


NETTY Azərbaycan Milli İnternet Mükafatı 2004-cü ildə 

təsis edilib. NETTY - Ümumdünya Şəbəkəsinin milli 

seqmentinin və ümumiyyətlə İT-bazarın inkişafı 

məqsədilə yaradılmış informasiya texnologiyalar 

sahəsində  Azərbaycanın birinci peşəkar mükafatıdır. 

 

NETTY mükafatı Azərbaycanın ən yaxşı veb-

layihələrini, informasiya texnologiyalar sahəsində  

mütərəqqi xadimləri  üzə çıxarır. Çoxillik fəaliyyət 

nəticəsində milli İnternet sahəsində ən mühüm, 

qabaqcıl və kütləvi tədbir nüfuzunu qazandı. 

Национальная Интернет-премия Азербайджана 

NETTY основана в 2004 году. NETTY – это первая 

азербайджанская профессиональная премия в 

области информационных технологий, созданная 

для содействия развитию национального 

сегмента Всемирной Сети и ИТ-рынка в целом. 

Премия NETTY ежегодно выявляет и награждает 

актуальные азербайджанские ИТ-проекты , 

значимые веб-ресурсы и передовых деятелей в 

сфере информационных технологий.  

За многолетнее  существование премия 

приобрела заслуженную репутацию самого 

передового и влиятельного мероприятия в 

области ИКТ. 



   Ümumdünya Şəbəkəsinin milli seqmentinin və  

   ümumiyyətlə İT-bazarın inkişafına dəstək; 

 

   Maraqlı başlanğıcların və sosial əhəmiyyətli  

   layihələrin dəstəklənməsi; 

 

   Real və effektiv alət kimi inkişaf üçün zəruri olan İT- 

   nin istifadəsinin imkanlarına cəmiyyətin diqqətini cəlb  

   edilməsi; 

 

   İnformasiya mədəniyyətinin cəmiyyətdə artırılması,  

   əhalidə informasiya texnologiyaların  

   populyarlaşdırılması. 

   Содействие развитию национального сегмента  

   Всемирной Сети и ИТ-рынка; 

 

   Поддержка интересных начинаний и социально  

   значимых проектов; 

 

   Привлечение внимания общества  к  

   возможностям использования ИТ как реального и  

   эффективного инструмента, необходимого для  

   развития; 

 

   Повышение информационной культуры общества,  

   популяризация информационных технологий  

   среди населения. 



Bizim auditoriya - İnternet istifadəçiləridir. Hər bir kəs 

kim ki, heç olmasa bir dəfə Ümumdünya Şəbəkəsinə 

daxil olub bizim potensial istifadəçimiz və 

iştirakçımızdır. Tələbələr, dövlət qulluqçuları, iş 

adamları, bütün bunlar o mühiti yaradır ki, hansı ki 

bizim müsabiqənin əsasını təşkil edir. Tərəqqi prosesini 

izləyən və onun inkişafının qabaqcıl həlqəsi olan 

insanlar. Müasir cəmiyyətdə məhz İnternet istifadəçiləri 

cəmiyyətin inkişaf təmayüllərini müəyyən edir və məhz 

onlar NETTY mükafatının əsas auditoriyasıdır. 

Наша аудитория это пользователи Интернета. 

Каждый, кто  хотя бы раз выходил во Всемирную 

Сеть, наш потенциальный посетитель или участник. 

Госслужащие, деловые люди, специалисты, 

студенты, - все они та среда, которая является 

основой нашего конкурса. Люди, следящие за 

прогрессом и являющиеся передовым звеном его 

развития. В современном мире именно 

пользователи Интернета определяют тенденции 

развития общества, и именно они   -главная 

аудитория премии NETTY. 



Nominasiyalar / Номинации 

 
Nominasiyalar “İlin İT-hadisəsi” **** 

 

o Dövlət hakimiyyəti və idarəetmə sahəsində 
ən yaxşı İT-layihə 
 

o Biznes üçün ən yaxşı İT-layihə 
 

o İctimai əhəmiyyətli ən yaxşı İT-layihə 
(təhsil, elm, idman, mədəniyyət və s.) 
 

o Azərbaycanın İKT-in ölkə xaricində inkişafını 
nümayiş etdirən ən yaxşı İT-layihə 

 

 

 
****    Qalib, NETTY Akademiyası tərəfindən müəyyən edilir   

 
Номинации «ИТ – Событие года» **** 

 

o Лучший ИТ -  проект в органах 
государственной власти и управления.  

 

o Лучший ИТ -  проект для бизнеса  
 

o Лучший ИТ - проект общественного 
значения (образование, спорт, культура 
и т.д.). 

 

o Лучшее ИТ - решение  
демонстрирующее продвижение 
азербайджанских  ИКТ за пределами 
страны.  

 

****    Победитель в номинации определяется Академией  



 

Номинации  «Веб-сайты года» * 
 

o     Государственный сайт  
o      Корпоративный сайт 
o      Образование и наука 
o      Культура и искусство 
o      Общество 
o      Информация и новости 
o      Сервис-сайт 
o      Развлечения 
o      Спорт 
o      Электронная   коммерция 
o      Азербайджан 
o      Персональный сайт 
o      Выбор социальных сетей  ** 

 

Номинации «Приложения года» *** 
 

o      Программы 
o      Игровые приложения  

 

 
*           Победитель в номинации определяется Экспертным советом и 
Академией NETTY 
**        Победитель определяется Виртуальным жюри - пользователями 
социальных сетей и Академия NETTY 
***      Победитель определяется Экспертным советом.  

 

 «İlin veb-saytları» nominasiyaları * 
 

o Dövlət saytı 

o Korporativ sayt  

o Elm və təhsil  

o Mədəniyyət və incəsənət  

o Cəmiyyət 

o Şəxsi sayt 

o İnformasiya və xəbərlər  

o Servis-saytlar  

o Əyləncə  

o İdman  

o Elektron Kommersiya sahəsində ən yaxşı sayt 

o Azərbaycan 
o Sosial şəbəkələrin seçimi ** 

 

"Mobil qurğular üçün ən yaxşı proqramlar" 
nominasiyaları *** 
 

o Proqramlar 

o Oyun proqramları 
 

 

*    Qalib, NETTY-nin Ekspert Şurası və Akademiyası tərəfindən müəyyən     

edilir  
 
**        Qalib, Virtual Jüri- sosial şəbəkələrin istifadəçiləri və Akademiyası 
tərəfindən müəyyən edilir  
***      Qalib, NETTY-nin Ekspert Şurası  tərəfindən müəyyən edilir   



Ənənəvi olaraq NETTY Azərbaycan Milli İnternet Mükafatı 

fevral ayından may ayınadək keçirilir. Müsabiqənin 

keçirilməsi bir-neçə mərhələdən ibarətdir: 

 

    1-ci mərhələ - Reklam kompaniyası. Müsabiqəyə  

    iştirakçıların və virtual jürinin üzvlərinin maksimal sayının  

    cəlb olunması, ekspert şurasının formalaşdırılması. 

 

    2-ci mərhələ - Səsvermənin keçirilməsi, hər nominasiya  

    üzrə mükafat nominantların seçilməsi. 

 

    3-cü mərhələ - Mükafat Akademiyasının səsverməsi və  

    mükafat qaliblərinin müəyyən edilməsi. 

 

    4-cü mərhələ - Təntənəli mükafatlandırma. Mükafatın  

    qaliblərinin rəsmi elan olunması. 

Традиционно Интернет-премия Азербайджана NETTY 

проводится в период с февраля по май. Проведение 

премии осуществляется в несколько этапов: 

 

    Этап 1 – Рекламная кампания. Привлечение в конкурс  

    максимального числа  участников и членов  

    виртуального жюри, формирование экспертного  

    совета.  

 

    Этап 2 – Проведение голосования, отбор  

    номинантов  премии по каждой из номинаций. 

 

    Этап 3 – Голосование академии премии и  

    выявление победителей премии 

 

    Этап 4 – Церемония награждения. Официальное  

    объявление победителей премии.  



Определение номинантов  конкурса осуществляется  

благодаря отбору и голосованию  Виртуального жюри 

(интернет-пользователи)  и Экспертного Совета 

(специально сформированная группа специалистов, и 

профессионалов, представляющих общественные, 

государственные и бизнес-структуры Азербайджана).  

Окончательный выбор победителей премии осуществляет 

Академия NETTY, состав которой также представлен 

авторитетными личностями , представляющими 

общественные, государственные и бизнес-структуры 

Азербайджана. 

Nominantların müəyyən edilməsi Virtual jürinin (İnternet 

istifadəçiləri) və Ekspert Şurasının Azərbaycanın 

ictimai, dövlət və biznes strukturlarının təmsil edən 

xüsusi formalaşdırılmış mütəxəssislər və peşəkarlar 

qrupu) səsverməsi vasitəsilə həyata keçirilir  

 

Mükafat qaliblərinin qəti seçimini NETTY Akademiyası 

həyata keçirir, onun da tərkibi Azərbaycanın ictimai, 

dövlət və biznes strukturlarını təmsil edən nüfuzlu 

şəxsiyyətlərdən ibarətdir. 



Mükafat daim olaraq dövlət qurumları və ən iri 

Azərbaycan və beynəlxalq şirkətləri tərəfindən rəsmi 

dəstəklənir. Müxtəlif dövrlərdə müsabiqəyə dəstək 

olan strukturlara aşağıdakılar aiddir: Azərbaycan 

Respublikasının Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları 

Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Gənclər 

və İdman Nazirliyi, Mobitel, Azeurotel, HP, Microsoft, 

Huawei, AZEL, SAZZ, KTV1, Ultel, Ali&Nino, 

GoldenPay, İntrans, JİS, KOKON, İteca Caspian, 

Nurlar, Gigatech, Happyland, De Jure, Dr.Web, 

GoMap şirkətləri. 

 

Mükafat aşağıdakı KİV-lər tərəfindən geniş 

dəstəklənir: 1news.az, Novosti.az, Ann.az, Disput.az, 

Aze.az, Navigator.az, E-azerbaijan.info, Infocity.az, 

Azerfoto.com, ITMagazine, Biznesinfo.az... 

Премия пользуется постоянной официальной 

поддержкой государственных ведомств и 

крупнейших азербайджанских и международных 

компаний. Среди структур в разное время 

оказывавших и продолжающих оказывать 

поддержку проекту такие государственные 

учреждения как Министерство связи и 

информационных технологий АР, Министерство 

молодежи и спорта АР,  Министерство культуры и 

туризма АР, компании Azeurotel, Mobitel, HP, 

Microsoft, Bakcell, Huawei, Azel, Ultra, Ultel, Ali&Nino, 

GoldenPay, Intrans, JIS, KOKON, SAZZ, KTV1, Iteca 

Caspian, Nurlar, Gigatech, Happyland, De Jure, 

Dr.Web, GoMap. Премия пользуется широкой 

поддержкой СМИ страны среди информационных 

партнеров конкурса такие информационные 

проекты как: 1news.az, Novosti.az, Ann.az, Disput.az, 

Aze.az, Navigator.az, E-azerbaijan.info, Infocity.az, 

Azerfoto.com, ITMagazine, Biznesinfo.az... 



NETTY-nin keçirilməsi ənənəvi olaraq təntənəli 

mərasimlə yekunlaşır və bu tədbir ilin ən yadda qalan 

və qeyri-adi hadisələrdən biridir. Bu mərasimdə 

ulduzlar, məmurlar, KİV, incəsənət xadimləri iştirak 

edirlər. 

Проведение NETTY традиционно завершается 

торжественной церемонией награждения 

победителей. Это одно из наиболее ярких, 

необычных и запоминающихся событий года, с 

участием государственных чиновников, 

представителей бизнеса, звед эстрады, деятелей 

культуры и искусства, общественных деятелей и 

интернет- аудитории. .  



        Təşəkkürlər! | Спасибо! 

 
www.netty.az  
www.itaward.az 
 
info@netty.az   
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