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Qeydiyyat
Sistemdən istifadə üçün müraciət etmək istəyən şəxs ilk öncə qeydiyyatdan keçməlidir, bunun üçün əsas
səhifədən “Qeydiyyat” düyməsinə sıxıb uyğun səhifəyə keçid etməlidir.

Şəkil 1.Qeydiyyat düyməsi.

Açılan qeydiyyat formasının ilk səhifəsində müraciətçi vətəndaşlığını qeyd etməlidir.
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Şəkil 2.Vətəndaşlıq haqqında məlumat səhifəsi.

Müraciətçi Azərbaycan Respublikası vətəndaşıdırsa şəxsiyyət vəsiqəsinin FİN kodunu daxil etməli və
“yoxla” düyməsinə klik etdikdən sonra, ekranda əks olunan məlumatlar müraciətçiyə aid olduğu halda
növbəti addıma keçid etməlidir.

Şəkil 3. Şəxsiyyət vəsiqəsi FİN məlumatının yoxlanılması səhifəsi.

Müraciətçi xarici vətəndaş olduğu halda miqrasiya kodunun seriyasını və kodunu daxil etməli və “yoxla”
düyməsinə kliklədikdən sonra, ekranda əks olunan məlumatlar müraciətçiyə aid olduğu halda növbəti
addıma keçid etməlidir.

4
Edumedia-Azərbaycan

Şəkil 4.Xarici vətəndaşların qeydiyyat səhifəsi.

Müraciətçi BMT QAK-ın himayə sənədi ilə müraciət etdiyi halda, açılan bütün xanaları düzgün formada
özü doldurmalı və növbəti addıma keçid etməlidir. Sizə aid olan məlumatlar ekranda əks olunduğu halda
növbəti səhifəyə keçid edərək qeydiyyatı davam edin.

Şəkil 5.BMT QAK-ın himayəsi sənədi ilə məlumatların doldurulması səhifəsi.

Qeydiyyat üçün mobil nömrənizi daxil edin.Düzgün qeyd edilməyən mobil nömrələrə təsdiq sms kodu
göndərilmir. Bu mobil nömrə bütün mərhələlərdə əlaqə vasitəsi kimi istifadə olunacaq. Qeyd: bir mobil
nömrə, ancaq bir müraciətçi üçün istifadə edilə bilər.
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Mobil nömrənizə göndərilən təsdiq kodunu uyğun xanaya daxil edin və “Növbəti” düyməsinə sıxıb
növbəti addıma keçid edin.

Şəkil 6.Mobil nömrənin təsdiqi səhifəsi.

Əlaqə nömrənizi təsdiq etdikdən sonra elektron poçt səhifəsinə daxil olaraq elektron poçt ünvanını və
poçt ünvanının təkrarını qeyd edin.

Şəkil 7.Elektron poçt ünvanın təsdiqi səhifəsi.

Elektron poçt ünvanını daxil etdikdən sonra şifrənizi daxil edin. Şifrəni təyin etdikdən sonra, “Növbəti”
düyməsinə sıxın.
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Şəkil 8.Şifrənin təyin edilməsi səhifəsi.

“Kabinetə daxil ol” düyməsinə sıxıb ümümi məlumat səhifəsinə keçid edin.

Şəkil 9.Ümumi məlumat səhifəsinə keçid.

Şəxsi kabinet
Şəxsi kabinetə giriş zamanı müraciətçi şifrəsini unutduğu halda əsas səhifədən “Şifrəni unutdun?”
düyməsinə sıxmalı və açılan pəncərədə ilk öncə elektron poçt ünvanını daxil etməlidir. Açılan növbəti
pəncərədə mobil nömrənin son 4 rəqəmi daxil edilməlidir. Nömrəyə gələn təsdiq kodu daxil edildikdən
sonra yeni şifrə təyin edilməlidir.
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Şəkil 11.Şifrənin dəyişilməsi səhifəsi.

Qeydiyyat bitdikdən sonra müraciət etmək üçün şəxsi kabinetinizə daxil olmalısınız. Bunun üçün
qeydiyyatdan keçdiyiniz email və şifrəni yazaraq “Davam et” düyməsinə klikləyin.

Şəkil 10.Şəxsi kabinetə giriş səhifəsi.

Şəxsi kabinetə daxil olduqda istifadəçi ilk öncə keçid səhifəsinə daxil olur. Buradan uyğun xidməti
seçərək sistemə daxil olur.
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Şəkil 11.Xidmətlər arasında keçid səhifəsi.

Keçid səhifəsində “Qəbul müraciəti” hissəsinə keçid edin. İlk öncə sol menyuda yerləşən “Uşaq əlavə et”
bölməsinə daxil olun. “Yeni uşaq əlavə et” düyməsinə klik edin.

Şəkil 12.Uşağın əlavə edilməsi səhifəsi.

Yeni uşağın əlavə edilməsi düyməsinə klik etdikdən sonra növbəti səhifəyə keçid edin. Burada əlavə
etmək istədəyiniz FİN-i daxil edin və “Yoxla” düyməsinə klik edib vətəndaş haqqında məlumatların
gəlməyini gözləyin.
9
Edumedia-Azərbaycan

Şəkil 13.Şəxsiyyət vəsiqəsi FİN məlumatının yoxlanılması səhifəsi.

Növbəti səhifədə FİN məlumatlarını görəcəksiniz. Yaşadığınız ünvan, Şəhər, Rayon, Cari təhsil müəssisəsi,
Sinif, Tədris dili, Valideyn öhdəliyi kimi əlavə xanaları isə daxil etməlisiniz. Faktiki yaşayış ünvanınız
qeydiyyatda olduğunuz ünvanla eynidirsə, bunu müvafiq işarələmə ilə qeyd edin. Fərqlidirsə yaşayış
ünvanınızı yazın .
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Şəkil 14.İstifadəçi məlumatlarının yoxlanılması səhifəsi.

İstifadəçi məlumatlarını daxil etdikdən sonra ekranda uşagın uğurla əlavə edilməsi ilə bağlı bildiriş
görəcəksiniz. “Oldu” düyməsinə klik edin.
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Şəkil 15.Uşağın əlavə edilməsi barədə təsdiq mesajı.

Uşaq məlumatları uğurla əlavə edildikdən sonra həmin məlumatları “redaktə edə” və ya “silə” bilərsiniz.

Şəkil 16.Uşağın məlumatlarının redaktə edilməsi səhifəsi.

Uşaq əlavə etdikdən sonra soldakı “Qəbul müraciəti” bölməsinə daxil olun. Burada seçdiyiniz elektron
ərizə üzrə “Müraciət et” düyməsinə klik edin.

Şəkil 17.Qəbul müraciəti səhifəsi.
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Müraciət et düyməsinə sıxdıqdan sonra əlavə etdiyiniz uşaqların siyahısını əks etdirən səhifəyə keçid
etmiş olacaqsınız. Burada seçmək istədiyiniz uşağın adının qarşısındakı xanaya klikləyin və “Müraciət et”
düyməsinə klikləyərək növbəti səhifəyə keçid edin.

Şəkil 18.Müraciət üçün uşağın seçilmə səhifəsi.

Şəxsi məlumatlar səhifəsində əlavə edilmiş uşağın şəxsi məlumatlarını görəcəksiniz. Öncədən daxil
etdiyiniz məlumatlarda dəyişiklik etməyə ehtiyac olmadığı halda növbəti səhifəyə keçid edin.
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Şəkil 19.Əlavə edilmiş uşağın şəxsi məlumatları səhifəsi.

“Müəssisə seçimi” bölməsində istifadəçi “Yaradıcılıq” və “İdman” növləri üzrə seçimlər görəcəkdir.
Qeyd: Cəmi seçilən dərnək idman növü ikidən artıq olmamalıdır.

14
Edumedia-Azərbaycan

Şəkil 20.Müəssisə seçimi səhifəsi.

Müəssisə seçimini etdiyiniz halda etdiyiniz seçimlərin təsdiqi barədə ekrana bildiriş gələcək. “Bəli”
düyməsinə sıxaraq seçimlərinizi təsdiqləyin.

Şəkil 21.Seçimlərin təsdiqi səhifəsi.
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Seçimləri təsdiq etdikdən sonra müraciətiniz uğurla bitdiyi halda sizə müraciətinizin göndərilməsi ilə
əlaqədar bildiriş gələcək. “X” düyməsinə klik edin.

Şəkil 22.Müraciətin göndərilməsi ilə bağlı bildiriş səhifəsi.
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