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Bilindiği üzere teknolojinin gelişmesine paralel şekilde Konfederasyonum uzun
vermiş oıduğu hizmetlerin büyük bir bölümü online olarak web sitemizde bulunan
uygulamalarla sağlanmaktadır,

Konrederasyonumuzca, teşkilatlmlz tarafından kuİİanılan online uygulamaların
kullanımında yaşanan sorunıar iıe öneri ve isteklerin telefon trafiği o|makiızın ınternet
üzerinden hızlı bir şekilde bildirilebileceğ i ve kaylt altlna allnabileceği bir destek modüıü

geİiştiriİmiştir.
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onIine uygulamalar içerisinde bulunan destek modüiü iıe seçilen sorun ve
Ve kısa sürede geıi bildirim yapllaoaktür-

öneriler ilgili uzmana yönlendirilecek

25 Şubat tarihinden itlbaren online uygulamalar l]e ilgjli her türlü sorun ve öneriler sadece

internet üzerinden yapılacak olup destek modülünün kullanma külavuzunun dikkat]ice
okunmasııda yarar bLl lunmaktadlr
Bilgilerinizi ve bağlı odalarınıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.
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