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a. Türkiye’de:
(1) Emniyet Genel Müdürlüğü 4 aylık kaza bilançosunu
açıkladı
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi
Başkanlığı, Ocak-Nisan döneminde trafik kazalarına ilişkin rapor
yayınladı. 2018 yılının ilk 4 ayında ülke genelinde meydana gelen
kazalarda 997 kişi kaza yerinde hayatını kaybetti. Bu dönemde
meydana gelen 129 bin 914 trafik kazasında 85 bin 939 kişi de
yaralandı. Hastanelerdeki can kayıplarıyla birlikte trafik terörünün yılın
ilk dört ayında yaklaşık 2 bin kişinin canına mal olduğu belirtildi.

(2) Ölüm Patroniçesi’ne uyuşturucu darbesi
11 Mayıs 2018 tarihinde, İstanbul polisi'nin düzenlediği uyuşturucu
operasyonunda, "Ölüm Patroniçesi" olarak bilinen Saide D.'nin de
aralarında bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı. Kocası ve oğlu
tutuklu olan şüphelinin evinde satışa hazır uyuşturucu bulundu.
Uyuşturucu satılan ruhsatsız 8 ev yıkıldı.

(3) İstanbul’da milyonluk soygun
08 Mayıs 2018 tarihinde, İstanbul'da Kuyumcukent'ten çıkan kurye
aracını durduran gaspçılar 1 milyon 200 bin lirayı aldıktan sonra, polis
ekiplerine ateş ederek kaçtı.
Gaspçılar 21 Mayıs 2018 tarihinde, polisin takibi sonucu, Hatay,
İstanbul ve Edirne’de düzenlenen operasyonlarla yakalandı.
Operasyonda gasp edilen paranın büyük bir bölümü ele geçirildi.
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(4) Teröristlere ait bir drone, dronesavar ile düşürüldü
03 Mayıs 2018 tarihinde, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Irak’ın
kuzeyinde Zap bölgesinde bulunan Güven Üs Bölgesine yaklaşan teröristlere ait bir dronenun,
dronesavar ile düşürüldüğü bildirildi.

(5) Twitter'dan kullanıcılarına şifre değiştirme uyarısı
Twitter, kendi sistemindeki bir sorundan dolayı tüm kullanıcılarının şifrelerini değiştirmesini
istedi. Küresel paylaşım sitesinden yapılan açıklamada, şirketin kendi sisteminde farkedilen
teknik bir sorundan dolayı, dünya genelindeki bütün Twitter kullanıcılarının şifrelerini
değiştirmesi talep edildi.
Söz konusu teknik sorunun fark edildikten sonra çözüldüğünün belirtildiği açıklamada,
güvenlik ihlaline rastlanmadığı, ancak tedbir amaçlı kullanıcılardan şifre değişimi istendiği
bildirildi.

(6) Filistin için 3 günlük ulusal yas ilan edildi
ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek için abluka altındaki Gazze sınırında
düzenlenen gösterilerde İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 55 Filistinli hayatını kaybetti,
1000’den fazla Filistinli yaralandı.
14 Mayıs 2018 tarihinde, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ,
"Filistinlilerle dayanışma içerisinde olmak, şehitleri saygıyla anmak maksadıyla üç gün süreyle
yas ilan edilmesine karar verildiğini açıkladı.
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(7) DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlar

4

•

29 Nisan 2018 tarihinde, Adana'da "1 Mayıs Emek ve
Dayanışma Günü"nde eylem arayışında oldukları ileri sürülen 6'sı
Suriyeli 4'ü Türk, 10 DEAŞ terör örgütü üyesi gözaltına alındı.

•

29 Nisan 2018 tarihinde, İzmir'de, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma
Günü öncesinde eylem hazırlığında olduğu öne sürülen 2'si
Suriye uyruklu DEAŞ terör örgütü üyesi 6 kişi gözaltına alındı.

•

01 Mayıs 2018 tarihinde, Konya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik
operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

•

08 Mayıs 2018 tarihinde, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca
yürütülen soruşturma kapsamında yapılan operasyon sonucu
DEAŞ terör örgütü üyesi 1 kişi tutuklandı.

•

15 Mayıs 2018 tarihinde, Bitlis'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik
operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

•

15 Mayıs 2018 tarihinde, İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a
yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 54 şüpheli gözaltına alındı.
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•

17 Mayıs 2018 tarihinde, Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen
operasyonda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde eylem
hazırlığında olduğu iddia edilen 2'si Suriyeli, 9 kişi gözaltına alındı.

•

18 Mayıs 2018 tarihinde, İzmir merkezli 4 ilde yapılan operasyonda, 19 Mayıs Gençlik ve
Spor Bayramı törenlerinde sansasyonel eylem hazırlığında olan 7 DEAŞ üyesi yakalandı.

•

19 Mayıs 2018 tarihinde, Muğla'nın Bodrum ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik
operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

•

25 Mayıs 2018 tarihinde, İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik yapılan operasyonda
yabancı uyruklu 51 kişi göz altına alındı.

b. Dünya’da:
(1) Paris’te bıçaklı saldırı
12 Mayıs 2018 tarihinde, Fransa’nın başkenti Paris’te bir bıçaklı saldırganın yoldan geçen
yayalara saldırması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.
Saldırgan polis tarafından etkisiz hale getirildi.
Saldırıyı DEAŞ terör örgütü üstlendi.

(2) Endonezya’da 3 kiliseye bombalı saldırı
13 Mayıs 2018 tarihinde, Endonezya’nın ikinci büyük kenti Surabaya’da anne, baba, iki kız ve
iki erkek çocuklu toplam altı kişilik bir aile, Hristiyanların pazar ayini sırasında üç ayrı kiliseye
intihar saldırısı düzenledi. 13 kişinin hayatını kaybettiği saldırıları DEAŞ terör örgütü üstlendi.

(3) İdlib’de hastaneye bomba yüklü araçla saldırı
13 Mayıs 2018 tarihinde, İdlib'de hastaneye bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Bomba
yüklü bir aracın hastane önünde patlatılması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, en az 25 kişi de
yaralandı.

(4) Kanada’da Bombalı Saldırı
24 Mayıs 2018 tarihinde, Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı Mississauga kentinde yerel
saatle 22:30’da (05:30, TSİ) bir Hint restoranına bombalı saldırı düzenlendi.
Patlamada üçü kritik olmak üzere 15 kişinin yaralandığı, zanlıların ise saldırının ardından olay
yerinden kaçtığı ifade edildi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Geçtiğimiz ay içerisinde de Toronto’da bir aracın yayaların arasına dalması sonucunda 10 kişi
hayatını kaybetmiş ve 15 kişi yaralanmıştı.
5
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Sınır Ötesi Operasyonlar

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmeler kapsamında;
a.PKK/KCK terör örgütünün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergâhı olarak kullandığı
Irak’ın kuzeyinde yürütülen orta çaplı operasyonlar devam etmektedir. İcra edilen
operasyonlarda tespit edilen teröristler etkisiz hale getirilmekte, el yapımı patlayıcı, silah
mevzi, sığınak ve barınaklar imha edilmektedir.

b. Afrin Harekâtı: 18 Mart 2018 tarihi itibariyle kontrol altına alınan Afrin’de mayın ve el

yapımı patlayıcı arama faaliyetleri sürdürülmektedir. Harekât kapsamında bugüne kadar 222
adet mayın ve 1177 adet el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edilmiştir.
Harekâtın başlangıcından itibaren 4.464 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

c. Fırat Kalkanı Harekâtı: Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme

çalışmaları sürdürülürken, bölgede yürütülen normalleşme (altyapı, üstyapı, yerel yönetimlerin
desteklenmesi vb.) çalışmalarına katkı sağlanmaktadır.

d. İdlib Bölgesi: 13 Ekim 2017’den bugüne kadar Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 12

Gözlem Noktası tesis edilerek faaliyete geçirilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları bölgedeki
görevlerini Astana görüşmelerinde garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları
çerçevesinde sürdürmektedir.

*Açık kaynaklardan elde
edilen bilgiler çerçevesinde
oluşturulmuştur. Bilgi
amaçlıdır.
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Güvenlik
Değerlendirmesi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak’ın kuzeyi ve Suriye’de başta PKK ve
DEAŞ olmak üzere terör örgütlerine yönelik olarak operasyonları
devam etmektedir. Bununla birlikte Suriye’de düzenlenen harekatlar
kapsamında mayın ve el yapımı patlayıcı arama ve temizleme
çalışmaları, insani yardım ve bölge halkı için uygun yaşama
koşullarının oluşturulması faaliyetleri sürdürülmektedir.

Diğer taraftan, güvenlik kuvvetlerinin yurtiçinde Doğu ve
Güneydoğu Anadolu bölgelerinde PKK terör örgütüne yönelik olarak
operasyonları devam etmektedir. PKK terör örgütünün bu operasyonları sekteye uğratmak
maksadıyla öncelikli olarak polis ve askeri birliklere yönelik eylemlerine devam edebileceği
değerlendirilmektedir.
Bununla birlikte, yurtiçinde terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlar
kapsamında başta DEAŞ olmak üzere El-Nusra, El-Kaide, aşırı sol vb. örgüt üyelerine
yönelik tutuklamaların yoğun şekilde devam ettiği gözlemlenmektedir. Söz konusu
örgüt mensuplarının yakalayacakları fırsatlar çerçevesinde eylemlere girişebileceği
değerlendirilmektedir.
Ayrıca, 24 Haziran’da yapılacak olan erken seçim nedeni ile özellikle seçim
öncesi ve sonrasındaki günlerde güvenlik hassasiyetlerinin üst seviyede olacağı
değerlendirilmektedir.
Söz konusu hassasiyetlere ilişkin gelişmeler tarafımızdan takip edilmekte olup ihtiyaç duyulan
durumlarda SMS ve e-posta yolu ile bilgilendirmelere devam edilecektir.
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Mayıs 2018 Dönemine Ait İstatistiki Bilgiler:

Terör operasyonları;
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan haftalık terör raporlarına göre, ülke genelinde;
•

23-30 Nisan tarihleri arasında; PKK/KCK mensubu 20, DEAŞ mensubu 3,

•

30 Nisan-07 Mayıs tarihleri arasında; PKK/KCK mensubu 10, DEAŞ mensubu 10, EL NUSRA mensubu 1, MLKP mensubu 1,

•

07-14 Mayıs tarihleri arasında; PKK/KCK mensubu 22, DEAŞ mensubu 2,

•

14-21 Mayıs tarihleri arasında; PKK/KCK mensubu 17, EL NUSRA mensubu 1, TKP/ML
mensubu 1, EL KAİDE 1,

olmak üzere toplam 89 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilmiştir.
Bununla birlikte;
•

23-30 Nisan tarihleri arasında; PKK/KCK mensubu 130, DEAŞ mensubu 50, AŞIRI SOL
mensubu 46,

•

30 Nisan-07 Mayıs tarihleri arasında; PKK/KCK mensubu 150, DEAŞ mensubu 94, AŞIRI
SOL mensubu 26,

•

07-14 Mayıs tarihleri arasında; PKK/KCK mensubu 132, DEAŞ mensubu 22 kişi, AŞIRI
SOL mensubu 2 kişi,

•

14-21 Mayıs tarihleri arasında; PKK/KCK mensubu 190, DEAŞ mensubu 35 kişi, AŞIRI
SOL mensubu 16 kişi,

olmak üzere toplam 893 şüpheli gözaltına alınmıştır.
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b. Asayiş Operasyonları;
23 Nisan-21 Mayıs tarihleri arasında “Uyuşturucu ve Kaçakçılık İle Mücadele”ye Yönelik
Gerçekleştirilen 10.067 operasyonda;

3.125 kg Esrar,

13 kg Metamfetamin,

1.086 kg Eroin,

520.056 adet Uyuşturucu Hap,

15,5 kg Kokain,

690.051 Kök Kenevir bitkisi,

27,5 kg Sentetik Kannabinoid maddesi,
1.604.503 paket Kaçak Sigara,
290.224 litre Akaryakıt ele geçirilmiştir.
Söz konusu operasyonlar kapsamında 13.627 kişi gözaltına alınmıştır.
*www.icisleri.gov.tr
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Haziran Ayı Önemli Gün ve Haftalar:

TARİH
20 Haziran

OLAY
Dünya Mülteciler Günü

29 Haziran 1999

Abdullah Öcalan hakkında idam kararı verilmesi

05 Haziran 2015

Diyarbakır/İstasyon Meydanı Saldırısı
(DEAŞ / 5 ölü, 400 yaralı)

26 Haziran 2015

Tunus/Susa Saldırısı (DEAŞ / 39 ölü, 37 yaralı)

26 Haziran 2015

Kuveyt Cami Saldırısı (DEAŞ / 25 ölü, 202 yaralı)

12 Haziran 2016

Amerika/Orlando Gece Kulubü Saldırısı
(DEAŞ / 50 ölü, 53 yaralı)

28 Haziran 2016

İstanbul Atatürk Havalimanı Saldırısı
(DEAŞ / 42 ölü, 239 yaralı)

24 Haziran 2018

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri

Haziran ayı içerisinde güvenlik hassasiyeti yüksek gün olarak; erken seçimin yapılacağı
24 Haziran öne çıkmakla birlikte; yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütleri PKK ve
DEAŞ başta olmak üzere illegal örgütlere karşı yapılan operasyonlar nedeni ile Türkiye
genelinde güvenlik hassasiyetinin devam edeceği değerlendirilmektedir.

İlave Tedbirler:
Dönem hassasiyetleri dikkate alınarak mevcut tedbirlere ilave olarak, gerekli durumlarda
alınacak tedbirler ilgili Şube Müdürümüz tarafından “Securitas Güvenlik Değerlendirmesine”
ek olarak sizlere sunulacaktır.
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Ayın Haberi

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
07 Nisan 2016 tarihinde resmî gazetede yayınlanması ile yürürlüğe
giren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun amacı, kişisel verilerin
işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel
hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek
ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları
düzenlemektir.
Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulması
zorunludur;
a. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.
b. Doğru ve gerektiğinde güncel olma.
c. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.
d. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.
e. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan
süre kadar muhafaza edilme.
Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez;
Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası
aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür;
a. Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
b. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda
bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin
kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün
korunması için zorunlu olması.
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Ayın Haberi

c. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya
ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin
işlenmesinin gerekli olması.
d. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi
için zorunlu olması.
e. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
f. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin
zorunlu olması.
g. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla,
veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin
zorunlu olması.
Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları;
a. Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini,
mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya
da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve
güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri
özel nitelikli kişisel veridir.
Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın
işlenmesi yasaktır.
b. Yukarıdaki maddede sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki
kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık
rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel
veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik,
tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık
hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır
saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum
ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.
*www.kisiselverilerinkorunmasi.org
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Türkiye’de yılın ilk 4 ayındaki kazalardan
1.490’ı kırmızı ışıkta durmayan
sürücüler yüzünden gerçekleşti.

1,4K

Siber saldırıların %43’ü küçük
işletmeleri hedef almaktadır.

%43
Türkiye’deki bilgisayarların
%42,5’inde virüs bulunmaktadır.

%42,5

Rakamlarla
* www.egm.gov.tr
* www.thebestvpn.com
* www.thebestvpn.com

7

Securitas
Güvenli Yaşam
Rehberi

Şirketlerde Veri Güvenliğinin Sağlanması
İşletmeler gerek kendi hassas ticari bilgilerini gerekse özel müşteri
verilerini korumak için birçok konuda önlem alabilmektedirler.
İşletmenizde veri ihlali yaşanması olasılığını azaltmak için aşağıdaki
önlemlerin alınması tavsiye edilmektedir.
a. Güçlü şifreler oluşturun
Tavsiye edilen birkaç kılavuz ilkeyi takip etmeniz durumunda,
bu basit değişiklik gerçekten güçlü sonuçlar verebilir. Bir şifre
oluştururken ve çalışanlarınız için şifre oluşturma şartlarını belirlerken
herhangi bir kişisel bilgiyi (isimler ve doğum günleri gibi) ve bilinen
sözcükleri (“password/şifre” gibi) kullanılmaktan kaçının. Büyük
ve küçük harflerden, rakamlardan ve sembollerden oluşan 8-12
karakterlik bir kombinasyon kullanın. Ayrıca her çalışanın en az üç
ayda bir şifresini değiştirmesini sağlayın.
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Securitas
Güvenli Yaşam
Rehberi

b. Güvenlik kontrollerine yatırım yapın
İşletmeler güvenlik duvarları ve anti-virüs yazılımları gibi temel
güvenlik kontrollerine yatırım yapmalıdırlar. Bir güvenlik duvarı
giren ve çıkan trafiği izlerken, antivirüs ve kötü amaçlı yazılım karşıtı
programlar ise, şirket araçlarını sanal saldırılardan korur. Bu yazılımlar
da düzenli olarak güncellenmek suretiyle aktif tutulmalı ve sizi yeni
tehlikelere karşı korumalıdır.
c. Verilerinizi şifreleyin
Cep telefonları ve bilgisayarlar dâhil tüm cihazlarınızdaki verileri
şifreleyin. Tüm bu cihazlarda her türlü veriye erişim için şifre
sorulmalıdır. Bu uygulama, cihazlarınızın çalınması durumunda
verilerinizi koruyacaktır. Çünkü hırsızlar, kayıtlı bilgilere erişmekte ve/
veya bu bilgileri okumakta daha fazla zorlanacaklardır.
d. Daha akıllıca sörf yapın
E-posta ekleri ve linkleri hakkında temkinli olun. Güvenlik
duvarınız ve/veya anti-virüs korumanız olsa dahi, cihazınız internet
üzerinden gelecek saldırılar karşısında her zaman güvende değildir.
Bilmediğiniz bir kaynaktan gelen herhangi bir şeyi indirmeyin ve
ekleri indirmeden önce tam bir tarama yapın.
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e. Güvenlik denetimi
Şirket bilgisayarlarınızı ve ağlarınızı değerlendirmesi ve ilave koruma
önermesi için bir BT Uzmanı istihdam etmeyi düşünebilirsiniz. Bu
kişi potansiyel problemleri veya sızıntıları belirleyebilecek ve sizi
verilerinizi nasıl koruyabileceğiniz konusunda yönlendirebilecektir.
Güvenebileceğiniz bir BT uzmanının olması bir saldırı anında
kaybettiğiniz bilgileri yeniden yüklemeniz veya kurtarmanız için de
önemlidir.
f. Verileri yedekleyin
Verilerinizi yedeklemeniz, bilgilerinizin kaybolması (bir virüs ya da
bilgisayar çökmesi sebebiyle) veya çalınması (bir USB bellekten
veya dizüstü bilgisayardan, vb.) halinde kurtarılabilmesini sağlar.
Verileri düzenli olarak yedeklemeniz, herhangi bir aksilik olması
durumunda önemli belgeleri ve bilgileri kaybetmemenizi sağlar.
Bulut depolama seçenekleri arıyorsanız, Dropbox, Google Drive, Box
veya SkyDrive en iyi hizmet seçeneklerinden bazıları olabilir.
g. Hukuki anlaşmalar
Veri hizmetleriniz için dışarıdan hizmet alıyorsanız, diğer tarafın
kayıp verilerle ilgili sorumluluk üstlenmesini sağlayan yasal
anlaşmalar sizi koruyabilir. Size özel ve dışarıya sızmaması gereken
bilgilerin korunmasına yardımcı olmak için bir Özel Bilgiler Yönetim
Sistemi (Proprietary Management System) Hizmet Anlaşması
kullanabilirsiniz.
h. Çalışanlarınızı eğitin
Belki de en önemlisi, bu rehberdeki stratejilerin tamamı konusunda
çalışanlarınıza eğitim verilmesi ve şirket bilgilerine erişim ve
bunların korunması ile ilgili politikalar geliştirilmesidir. Çalışanlarınızı
hassas verilerle nasıl çalışacakları, neyi nerede tutacakları, neyi yok
edecekleri ve nasıl yok edecekleri konusunda eğitin ve onlara bu
prosedürleri izlemezlerse sorumlu tutulacaklarını hatırlatın. Şirket
gereçlerini düzenli olarak kullanan ve verilere erişen kişileri eğiterek
saldırılara ve kayıp bilgilere karşı güçlü bir savunma geliştirmiş
olursunuz.
*www.quickbooks.intuit.com

Sağlıklı ve güvenli günler dileriz.
Saygılarımızla.
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