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İnformasiya və vətəndaşlara xidmət şöbəsi

Vətəndaş 

müraciətinə 

baxılması sektoru

Çağrı Mərkəzi
Vətəndaş Qəbulu 

Mərkəzi

Sənəd dövriyyəsi 

(dəftərxana)
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 Ərizələrin elektron qəbulu: Vətəndaşlar portalda qeydiyyatdan keçərək şəxsi 

kabinet vasitəsilə Təhsil Nazirliyi və tabe qurumlara elektron qaydada müraciət 

etmək imkanı.

 Müraciətin izlənilməsi: Vətəndaşlar tərəfindən şəxsi kabinet vasitəsilə hər bir 

müraciətin addım-addım izlənilməsi və müraciətin mövcud statusu barədə 

məlumat almaq və islənilən məkandan yoxlanılmaq imkanı.

Vətəndaşların müraciətləri – portal.edu.az 
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 Operativ cavablandırma: Yazılı müraciətlərin icrası ilə müqayisədə elektron vasitə 

ilə daxil olan müraciətlər icra müddətini 2 dəfədən çox qısaltmış olacaq.

 Proseslərin avtomatlaşdırılması: Müraciətlərin idarəolunmasının 

rəqəmsallaşdırılması müraciətlərin çevik həllinə, vətəndaş müraciətinin 

araşdırılması üçün tələb edilən məlumatların dəqiq və strukturlu şəkildə əldə 

edilməsinə və müvafiq hesabatların hazırlanmasına imkan verir. 

Vətəndaşların müraciətləri – portal.edu.az 
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 Nəticələrin təhlili: Təkmil daxili platforma (CRM) müxtəlif müraciət kanallarından 

daxil olunan vətəndaş müraciətlərini vahid mənbədə toplanılmasına, vətəndaş 

profilinin və eləcədə müraciətlər tarixcəsinin yaradılmasına və bunun sayəsində 

vətəndaşa daha fərdi xidmətin göstərilməsinə şərait yaradır.

 Vaxta qənaət: Vətəndaşlar kompüter və ya mobil telefonlardan istifadə etməklə 

müraciətlərini qısa zaman kəsiyində nazirliyə göndərə biləcəklər. 

 Müraciətin əlçatanlılığı: Xüsusilə ucqar bölgədə, rayon mərkəzlərindən uzaqda 

yaşayan vətəndaşlar öz müraciətlərini rahat formada nazirliyə ünvanlaya biləcəklər.

Vətəndaşların müraciətləri – portal.edu.az 
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 May – sentyabr 2021: 8566 müraciət

 Cavablandırılmış: 8110 (orta icra müddəti 3 iş günü)

 Hazırda baxılır: 456

 Müvəffəqiyyət – %: 94,6%

Vətəndaşların müraciətləri – portal.edu.az 
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Yanvar – sentyabr 2021

 Qurum və təşkilatlardan – 5404

 Daxil olan vətəndaş müraciətləri – 17209

Yenilik

 Daxili qaydalar

 Dərkənarlar sistemi 

 Yeni qaydalara əsasən müraciətlərin sürətli cavablandırılması

Yazılı vətəndaş müraciətinə baxılması 
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 Yanvar – sentyabr 2021: 142134 

 Müvəffəqiyyət – %: 92,12% 

 Orta danışıq müddəti (Ümumi): 0:02:14

 Operatorla əlaqəni gözləmə müddəti orta hesabla: 0:00:33

Yenilik

 Əlavə xüsusi xəttlərin yaradılması

 İnteraktiv səsli cavablandırmanın (İVR) tətbiqi 

 Xəttdə gözləyən vətəndaşlara növbənin deyilməsi

 BŞTİ və İRM yeni Çağrı Mərkəzləri

 Vətəndaş məmnuniyyəti sorğusu

Çağrı Mərkəzi 
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Whatsapp xidməti

İstifadəyə verilmə tarixi: 26 aprel 2021-ci il

Ümumi müraciət sayı: 22112 

Ümumi mesajlaşma sayı: 

Ay Müraciət sayı Xidmət səviyyəsi

May 4643 80.01%

İyun 4264 93.03%

İyul 5359 96.96%

Avqust 6229 97.16%

1 – 15 Sentyabr 5565 98.54 %
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Yenilik

 Portal.edu.az / MİS (CRM)

 WhatsApp xidməti (CRM inteqrasiya)

 Sorğuların keçirilməsi

 Elan lövhələri (QR kodlu)

 Virtual bələdçi (interaktiv)

 Şablonların təkmilləşdirilməsi

 Dərkənar layihəsinin təkmilləşdirilməsi (Triage sistem)

 Müraciətlərin çevik cavablandırılması

Vətəndaş müraciətinə baxılması
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 Nazirlik (şöbələr üzrə) – 433 nəfər

 Nazirliyin inzibati binasına qəbula gələn şəhid, hərbçi və qazi ailələri üzrə - 442 

nəfər

 Vətəndaşların əyani qəbulu üzrə - 132 nəfər

 RTŞ/ŞTŞ/ŞTİ – 626 nəfər

VQM - Virtual qəbul (videoqəbul)
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 Sosial Media qrupu yaradılıb

 TN sosial media şəbəkələrində vətəndaşların müraciətlərin cavablandırılması

 «Vətəndaş saatı» proqramının yayımlanması

 Video təlimatların hazırlanması və ictimaiyyətə çatdırılması

 İntranet xidməti 

Sosial media


