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1. GİRİŞ 
 

“Bir şəhəri nə ağıllı edir?” sualına müxtəlif yanaşmalar ilə müxtəlif cavablar 

mövcuddur. Ümumilikdə “ağıllı şəhər” “şəhər daxilində olan əməliyyatları daha yaxşı 

başa düşmək, onları idarə edə bilmək və məhdud resursların optimallaşdırılması” kimi 

şərhləndirilir. Digər bir yanaşmada isə, “ağıllı şəhər” əməliyyat səmərəliliyini artırmaq, 

məlumatı ictimaiyyətlə bölüşmək və daha keyfiyyətli dövlət xidmətləri və 

vətəndaşların rifahını təmin etmək üçün informasiya və kommunikasiya 

texnologiyalarından istifadə edilməsi kimi qiymətləndirilir.  

“Ağıllı şəhər” müxtəlif proqram təminatlarından, istifadəçi interfeyslərindən və 

kommunikasiya şəbəkəsindən istifadə edərək Əşyaların İnterneti (IoT) vasitəsilə 

əhaliyə bağlı həlləri çatdırmaqdır. “Ağıllı şəhər” konsepsiyasında Əşyaların İnterneti 

(IoT) texnologiyası ən vacib həllərdən biridir. IoT bir-birinə bağlı olan cihazların bir-

biri ilə kommunikasiya etməsi və məlumat paylaşması üçün mövcud olan bir şəbəkədir. 

Bu həllər bizə maşınlardan tutmuş, ev işlərinə, küçələrdə və bir sıra məqamlarda rast 

gələ bilər. Cihazlardan toplanmış məlumatlar bulud texnologiyası və ya fiziki 

serverlərdə toplanır, özəl və dövlət sektoru tərəfindən optimallaşdırılaraq ağıllı şəhər 

daxilində əhalinin rahatlığı üçün istifadəyə verilir.  

Əşyaların İnternetinin (IoT) bu layihədə önəmli olması ilə yanaşı, digər texnologiyalar 

da danılmaz rol oynamaqdadır. Bunlara misal olaraq, “Application Programming 

Interface” (APIs), “Artificial Intelligence” (AI), “Cloud Computing Services”, 

“Dashboards”, “Machine Learning”, “Machine-to-Machine Communications” və 

“Mesh Networks” və daha başqa texnologiyaları bildirmək olar.  

 

2. SMART Qarabağ Hackathon-un Məqsədi 

 

Planlaşdırılan Hackathonun əsas məqsədi yuxarıda sadalanan texnologiyaların 

üstünlüklərindən faydalanmaqla, işğaldan azad edilmiş Azərbaycan ərazilərində “ağıllı 

şəhər” həllərinin tətbiq edilməsi, bu ərazilərin  rahat, qənaətcil, ekoloji təmiz regiona 

transformasiyası, sakinlər və sahibkarlar üçün münbit ekosistemin yaradılması və kənd 

təsərrüfatı üçün daha səmərəli şəraitin qurulmasıa töhfə verməkdir. Meşə yanğınlarının 

qarşısının alınması, enerji və su ehtiyatlarına qənaət edən binaların tikintisi, əhalinin 

maşınlar  yerinə velosiped və ya piyada hərəkət etməsi və daha çox ağıllı həllər mövzu 

olaraq qiymətləndirilə bilər.  
 

3. HAKATON  MÖVZUSU 
 

 İşğaldan azad edilmiş Azərbaycan ərazilərində yenidənqurma işləri çərçivəsində 

“ağıllı şəhər” konsepsiyası daxilində aşağıda sadalanan və sadalanmayan bir sıra 

texnologiyalardan və həllərdən istifadə edərək, “ağıllı” həllər təklif etmək.  

 Təklif edilən həllərin bugünkü reallığa uyğun və realizə edilə biləcək olması.  
 

4.HAKATONUN   FORMATI 

 

Hackaton «Sərbəst anbar avadanlığı» formatında keçiriləcək. İştirak üçün seçilən 



komandalar may ayın 25-də Bakı Kristal Zalında keçiriləcək Hackatonda iştirak 

edəcəklər. Komandalara Hackatonun anbarında mövcud olan avadanlıqların və 

proqramların spesifikasiyası təqdim olunacaq və 50 saatlıq marafona start veriləcək. 

Başlayandan 24 saat sonra münsiflər heyəti Kritik Dizayn Baxışını və prototipin 

hazırlanmasının gedişatını yoxlayacaq. Təqdimatdan sonra layihəyə hər hansı 

dəyişiklik etmək qadağan olacaqdır. Bu mərhələdən sonra, marafonun bitməsinə qalan 

26 saat ərzində komandalar layihəni tamamlamalı və öz layihələrini münsiflər 

heyətinin anbarına təqdim etməlidirlər. 

 

5.TƏRƏFİMİZDƏN TƏQDİM EDİLƏN TEXNOLOGİYALAR:  

 

Təqdim olunan avadanlıqlar : 

- Application Proqramming Interfaces (APIs) 

- Bulud həlləri üzərində virtual infrastruktur 

- Məlumatların əldə edilməsi üçün Open Data Platforması 

- Həllərin yaradılması üçün aşağıda qeyd edilən sahələr üzrə sensorlar : 

 

“Ağıllı həllər” üzrə əsas istiqamətlər:  

- Təhsil 

- Kənd Təsərrüfatı 

- Nəqliyyat 

- Ev təsərrüfatı  

- Enerji sərfiyyatı 

- Su sərfiyyatı 

- Ətraf mühit 

- Təhlükəsizlik 

 

İstiqamətlər üzrə nümunələr: 

 

Su və enerji sərfiyyatı: 

- Su və enerji sərfiyyatı üzrə effektiv həllər 

- Su hövzələrinin səviyyəsini və çirkliliyini ölçə və monitorinq edə bilən həllər 

 

Ətraf mühit: 

- Havanın keyfiyyəti və təmizliyini ölçə və monitorinq edə bilən həllər 

- Yaşıllıq sahələrinin artırılması üzrə həllər 

- Flora və faunanın qorunması üzrə həllər 

 

Təhlükəsizlik: 

- Minalardan təmizlənmiş sahələrin vizualizasiyası üzrə həllər 

- Mülki həyəcan siqnalı üzrə həllər 

- Şübhəli hallar barədə məlumat göndərmə üzrə həllər  

 

Təhsil: 

- Təhsilin təkmilləşdirilməsi və məktəblilərin mobilizasiyası üzrə həllər 



- Distant təhsil həlləri 

 

Kənd təsərrüfatı: 

- Kənd təsərrüfatı məhsuldarlığının artırılması üzrə həllər 

- Torpaqların səmərəli istifadəsi üzrə həllər 

 

Nəqliyyat: 

- İctimai nəqliyyatın intellektual idarə edilməsi 

- “Smart parking” həlləri 
 

6.MÜSABİQƏDƏ İŞTİRAK ŞƏRTLƏRİ  

 

 Tək və ya komanda şəklində fərdlər çıxış edə bilərlər 

 Komanda üzvlərinin sayı 3 nəfərdən çox olmamalıdır 

 Yaş məhdudiyyəti 18 + 

 İnnovativ və analitik düşüncəyə malik olan, müasir trendləri anlayan, İKT üzrə 

həlləri hazırlaya bilən, İoT, Smart Solutions və s. texnologiyalar ilə tanış olmuş gənclər 

 Hackathon iştirakçıları münsiflər heyətinin, təşkilatçılarının və onların ailə 

üzvlərinin fərdləri ola bilməz.  

 Müraciət edən nazimədlər öncədən Teknofest Azərbaycan tərəfindən qısa 

siyahıya alınaraq seçilmiş fərd/komandalar ilə onlayn müsahibələr aparılacaqdır. 

Müsahibələr nəticəsində seçilmiş  fərd/komandalar Hackathon yarışmasında iştirak 

üçün dəvət ediləcəklər. 
 

7.MÜRACİƏTLƏR 

 

Müraciətlər festivalın rəsmi səhifəsi www.teknofest.az vasitəsilə qəbul ediləcək.  

Müraciət etmək üçün 01.04.2022 tarixinədək anketi doldurmaq lazımdır.  

 

8.MƏRHƏLƏLƏRİN TƏQVİMİ (Taymlayn) 

 

  Cədvəl 1: 

 

TARİX TƏSVİR 

01.04.2022 Müsabiqədə iştirak üçün müraciətin son müddəti 
 

25.04.2022 Qeydiyyatdan keçmiş komandaların siyahısının elanı 

25.05.2022 Teknofest AZƏRBAYCAN  2022 

Saat 12:00 

Müsabiqənin ambarında olan avadanlıqların texniki 

spesifikasiyanın elanı və Hackaton-a 50 saatliq start 

http://www.teknofest.az/


26.05.2022 Saat 12:00 

Layihə haqqında münsiflər heyətinə ətraflı 

məlumatın 

təqdim edilməsi (CDR, Kritik Dizayn Baxışı). 
27.05.2022 Saat 14:00 

Hackatona stop ! Prototiplərin münsiflər heyətinin 

ambarına təhvil verilməsi . 
28.05.2022 Saat 12:00 

Qarabağ Hackaton-un  qaliblərin elanı və 

mükafatlandırılması 
 

 

9.QİYMƏTLƏNDİRMƏ VƏ BALLARIN BÖLÜŞDÜRÜLMƏSİ 

  

Cədvəl 2: 
 

Kateqoriya 

 

 

Faizlər 

 

 

Alt kateqoriya 

 

 

Faizlər 

 

 

Mövzu 30% 

İdeya 5% 

Konsept 10% 

Plan (mockup) 15% 

Komanda 5% Komandanın potensial səviyyəsi 5% 

İcra 50% 

Təqdimat bacarığı 5% 

Texniki həll 30% 

Müasir texnologiyanın tətbiqi 10% 

Həllin rahatlığı 5% 

İqtisadi səmərəlilik və 

əhəmiyyəti 
15% 

Layihənin reallaşma potensialı 10% 

İqtisadi səmərəlilik 5% 
 

 

10.MÜKAFATLAR 

 

Qalib sıralaması ilk 3 yer üzrə müəyyən ediləcək, aşağıda göstərilən mükafatlar təqdim 

ediləcəkdir.  
 

                                                        Cədvəl 3 : 
 

     

Kateqoriya 

 

Mükafatın həcmi 

1-ci yer 10 000 USD 

2-ci yer 5 000 USD 

3-ci yer 3 000 USD 

 



“Ən yaxşı layihə təqdimatı” nominasiyasında mükafat 

 

Diplom və suvenir şəklində mükafat finala keçməsindən asılı olmayaraq tapşırığı daha 

yaxşı həll etməyə çalışan komandalara təqdim olunur. Layihənin icrası üzərində bütün 

səviyyələrdə layiqincə çalışan komandaların təqdimatına çevrilir. Diplom nüfuz 

əlamətini bildirir və pul ekvivalenti yoxdur.  

 

10. ÜMUMİ QAYDALAR 

 

 Komandalar öz komanda rəhbərləri vasitəsilə müvafiq hakimə etiraz etmək 

hüququna malikdirlər. Etiraz daha sonra yazılı şəkildə təqdim edilmək şərtilə şifahi 

olaraq verilə bilər. Şifahi etirazlar 24 saat ərzində yazılı şəkildə bildirilməlidir. 

İstənilən halda, yazılı olmayan etirazlar nəzərə alınmayacaq. Etirazlar hakimlər heyəti 

tərəfindən araşdırıldıqdan sonra 72 saat ərzində yekunlaşdırılacaq.  

  Qiymətləndirmənin nəticələri elan edildikdən sonra komanda rəhbərlərindən öz 

etirazlarını və əsaslandırmalarını yazılı şəkildə təqdim etmələri tələb olunur. Etirazlar 

contest@technofest.az e-mail ünvanından qəbul edilməlidir. 

 Etiraz prosesi müsabiqənin nəticəsi elan olunduqdan sonra bir həftə - 7 gün 

ərzində aparılmalıdır. Əks halda etirazlar nəzərə alınmır. 

 Məsləhətçinin rolu; tələbələrə öz təhsillərini planlaşdırmağa kömək etmək, 

onları akademik, sosial və mədəni məsələlərdə istiqamətləndirmək, bütövlükdə tələbə 

şəxsiyyətinin mental, sosial və emosional aspektləri ilə bir bütün olaraq inkişafın uyğun 

mühitin hazırlanmasına kömək etmək və s. vəzifə və xidmətlər. Komandada 

məsləhətçinin rolu layihədə lazım olacaq akademik dəstəyi təmin etmək, komanda 

üzvlərinə problemlərinin həlli yollarını tapmaq üçün istiqamət verməkdir. 

 Müsabiqənin predmeti olan ideya işi komanda üzvü ilə birlikdə ərsəyə gələ 

bilər və bu ideya yalnızca komandaya məxsusdur, məsləhətçi bu mərhələdə ideyanın 

sahibi kimi qəbul edilməyəcək. 

 Saytımızda ötən illərin hesabatlarında faydalanan komandalarımız istinad 

edilən cümlədən sonra sitat ifadəsini əlavə etməlidirlər. İstifadə edilən format: “İstifadə 

olunan ifadələr (İl, Müsabiqənin Adı, Kateqoriya, Komandanın adı) Nümunə Sitat: 

“Zəlzələ qurbanının dağıntı içərisində yerinin təyin olunmaması onlar üçün dağıntıların 

çıxarılmasını və axtarışını ləngidən ən mühüm problemdir.” (2020, İnsanlıq üçün 

Texnologiya, Fəlakətlərin İdarə Edilməsi, X komandası) 

 Hər bir iştirakçı lazımi ehtiyat tədbirlərini görməklə, öz həmyaşıdlarına və 

ətraf mühitə gözlənilən diqqəti göstərməklə mükəlləfdir. 

 T3 Fondu və Teknofest Azərbaycan müsabiqənin müəyyən edilmiş qərəzsiz 

meyarlara uyğun olaraq keçirilməsi məqsədilə hər bir pozuntunun məhkəmə qərarı ilə 

nəticələnməsi və bütün tələblərə daha yaxşı cavab verməsi üçün spesifikasiyalara hər 

hansı düzəliş etmək hüququnu özündə saxlayır, lazımi təhlükəsizlik tədbirlərini təmin 

mailto:contest@technofest.az


etmək və müsabiqə spesifikasiyalarının funksionallığını qorumaq. 

 Son müraciət tarixindən sonra lazımi qiymətləndirmələri edən T3 Fondu və 

Teknofest Azərbaycan tələb olunan texniki bilik və bacarıqlara sahib kifayət qədər 

müraciətin əldə edilmədiyini nəzərə alaraq müsabiqəni ləğv etmək hüququnu özündə 

saxlayır. 

 T3 Fondu, Teknofest Azərbaycan Təhlükəsizlik Qayda və Şərtləri bütün 

müsabiqə iştirakçılarına, nümayəndə heyətlərinə və bununla maraqlanan tərəflərə 

bildiriləcək. Yarışan bütün komandalar Teknofest Mühafizə və Təhlükəsizlik Qayda 

və Şərtlərində göstərilən, müvafiq kateqoriyalara xas olan təhlükəsizlik qaydalarına və 

şərtlərinə riayət etmək üçün məsuliyyət daşıyırlar. Bununla əlaqədar olaraq, 

təhlükəsizlik təlimatlarında öz əksini tapan təhlükəsizlik tədbirləri istisna olmaqla, 

istifadə edilən sistemlərdən qaynaqlanan əlavə tədbirlərin alınması iştirakçıların 

məsuliyyətindədir. 

 T3 Fondu və Teknofest Azərbaycan müsabiqənin keçirilməsi məqsədilə 

təhlükəsiz mühiti təmin etmək üçün Teknofest Mühafizə və Təhlükəsizlik Qayda və 

Şərtlərini yetirməyən istənilən şəxs və malikdir. T3 Fond və Teknofest Azərbaycan 

heyətləri tərəfindən şərtlərin pozulması nəticəsində yaranan nümayəndə komandanı 

müsabiqədən yerinə kənarlaşdırmaq hüququna zrərə gəörə məsuliyyət daşımır. 

 Müsabiqə ilə əlaqədar olaraq iştirakçı, T3 Fondu və ya Teknofest 

Azərbaycan tərəfindən müsabiqədən öncə və sonra ediləcək hər cür yazılı və vizual 

tanıtım, nəşr, sosial şəbəkə və internet yayımlarını qəbul edir və buna razılıq verir. 

Bundan əlavə iştirakçı dizaynlar, kodlar və istehsal olunmuş məhsullar daxil lakin 

bunlarla məhdud olmamaq üzrə müsabiqə ilə əlaqədar ərsəyə gələn hər bir əqli 

mülkiyyət yalnız T3 Fondu  və Teknofest Azərbaycana məxsusdur və iştirakçı bu 

artefaktlar üzərində hər hansı bir haqq və ya tələb hüququna sahib deyil. T3 Fondu və 

Teknofest Azərbaycanın bütün əqli mülkiyyəti müvafiq hesab etdiyi şəkildə ictimai 

istehlak üçün açıqlama hüququnu özündə saxlayır. 

 İştirakçının hər hansı məhsulun əqli mülkiyyət hüquqlarını pozması və T3 

Fondu və Teknofest Azərbaycana zərər verməsi vəziyyətində, bütün bu zərərlərin 

məsuliyyəti təmamilə  iştirakçılara aiddir. 

 Müsabiqədə iştirak etmək hüququ qazanan bütün komandalara rəsmi 
İştirakçı Sertifikatı veriləcək. 
 

11. ETİK QAYDALAR 

 

• Festival ərazisində və ya yarışma prosesində (hesabat mərhələləri, 

qiymətləndirmə prosesi və s.) ictimai əxlaqa zidd hal, hərəkət, çıxış və s. edən şəxslər 

təcili olaraq hüquqi proses başlanacaq və komanda T3 Fondunun hər cür yarış və 

fəaliyyətlərində ən az 2 il iştirak etməmək şərtilə bütün komanda  kənarlaşdırılacaq. 

• T3 Fondu və Teknofest Azərbaycan ilə ünsiyyətdə istifadə olunan dildə 

nəzərə alınmalı məqamlar aşağıdakılardır 



- Kobud və nəzakətsiz söz və davranışlardan çəkinmək lazımdır, 

- Təhqir, təhdid və yalnış sözlərdən çəkinmək lazımdır, 

- E-mail, facebook, skype, messenger, whatsapp, twitter  və s. kimi sosial 

şəbəkə üzərindən birbaşa hədəf göstərmək  və təhqir etməkdən çəkinmək lazımdır, 

Müraciət və etirazlarınızda orfoqrafiya qaydalarına, üsluba diqqət yetirmək lazimdır. 

• Festival ərazisində digər komandaların fəaliyyətinə və motivasiyasına təsir 

edəcək vəziyyətlər, hərəkətlər, sözlər və s. nümayiş olunmamalıdır. 

• Qonaqlama xidmətlərinin göstərildiyi yataqxana və onun ətrafında sosial 

əmin-amanlıq nəzərə alınmalıdır. Əks halda həmin şəxs haqqında məhkəmə prosesinin 

başlanması müvafiq qurumlar tərəfindən həyata keçiriləcək. 

• Layihə və məhsulun hazırlanması prosesində hər cür axsaqlıqları nəzərə 

alaraq lazımi avandanlıq və materialların öncədən ehtiyatını depolamaq/saxlamaq, baş 

verəbiləcək axsaqlıqlar zamanı hissləri dəyişdirmək komandanın məsuliyyətidir. Digər 

komandadan məhsul tədarükü təmin edilməməlidir. 

• Dil, din, fəlsəfi inanc, siyasi fikir, irq, yaş və cins ayrı-seçkiliyi 

qoyulmadan, festival ərazisində bərabər imkanlara mane olan davranış və hallara yol 

vermədən, Teknofest Azərbaycan təşkilat komitəsi tərəfindən təklif olunan bütün növ 

xidmətlərdə tələblərə uyğun olaraq tərəfsiz davranmağa diqqət yetirilməlidir. 

• T3 Fondu, Teknofest Azərbaycan və digər şirkət, müəssisə, təşkilata aid 

mal və resurslardan təyinat və xidmət tələbləri xaric istifadə etməməyə və onları israf 

etməməyə diqqət yetirmək lazımdır. 

• Festivalın fəaliyyətini asanlaşdırmaq, ehtiyaclarını ən səmərəli, sürətli və 

verimli bir şəkildə qarşılamaq, xidmət keyfiyyətini və festival məmnuniyyətini 

artırmaq üçün keçirilən fəaliyyətlərə dəstək vermək lazımdır. 

• İştrakçılara, qohumlarına, dostlarına və ya təmasda olduqları şəxslərə və ya 

təşkilatlara verilən və festival ərazisindəki rəqiblərə təsir edən və ya onlara təsir göstərə 

bilən hər cür fayda və maliyyə və ya digər öhdəliklər və oxşar şəxsi maraqlara qarşı 

diqqətli olun.  

• T3 Fondu və Teknofest Azərbaycan bina və nəqliyyat vasitələrindən və 

digər ictimai resurslardan istifadə edərkən israfçılığa yol verməmək, iş vaxtından, 

resurslardan, əmək və obyektlərdən istifadə edərkən səmərəli və qənaətcil fəaliyyət 

göstərmək lazımdır. 

• T3 Fondu və Teknofest Azərbaycan komandasının üzvləri fəaliyyət zamanı 

öz öhdəliklərinə görə cavabdeh olmalı, korporativ qiymətləndirmə və nəzarətə açıq və 

hazır olmalı, məsləhətçilər  məqsəd və hədəflərə uyğun olmayan davranış və 

korrupsiyanı önləmək üçün lazımi tədbirlər görməli, etik davranış prinsipləri mövzusu 

öyrədilməli, bu prinsiplərə əməl edilib-edilməməsi izlənməli və etik davranışa dair 

təlimatlar verilməlidir. 

• Komanda üzvləri öz vəzifələrini yerinə yetirərkən çalışdıqları qurumlarla 



bağlı hər hansı öhdəlik, vəd və ya cəhdlər etməməli, aldadıcı və həqiqətə uyğun 

olmayan açıqlamalar verməməlidirlər. 

 

12. MƏSULİYYƏT BƏYANNAMƏSİ 

 

Türkiyə T3 Fondu və Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat 

Nazirliyin Teknofest Azərbaycan təşkilat komitəsinə hər hansı bir elan, iştirakçı və ya 

diskvalifikasiya nəticəsində yaranan ziyan və zərərə görə heç bir şəkildə məsuliyyət 

daşımır. Türkiyə T3 Fondu və Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və 

Nəqliyyat Nazirliyi Azərbaycan Respublikasının qanunları çərçivəsində işləməsini 

təmin etmək üçün məsuliyyət daşıyır. Müsabiqə iştirakçılarının üçüncü şəxslərə 

vurduğu ziyana görə Türkiyə T3 Fondu və Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf 

və Nəqliyyat Nazirliyin Teknofest Azərbaycan Təşkilat Komitəsi həmçinin təşkilatın 

vəzifəli şəxsləri məsuliyyət daşıya bilməzlər. 

 

Türkiyə T3 Fondu və Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf Nəqliyyat 

Nazirliyi yuxarıda qeyd olunmuş müsabiqə qaydalarında və onun razılaşdırılmış 

bütün spesifikasiyalarında hər hansı dəyişiklik etmək hüququna sahibdir. 
 
 
 
 


