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Tullantıların
idarə edilm əsind ə
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“ELS” Müst əqil Ara şdırmalar
Mərkəzi

ĐRADƏ YAQUBOVA

16 aprel 2010-cu il

ĐSTEHSALAT VƏ MƏĐŞƏT TULLANTILARI HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBL ĐKASININ QANUNU

30 iyun 1998-ci il
№ 514-ĐQ

Maddə 5. Tullantılarla ba ğlı fəaliyy ət
münasib ətlərinin t ənziml ənməsi
sahəsind ə dövl ət hakimiyy ət orqanlarının
vəzifələri

• Tullantıların toplanması v ə emalı üçün qanunvericilikd ə
müəyyən edil ən qaydada iqtisadi h əvəsləndirm ənin t əmin
olunması;

• Tullantılarla ba ğlı fəaliyy ətdə ətraf mühit ə
dəyən zərərin zərər yetir ən tərəfind ən
ödənilm əsinin t əmin edilm əsi;



4/23/2010

2

Maddə 17. Tullantılarla ba ğlı fəaliyy ətə ictimai
nəzarət

Tullantılarla ba ğlı fəaliyy ətə ictimai n əzarət
qanunvericilikd ə müəyyən olunan qaydada ictimai
birlikl ər, əmək kollektivl əri və vətəndaşlar (əhali)
tərəfind ən həyata keçirilir.

Tullantılarla ba ğlı fəaliyy ətə ictimai n əzarətin m əqsədi
dövl ət orqanları v ə bələdiyy ələr, eləcə də hüquqi v ə fiziki
şəxslər tərəfind ən bu Qanunun t ələblərinin yerin ə
yetirilm əsini ara şdırmaqdan ibar ətdir.

ĐSTEHSALAT VƏ MƏĐŞƏT TULLANTILARI HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBL ĐKASININ QANUNU

30 iyun 1998-ci il
№ 514-ĐQ
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TƏDQĐQATIN PARAMETRL ƏRĐ

� Tədqiqat 2010-cu il 25-28 fevral tarixind ə Bakı şəhərinin Bin əqədi, 
Xətai, Səbail, N ərimanov, N əsimi, Nizami v ə Yasamal rayonlarının 
ərazisind ə keçirilmi şdir.

� Sorğu  16 və ondan yuxarı ya şlı əhalini əhatə etmişdir. 

� Sorğu anketi sosioloqlar qrupu t ərəfind ən tərtib edilmi şdir. 

� Tədqiqat respondentl ərin evl ərind ə şəxsi müsahib ə (face to face) 
üsulu il ə aparılan r əy sor ğusu formasında keçirilmi şdir. 

� Sorğunun keçirilm əsi üçün xüsusi hazırlıq  kursunu keçmi ş 
intervüerl ər qrupu hazırlanmı şdır.

� Respondentl ərin seçimi ya şadıqları binalarının növün ə və 
mərtəbəyə görə aparılmı şdır (h əyət evləri, 5 m ərtəbəli binalar, 9 
mərtəbəli binalar – zibil borusu i şlək vəziyyətdə olan v ə bağlı olan 
binaların 1, 3, 5 v ə 9-cu m ərtəbələrind ə).

� Sorğu ilə 186 nəfər əhatə olunmu şdur.

23,9%

76,1%
kişi qadın

Respondentl ərin cins ə görə 
paylanması

2,2%

22,8%

15,2%

5,4%

53,3%

1,1%

0% 25% 50% 75%

Natamam orta

Tam orta, Texniki pe şə məktəbi

Texnikum

Natamam ali

Ali (bakalavr v ə magistr)

Aspirant/Elmi d ərəcəli

Respondentl ərin t əhsil ə görə paylanması
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Respondentl ərin m əşğuliyy ətə görə paylanması

25,0%

16,3%

17,4%

23,9%

12,0%

5,4%

0% 10% 20% 30%

Dövlət sektoru

Özəl sektor

Đşsiz

Evdar qadın 

Təqaüdçü

Tələbə

Respondentl ərin ya şadıqları evin növün ə görə paylanması

9,8%

30,4%

59,8%

0%

25%

50%

75%

Həyət evi2-5 mərtəbəli 
liftsiz bina evi

9 mərtəbəli bina 
evi

32,6%26,1%
41,3%

0%

25%

50%

75%

Đşlək vəziyyətdə 
olan zibil borulu

Bağlanmış zibil 
borusu olan

Zibil borusu 
olmayan
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Bakı küç ələrinin t əmizliyinin qiym ətləndirilm əsinin 
paylanması

1,1%

8,7%

27,2%

23,9%

39,1%

0,0%

0% 15% 30% 45%

Təmiz v ə səliq əli

O qədər də təmiz deyil

Demək olar ki, t əmiz v ə 
səliq əli deyil

Natəmiz v ə səliq əsiz

Vəziyyət dözülm əzdir

Qiym ətləndir ə bilm ərəm

Bakı küç ələrinin t əmiz olmaması s əbəblərinin 
paylanması

89,1%

60,8%

59,2%

46,3%

39,6%

38,7%

32,6%

26,8%

12,6%

9,4%

3,3%

1,1%

0,0%

0% 25% 50% 75% 100%

Zibillikl ərin mövcudlu ğu

Küçələrin zibilli olması

Dağılmış səkil ər

Zibil qutularının az olması v ə ya olmaması

Zibil konteynerl ərinin açıq olması: estetik …

Đşləməyən kommunikasiyalar

Dağılmış yollar

Tikintil ərin qaydalara uy ğun aparılmaması

Açıq lyuklar

Binaların estetik baxımdan pis görünm əsi

Siçanların mövcudlu ğu

Heç bir problem yoxdur

Deyə bilm ərəm



4/23/2010

6

Əhalinin m ədəniyy ət səviyy əsinin a şağı olması – 71,7%

Zibilin yı ğılması düzgün t əşkil edilm əyib (qutular yoxdur, vaxtlı-
vaxtında da şınmır) 

– 65,2%

Zibill əməyə gör ə cəzalar t ətbiq edilmir – 57,6%

Kommunal xidm ət işləmir, dalandarlar çox azdır – 56,5%

Çoxlu tikinti gedir, yük ma şınları yolları da ğıdır, 
tikinti zibili v ə tozu şəhəri çirkl əndirir

– 43,5%

Bələdiyy ələrin i şinin q ənaətbəxş olmaması – 25,0%

Müvafiq qurumların m əsuliyy ətsizliyi – 17,4%

Dalandar v ə süpürg əçil ərin i şinin düzgün t əşkil edilm əməsi, şəhərin
yalnız s əhərlər süpürülm əsi

– 8,7%

Maarifl əndirm ə və təbliğatın olmaması – 4,3%

Sanitar epidemioloji xidm ətin q ənaətbəxş işləməməsi – 3,3%

Şəhər təmizdir v ə vaxtlı-vaxtında yı ğışdırılır – 1,1%

Məişət obyektl əri r əhbərliyinin m əsuliyy ətsizliyi – 1,1%

Paytaxtımızı t əmiz saxlamaqda biz ə maneçilik ed ən 
səbəblərin paylanması

Əhalinin m ədəniyy ət səviyy əsinin a şağı olması – 71,7%

Zibilin yı ğılması düzgün t əşkil edilm əyib (qutular yoxdur, vaxtlı-
vaxtında da şınmır) 

– 65,2%

Zibill əməyə gör ə cəzalar t ətbiq edilmir – 57,6%

Kommunal xidm ət işləmir, dalandarlar çox azdır – 56,5%

Çoxlu tikinti gedir, yük ma şınları yolları da ğıdır, 
tikinti zibili v ə tozu şəhəri çirkl əndirir

– 43,5%

Bələdiyy ələrin i şinin q ənaətbəxş olmaması – 25,0%

Müvafiq qurumların m əsuliyy ətsizliyi – 17,4%

Dalandar v ə süpürg əçil ərin i şinin düzgün t əşkil edilm əməsi, şəhərin
yalnız s əhərlər süpürülm əsi

– 8,7%

Maarifl əndirm ə və təbliğatın olmaması – 4,3%

Sanitar epidemioloji xidm ətin q ənaətbəxş işləməməsi – 3,3%

Şəhər təmizdir v ə vaxtlı-vaxtında yı ğışdırılır – 1,1%

Məişət obyektl əri r əhbərliyinin m əsuliyy ətsizliyi – 1,1%

Respondentl ərin küç ə və həyətləri təmiz saxlamaq üçün 
ilk növb ədə zibill əməmək və ya təmizləməyin lazım olmasına 

münasib ətlərinin paylanması

63,5%
36,5%

Zibill əməmək
Təmizləmək
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Respondentl ərin zibilin çe şidli halda toplanması 
barədə məlumatlı olmalarının paylanması

45,1%

20,9%

34,0%

Bəli, m əlumatlıyam

Nə isə eşitmi şəm

Heç nə bilmir əm

Respondentl ərin zibilin çe şidli halda toplanmasına razı 
olmalarının paylanması

64,2%

6,8%

29,0%

0,0%
0%

20%

40%

60%

80%

Bəli, razı olaram

Ola bil ər, lakin bunu 
necə etməyi bilmir əm

Xeyr

Deyə bilm ərəm



4/23/2010

8

37,5%
34,9%

19,3%

8,3%

0%

15%

30%

45% Lazımi şərait yaradılmalı, 
çeşidli da şınma t əşkil 
olunmalıdır

Ciddi n əzarət təşkil olunmalıdır

Maarifl əndirm ə və reklam t əşkil 
olunmalıdır

Mən bunu artıq edir əm, lakin 
konteynerl ər yoxdur

Zibilin çe şidli halda toplanmasına razı olan 
respondentl ərin qoydu ğu şərtlərin paylanması

Zibilin çe şidli halda toplanmasına razı olmayan 
respondentl ərin g ətirdiyi əsasların paylanması

30,9% 27,3%
25,5%

9,1% 7,2%

0%

10%

20%

30%

40%

Mənasızdır, onsuzda bir zibil ma şınına yığacaqlar

Bu heç kim ə lazım deyil, n əzarət etm əyəcəklər

Mətbəxdə yerim yoxdur

Zibil borusuna çe şidlənmiş zibil paketl ərini nec ə atacağam ?

Vaxtım yoxdur / t ənbəllik edir əm
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� Əhali m əişət tullantılarının çe şidlənmiş halda yı ğmağa müsb ət 
yanaşır və buna ümumilikd ə hazırdır;

� Məişət tullantılarının çe şidlənməsini əhali t ərəfind ən təmin etm ək 
üçün müvafiq konteynerl ərin yerl əşdirilm əsi, zibilin çe şidlənmiş 
halda toplanılması v ə daşınması t əşkil edilm əlidir;

� Şəhərdə zibil qutularının lazımi miqdarda yerl əşdirilm əsi v ə vaxtlı-
vaxtında bo şaldılmalarını t əmin edilm əlidir;

� Paytaxt küç ələrinin t əmizliyini t əmin etm ə sistemi 
təkmill əşdirilm əlidir;

� Əhalinin maarifl əndirilm əsi  m əqsədi il ə müxt əlif t ədirl ərdən istifad ə 
edilm əlidir: 
– aksiyalar v ə kampaniyalar (“T əmiz şəhər hər birimizd ən başlayır”)
– sosial reklamlar
– KĐV vasit əsilə kampaniya

� Şəhərin t əmizliyinin saxlanılmasına ciddi dövl ət nəzarəti t əşkil 
edilm əli, müvafiq c əza sanksiyaları t ətbiq edilm əli v ə həyata 
keçirilm əsi üçün lazımi qurumlar yaradılmalıdır.

Nətic ələr:

POLĐETĐLEN PAKETL ƏRĐN ĐSTĐFADƏSĐNĐN 
TƏDQĐQĐ
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Polietilen paketl ərin üstünlüyün ə dair 
respondentl ərin r əylərinin paylanması

51,8%

40,9%

39,4%

35,2%

18,6%

18,3%

14,9%

13,2%

2,1%

12,0%

0% 20% 40% 60%

Suya və nəmişliyə davamlılı ğı

Gəzdirm ək üçün rahatlı ğı, yüngüllüyü v ə 
təhlük əsizliyi

Mağazalarda pulsuz verilm əsi, özünl ə 
bazarlığa gedəndə aparmaq lazım olmaması

Ucuzlu ğu

Elastikliyi v ə möhk əmliyi

Zibil yı ğmaq üçün əlveri şlidir

Mədəni servis xidm ətinin göst əricisi

Konteyner kimi istifad əsi, ərzaq və digər 
məhsulların ayrı -ayrı yığılması

Heç bir xeyri yoxdur

Deyə bilm ərəm

Polietilen paketl ərin ziyanına dair respondentl ərin 
məlumatlı olmalarının paylanması

87,1%
12,9%

Məlumatlıyam

Məlumatlı deyil əm
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Polietilen paketl ərin ziyanına dair respondentl ərin 
rəylərinin paylanması

74,8%

46,3%

35,5%

11,0%

0% 25% 50% 75% 100%

Ətrafı zibill əyir

Zəhərlidirl ər

Yandırıldıqda havaya 
zəhərli birl əşmələr ayırır

Başqa

Polietilen paketl ərinin xüsusiyy ətləri və 
ətraf mühit ə vurdu ğu ziyan bar ədə 
məlumatlı olmalarının paylanması
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Polietilenin t əbiətdə parçalanması üçün ən azı 100 
il tələb olunması bar ədə

38,2%

21,7%

40,1%

0%

20%

40%

60%

80%

Tam məlumatlıyam Dem ək olar ki 
məlumatlıyam

Məlumatlı deyil əm

Polietilen paketl ərinin t əkrar emalının edilm əməsi və ya 
çətinlikl ə başa gəlməsi bar ədə respondentl ərin m əlumatlı

olmalarının paylanması

20,3%
24,5%

55,2%

0%

20%

40%

60%

Tam məlumatlıyam Dem ək olar ki, 
məlumatlıyam

Məlumatsızam
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Polietilen yandırılark ən ətraf mühit ə və insan sa ğlamlığı üçün 
təhlük əli olan z əhərli birl əşmələr ayrılması bar ədə

75,2%

12,3% 12,5%

0%

20%

40%

60%

80%

Tam məlumatlıyam Demək olar ki 
məlumatlıyam

Məlumatlı deyil əm

Respondentl ərin polietilen paketl ərdən imtina ed ərək kağız 
paketl ər və ya parça torbalardan istifad ə etməyə 

hazırlıqlarına gör ə paylanması

41,6%

15,9%

20,5%

14,1%
7,9%

0%

25%

50%

Bəli, razıyam Ola bil ər, 
əgər 

müəyyən 
şərait 

yaradılsa

Xeyr, razı 
deyil əm

Polietilen 
paketsiz 

alınmayacaq

Deyə 
bilm ərəm
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37,1%

28,6%

14,3%

11,4%

5,7%

2,9%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

5,3%

58,4%

15,4%

0,0%

16,0%

4,9%

0% 35% 70%

Kağız paketl ər davamsızdır

Parça torbanı özünl ə gəzdirm əlisən

Polietilen paketl ərə öyr əşmişik 

Kağız paketl ər və parça torbalar bahadır, 
mağazalarda verilm əli və ya ucuz qiym ətə 

satılmalı, pulsuz verilm əlidir 

Yalnız parça torbalara, ka ğız paketə gör ə meşələr 
qırılacaq 

Parça torbalar çatmayacaq

Zibilin yı ğılması üçün polietilen paketl ər 
paylanılmalıdır

Polietilen paketsiz alınmayacaq: zibilin yı ğılması, 
xör ək qalıqlarının yı ğılması üçün

Đmtina ed əcəklər Đmtinanın əleyhin ə

1. Polietilen paketl ərin istifad əsind ən imtina yalnız ekoloji 
cəhətdən savadlı istehlakçının formala şması əsasında
həyata keçiril ə bilər;    

2. Polietilen paketl ərdən imtina üçün uzunmüdd ətli 
maarifl əndirm ə kampaniyası t əşkil olunmalıdır;

3. Parça torbaların istehsalı v ə əlveri şli şərtlərlə satılması 
təşkil olunmalıdır;

4. Kağız paketl ərin istehsalı m əqsədi il ə makulaturanın 
toplanılması v ə emalı t əşkil edilm əlidir; 

NƏTĐCƏLƏR
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DĐQQƏTĐNĐZƏ GÖRƏ 
TƏŞƏKKÜR ED ĐRĐK


