsünüz. Kredi alırken imzaladığınız belgeler 
kritik önemi varsa bu gizlilik sözleşmeleri sizin için 
hayati önem taşımaktadır. Tamamını okuyup öyle 
onaylamalısınız. Bunun gibi birkaç madde daha 
sıralayabiliriz. 
 

 Yukarıda dediğimiz gibi gizlilik 

sözleşmelerini iyi okuyunuz. 

 Sitelerin tuttuğu çerezleri sık sık 

temizlemelisiniz. Böylelikle zarar 

verebilecek çerezlerden kurtulmuş 

olursunuz. 

 Emin olunmayan içeriklerin indirilmemesi. 

 Korsan yazılım kullanılmaması da bir diğer 

önemli nokta olarak belirtebiliriz. 

Orijinalliğinden emin olmayan yazılım çok 

sayıda kişisel bilginizi korsanlara 

gönderebilir. Bu oran hiç azımsanmayacak 

kadar fazladır. 

H.İbrahim BİÇİNCİLER  
Kıdemli Yazılım Mühendisi 

Turkcell Başarı Hikayesi  -  IBM Insight 2015 

STAR WARS :  GÜÇ UYANIYOR 

Yıldız Savaşları serisinin yedinci filmi olan Star Wars: Güç 
Uyanıyor'un yönetmen koltuğunda  yakın dönem bilimkurgu-
aksiyon sinemasının yükselen ismi J.J. Abrams oturuyor. 
Seyircileri tekrar uzak galaksilere sürükleme hedefindeki filmin 
yıldız oyuncu kadrosu ise Harrison Ford, Mark Hamill, Carrie 
Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, 
Lupita Nyong’o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony 
Daniels, Peter Mayhew ve Max Von Sydow isimlerinden 
oluşuyor. Senaryo ise Lawrence Kasdan & J.J. Abrams ve 
Michael Arndt'a ait. 

IBM tarafından 25-29 Ekim 2015 tarihleri arasında Las Vegas ‘ta düzenlenen “IBM Insight 2015” 

konferansına, Turkcell ile birlikte katılarak etkinlik kapsamında başarı hikayesi sunumu gerçekleştirdik. 

Turkcell ile birlikte yapılan sunumda,  IBM Datacap platformunun kurum içindeki tüm geçmişi, kullanılan 

modülleri , kazandırdıkları ve platform üzerindeki yatırımları ile gelecek planları hakkında detaylı bilgi 

verildi.  

Dünyada her geçen gün daha önemli hala gelen verimliliğin arttırılması ve süreçlerin iyileştirmesi için 

bilginin tek bir ortam üzerinde depolanması,yönetilmesi ve bu veri üzerinden yapılan iş analitiğinin 

(Watson) yapıldığı çözümlerin ve başarılı referansların anlatımı konferansın ana temasını oluşturmakta idi.  

IBM FileNet P8 Platformunun yeni sürümünde  müşterilerine yeni özellikleri ile sunulan Case Manager 5.2 

çözümü hakkında zengin içerikli sunumlar yapıldı. Case Manager çözümü kapsamında FileNet Content 

Manager (İçerik Yönetimi) modülü ile  tüm sayısallaştırılmış olan dokümanlarınızı arşivlemekle beraber IBM 

FileNet P8 BPM (İş Süreç Yönetimi) modülünü içeren Case Manager  sayesinde iş süreçlerinizi etkin bir 

şekilde yönetebilirsiniz. Platform  üzerinden alınan bilgiler ile yapılan analitik raporlamalarla verimliliğinizi 

daha da arttırabilirsiniz. 

Kurumsal İçerik ve Süreç Yönetiminin lider ürünü olan IBM FileNet P8 çözümlerimizle ilgileniyorsanız ve 

daha detaylı ürün bilgisi ve sunumları için bizleri arayabilirsiniz. 

ÖDÜLLÜ SORU 

32. AYDIN DOĞAN ULUSLARARASI KARİKATÜR YARIŞMASI SERGİSİ 


