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________________________________________________________________________ 

 

Tullantıların statistik təsnifatı 

________________________________________________________________________ 

GİRİŞ 

 “Tullantıların statistik təsnifatı” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 14 

fevral tarixli, 3672 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq olunmuş “2018-2025-ci illərdə Azərbaycan 

Respublikasında rəsmi statistikanın inkişafına dair Dövlət Proqramı”nın 5.2.6-cı 

yarımbəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə işlənib hazırlanmışdır. 

“Tullantıların statistik təsnifatı” Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika 

Komitəsinin 2009-cu il 28 dekabr tarixli 51/7 nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş 

“Tullantıların statistik təsnifatı”nın (üçüncü versiya) yenilənmiş redaksiyası hesab edilir. 

Bu təsnifat Avropa İttifaqının Statistika Bürosu (Avrostat) tərəfindən hazırlanmış 

“European Waste Classification for Statistics, version 4 (EWC-Stat Version 4)” və Avropa 

Tullantılar Siyahısı “List of Wastes (LoW)” əsasında hazırlanmışdır. 

“Tullantıların statistik təsnifatı”nın hazırlanmasında əsas məqsəd tullantıların 

həcmini, tərkibini, onların insanlara və ətraf mühitə təsir dərəcəsinə görə təhlükəli və 

təhlükəsiz olduğunu müəyyənləşdirmək, həmçinin ölkədə tullantılar haqqında müşahidələrin 

təşkilini, məlumatların toplanmasını, işlənməsini, təhlili və yayılmasını, məlumat bazalarının 

yaradılmasını və bu məlumatların beynəlxalq müqayisəliliyini təmin etməkdən ibarətdir. 

Təsnifat iki hissədən ibarətdir. Birinci hissədə 01-dən 13 koduna qədər təhlükəli (1) 

və ya təhlükəsiz (0) kateqoriyalara bölünməklə statistik uçotu aparıla bilən bütün tullantıların 

siyahısı verilmişdir. Bu siyahıda qrup halında tullantıların adı verilsə də, tullantıların daha 

ətraflı əks olunmasına ehtiyacın olması və tullantıların hansı sahəyə aid edilməsini 

müəyyənləşdirmək məqsədilə Avropa Tullantılar Siyahısı (LoW) məlumat üçün təsnifata 

əlavə edilmişdir. 

Avropa Tullantılar Siyahısı üç səviyyədən ibarətdir: 

• 1-ci səviyyə iki rəqəmli kodla işarə edilmişdir (20 fəsil); 

• 2-ci səviyyə dörd rəqəmli kodla işarə edilmişdir (111 altfəsil); 

• 3-cü səviyyə altı rəqəmli kodla işarə edilmişdir (839 tullantı adı). 

Altı rəqəmli koddan sonra qoyulmuş ulduz (*) işarəsi tullantının təhlükəli olmasını 

bildirir. 

“Tullantıların statistik təsnifatı”ndan düzgün istifadə üçün ilkin mərhələdə əmələ 

gəlmiş tullantının hansı fəsilə aid olması dəqiqləşdirilməlidir. Çünki tullantılar müxtəlif 

fəsillərdə oxşar və ya eyni adlarla verilə bilər. Məsələn: “Tullantıların statistik təsnifatı”nda 

“06.11 - Qara metal tullantıları və metal qırıntıları” kodunda və onun alt bölməsində həmin 

kateqoriyaya aid tullantıların siyahısı aşağıdakı kimi verilir:  

16 01 17 qara metal tullantıları; 

19 12 02 qara metal tullantıları və sair. 
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Siyahıdan göründüyü kimi tullantıların adları bəzi hallarda eynidir. Ona görə də ilk 

növbədə əmələ gəlmiş qara metal tullantılarının hansı sahədə yarandığı dəqiqləşdirməlidir. 

Belə ki, həmin tullantılar müxtəlif növ nəqliyyat vasitələrindən yaranmış tullantılara, istismar 

müddəti bitmiş maşınların sökülməsindən yaranmış tullantılara aid edilirsə “16 01 17” 

kodunda, tullantıların mexaniki təmizlənməsindən yaranmış tullantılara aid edilirsə (məs., 

çeşidlərə ayırma, xırdalama, presləmə, dənəvərləşdirmə) o zaman “19 12 02” kodunda  

göstərilməlidir.  

ƏSAS ANLAYIŞLAR 

Tullantılar - kənarlaşdırılan, kənarlaşdırma üçün nəzərdə tutulan, kənarlaşdırılmalı 

olan maddə və əşyalardır.  

 İnsanlara və ətraf mühitə təsir dərəcəsinə görə tullantılar təhlükəli və təhlükəsiz 

tullantılara ayrılır: 

 Təhlükəli tullantılar - tərkibində təhlükəli xüsusiyyətlərə malik partlayıcı, yanma 

qabiliyyətli, oksidləşdirici, toksiki, infeksion, korroziya təsirinə malik və ekotoksiki maddələr 

olan, əhalinin sağlamlığı və ətraf mühit üçün bilavasitə və ya potensial təhlükə yaradan 

tullantılardır; 

 Təhlükəsiz tullantılar - ətraf mühitə bilavasitə təhlükəli təsir göstərməyən 

tullantılardır; 

İstehsalat tullantıları - istehsal, yaxud işlərin (xidmətlərin) yerinə yetirilməsi 

prosesində əmələ gələn və ilkin istehlak xüsusiyyətlərini tam və ya qismən itirən xammal, 

material, maddə, yarımfabrikat, əşya və digər məhsulların qalıqları, habelə istehsal obyekti 

olmayan və öz istifadə olunma xüsusiyyətlərinə görə texnoloji prosesə daxil olmayan, 

yenidən əmələ gələn eyni mənşəli əşya və maddələrdir; 

Məişət tullantıları (bərk məişət tullantıları) - əhalinin həyat fəaliyyəti nəticəsində 

yaşayış yerlərində əmələ gələn əşyalar, maddələr və materiallardır; 

 Tullantıların emalı - onların toplanması, saxlanılması, çeşidlənməsi, daşınması və 

zərərsizləşdirilməsi prosesindən ibarət məqsədyönlü fəaliyyətdir; 

 Tibbi tullantılar - səhiyyə və baytarlıq obyektlərində və tibbi manipulyasiya zamanı 

əmələ gələn tullantılardır; 

 Aqrokimyəvi maddələr - torpaqların münbitliyinin artırılması, kənd təsərrüfatı 

bitkilərinin məhsuldarlığının yüksəldilməsi və məhsulun keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması 

məqsədilə tətbiq edilən üzvi, mineral və bakterial gübrələr, kimyəvi meliorantlar, bitkilərin 

boy artımının tənzimləyiciləri və digər maddələr; 

 Pestisidlər - ziyanverici, xəstəlik və alaq otlarına qarşı istifadə edilən kimyəvi və 

bioloji aktiv maddələrdir; 

 Tullantı suları - istehlakçıların istifadə edərək çirkləndirdiyi sular, sənaye 

texnologiyası ilə əlaqədar olaraq çirklənmiş sular, həmçinin yaşayış məntəqəsində 

insanların fizioloji qalıqları (ifraz maddələri) ilə qarışmış mayelər, baş vermiş qəzalar zamanı 

ətraf mühitə və kanalizasiya sisteminə atılan şərti təmiz sulardır; 
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 Metal tullantıları - yararsız hala düşmüş və ya istehlak xassələrini itirmiş istehsalat 

və məişət təyinatlı məmulatlar, onların hissələri, avadanlıqlar, mexanizmlər, konstruksiyalar, 

nəqliyyat vasitələri, hərbi texnika və digər əşyalardan olan, yalnız emal üçün yararlı olan 

əlvan və (və ya) qara metal tərkibli istehsalat və məişət tullantılarıdır; 

 Yararsız tullantılar - istifadə olunma xüsusiyyətləri məhdud olan, təkrar istifadəsi 

iqtisadi baxımdan səmərəli olmayan tullantılardır. 
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Tullantıların kateqoriyalar üzrə bölgüsü 
 

Kod Tullantıların adları Tullantıların 
kateqoriyaları 

01.1 İşlənmiş həlledicilər təhlükəli 

01.2 Turşu, qələvi və ya duz tullantıları təhlükəsiz 

01.2 Turşu, qələvi və ya duz tullantıları təhlükəli 

01.3 

 
İşlənmiş neft məhsulları (yağlar) təhlükəli 

01.4, 02, 03.1  

 
İşlənmiş kimyəvi katalizatorlar; kimyəvi emaldan 
yaranmış tullantılar; kimyəvi çöküntülər və qalıqlar 

təhlükəsiz 

01.4, 02, 03.1  

 
İşlənmiş kimyəvi katalizatorlar; kimyəvi emaldan 
yaranmış tullantılar; kimyəvi çöküntülər və qalıqlar 

təhlükəli 

03.2  

 
Sənaye tullantı suları təhlükəsiz 

03.2  

 
Sənaye tullantı suları təhlükəli 

03.3  

 
Tullantıların emalından yaranmış şlam və maye 
tullantıları 

təhlükəsiz 

03.3  

 
Tullantıların emalından yaranmış şlam və maye 
tullantıları 

təhlükəli 

05  

 
Tibbi və bioloji tullantılar təhlükəsiz 

05  

 
Tibbi və bioloji tullantılar təhlükəli 

06.1  

 
Qara metal tullantıları təhlükəsiz  

06.2  

 
Əlvan metal tullantıları və qalıqları təhlükəsiz 

06.3  

 
Qarışıq metal tullantıları (qara və əlvan metallar) təhlükəsiz  

07.1  

 
Şüşə tullantıları təhlükəsiz 

07.1  

 
Şüşə tullantıları  

 

təhlükəli 

07.2  

 
Kağız və karton tullantıları təhlükəsiz 

07.3  

 
Rezin tullantılar təhlükəsiz 

07.4  

 
Plastik tullantılar təhlükəsiz  

07.5  

 
Taxta tullantıları təhlükəsiz 

07.5  

 
Taxta tullantıları təhlükəli 

07.6  

 
Toxuculuq məhsullarının tullantıları təhlükəsiz 

07.7  

 
Polixlorlaşdırılmış benifil (PXB) tərkibli tullantılar təhlükəli 

08 (08.1, 08.41 
istisna olmaqla)  

 

İstismara yararsız (köhnəlmiş, istismar müddəti bitmiş) 
avadanlıqlar (istismara yararsız (köhnəlmiş, qəzalı və ya 
istismar müddəti bitmiş) nəqliyyat vasitələri və istifadə 
olunmuş batareya və akkumulyator tullantıları istisna 
olmaqla) 

təhlükəsiz  

08 (08.1, 08.41 
istisna olmaqla)  

İstismara yararsız (köhnəlmiş, istismar müddəti bitmiş) 
avadanlıqlar (istismara yararsız (köhnəlmiş, qəzalı və ya 

təhlükəli 
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Kod Tullantıların adları Tullantıların 
kateqoriyaları 

 istismar müddəti bitmiş) nəqliyyat vasitələri və istifadə 
olunmuş batareya və akkumulyator tullantıları istisna 
olmaqla) 

08.1  
 

İstismara yararsız (köhnəlmiş, qəzalı və ya istismar 
müddəti bitmiş) nəqliyyat vasitələri 

təhlükəsiz  

08.1  
 

İstismara yararsız (köhnəlmiş, qəzalı və ya istismar 
müddəti bitmiş) nəqliyyat vasitələri  

təhlükəli 

08.41  
 

İstifadə olunmuş batareya və akkumulyator tullantıları təhlükəsiz 

08.41  
 

İstifadə olunmuş batareya və akkumulyator tullantıları  təhlükəli 

09.1  
 

Heyvan mənşəli tullantılar və qarışıq qida tullantıları təhlükəsiz  

09.2  
 

Bitki mənşəli tullantılar təhlükəsiz 

09.3  
 

Heyvanların ifrazatları (peyin) təhlükəsiz 

10.1  
 

Ev təsərrüfatları tullantısı və oxşar (məişət) tullantılar təhlükəsiz 

10.2  
 

Qarışıq və çeşidlənməmiş tullantılar təhlükəsiz 

10.2  
 

Qarışıq və çeşidlənməmiş tullantılar təhlükəli 

10.3  
 

Çeşidlənmiş tullantılar (qalıqlar) təhlükəsiz 

10.3  
 

Çeşidlənmiş tullantılar (qalıqlar) təhlükəli 

11  
 

Ümumi şlamlar (quru qalıqlar) təhlükəsiz 

12.1  
 

Tikinti və dağıntı tullantıları təhlükəsiz 

12.1  
 

Tikinti və dağıntı tullantıları təhlükəli 

12.2, 12.3, 12.5  
 

Asbest tullantıları; faydalı qazıntı tullantıları; müxtəlif 
mineral tullantılar 

təhlükəsiz 

12.2, 12.3, 12.5  
 

Asbest tullantıları; faydalı qazıntı tullantıları; müxtəlif 
mineral tullantılar 

təhlükəli 

12.4  
 

Yanma nəticəsində yaranmış tullantılar təhlükəsiz 

12.4  
 

Yanma nəticəsində yaranmış tullantılar təhlükəli 

12.6  
 

Çirklənmiş torpaq təhlükəsiz 

12.6  
 

Çirklənmiş torpaq təhlükəli 

12.7  

 
Qazılmış torpaq, mədən tullantıları  təhlükəsiz 

12.7  

 
Qazılmış torpaq, mədən tullantıları təhlükəli 

12.8, 13  

 
Tullantıların emalından yaranmış mineral tullantılar; 
bərkimiş, sabitləşmiş və şüşələnmiş tullantılar 

təhlükəsiz  

12.8, 13  

 
Tullantıların emalından yaranmış mineral tullantılar; 
bərkimiş, sabitləşmiş və şüşələnmiş tullantılar 

təhlükəli 
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TULLANTILARIN STATİSTİK TƏSNİFATI 
 
 

01 Kimyəvi qarışıqların tullantıları 

 01.1 İşlənmiş həlledicilər 

  01.11 Halogenləşdirilmiş işlənmiş həlledicilər 

   1 Təhlükəli      

    07 01 03* üzvi halogenləşdirilmiş həlledicilər, yuyucu məhlullar 

    07 02 03* üzvi halogenləşdirilmiş həlledicilər, yuyucu məhlullar 

    07 03 03* üzvi halogenləşdirilmiş həlledicilər, yuyucu məhlullar  

    07 04 03* üzvi halogenləşdirilmiş həlledicilər, yuyucu məhlullar  

    07 05 03* üzvi halogenləşdirilmiş həlledicilər, yuyucu məhlullar  

    07 06 03* üzvi halogenləşdirilmiş həlledicilər, yuyucu məhlullar  

    07 07 03* üzvi halogenləşdirilmiş həlledicilər, yuyucu məhlullar  

    14 06 01* xlorflorkarbonlar, soyutma məhlulları (HCFC; HFC) 

    14 06 02* digər halogenləşdirilmiş həlledicilər və həlledici qarışıqlar 

    14 06 04* tərkibində halogenləşdirilmiş həlledicilər olan şlamlar və ya bərk tullantılar 

  01.12 Halogenləşdirilməmiş işlənmiş həlledicilər 

   1 Təhlükəli  

    07 01 04* digər üzvi həlledicilər, yuyucu məhlullar  

    07 02 04* digər üzvi həlledicilər, yuyucu məhlullar  

    07 03 04* digər üzvi həlledicilər, yuyucu məhlullar  

    07 04 04* digər üzvi həlledicilər, yuyucu məhlullar  

    07 05 04* digər üzvi həlledicilər, yuyucu məhlullar  

    07 06 04* digər üzvi həlledicilər, yuyucu məhlullar  

    07 07 04* digər üzvi həlledicilər, yuyucu məhlullar  

    14 06 03* digər həlledicilər və həlledici qarışıqlar 

    14 06 05* tərkibində digər həlledicilər olan şlamlar və ya bərk tullantılar 

    20 01 13* həlledicilər 

 01.2 Turşu, qələvi və ya duz tullantıları 

  01.21 Turşu tullantıları 

   1 Təhlükəli  

    06 01 01*  sulfat turşusu və kükürd sulfid turşusu   

    06 01 02* hidroxlorid turşusu 

    06 01 03* hidroflorid turşusu  

    06 01 04* fosfor və fosforlu turşu 

    06 01 05* nitrat turşusu və nitrit turşusu  

    06 01 06* digər turşular 

    06 07 04* həlledicilər və turşular 

    08 03 16* kimyəvi təmizləmədə istifadə olunan məhlulların tullantıları 

    09 01 04* 
bərkidici (fotoneqativlərdə şəkilləri sabitləşdirmək üçün kimyəvi məhlul) 
məhlullar  

    09 01 05* foto aşkarlayıcı məhlullar 

    10 01 09* sulfat turşusu 

    11 01 05* yararsız turşular 

    11 01 06* digər qruplara daxil edilməyən turşular 

    16 06 06* batareya və akkumulyatorlardan ayrıca toplanmış elektrolit 

    20 01 14* turşular 
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  01.22 Qələvi tullantılar 

   0 Təhlükəsiz 

    03 03 09 əhəng palçığı  

    11 01 14 11 01 13-də qeyd olunandan başqa yağsızlaşdırmadan yaranmış tullantılar 

   1 Təhlükəli  

    05 01 11* yanacağın (əsaslarla) təmizlənməsindən yaranmış tullantılar 

    06 02 01* kalsium hidroksid 

    06 02 03* ammonium hidroksid 

    06 02 04* natrium və kalium hidroksid 

    06 02 05* digər əsaslar 

    09 01 01* su əsaslı aşkarlayıcı və aktivləşdirici məhlul 

    09 01 02* su əsaslı ofset çap üsullu aşkarlayıcı məhlul 

    09 01 03* həlledici əsaslı aşkarlayıcı məhlul 

    11 01 07* kimyəvi təmizləmə üçün məhlullar 

    11 01 13* tərkibində təhlükəli maddələr olan yağsızlaşdırmadan yaranmış tullantılar 

    11 03 01* tərkibində sianid olan tullantılar 

    19 11 04* yanacağın (əsaslarla) təmizlənməsindən yaranmış tullantılar 

    20 01 15* qələvilər 

  01.24 Digər duz tullantıları 

   0 Təhlükəsiz 

    05 01 16 benzin kükürdsüzləşdirilməsindən yaranmış kükürd tərkibli tullantılar 

    05 07 02 tərkibində kükürd olan tullantılar 

    06 03 14 06 03 11 və 06 03 13-də qeyd olunanlardan başqa bərk duzlar və məhlullar 

    06 03 16 06 03 15-də qeyd olunandan başqa digər metal oksidlər 

    06 06 03 06 06 02-də qeyd olunandan başqa tərkibində sulfidlər olan tullantılar 

    11 02 06 
11 02 05-də qeyd olunandan başqa mis hidrometallurgiya proseslərindən 
yaranmış digər tullantılar 

   1 Təhlükəli  

    06 03 11* tərkibində sianid olan bərk duzlar və məhlullar  

    06 03 13* tərkibində ağır metallar olan bərk duzlar və məhlullar  

    06 03 15* tərkibində ağır metallar olan metal oksidlər 

    06 04 03* tərkibində arsen olan tullantılar 

    06 04 04* tərkibində civə olan tullantılar 

    06 04 05* tərkibində digər ağır metallar olan tullantılar 

    06 06 02* tərkibində təhlükəli sulfidlər olan tullantılar 

    10 03 08* təkrar istehsaldan yaranmış duz şlakları 

    10 04 03* kalsium arsenatı 

    11 01 08* fosfatlaşmış şlamlar 

    11 02 05* 
mis hidrometallurgiya proseslərindən yaranmış tərkibində təhlükəli maddələr 
olan tullantılar 

    11 03 02* digər tullantılar (tərkibində sianid olan tullantılardan başqa) 

    11 05 04* işlənmiş flüs (domna sobalarında filiz ilə yanacaq arasına tökülən maddələr) 

    16 09 01* permanqanatlar, məsələn kalium permanqanatı 

    16 09 02* xromatlar, məsələn kalium xromatı, kalium və ya natrium dixromatı 

 
01.3 İşlənmiş neft 
məhsulları (yağlar) 

 

  01.31 İşlənmiş mühərrik yağları 

   1 Təhlükəli  
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    13 02 04* mineral əsaslı xlorlaşdırılmış mühərrik, transmissiya sürtgü yağları 

    13 02 05* mineral əsaslı xlorlaşdırılmamış mühərrik, transmissiya sürtgü yağları 

    13 02 06* sintetik mühərrik, transmissiya sürtgü yağları 

    13 02 07* 
asanlıqla bioloji parçalanmaya uğrayan  mühərrik və transmissiya sürtgü 
yağları 

    13 02 08*  digər mühərrik, transmissiya sürtgü yağları 

  01.32 Digər işlənmiş yağlar 

   1 Təhlükəli  

    05 01 02* təmizləyici maddələrin tullantıları  

    05 01 03* rezervuarın (çənin) çöküntüləri (şlamları) 

    05 01 04* turş alkilləşmiş şlamlar 

    05 01 12* tərkibində turşular olan yağlar 

    08 03 19* parçalanmış yağ 

    08 04 17* qatran yağı (kanifol) 

    12 01 06* 
tərkibində halogenlər olan mexaniki emal üçün mineral əsaslı yağlar 
(emulsiya və məhlullar istisna olmaqla) 

    12 01 07* 
tərkibində halogen olmayan mexaniki emal üçün mineral əsaslı yağlar 
(emulsiya və məhlullar istisna olmaqla) 

    12 01 08* tərkibində halogenlər olan emulsiya və məhlullar 

    12 01 09* tərkibində halogen olmayan mexaniki emal üçün emulsiya və məhlullar 

    12 01 10* mexaniki emal üçün sintetik yağlar 

    12 01 12* istifadə edilmiş mum və piylər 

    12 01 18* tərkibində yağ (neft əsaslı maddələr) olan metal yonqarları  

    12 01 19* asanlıqla bioloji parçalanmaya uğrayan mexaniki emal üçün yağlar 

    13 01 04* xlorlaşdırılmış emulsiyalar 

    13 01 05* xlorlaşdırılmamış emulsiyalar 

    13 01 09* mineral əsaslı xlorlaşdırılmış hidravlik yağlar 

    13 01 10* mineral əsaslı xlorlaşdırılmamış hidravlik yağlar 

    13 01 11* sintetik hidravlik yağlar  

    13 01 12* asanlıqla bioloji parçalanmaya uğrayan hidravlik yağlar 

    13 01 13*  digər hidravlik yağlar 

    13 03 06* 
13 03 01-də qeyd olunandan başqa mineral əsaslı xlorlaşdırılmış izolyasiya 
və istilik transmissiya yağları 

    13 03 07* mineral əsaslı xlorlaşdırılmamış izolyasiya və istilik transmissiya yağları 

    13 03 08* sintetik izolyasiya və istilik transmissiya yağları  

    13 03 09* 
asanlıqla bioloji parçalanmaya uğrayan izolyasiya və istilik transmissiya 
yağları 

    13 03 10*  digər izolyasiya və istilik transmissiya yağları 

    13 05 06* yağ/su ayırıcı cihazlarda yığılmış yağlar 

    20 01 26* 20 01 25 -də qeyd olunandan başqa digər yağ və piy 

 01.4 İşlənmiş kimyəvi katalizatorlar 

  01.41 İşlənmiş kimyəvi katalizatorlar 

   0 Təhlükəsiz 

    16 08 01 
tərkibində qızıl, gümüş, renium, radium, palladium, iridium və ya platin olan 
işlənmiş katalizatorlar (16 08 07 istisna olmaqla) 

    16 08 03 
tərkibində keçid metallar və ya keçid metal birləşmələri olan işlənmiş 
katalizatorlar, digər yerlərdə qeyd edilməyən 

    16 08 04 
katalitik krekinq qurğularında işlənmiş maye katalizatorları (16 08 07 istisna 
olmaqla) 

   1 Təhlükəli  
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    16 08 02* 
tərkibində təhlükəli keçid metalları və ya təhlükəli keçid metal birləşmələri 
olan işlənmiş katalizatorlar 

    16 08 05* tərkibində fosfor turşusu olan işlənmiş katalizatorlar 

    16 08 06* katalizatorlar kimi istifadə olunmuş mayelər 

    16 08 07* tərkibi təhlükəli maddələr olan işlənmiş katalizatorlar 

02 Kimyəvi emaldan yaranmış tullantılar 

 02.1 Spesifikasiyadan kənar kimyəvi tullantılar 

  02.11 Aqrokimyəvi məhsulların tullantıları 

   0 Təhlükəsiz 

    02 01 09 02 01 08-də qeyd olunandan başqa digər aqrokimyəvi tullantılar 

   1 Təhlükəli  

    02 01 08* tərkibində təhlükəli maddələr olan aqrokimyəvi tullantılar 

    06 13 01* 
qeyri-üzvi bitki mühafizə məhsulları, ağac qoruyucu maddələr və digər 
bioksidlər 

    20 01 19* pestisidlər 

  02.12 İstifadə edilməmiş (və ya istifadə müddəti bitmiş) dərmanlar 

   1 Təhlükəli  

    07 05 13* tərkibində təhlükəli maddələr olan bərk tullantılar 

    18 01 08* sitotoksik və sitostatik dərman preparatları 

    18 02 07* sitotoksik və sitostatik dərman preparatları 

    20 01 31* sitotoksik və sitostatik dərman preparatları 

  02.13 Boya, lak, mürəkkəb və yapışqan tullantıları 

   0 Təhlükəsiz 

    04 02 17 04 02 16-da qeyd olunandan başqa digər boyalar və piqmentlər 

    08 01 12 08 01 11-də qeyd olunandan başqa digər lak tullantıları  

    08 01 14 
08 01 13-də qeyd olunandan başqa boya və ya lakdan yaranmış digər 
şlamlar 

    08 01 16 
08 01 15-də qeyd olunandan başqa tərkibində boya və ya lak olan sulu 
şlamlar 

    08 01 18 
08 01 15-də qeyd olunandan başqa tərkibində boya və ya lak olan sulu 
şlamlar 

    08 01 20 
08 01 19-də qeyd olunandan başqa tərkibində boya və ya lak olan su 
suspenziyaları  

    08 02 01 örtük qatı üçün istifadə olunan tozlarının tullantıları     

    08 03 07 tərkibində mürəkkəb olan sulu şlamlar    

    08 03 08 tərkibində mürəkkəb olan su əsaslı mayelər 

    08 03 13 08 03 12-də qeyd olunandan başqa mürəkkəb tullantıları  

    08 03 15 08 03 14-də qeyd olunandan başqa mürəkkəb tullantıları  

    08 03 18 
08 03 17-də qeyd olunandan başqa çap qurğusunda istifadə olunan tozların 
(toner) tullantıları 

    08 04 10 08 04 09-da qeyd olunandan başqa yapışqan və hermetiklərin tullantıları 

    08 04 12 08 04 11-də qeyd olunandan başqa yapışqan və hermetiklərin tullantıları 

    08 04 14 
08 04 13-də qeyd olunandan başqa tərkibində yapışqan və hermetiklər olan 
sulu şlamları  

    08 04 16 
08 04 15-də qeyd olunandan başqa tərkibində yapışqan və hermetiklər olan 
maye tullantıları 

    20 01 28 
20 01 27-də qeyd olunandan başqa digər boyalar, mürəkkəblər, yapışqan və 
qatranlar 

   1 Təhlükəli  

    04 02 16* tərkibində təhlükəli maddələr olan boyalar və piqmentlər 
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    08 01 11* 
tərkibində üzvi həlledicilər və digər təhlükəli maddələr olan boya və ya lak 
tullantıları 

    08 01 13* 
tərkibində üzvi həlledicilər və digər təhlükəli maddələr olan boya və ya lakdan 
yaranmış şlamlar 

    08 01 15* 
tərkibində üzvi həlledicilər və ya digər təhlükəli maddələr, boya və ya lak olan 
sulu şlamları 

    08 01 17* 
tərkibində üzvi həlledicilər və ya digər təhlükəli maddələr olan boya və ya 
lakın təmizlənməsi nəticəsində yaranmış tullantılar 

    08 01 19* 
tərkibində üzvi həlledicilər və ya digər təhlükəli maddələr, boya və ya lak olan 
sulu suspenziyaları  

    08 03 12* tərkibində təhlükəli maddələr olan mürəkkəb tullantıları 

    08 03 14* tərkibində təhlükəli maddələr olan mürəkkəb şlamları 

    08 03 17* 
çap maşını (printer) üçün istifadə olunan tərkibində təhlükəli maddələr olan 
toz (toner) 

    08 04 09* 
tərkibində üzvi həlledicilər və ya digər təhlükəli maddələr olan yapışqan və 
hermetiklərin tullantılar 

    08 04 11* 
tərkibində üzvi həlledicilər və ya digər təhlükəli maddələr olan yapışqan və 
hermetiklərin  şlamlar 

    08 04 13* 
tərkibində üzvi həlledicilər və ya digər təhlükəli maddələr, yapışqan və 
germetiklər olan sulu şlamları  

    08 04 15* 
tərkibində üzvi həlledicilər və ya digər təhlükəli maddələr, yapışqan və 
hermetiklər olan maye tullantıları 

    20 01 27* 
tərkibində təhlükəli maddələr olan boyalar, mürəkkəblər, yapışqan və 
qatranlar 

  02.14 Kimyəvi emaldan yaranmış digər tullantılar 

   0 Təhlükəsiz  

    02 07 03 kimyəvi emaldan yaranmış tullantılar 

    03 02 99 
digər qruplara daxil edilməyən sair ağacın konservasiyasından yaranmış 
tullantılar 

    04 01 09 bəzəkvurma və cilalamadan yaranmış tullantılar 

    04 02 15 04 02 14-da qeyd olunandan başqa emaldan yaranmış tullantılar 

    07 02 15 07 02 14-də qeyd olunandan başqa komponentlərdən yaranmış tullantılar 

    07 02 17 07 02 16-da qeyd olunandan başqa tərkibində silikonlar olan tullantılar 

    10 09 16 10 09 15-də qeyd olunandan başqa çat göstərən məhlul tullantıları 

    10 10 14 10 10 13-də qeyd olunandan başqa birləşdirici detalların tullantıları 

    10 10 16 10 10 15-də qeyd olunandan başqa çat göstərən məhlul tullantıları 

    16 01 15 16 01 14-də qeyd olunandan başqa antifriz mayesi 

    16 05 05 16 05 04-də qeyd olunandan başqa presləmə konteynerlərində olan qazlar 

    18 01 07 18 01 06-də qeyd olunandan başqa kimyəvi maddələr 

    18 02 06 18 02 05-də qeyd olunandan başqa kimyəvi maddələr 

    20 01 30 20 01-də qeyd olunandan başqa yuyucu vasitələr 

   1 Təhlükəli  

    03 02 01* halogenləşdirilməmiş üzvi ağac konservantları 

    03 02 02* xlor üzvü ağac konservantları 

    03 02 03* metal üzvü ağac konservantları 

    03 02 04* qeyri-üzvi ağac konservantları  

    03 02 05* tərkibində təhlükəli maddələri olan digər ağac konservantları 

    04 02 14* emaldan yaranmış tərkibində üzvü həlledici olan tullantılar 

    05 07 01* tərkibində civə olan tullantılar  

    06 08 02* tərkibində təhlükəli xlorosilan olan tullantılar 

    06 10 02* tərkibində təhlükəli maddələr olan tullantılar 



 13 

    07 02 14* tərkibində təhlükəli maddələr olan əlavə tullantılar 

    07 02 16* tərkibində təhlükəli silikonlar olan tullantılar 

    07 04 13* tərkibində təhlükəli maddələr olan bərk tullantılar 

    08 01 21* boya və ya lakın çıxarılmasından yaranmış tullantılar 

    08 05 01* izosianat tullantıları 

    10 09 13* tərkibində təhlükəli maddələr olan birləşdirici detalların tullantıları  

    10 09 15* tərkibində təhlükəli maddələr olan çat göstərən məhlul tullantıları 

    10 10 13* tərkibində təhlükəli maddələr olan birləşdirici detalların tullantıları 

    10 10 15* tərkibində təhlükəli maddələr olan çat göstərən məhlul tullantıları  

    11 01 16* doymuş və ya sərf edilmiş ion mübadiləsi qatranları 

    11 01 98* tərkibində təhlükəli maddələr olan digər tullantılar 

    16 01 13* əyləc mayesi 

    16 01 14* tərkibində təhlükəli maddələr olan antifriz mayesi  

    16 05 04* 
tərkibində təhlükəli maddələr olan presləmə konteynerlərində olan qazlar 
(halonlar da daxil olmaqla) 

    16 09 03* peroksidlər, məsələn hidrogen peroksid 

    16 09 04* digər qruplara daxil edilməyən oksidləşdirici maddələr 

    18 01 06* tərkibində təhlükəli maddələr olan və ya ondan ibarət kimyəvi maddələr 

    18 02 05* tərkibində təhlükəli maddələr olan və ya ondan ibarət kimyəvi maddələr 

    20 01 17* foto sahəsində istifadə olunan kimyəvi maddələr 

    20 01 29* tərkibində təhlükəli maddələr olan yuyucu vasitələr 

 02.2 İstifadə edilməmiş partlayıcı maddələr 

  02.21 Partlayıcı maddələrin və pirotexniki məhsulların tullantıları 

   1 Təhlükəli  

    16 04 02* atəşfəşanlıqdan yaranmış tullantılar 

    16 04 03* digər partlayıcı maddələrin tullantıları 

  02.22 Döyüş sursatlarının tullantıları 

   1 Təhlükəli  

    16 04 01* döyüş sursatlarının tullantıları 

 02.3 Qarışıq kimyəvi tullantılar 

  02.31İkinci dərəcəli qarışıq kimyəvi tullantılar 

   0 Təhlükəsiz 

    16 05 09 
16 05 06, 16 05 07 və 16 05 08-də qeyd olunanlardan başqa yararsız 
kimyəvi maddələr 

   1 Təhlükəli  

    16 05 06* 
tərkibində təhlükəli maddələr olan laboratoriya kimyəvi maddələri, 
laboratoriya kimyəvi maddələrinin qarışıqları da daxil olmaqla  

    16 05 07* tərkibində təhlükəli maddələr olan yararsız qeyri-üzvi kimyəvi maddələri 

    16 05 08* tərkibində təhlükəli maddələr olan yararsız üzvi kimyəvi maddələri 

  02.33 Təhlükəli maddələrlə çirkləndirilmiş qablaşdırmalar 

   1 Təhlükəli  

    15 01 10* 
tərkibində təhlükəli maddələrin qalıqları olan və ya onlarla çirklənmiş 
qablaşdırmalar 

03 Digər kimyəvi tullantılar  

 03.1 Kimyəvi çöküntülər və qalıqlar 

  03.11 Qatran və karbon tərkibli maddələrin tullantıları 

   0 Təhlükəsiz 

    05 01 17 bitum 

    06 13 03 karbon hisi 



 14 

    10 01 25 
yanacaq anbarlarında və kömürlə işləyən elektrik stansiyalarında yaranmış 
tullantılar 

    10 03 02 anod qalıqları   

    10 03 18 
10 03 17-də qeyd olunandan başqa anod istehsalından yaranmış tərkibində 
karbon olan tullantılar 

    10 08 13 
10 08 12-də qeyd olunandan başqa anod istehsalından yaranmış tərkibində 
karbon olan tullantılar 

    10 08 14 anod qalığı 

    11 02 03 su elektroliz prosesləri üçün anod istehsalından yaranmış tullantılar 

    20 01 41 bacaların təmizlənməsindən yaranmış tullantılar 

   1 Təhlükəli  

    05 01 07* turş qudron    

    05 01 08* digər qudronlar (qatranlar) 

    05 06 01* turş qudron 

    05 06 03* digər qudronlar (qatranlar) 

    06 13 05* Qurum (his) 

    10 03 17* anod istehsalından yaranmış tərkibində qudron olan tullantılar 

    10 08 12* anod istehsalından yaranmış tərkibində qudron olan tullantılar 

    19 11 02* turş qudron 

  03.12 Yağ və ya su emulsiya şlamları 

   1 Təhlükəli  

    05 01 06* 
qurğu və ya avadanlıqların texniki xidmət əməliyyatlarından yaranmış yağlı 
şlamlar 

    13 04 01* gəmilərdə döşəməaltı sularda yaranmış çöküntü yağlar  

    13 04 02*  Körpü kollektorlarından yaranmış çöküntü yağları 

    13 04 03* digər naviqasiyadan yaranmış çöküntü yağları 

    13 05 01* qumdan və yağ/su ayırıcılarından yaranmış bərk hissəciklər 

    13 05 02* yağ/su ayırıcı tullantılar 

    13 05 03* ayrıcı kollektorlarının şlamları 

    13 05 07* yağ/su ayırıcılarından yaranmış yağlı su tullantıları 

    13 05 08* qumdan və yağ/su ayırıcılarından yaranmış tullantıların qarışığı 

    13 07 01* Mazut və dizel yanacağı əsaslı tullantılar 

    13 07 02* benzin əsaslı tullantılar 

    13 07 03* digər yanacaq növləri (qarışıqlar da daxil olmaqla) 

    13 08 01* təmizləyici aparatların şlamları  və ya emulsiyaları 

    13 08 02* digər emulsiyalar 

    13 08 99* digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 

    16 07 09* tərkibində digər təhlükəli maddələr olan tullantılar 

    19 02 07* saflaşdırma zamanı (ayırmadan) yaranmış neft və konsentrant 

  03.13 Kimyəvi reaksiya qalıqları 

   0 Təhlükəsiz 

    03 03 02 kül şlamları  

    04 01 04 tərkibində xrom olan aşılayıcı məhlul 

    04 01 05 tərkibində xrom olmayan aşılayıcı məhlul 

    11 01 12 11 01 11-də qeyd olunandan başqa suda yuyucu maddələr 

   1 Təhlükəli  

    04 01 03* maye fazası olmayan həlledici tərkibli yağsızlaşdırmadan yaranmış tullantılar 

    06 07 03* tərkibində civə olan barium sulfat tullantıları 

    07 01 01* sulu yuyucu məhlullar  
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    07 01 07* halogenləşdirilmiş çöküntülər və reaksiya qalıqları 

    07 01 08* digər çöküntülər və reaksiya qalıqları 

    07 02 01* sulu yuyucu məhlullar  

    07 02 07* halogenləşdirilmiş çöküntülər və reaksiya qalıqları 

    07 02 08* digər çöküntülər və reaksiya qalıqları 

    07 03 01* sulu yuyucu məhlullar  

    07 03 07* halogenləşdirilmiş çöküntülər və reaksiya qalıqları 

    07 03 08* digər çöküntülər və reaksiya qalıqları 

    07 04 01* sulu yuyucu məhlullar  

    07 04 07* halogenləşdirilmiş çöküntülər və reaksiya qalıqları 

    07 04 08* digər çöküntülər və reaksiya qalıqları 

    07 05 01* sulu yuyucu məhlullar  

    07 05 07* halogenləşdirilmiş çöküntülər və reaksiya qalıqları 

    07 05 08* digər çöküntülər və reaksiya qalıqları 

    07 06 01* sulu yuyucu məhlullar  

    07 06 07* halogenləşdirilmiş çöküntülər və reaksiya qalıqları 

    07 06 08* digər çöküntülər və reaksiya qalıqları 

    07 07 01* sulu yuyucu məhlullar  

    07 07 07* halogenləşdirilmiş çöküntülər və reaksiya qalıqları 

    07 07 08* digər çöküntülər və reaksiya qalıqları 

    09 01 13* 
09 01 06-də qeyd olunandan başqa gümüşün bərpası nəticəsində yaranmış 
sulu maye tullantıları 

    11 01 11* tərkibində təhlükəli maddələr olan yuyucu maddələr 

  03.14 İşlənmiş filtrasiya və absorbent materiallar 

   0 Təhlükəsiz 

    15 02 03 
15 02 02-də qeyd olunandan başqa absorbentler, filtrasiya materialları, silgi 
materialı və qoruyucu geyim 

    19 09 03 karbonsuzlaşdırma prosesindən yaranmış şlamlar 

    19 09 04 işlənilmiş aktivləşdirilmiş karbon 

    19 09 05 işlənilmiş aktivləşdirilmiş və ya doymuş ion mübadilə qatranları 

    19 09 06 ion mübadilə regenerasiyasından yaranmış məhlul və şlamlar 

   1 Təhlükəli  

    05 01 15* sərf olunmuş ələnmiş gillər 

    06 07 02* xlor istehsalından aktivləşdirilmiş karbon 

    06 13 02* işlənilmiş aktivləşdirilmiş karbon (06 07 02-dən başqa) 

    07 01 09* halogenləşdirilmiş filtrasiya çöküntüləri və işlənilmiş absorbentlər 

    07 01 10* digər filtrasiya edilmiş hissələr və işlənilmiş absorbentlər  

    07 02 09* halogenləşdirilmiş filtrasiya çöküntüləri və işlənilmiş absorbentlər 

    07 02 10* digər filtrasiya çöküntüləri və işlənilmiş absorbentlər 

    07 03 09* halogenləşdirilmiş filtrasiya çöküntüləri və işlənilmiş absorbentlər 

    07 03 10* digər filtrasiya çöküntüləri və  işlənilmiş absorbentlər 

    07 04 09* halogenləşdirilmiş filtrasiya çöküntüləri və işlənilmiş absorbentlər 

    07 04 10* digər filtrasiya çöküntüləri və  işlənilmiş absorbentlər 

    07 05 09* halogenləşdirilmiş filtrasiya çöküntüləri və işlənilmiş absorbentlər 

    07 05 10* digər filtrasiya çöküntüləri və  işlənilmiş absorbentlər 

    07 06 09* halogenləşdirilmiş filtrasiya çöküntüləri və işlənilmiş absorbentlər 

    07 06 10* digər filtrasiya çöküntüləri və  işlənilmiş absorbentlər 

    07 07 09* halogenləşdirilmiş filtrasiya çöküntüləri və işlənilmiş absorbentlər 
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    07 07 10* digər filtrasiya çöküntüləri və  işlənilmiş absorbentlər 

    11 01 15* 
tərkibində təhlükəli maddələr olan adsorbent ekstraktından və membran 
sistemləri və ya ion mübadiləsi sistemlərindən yaranmış şlamlar 

    15 02 02* 
absorbentler, filtrasiya materialları (yağ filtrləri daxil olmaqla), silgi materialı, 
təhlükəli maddələrlə çirklənmiş qoruyucu geyim  

    19 01 10* qaz emalından yaranmış aktivləşdirilmiş karbon 

    19 08 06* işlənilmiş və ya doymuş ion mübadiləsi qatranları 

    19 08 07* ion mübadiləsi regenerasiyasından yaranmış məhlullar və şlamlar 

    19 08 08* tərkibində ağır metallar olan membran sistemi tullantıları 

    19 11 01* işlənilmiş filtrasiya gilləri 

 03.2 Sənaye tullantı suları 

  03.21 Sənaye və tullantı sularının emalından yaranmış şlamlar 

   0 Təhlükəsiz 

    03 03 05 kağızın təkrar emalında yaranmış boya (rəng) şlamları 

    03 03 10 mexaniki ayırma zamanı yaranmış lif tullantıları, lif, filtr və örtük şlamları,  

    04 01 06 
tərkibi xromlu olan, xüsusən sənaye sahəsində tullantı sularının emalından 
yaranmış şlamlar  

    04 01 07 
tərkibi xromsuz olan, xüsusən sənaye sahəsində tullantı sularının emalından 
yaranmış şlamlar  

    04 02 20 
04 02 19-da qeyd olunandan başqa sənaye sahəsində tullantı sularının 
emalından yaranmış şlamlar  

    05 01 10 
05 01 09-da qeyd olunandan başqa sənaye sahəsində tullantı sularının 
emalından yaranmış şlamlar 

    05 01 14 soyuducu sütunların tullantıları 

    05 06 04 soyuducu sütunların tullantıları 

    06 05 03 
06 05 02-də qeyd olunandan başqa sənaye sahəsində tullantı sularının 
emalından yaranmış şlamlar 

    07 01 12 
07 01 11-də qeyd olunandan başqa sənaye sahəsində tullantı sularının 
emalından yaranmış şlamlar 

    07 02 12 
07 02 11-də qeyd olunandan başqa sənaye sahəsində tullantı sularının 
emalından yaranmış şlamlar 

    07 03 12 
07 03 11-də qeyd olunandan başqa sənaye sahəsində tullantı sularının 
emalından yaranmış şlamlar 

    07 04 12 
07 04 11-də qeyd olunandan başqa sənaye sahəsində tullantı sularının 
emalından yaranmış şlamlar 

    07 05 12 
07 05 11-də qeyd olunandan başqa sənaye sahəsində tullantı sularının 
emalından yaranmış şlamlar 

    07 06 12 
07 06 11-də qeyd olunandan başqa sənaye sahəsində tullantı sularının 
emalından yaranmış şlamlar 

    07 07 12 
07 07 11-də qeyd olunandan başqa sənaye sahəsində tullantı sularının 
emalından yaranmış şlamlar 

    10 01 21 
07 01 20-də qeyd olunandan başqa sənaye sahəsində tullantı sularının 
emalından yaranmış şlamlar 

    10 01 23 
10 01 22-də qeyd olunandan başqa buxar qazanlarının təmizlənməsindən 
yaranmış su şlamları 

    10 01 26 su soyutma prosesində yaranmış tullantılar 

    10 02 12 
10 02 11-də qeyd olunandan başqa su soyutma prosesində yaranmış 
tullantılar 

    10 02 15 digər şlamlar və filtrasiya çöküntüləri 

    10 03 28  
10 03 27-də qeyd olunandan başqa su soyutma prosesində yaranmış 
tullantılar 

    10 04 10  
10 04 09-də qeyd olunandan başqa su soyutma prosesində yaranmış 
tullantılar 
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    10 05 09  
10 05 08-də qeyd olunandan başqa su soyutma prosesində yaranmış 
tullantılar 

    10 06 10  
10 06 09-də qeyd olunandan başqa su soyutma prosesində yaranmış 
tullantılar 

    10 07 08  
10 07 07-də qeyd olunandan başqa su soyutma prosesində yaranmış 
tullantılar 

    10 08 20  
10 08 19-də qeyd olunandan başqa su soyutma prosesində yaranmış 
tullantılar 

    10 11 20  
10 11 19-də qeyd olunandan başqa sənaye sahəsində tullantı sularının 
emalından yaranmış bərk tullantılar 

    10 12 13 sənaye sahəsində tullantı sularının emalından yaranmış şlam  

    11 01 10 11 01 09-də qeyd olunandan başqa şlamlar və filtrasiya çöküntüləri 

    12 01 15 12 01 14-də qeyd olunandan başqa mexaniki emal şlamları 

    16 10 02 16 10 01-də qeyd olunandan başqa digər sulu maye tullantıları 

    16 10 04 16 10 03-də qeyd olunandan başqa su konsentratlar 

    19 08 12 
19 08 11-də qeyd olunandan başqa sənaye tullantı suyunun bioloji 
emalından yaranmış tullantılar 

    19 08 14 
19 08 13-də qeyd olunandan başqa digər sənaye tullantı suyunun emalından 
yaranmış tullantılar 

    19 13 04 
19 13 03-də qeyd olunandan başqa torpağın remediasiyasından yaranmış 
şlamlar 

    19 13 06 
19 13 05-də qeyd olunandan başqa qrunt sularının remediasiyasından 
yaranmış şlamlar 

    19 13 08 
19 13 07-də qeyd olunandan başqa qrunt sularının remediasiyasından 
yaranmış sulu maye tullantıları və su konsentratları 

   1 Təhlükəli  

    04 02 19* 
sənaye sahəsində tullantı sularının emalından yaranmış tərkibində təhlükəli 
maddələr olan şlamlar  

    05 01 09* 
sənaye sahəsində tullantı sularının emalından yaranmış tərkibində təhlükəli 
maddələr olan şlamlar  

    06 05 02* 
istismar sahəsində tullantı sularının emalından yaranmış tərkibində təhlükəli 
maddələr olan şlamlar 

    07 01 11* 
sənaye sahəsində tullantı sularının emalından yaranmış tərkibində təhlükəli 
maddələr olan şlamlar 

    07 02 11* 
sənaye sahəsində tullantı sularının emalından yaranmış tərkibində təhlükəli 
maddələr olan şlamlar 

    07 03 11* 
sənaye sahəsində tullantı sularının emalından yaranmış tərkibində təhlükəli 
maddələr olan şlamlar 

    07 04 11* 
sənaye sahəsində tullantı sularının emalından yaranmış tərkibində təhlükəli 
maddələr olan şlamlar 

    07 05 11* 
sənaye sahəsində tullantı sularının emalından yaranmış tərkibində təhlükəli 
maddələr olan şlamlar 

    07 06 11* 
sənaye sahəsində tullantı sularının emalından yaranmış tərkibində təhlükəli 
maddələr olan şlamlar 

    07 07 11* 
sənaye sahəsində tullantı sularının emalından yaranmış tərkibində təhlükəli 
maddələr olan şlamlar 

    10 01 20* 
sənaye sahəsində tullantı sularının emalından yaranmış tərkibində təhlükəli 
maddələr olan şlamlar 

    10 01 22* 
buxar qazanlarının təmizlənməsindən yaranmış tərkibində təhlükəli maddələr 
olan su şlamları 

    10 11 19* 
sənaye sahəsində tullantı sularının emalından yaranmış tərkibində təhlükəli 
maddələr olan bərk tullantılar 

    11 01 09* tərkibində təhlükəli maddələr olan şlamlar və filtrasiya çöküntüləri 

    11 02 07* tərkibində təhlükəli maddələr olan digər tullantılar 
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    12 01 14* tərkibində təhlükəli maddələr olan mexaniki emal şlamları  

    16 10 01* tərkibində təhlükəli maddələr olan sulu maye tullantıları 

    16 10 03* tərkibində təhlükəli maddələr olan su konsentratlar 

    19 08 11* 
tərkibində təhlükəli maddələr olan sənaye tullantı suyunun bioloji emalından 
yaranmış şlamlar 

    19 08 13* 
tərkibində təhlükəli maddələr olan digər sənaye tullantı suyunun emalından 
yaranmış şlamlar 

    19 13 03* 
torpağın remediasiyasından yaranmış, tərkibində təhlükəli maddələr olan 
şlamlar 

    19 13 05* 
qrunt sularının remediasiyasından yaranmış, tərkibində təhlükəli maddələr 
olan şlamlar 

    19 13 07* 
qrunt sularının remediasiyasından yaranmış, tərkibində təhlükəli maddələr 
olan sulu maye tullantıları və tullantı su konsentratları 

  03.22 Tərkibində karbohidrogen olan şlamlar 

   1 Təhlükəli 

    01 05 05* tərkibində yağ olan qazma məhlulları və tullantıları 

    10 02 11* tərkibində yağ olan su soyutma prosesindən yaranmış tullantılar 

    10 03 27* tərkibində yağ olan su soyutma prosesindən yaranmış tullantılar 

    10 04 09* tərkibində yağ olan su soyutma prosesindən yaranmış tullantılar 

    10 05 08* tərkibində yağ olan su soyutma prosesindən yaranmış tullantılar 

    10 06 09* tərkibində yağ olan su soyutma prosesindən yaranmış tullantılar 

    10 07 07* tərkibində yağ olan su soyutma prosesindən yaranmış tullantılar 

    10 08 19* tərkibində yağ olan su soyutma prosesindən yaranmış tullantılar 

    12 03 01* sulu yuyucu məhlullar 

    12 03 02* buxarla yağsızlaşdırmadan yaranmış tullantılar 

    16 07 08* tərkibində yağ olan tullantılar 

    19 08 10* 
19 08 09-də qeyd olunandan başqa yağın/suyun ayırmasından yaranmış piy 
və yağ qarışığı 

    19 11 03* sulu maye tullantıları 

 03.3 Tullantıların emalından yaranmış şlam və maye tullantıları 

  03.31 Tullantıların emalından yaranmış şlam və maye tullantıları 

   0 Təhlükəsiz 

    
19 02 06   19 02 05-də qeyd olunanlardan başqa fiziki/kimyəvi emal nəticəsində 

yaranmış şlamlar 

    
19 04 04  şüşələşmiş tullantıların bərkiməsi nəticəsində yaranmış sulu maye tullantıları 

    
19 06 03  məişət tullantılarının anaerob emalından yaranmış tullantılar 

    
19 06 04  məişət tullantılarının anaerob emalından yaranmış bərk materiallar 

    
19 06 05  heyvan və bitki tullantılarının anaerob emalından yaranmış tullantılar  

    
19 06 06  heyvan və bitki tullantılarının emalından yaranmış bərk tullantılar 

    
19 07 03  19 07 02-də qeyd olunandan başqa zibilxanalarda əmələ gələn çirkab sular 

    
19 11 06  19 11 05-də qeyd olunanlardan başqa sənaye sahəsində tullantı sularının 

emalından yaranmış şlamlar 

   1 Təhlükəli 
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19 02 05*  tərkibində təhlükəli maddələr olan fiziki/kimyəvi emal nəticəsində yaranmış 

şlamlar 

    
19 02 08*  

tərkibində təhlükəli maddələr olan maye yanacaq tullantıları 

    
19 02 11*  

tərkibində təhlükəli maddələr olan digər tullantılar 

    
19 07 02*  

tərkibində təhlükəli maddələr olan zibilxanalarda əmələ gələn çirkab sular 

    
19 11 05*  tərkibində təhlükəli maddələr olan sənaye sahəsində tullantı sularının 

emalından yaranmış şlamlar  

05 Tibbi və bioloji tullantılar 

 05.1 Bioloji və tibbi tullantılar 

  05.11 Səhiyyə obyektlərində əmələ gələn infeksion tullantılar 

   1 Təhlükəli  

    18 01 03* 
infeksiyanın yayılmasının qarşısını almaq üçün toplanması və utilizasiyası 
xüsusi tələblərə tabe olan tullantılar 

  05.12 Baytarlıq obyektlərində əmələ gələn infeksion tullantılar  

   1 Təhlükəli  

    18 02 02* 
infeksiyanın yayılmasının qarşısını almaq üçün toplanması və utilizasiyası 
tələb olunan tullantılar 

 05.2 Qeyri-infeksion tibbi tullantılar 

  05.21 Səhiyyə obyektlərində əmələ gələn infeksion tullantılar 

   0 Təhlükəsiz 

    18 01 01 təbabətdə istifadə olunan iti kəsici alətlər (18 01 03 istisna olmaqla) 

    18 01 02 
bədən hissələri və orqanları, qan kisələri və qan konservantları da daxil 
olmaqla (18 01 03 istisna olmaqla) 

    18 01 04 
infeksiyanın yayılmasının qarşısını almaq üçün toplanması və utilizasiyası 
tələb olunan tullantılar (məsələn, sarğı materialları, gips sarğıları, alt paltarı, 
birdəfəlik geyim, salfetlər və s.) 

  05.22 Baytarlıq obyektlərində əmələ gələn qeyri-infeksion tullantılar 

   0 Təhlükəsiz 

    18 02 01 təbabətdə istifadə olunan iti kəsici alətlər (18 02 02 istisna olmaqla) 

    18 02 03 
infeksiyanın yayılmasının qarşısını almaq üçün toplanması və utilizasiyası 
tələb olunan tullantılar 

06 Metal tullantıları   

 06.1 Qara metal tullantıları 

  06.11 Qara metal tullantıları və metal qırıntıları 

   0 Təhlükəsiz 

    10 02 10 təkrar əridilmiş dəmir üzərində yaranmış oksid (dəmir yanığı) 

    10 12 06 zədələnmiş qəliblər 

    12 01 01 qara metal qırıntıları və tornalar 

    12 01 02 qara metal tozları və hissəcikləri 

    16 01 17 qara metal tullantıları 

    17 04 05 dəmir və polad tullantıları 

    19 01 02 kül qalığından təmizlənən qara metallar 

    19 10 01 dəmir və polad tullantıları 

    19 12 02 qara metal tullantıları 

 06.2 Əlvan metal tullantıları və qalıqları 

  06.23 Digər alüminium tullantıları 

   0 Təhlükəsiz 

    17 04 02 alüminium 
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  06.24 Mis tullantıları 

   0 Təhlükəsiz 

    17 04 01 mis, bürünc, latun 

  06.25 Qurğuşun tullantıları 

   0 Təhlükəsiz 

    17 04 03 qurğuşun 

  06.26 Digər əlvan metal tullantıları 

   0 Təhlükəsiz 

    11 05 01 bərk sink   

    12 01 03 əlvan metal qırıntıları və tornalar 

    12 01 04 əlvan metal tozları və hissəcikləri 

    16 01 18 əlvan metallar 

    17 04 04 sink 

    17 04 06 qalay  

    17 04 11 17 04 10-da qeyd olunandan başqa kabellər 

    19 10 02 əlvan metal tullantılar 

    19 12 03 əlvan metallar 

 06.3 Qarışıq metal tullantıları (qara və əlvan metallar) 

  06.31 Qarışıq metaldan qablaşdırmalar 

   0 Təhlükəsiz 

    15 01 04 qablaşdırmada istifadə edilmiş metal tullantıları  

  06.32 Qablaşdırmada istifadə edilmiş digər qarışıq metal tullantıları  

   0 Təhlükəsiz 

    02 01 10 metal tullantıları  

    17 04 07 qarışıq metal 

    20 01 40  metallar 

07 Qeyri-metal tullantıları  

 07.1 Şüşə tullantıları  

  07.11 Qablaşdırmada istifadə edilmiş şüşə  

   0 Təhlükəsiz 

    15 01 07 qablaşdırmada istifadə edilmiş şüşə  

  07.12 Digər şüşə tullantılar 

   0 Təhlükəsiz 

    10 11 12 10 11 11-də qeyd olunandan başqa digər şüşə tullantılar 

    16 01 20 şüşə  

    17 02 02 şüşə  

    19 12 05 şüşə  

    20 01 02 şüşə  

   1 Təhlükəli  

    10 11 11* kiçik hissələrdən ibarət ağır metal tərkibli şüşə tullantıları və şüşə tozu 
(məsələn katod şüa boruları) 

 07.2 Kağız və karton tullantıları 

  07.21 Qablaşdırmada istifadə olunan kağız və karton tullantıları 

   0 Təhlükəsiz 

    15 01 01 qablaşdırmada istifadə olunan kağız və karton 

  07.23 Digər kağız və karton tullantıları 

   0 Təhlükəsiz 

    19 12 01 kağız və karton 
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    20 01 01 kağız və karton 

 07.3 Rezin tullantılar 

  07.31 İstifadə edilmiş şinlər 

   0 Təhlükəsiz 

    16 01 03 istismar müddəti bitmiş şinlər 

 07.4 Plastik tullantılar 

  07.41 Plastik qablaşdırma tullantıları 

   0 Təhlükəsiz 

    15 01 02 plastik qablaşdırma tullantıları 

  07.42 Digər plastik tullantılar 

   0 Təhlükəsiz 

    02 01 04 plastik tullantılar (qablaşdırma tullantıları istisna olmaqla) 

    07 02 13 plastik tullantılar 

    12 01 05 plastik qırıntılar  

    16 01 19 plastik  

    17 02 03 plastik  

    19 12 04 plastik və rezin  

    20 01 39 plastik  

 07.5 Taxta tullantıları 

  07.51 Taxta qablaşdırma tullantıları 

   0 Təhlükəsiz 

    15 01 03 taxta qablaşdırma 

  07.52 Taxta kəpəyi və yonqar tullantıları 

   0 Təhlükəsiz 

    03 01 05 
03 01 04-də qeyd olunandan başqa taxta kəpəyi, yonqar, ağac-yonqar 
lövhələr (DSP) və birqatlı faner 

   1 Təhlükəli 

    03 01 04* 
tərkibində təhlükəli maddələr olan taxta kəpəyi, yonqar, ağac-yonqar lövhələr 
(DSP) və birqatlı faner 

  07.53 Digər taxta tullantıları 

   0 Təhlükəsiz 

    03 01 01 ağac qabığı və mantar tullantıları 

    03 03 01 ağac qabığı və mantar tullantıları 

    17 02 01  taxta  

    19 12 07 19 12 06 qeyd olunandan başqa digər taxta 

    20 01 38 20 01 37 qeyd olunandan başqa digər taxta 

   1 Təhlükəli 

    19 12 06* tərkibində təhlükəli maddələr olan taxta 

    20 01 37* tərkibində təhlükəli maddələr olan taxta 

 07.6 Toxuculuq məhsullarının tullantıları 

  07.61 Köhnəlmiş paltar 

   0 Təhlükəsiz 

    20 01 10 paltarlar 

  07.62 Qarışıq toxuculuq məmulatları tullantıları 

   0 Təhlükəsiz 

    04 02 09 Kompozit materialların tullantıları (hopdurulmuş parça, elastomer, plastomer) 

    04 02 10 təbii məhsullardan üzvi maddələr (məsələn, sürtgü materialı, mum) 

    04 02 21 emal edilməmiş toxuculuq liflərindən yaranmış tullantılar 
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    04 02 22 emal edilmiş toxuculuq liflərindən yaranmış tullantılar 

    15 01 09 toxuculuq məmulatlarından qablaşdırma 

    19 12 08 toxuculuq məmulatları 

    20 01 11 toxuculuq məmulatları 

  07.63 Dəri tullantılar 

   0 Təhlükəsiz 

    04 01 01 lət və külləmə (xammalın kül mayesində emalı) tullantıları 

    04 01 02 əhəng ilə gübrələmə zamanı yaranmış tullantı 

    04 01 08 
tərkibində xrom olan aşılanmış dəri (mavi qoruyucu örtük, kəsiklər, dəri tozu) 
tullantıları 

 07.7 Polixlorlaşdırılmış benifil (PXB) tərkibli tullantılar 

  07.71 Polixlorlaşdırılmış benifil tərkibli yağlar 

   1 Təhlükəli  

    13 01 01* polixlorlaşdırılmış benifil (PXB) tərkibli hidravlik yağlar 

    13 03 01* polixlorlaşdırılmış benifil (PXB) tərkibli izolyasiya və transmissiya  

  07.72 Polixlorlaşdırılmış benifil (PXB) tərkibli və ya onunla çirklənmiş avadanlıq 

   1 Təhlükəli  

    16 01 09* polixlorlaşdırılmış benifil (PXB) tərkibli komponentlər 

    16 02 09* polixlorlaşdırılmış benifil (PXB) tərkibli transformatorlar və kondensatorlar 

    16 02 10* 
16 02 09-də qeyd olunandan başqa polixlorlaşdırılmış benifil (PXB) tərkibli və 
ya onunla çirklənmiş avadanlıqlar 

  07.73 Polixlorlaşdırılmış benifil (PXB) tərkibli söküntü və tikinti tullantıları  

   1 Təhlükəli  

    17 09 02* 
Polixlorlaşdırılmış benifil (PXB) tərkibli söküntü və tikinti tullantıları (məsələn, 
PXB tərkibli kipləşdiricilər, qatran əsaslı PXB tərkibli döşəmələr, PXB tərkibli 
tıxanmış minalanma qurğusu, PXB tərkibli kondensatorlar) 

08 İstismara yararsız (köhnəlmiş, istismar müddəti bitmiş) avadanlıqlar 

 08.1 İstismara yararsız (köhnəlmiş, qəzalı və ya istismar müddəti bitmiş) nəqliyyat vasitələri 

  08.12 Digər yararsız (köhnəlmiş, qəzalı və ya istismar müddəti bitmiş) nəqliyyat vasitələri 

   0 Təhlükəsiz 

    16 01 06 
 mayeləri (yağlar, yanacaq, antifriz) və digər təhlükəli komponentləri olmayan 
istismar müddəti bitmiş nəqliyyat vasitələri 

   1 Təhlükəli 

    16 01 04* istismar müddəti bitmiş nəqliyyat vasitələri 

 08.2 İstifadəyə yararsız elektrik və elektron avadanlıqlar 

  
08.21 Ev təsərrüfatlarında istifadəyə yararsız (nasaz, köhnəlmiş, istismar müddəti bitmiş) 
avadanlıqlar 

   1 Təhlükəli 

    16 02 11* 
tərkibində xlorfluorkarbon (HCFC, HFC), qazlardan ibarət olan istifadəyə 
yararsız (nasaz, köhnəlmiş, istismar müddəti bitmiş) avadanlıqlar 

    20 01 23* 
xlorftuorkarbon tərkibli istifadəyə yararsız (nasaz, köhnəlmiş, istismar 
müddəti bitmiş) avadanlıqlar 

  
08.23 Digər istifadəyə yararsız (nasaz, köhnəlmiş, istismar müddəti bitmiş) elektrik və elektron 
avadanlıqlar   

   0 Təhlükəsiz 

    09 01 10 batareyası olmayan birdəfəlik fotokameralar 

    09 01 12 
09 01 11-də qeyd olunandan başqa batareyası olmayan birdəfəlik 
fotokameralar  

    16 02 14 
16 02 09 və 16 02 13-də qeyd olunanlardan başqa digər istifadəyə yararsız 
(nasaz, köhnəlmiş, istismar müddəti bitmiş) avadanlıqlar 
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    20 01 36  
20 01 21, 20 01 23 və 20 01 35-də qeyd olunanlardan başqa digər istifadəyə 
yararsız (nasaz, köhnəlmiş, istismar müddəti bitmiş)  elektrik və elektron 
avadanlığı 

   1 Təhlükəli  

    09 01 11* 
16 06 01, 16 06 02 və ya  16 06 03-ə daxil edilmiş batareyası olan birdəfəlik 
kameralar  

    16 02 13* 
16 02 09 - 16 02 12-də qeyd olunanlardan başqa tərkibində təhlükəli 
komponentlər olan istifadəyə yararsız (nasaz, köhnəlmiş, istismar müddəti 
bitmiş) avadanlıqlar 

    20 01 35* 
20 01 21 və 20 01 23-də qeyd olunandan başqa tərkibində təhlükəli 
komponentlər olan istifadəyə yararsız (nasaz, köhnəlmiş, istismar müddəti 
bitmiş) elektrik və elektron avadanlıqları  

 08.4 İstismara yararsız maşın və avadanlıqların komponentləri 

  08.41 İstifadə olunmuş batareya və akkumulyator tullantıları  

   0 Təhlükəsiz 

    16 06 04 qələvi tərkibli batareyalar (16 06 03 istisna olmaqla) 

    16 06 05 digər batareya və akkumulyatorlar 

    20 01 34 20 01 33-də qeyd olunandan başqa batareya və akkumulyatorlar 

   1 Təhlükəli  

    16 06 01* qurğuşun tərkibli batareyaları 

    16 06 02* Ni-Cd batareyaları 

    16 06 03* civə tərkibli batareyalar 

    20 01 33* 
16 06 01, 16 06 02 və ya 16 06 03-ə daxil edilmiş batareya və 
akkumulyatorlar çeşidlənməmiş batareya və batareyası olan akkumulyatorlar  

  08.43 Digər istismara yararsız maşın və avadanlıq komponentləri 

   0 Təhlükəsiz 

    16 01 12 16 01 11-də qeyd olunandan başqa digər əyləc diskləri 

    16 01 16 mayeləşdirilmiş qaz üçün çənlər 

    16 01 22 ayrıca müəyyən olunmayan komponentlər 

    16 02 16 
16 02 15-də qeyd olunandan başqa İstismara yararsız (köhnəlmiş, qəzalı və 
ya istismar müddəti bitmiş) avadanlıqdan əldə edilmiş komponentlər 

   1 Təhlükəli  

    16 01 07* yağ filtrləri (süzgəcləri) 

    16 01 08* civə tərkibli komponentlər  

    16 01 10* partlayıcı komponentlər (məsələn hava yastıqları) 

    16 01 21* 
16 01 07- 16 01 11 və 16 01 13, 16 01 14-də qeyd olunanlardan başqa 
təhlükəli komponentlər 

    16 02 15* istismara yararsız avadanlıqdan əldə edilmiş təhlükəli komponentlər 

    20 01 21* lüminessent lampalar və digər civə tərkibli tullantılar 

09 Heyvan və bitki mənşəli tullantıları 

 09.1 Heyvan mənşəli tullantılar və qarışıq qida tullantıları 

  09.11 Qida məhsullarının hazırlanması zamanı yaranmış heyvan mənşəli tullantılar 

   0 Təhlükəsiz 

    02 01 02 heyvan toxumalarından yaranmış tullantılar 

    02 02 01 yuma və təmizləmə zamanı yaranmış şlamlar 

    02 02 02 heyvan toxumalarından yaranmış tullantılar 

    02 02 03 istehlak və emal üçün yararsız materiallar 

    02 05 01 istehlak və emal üçün yararsız materiallar 

  09.12 Qida məhsullarının hazırlanması zamanı yaranmış qarışıq tullantılar 

   0 Təhlükəsiz  
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    02 03 02 konservantların tullantıları 

    02 06 02 konservantların tullantıları 

    19 08 09 
tərkibində yeməli yağ və piy olan yağ/suyun ayrılmasından yaranmış yağ və 
piy qarışığı 

    20 01 08 bioçürüməyə məruz qalmış mətbəx və yeməkxana tullantıları 

    20 01 25 qida yağı və piyi 

 09.2 Bitki mənşəli tullantılar 

  09.21 Yaşıllıq tullantıları 

   0 Təhlükəsiz 

    02 01 07 meşə təsərrüfatında yaranmış tullantılar 

    20 02 01 bioçürüməyə məruz qalmış tullantılar 

  09 22 Qida məhsullarının hazırlanması zamanı yaranmış bitki mənşəli tullantılar 

   0 Təhlükəsiz 

    02 01 01 yuma və təmizləmə zamanı yaranmış tullantılar 

    02 01 03 bitki toxumalarından yaranmış tullantılar 

    02 03 01 yuma, təmizləmə, soyulma və ayırma nəticəsində yaranmış tullantılar 

    02 03 03 həll oluna bilən ekstraktlardan yaranmış tullantılar 

    02 03 04 istehlak və emal üçün yararlı olmayan materiallar 

    02 06 01 istehlak və emal üçün yararlı olmayan materiallar 

    02 07 01 
xam materialın yuyulması, təmizlənməsi və mexaniki bərpası zamanı 
yaranmış tullantılar 

    02 07 02 spirtin distillə edilməsi zamanı yaranmış tullantılar 

    02 07 04 istehlak və emal üçün yararlı olmayan materiallar 

 09.3 Heyvanların ifrazatları (peyin) 

  09.31 Heyvanların ifrazatları (peyin) 

   0 Təhlükəsiz 

    02 01 06 
ayrıca toplanmış və əmələ gəldiyi ərazidən kənarda emal edilmiş heyvan 
nəcisi, sidiyi və peyindən (o cümlədən samandan) yaranmış tullantılar, 
tullantı suları 

10 Qarışıq adi tullantılar  

 10.1 Ev təsərrüfatının nəticəsi olan tullantılar və oxşar (məişət) tullantıları 

  10.11 Ev təsərrüfatının nəticəsi olan tullantılar 

   0 Təhlükəsiz 

    20 03 01 qarışıq məişət tullantıları 

    20 03 02 bazar və market tullantıları 

    20 03 07 iri ölçülü tullantılar 

    20 03 99 digər qruplara daxil edilməyən məişət tullantıları 

  10.12 Küçələrin təmizlənməsi zamanı yığılan tullantılar 

   0 Təhlükəsiz 

    20 03 03 küçələrin təmizlənməsi zamanı yığılan qalıqlar 

 10.2 Qarışıq və çeşidlənməmiş tullantılar 

  10.21 Qarışıq qablaşdırma tullantıları 

   0 Təhlükəsiz 

    15 01 05 mürəkkəb tərkibli qablaşdırma tullantıları 

    15 01 06 qarışıq qablaşdırma tullantıları 

  10.22 Digər qarışıq və çeşidlənməmiş tullantılar 

   0 Təhlükəsiz 

    01 03 99  digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

    01 04 99  digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 
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    01 05 99  digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

    02 01 99  digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

    02 02 99  digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

    02 03 99  digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

    02 04 99  digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

    02 05 99  digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

    02 06 99 digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

    02 07 99 digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

    03 01 99  digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

    03 03 07  kağız və karton tullantısından mexaniki ayrılan tullantılar 

    
03 03 08  təkrar emal üçün nəzərdə tutulmuş kağız və kartonun çeşidlənməsi 

nəticəsində yaranmış tullantılar 

    03 03 99  digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

    04 01 99  digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

    04 02 99 digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

    05 01 99  digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

    05 06 99  digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

    05 07 99  digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

    06 01 99  digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

    06 02 99  digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

    06 03 99  digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

    06 04 99  digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

    06 06 99  digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

    06 07 99  digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

    06 08 99  digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

    06 09 99  digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

    06 10 99  digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

    06 11 99  digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

    06 13 99  digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

    07 01 99  digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

    07 02 99  digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

    07 03 99  digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

    07 04 99  digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

    07 05 99  digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

    07 06 99  digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

    07 07 99  digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

    08 01 99  digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

    08 02 99  digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

    08 03 99  digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

    08 04 99  digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

    09 01 07 tərkibində gümüş və ya gümüş birləşmələri olan fotoplyonka və foto kağız  

    09 01 08 
tərkibində gümüş və ya gümüş birləşmələri olmayan fotoplyonka və foto 
kağız 

    09 01 99 digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

    10 01 99 digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

    10 02 99  digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

    10 03 99  digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

    10 04 99  digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 
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    10 05 99  digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

    10 06 99 digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

    10 07 99 digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

    10 08 99 digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

    10 09 99 digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

    10 10 99 digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

    10 11 99 digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

    10 12 99 digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

    10 13 99 digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

    11 01 99 digər qruplara daxil edilməyən tullantılar  

    11 02 99 digər qruplara daxil edilməyən tullantılar  

    11 05 99 digər qruplara daxil edilməyən tullantılar  

    12 01 13 qaynaqdan yaranmış tullantılar 

    12 01 99 digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

    16 01 99 digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

    16 03 04 16 03 03-də qeyd olunandan başqa qeyri-üzvi tullantılar 

    16 03 06 16 03 05-də qeyd olunandan başqa üzvi tullantılar 

    16 07 99 digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

    19 01 99 digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

    19 02 99 digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

    19 05 99 digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

    19 06 99 digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

    19 08 01  kəpəklər 

    19 08 99  digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

    19 09 99  digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

    19 11 99  digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

    20 01 99 digər qruplara daxil edilməyən sair fraksiyalar 

   1 Təhlükəli  

    
09 01 06*  sənaye sahəsində fotoqrafiya tullantıların emalından yaranmış gümüş tərkibli 

tullantılar 

    16 03 03* tərkibində təhlükəli maddələr olan qeyri-üzvi tullantılar 

    16 03 05* tərkibində təhlükəli maddələr olan üzvi tullantılar 

    17 04 09*  təhlükəli maddələrlə çirkləndirilmiş metal tullantıları 

    17 04 10*  tərkibində yağ, daş kömür qatranı və digər təhlükəli maddələr olan kabellər 

    18 01 10*  stomatoloji xidmətlərdən yaranmış qarışıq tullantılar 

 10.3 Çeşidlənmiş tullantılar (qalıqlar) 

  10.32 Digər çeşidlənmiş tullantılar (qalıqlar) 

   0 Təhlükəsiz 

    19 02 03  yalnız təhlükəsiz tullantılardan ibarət olan əvvəlcədən qarışdırılmış tullantılar 

    19 02 10  19 02 08 və 19 02 09-də qeyd olunanlardan başqa yanğın təhlükəli tullantılar 

    19 05 01 məişət tullantılarının komposterlənməmiş fraksiyaları və oxşar tullantılar 

    19 05 02 heyvan və bitki tullantılarının komposterlənməmiş fraksiyaları 

    19 05 03 standartlarauyğun olmayan kompost  

    19 10 04 19 10 03-də qeyd olunandan başqa digər toz və pərğu (yüngül fraksiya) 

    19 10 06 19 10 05-də qeyd olunandan başqa digər fraksiyalar 

    19 12 10 yanar tullantılar (tullantıdan alınan yanacaq) 

    19 12 12 
19 12 11-də qeyd olunandan başqa tullantıların mexaniki emalından əldə 
edilmiş digər tullantılar (mineral qarışıqları daxil olmaqla) 
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   1 Təhlükəli  

    
19 02 04*  bir və daha çox təhlükəli tullantılardan ibarət olan əvvəlcədən qarışdırılan 

tullantılar 

    19 02 09*  tərkibində təhlükəli maddələr olan bərk yanar tullantılar 

    19 04 03*  süsələnməmiş bərk halda maddə 

    19 10 03* tərkibində təhlükəli maddələr olan toz və pərğu (yüngül fraksiya)  

    19 10 05* tərkibində təhlükəli maddələr olan digər fraksiyalar 

    19 12 11* 
tərkibində təhlükəli maddələr olan tullantıların emalından əldə edilmiş digər 
tullantılar (mineral qarışıqları daxil olmaqla) 

11 Ümumi şlamlar (quru qalıqlar) 

 11.1 Tullantı sularının emalından yaranmış şlamlar  

  11.11 Kanalizasiya sularının emalından yaranmış şlamlar 

   0 Təhlükəsiz 

    19 08 05 şəhər tullantı sularının emalından yaranmış şlamlar 

  11.12 Digər tullantı sularının emalından yaranmış bioloji parçalanmaya uğrayan şlamlar 

   0 Təhlükəsiz 

    02 02 04 sənaye sahəsində tullantı sularının emalından yaranmış şlamlar 

    02 03 05 sənaye sahəsində tullantı sularının emalından yaranmış şlamlar 

    02 04 03 sənaye sahəsində tullantı sularının emalından yaranmış şlamlar 

    02 05 02 sənaye sahəsində tullantı sularının emalından yaranmış şlamlar 

    02 06 03 sənaye sahəsində tullantı sularının emalından yaranmış şlamlar 

    02 07 05 sənaye sahəsində tullantı sularının emalından yaranmış şlamlar 

    03 03 11 
03 03 10-da qeyd olunanlardan başqa sənaye sahəsində tullantı sularının 
emalından yaranmış şlamlar  

 11.2 İçməli və texniki suyun təmizlənməsindən yaranmış şlamlar  

  11.21 İçməli və texniki suların təmizlənməsindən yaranmış şlamlar 

   0 Təhlükəsiz 

    05 01 13 buxar qazanlarının suyunun şlamları (çöküntüsü) 

    19 09 02 su saflaşdırılmasından yaranmış şlamlar 

 11.4 Çirkab quyularının içindəki tullantılar 

  11.41 Çirkab quyularının içindəki tullantılar  

   0 Təhlükəsiz 

    20 03 04 Durulducu çənlərin çöküntüləri 

    20 03 06 kanalizasiya sularının təmizlənməsindən yaranmış tullantılar 

12 Mineral tullantılar  

 12.1 Tikinti və dağıntı tullantıları  

  12.11 Beton, kərpic və gips tullantıları 

   0 Təhlükəsiz 

    17 01 01 beton 

    17 01 02 kərpiclər 

    17 01 03 kirəmit və saxsı 

    17 01 07 17 01 06-də qeyd olunandan başqa beton, kərpic, kirəmit və saxsı qarışıqları 

    17 05 08 17 05 07-də qeyd olunandan başqa yol ballastı 

    17 08 02 17 08 01-də qeyd olunandan başqa gips əsaslı tikinti materialları 

   1 Təhlükəli  

    17 01 06* 
tərkibində təhlükəli maddələr beton, kərpic, kirəmit və saxsı qarışıqları və ya 
ayrıca fraksiyaları 
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    17 05 07* tərkibində təhlükəli maddələr olan yol ballastı 

    17 08 01* Təhlükəli maddələrlə çirkləndirilmiş gips əsaslı tikinti materialları 

  12.12 Hidrokarbonlaşmış yol səthi materialları tullantıları 

   0 Təhlükəsiz 

    17 03 02 17 03 01-də qeyd olunandan başqa bitum qarışıqları 

   1 Təhlükəli  

    17 03 01* tərkibində daş kömür qatranı olan bitum qarışıqları 

    17 03 03* daş kömür qatranı və qatran məhsulları 

  12.13 Qarışıq tikinti tullantıları  

   0 Təhlükəsiz 

    17 06 04 17 06 01 və 17 06 03-də qeyd olunanlardan başqa izolyasiya materialları 

    17 09 04 
17 09 01, 17 09 02 və 17 09 03-də qeyd olunanlardan başqa qarışıq tikinti və 
dağıntı tullantıları 

   1 Təhlükəli  

    17 02 04* 
tərkibində təhlükəli maddələr olan və ya onlarla çirkləndirilmiş odun, şüşə və 
plastik 

    17 06 03* 
tərkibində təhlükəli maddələr olan və ya onlardan ibarət digər izolyasiya 
materialları 

    17 09 01* tərkibində civə olan tikinti və dağıntı tullantıları 

    17 09 03* 
tərkibində təhlükəli maddələr olan digər tikinti və dağıntı tullantıları (qarışıq 
tullantılar da daxil olmaqla) 

 12.2 Asbest tullantıları  

  12.21 Asbest tullantıları 

   1 Təhlükəli  

    06 07 01* tərkibində asbest olan elektrolizdən yaranmış tullantılar 

    06 13 04* asbest emalından yaranmış tullantılar 

    10 13 09* asbest-sement emalından yaranmış tərkibində asbest olan tullantılar 

    15 01 11* 
boş preslənmiş konteynerlər də daxil olmaqla tərkibində təhlükəli bərk 
məsaməli material (məsələn, asbest) olan metal qablaşdırma tullantıları  

    16 01 11* tərkibində asbest olan əyləc üzlükləri 

    16 02 12* tərkibində asbest olan köhnəlmiş avadanlıqlar 

    17 06 01* tərkibində asbest olan izolyasiya materialları 

    17 06 05* tərkibində asbest olan tikinti materialları 

 12.3 Faydalı qazıntı tullantıları 

  12.31 Faydalı qazıntı tullantıları 

   0 Təhlükəsiz 

    01 01 01 Mineral xammal (metal filizi) qazıntılarında yaranmış tullantılar 

    01 01 02 mineral xammal (qeyri metal-filiz) qazıntılarında yaranmış tullantılar 

    01 03 06 01 03 04 və  01 03 05-də qeyd olunanlardan başqa qalıqlar  

    01 03 08 01 03 07-də qeyd olunanlardan başqa toz şəklində tullantılar 

    01 03 09 
01 03 07-də qeyd olunanlardan başqa giltorpaq istehsalından yaranmış 
qırmızı gil 

    01 04 08 
01 04 07-də qeyd olunanlardan başqa çınqıl və qırma daşdan yaranmış  
tullantılar 

    01 04 09 qum və gil tullantıları 

    01 04 10 01 04 07-də qeyd olunanlardan başqa digər toz şəklində tullantılar 

    01 04 11 
01 04 07-də qeyd olunanlardan başqa kalium-karbonat və daş duz emalında 
yaranmış tullantılar 

    01 04 12 
01 04 07 və 01 04 11-də qeyd olunanlardan başqa  faydalı qazıntıların 
yuyulmasından və təmizlənməsindən yaranmış qalıqlar və digər tullantılar 
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    01 04 13 
01 04 07-də qeyd olunanlardan başqa daş kəsimi və mişarlama zamanı  
yaranmış tullantılar 

    01 05 04 içməli su quyusu qazma işlərində yaranmış tullantılar 

    01 05 07 
01 05 05 və  01 05 06-da qeyd olunandan başqa quyuqazma işlərində 
yaranmış tərkibində barıt olan tullantılar 

    01 05 08 
01 05 05 və  01 05 06-da qeyd olunandan başqa tərkibində xlorid olan 
qazma məhlulları və tullantıları 

    02 04 01 təmizlənmədən və yuyulmadan yaranmış palçıq 

    08 02 02 tərkibində keramika materialları olan sulu şlamlar 

    10 11 10 
10 11 09-da qeyd olunandan başqa termik emaldan əvvəl qarışığın 
hazırlanmasından yaranmış tullantılar 

    10 12 01 termik emaldan əvvəl qarışığın hazırlanmasında yaranmış tullantılar 

    10 13 01 termik emaldan əvvəl qarışığın hazırlanmasında yaranmış tullantılar 

    19 08 02 qumdan təmizlənmədə yaranmış tullantılar 

    19 09 01 ilkin filtrasiyadan yaranmış bərk tullantılar 

    19 13 02 
19 13 01 bəndində göstəriləndən başqa torpağın remediasiyasından 
yaranmış bərk tullantılar 

    20 02 03 bioloji parçalanmaya uğramayan digər tullantılar 

   1 Təhlükəli  

    01 03 04* sulfid filizinin emalından yaranmış turşulu tullantılar 

    01 03 05* tərkibində təhlükəli maddələr olan digər qalıqlar 

    01 03 07* 
metal dəmir minerallarının fiziki və kimyəvi emalından yaranmış tərkibində 
təhlükəli maddələr olan digər tullantılar 

    01 04 07* 
qeyri metal filiz minerallarının fiziki və kimyəvi emalından yaranmış tərkibində 
təhlükəli maddələr olan tullantıları 

    01 05 06* 
tərkibində təhlükəli maddələr olan qazma məhlulları və digər qazma 
tullantıları 

    10 11 09* 
termik emaldan əvvəl qarışığın hazırlanmasından yaranmış tərkibində 
təhlükəli maddələr olan tullantılar 

    19 13 01* 
torpağın remediasiyasından yaranmış tərkibində təhlükəli maddələr olan bərk 
tullantılar 

 12.4 Yanma nəticəsində yaranmış tullantılar 

  12.41 Baca qazının təmizlənməsi nəticəsində yaranmış tullantılar 

   0 Təhlükəsiz 

    10 01 05 
baca qazının kükürdsüzləşdirilməsi nəticəsində kalsiumla reaksiyadan 
yaranmış bərk halda olan tullantılar 

    10 01 07 
baca qazının kükürdsüzləşdirilməsi nəticəsində kalsiumla reaksiyadan 
yaranmış bərk halda olan tullantılar 

    10 01 19 
10 01 05, 10 01 07 və 10 01 18-də qeyd olunandan başqa qazın 
təmizlənməsindən yaranmış tullantılar 

    10 02 08 10 02 07-də qeyd olunandan başqa qaz emalından yaranmış bərk tullantılar 

    10 02 14 
10 02 13–də qeyd olunandan başqa qaz emalından yaranmış şlamlar və 
filtrasiya çöküntüləri 

    10 03 20  10 03 19-da qeyd olunandan başqa baca qazının tozu  

    10 03 24 10 03 23-də qeyd olunandan başqa qaz emalından yaranmış bərk tullantılar 

    10 03 26 
10 03 25-də qeyd olunandan başqa qaz emalından yaranmış şlamlar və 
filtrasiya çöküntüləri 

    10 07 03 qaz emalından yaranmış bərk tullantılar 

    10 07 05 qaz emalından yaranmış şlamlar və filtrasiya çöküntüləri 

    10 08 16 10 08 15-də qeyd olunandan başqa baca qazının tozu 

    10 08 18 
10 08 17-də qeyd olunandan başqa baca qazı tozundan yaranmış şlamlar və 
filtrasiya çöküntüləri 
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    10 09 10 10 09 09-da qeyd olunandan başqa baca qazının tozu  

    10 10 10 10 10 09-da qeyd olunandan başqa baca qazının tozu  

    10 11 16 
10 11 15-də qeyd olunandan başqa baca qazı emalından yaranmış bərk 
tullantılar 

    10 11 18 
10 11 17-də qeyd olunandan başqa baca qazı emalından yaranmış şlamlar 
və filtrasiya çöküntüləri  

    10 12 05 qaz emalından yaranmış şlamlar və filtrasiya çöküntüləri 

    10 12 10 10 12 09-də qeyd olunandan başqa qaz emalından yaranmış bərk tullantılar  

    10 13 07 qaz emalından yaranmış şlamlar və filtrasiya çöküntüləri 

    10 13 13 10 13 12-də qeyd olunandan başqa qaz emalından yaranmış bərk tullantılar 

   1 Təhlükəli  

    10 01 18* 
qazın təmizlənməsindən yaranmış tərkibində təhlükəli maddələr olan 
tullantılar 

    10 02 07* qaz emalından yaranmış tərkibində təhlükəli maddələr olan bərk tullantılar 

    10 02 13* 
qaz emalından yaranmış tərkibində təhlükəli maddələr olan şlamlar və 
filtrasiya çöküntüləri  

    10 03 19* tərkibində təhlükəli maddələr olan baca qazının tozu 

    10 03 23* qaz emalından yaranmış tərkibində təhlükəli maddələr olan bərk tullantılar  

    10 03 25* tərkibində təhlükəli maddələr olan şlamlar və filtrasiya çöküntüləri 

    10 04 04* baca qazının tozu 

    10 04 06* qaz emalından yaranmış bərk tullantılar  

    10 04 07* qaz emalından yaranmış şlamlar və filtrasiya çöküntüləri 

    10 05 03* baca qazının tozu 

    10 05 05* qaz emalından yaranmış bərk tullantılar 

    10 05 06* qaz emalından yaranmış şlamlar və filtrasiya çöküntüləri 

    10 06 03* baca qazının tozu  

    10 06 06* qaz emalından yaranmış bərk tullantılar 

    10 06 07* qaz emalından yaranmış şlamlar və filtrasiya çöküntüləri 

    10 08 15* tərkibində təhlükəli maddələr olan baca qazının tozu  

    10 08 17* 
baca qazı tozundan yaranmış tərkibində təhlükəli maddələr olan şlamlar və 
filtrasiya çöküntüləri 

    10 09 09* tərkibində təhlükəli maddələr olan baca qazının tozu 

    10 10 09* tərkibində təhlükəli maddələr olan baca qazının tozu 

    10 11 15* 
baca qazı emalından yaranmış tərkibində təhlükəli maddələr olan bərk 
tullantılar 

    10 11 17* 
baca qazı emalından yaranmış tərkibində təhlükəli maddələr olan şlamlar və 
filtrasiya çöküntüləri 

    10 12 09* qaz emalından yaranmış tərkibində təhlükəli maddələr olan bərk tullantılar 

    10 13 12* qaz emalından yaranmış tərkibində təhlükəli maddələr olan bərk tullantılar 

    10 14 01* qaz təmizlənməsindən yaranmış tərkibində civə olan tullantılar 

    11 05 03* qaz emalından yaranmış bərk tullantılar 

  12.42 Termal emal və yanma nəticəsində yaranmış şlak və kül  

   0 Təhlükəsiz 

    06 09 02 fosforlu şlak 

    10 01 01 kül qalığı, şlak və kül tozu (10 01 04-də qeyd olunan kül tozundan başqa) 

    10 01 02 kömür külü 

    10 01 03 torf və emal edilməmiş odundan yaranmış kül tozu 

    10 01 15 
10 01 14-də qeyd olunandan başqa yandırma nəticəsində yaranmış kül 
qalığı, şlak və  kül tozu 

    10 01 17 10 01 16-də qeyd olunandan başqa yandırma nəticəsində yaranmış kül tozu 
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    10 01 24  mayeləşdirilmiş lay materiallarından yaranmış qum (çöküntü) 

    10 02 01 şlak emalından yaranmış tullantılar 

    10 02 02 emal edilməmiş şlak 

    10 03 16 10 03 15-də qeyd olunandan başqa şlaklar 

    10 03 22 
10 03 21-də qeyd olunandan başqa digər hissəciklər və toz (kürə dəyirmanı 
tozu da daxil olmaqla) 

    10 03 30 
10 03 29-də qeyd olunandan başqa qara tullantılar və duz şlakları emalından 
yaranmış tullantılar  

    10 05 01 ilkin və təkrar emaldan yaranmış şlaklar 

    10 05 04 digər hissəciklər və toz 

    10 05 11 10 05 10-da qeyd olunandan başqa digər şlaklar 

    10 06 01 ilkin və təkrar emaldan əldə olunmuş şlaklar 

    10 06 02 ilkin və təkrar emaldan əldə olunmuş tullantılar 

    10 06 04 digər hissəciklər və toz 

    10 07 01 ilkin və təkrar emaldan əldə olunmuş şlaklar 

    10 07 02 ilkin və təkrar emaldan əldə olunmuş tullantılar  

    10 07 04 digər hissəciklər və toz 

    10 08 04 hissəciklər və toz 

    10 08 09  digər şlaklar 

    10 08 11 10 08 10-də qeyd olunandan başqa tullantılar  

    10 09 03 soba şlakı 

    10 09 12 10 09 11-də qeyd olunandan başqa digər hissəciklər 

    10 10 03 soba şlakı 

    10 10 12 10 10 11-də qeyd olunandan başqa digər hissəciklər 

    10 12 03 hissəciklər və toz 

    11 05 02 sink külü 

   1 Təhlükəli  

    10 01 04* yağ külü və kül tozu  

    10 01 13* 
emulsiya halında yanacaq kimi istifadə olunan karbohidrogenlərdən 
yaranmış  kül  

    10 01 14* 
yandırma nəticəsində yaranmış tərkibində təhlükəli maddələr olan kül qalığı, 
şlak və kül tozu 

    10 01 16* yandırma nəticəsində yaranmış, tərkibində təhlükəli maddələr olan uçucu kül 

    10 03 04* ilkin istehsalat tullantıları 

    10 03 09* təkrar istehsalat tullantılar  

    10 03 15* 
su ilə təmasda olduqda tezalışan və ya istilik ayrılan təhlükəli miqdarda tez 
alışan qazlar  

    10 03 21* 
tərkibində təhlükəli maddələr olan digər hissəciklər və toz (kürə dəyirmanı 
tozu da daxil olmaqla) 

    10 03 29* duz şlakları emalından yaranmış tərkibində təhlükəli maddələr olan tullantılar 

    10 04 01* ilkin və təkrar istehsaldan yaranmış şlaklar 

    10 04 02* ilkin və təkrar istehsaldan yaranmış şlaklar və kül 

    10 04 05* digər hissəciklər və toz 

    10 05 10* 
su ilə təmasda olduqda tezalışan və ya istilik ayrılan şlaklar və təhlükəli 
miqdarda tez alışan qazlar 

    10 08 08*  ilkin və təkrar istehsaldan yaranmış duz şlakları 

    10 08 10* 
su ilə təmasda olduqda tezalışan və ya istilik ayrılan şlaklar və təhlükəli 
miqdarda tez alışan qazlar 

    10 09 11* tərkibində təhlükəli maddələr olan digər hissəciklər  

    10 10 11* tərkibində təhlükəli maddələr olan digər hissəciklər 
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 12.5 Müxtəlif mineral tullantılar 

  12.51 Süni mineral tullantılar 

   0 Təhlükəsiz 

    02 04 02 qeyri-spesifik kalsium karbonat 

    06 09 04 06 09 03-da qeyd olunandan başqa kalsiumla reaksiyada yaranmış tullantılar 

    06 11 01 titan dioksidi istehsalında kalsiumla reaksiyada yaranmış tullantılar 

    08 02 03 tərkibində keramika materiallar olan su suspenziyaları 

    10 03 05 giltorpaq tullantıları    

    10 09 14 10 09 13 -də qeyd olunandan başqa birləşdirici detalların tullantıları 

    10 11 03 şüşə lifli materiallardan yaranmış tullantılar 

    10 11 05 hissəciklər və toz 

    10 11 14 10 11 13-də qeyd olunandan başqa şüşə parıldatma və cilalama şlamları  

    10 12 08  
keramika, kərpic, kirəmit və inşaat məhsulları tullantıları (termik emaldan 
sonra) 

    10 12 12 
10 12 11-də qeyd olunandan başqa minalama prosesində yaranmış 
tullantılar 

    10 13 04 
əhəngin susuzlaşdırılması və hidratasiyası (nəmləndirilməsi) nəticəsində 
yaranmış tullantılar 

    10 13 06 hissəciklər və toz (10 13 12 və 10 13 13 istisna olmaqla)  

    10 13 10 
10 13 09-də qeyd olunandan başqa asbest sement istehsalından yaranmış 
tullantılar 

    10 13 11 
10 13 09 və 10 13 10-də qeyd olunanlardan başqa sement əsaslı 
kompozisiya materiallarının tullantıları  

    10 13 14 beton tullantıları və beton şlamları 

    12 01 17 12 01 16-də qeyd olunandan başqa partlayıcı maddələrin tullantıları 

    12 01 21 
12 01 20-də qeyd olunan istifadə edilmiş cilalama detalları və cilalama 
materialları 

   1 Təhlükəli  

    06 09 03* 
tərkibində təhlükəli maddələr olan və ya onlarla çirkləndirilmiş kalsium əsaslı 
reaksiyadan yaranmış tullantılar 

    10 11 13* tərkibində təhlükəli maddələr olan şüşə parıldatma və cilalama şlamları 

    10 12 11* minalama prosesində yaranmış tərkibində ağır metallar olan tullantılar 

    11 02 02* 
sink hidrometallurgiyasından yaranmış şlamlar (yarozit və hetit də daxil 
olmaqla) 

    12 01 16* tərkibində təhlükəli maddələr olan partlayıcı maddələrin tullantıları 

    12 01 20* 
tərkibində təhlükəli maddələr olan istifadə edilmiş cilalama detalları və 
cilalama materialları 

  12.52 Odadavamlı material tullantıları  

   0 Təhlükəsiz 

    
10 09 06  10 09 05-də qeyd olunandan başqa tökməyə məruz qalmayan özəklər və 

qəliblər 

    10 09 08  10 09 07-də qeyd olunandan başqa tökməyə məruz qalan özəklər və qəliblər 

    10 10 06  
10 10 05-də qeyd olunandan başqa tökməyə məruz qalmayan özəklər və 
qəliblər 

    10 10 08  10 10 07-də qeyd olunandan başqa tökməyə məruz qalan özəklər və qəliblər 

    16 11 02  
16 11 01-də qeyd olunandan başqa metallurgiya proseslərindən yaranmış 
karbon əsaslı qatlar və odadavamlı materiallar  

    16 11 04  
16 11 03-də qeyd olunandan başqa metallurgiya proseslərindən yaranmış 
digər karbon əsaslı qatlar və odadavamlı materiallar 

    16 11 06  
16 11 05-də qeyd olunandan başqa qeyri-metallurgiya proseslərindən 
yaranmış qatlar və odadavamlı materiallar 



 33 

   1 Təhlükəli  

    10 09 05*  
tərkibində təhlükəli maddələr olan tökməyə məruz qalmayan özəklər və 
qəliblər 

    10 09 07* tərkibində təhlükəli maddələr olan tökməyə məruz qalan özəklər və qəliblər 

    10 10 05*  
tərkibində təhlükəli maddələr olan tökməyə məruz qalmayan özəklər və 
qəliblər 

    10 10 07* 
tərkibində təhlükəli maddələr olan tökməyə məruz qalmayan özəklər və 
qəliblər 

    16 11 01*  
tərkibində təhlükəli maddələr olan metallurgiya proseslərindən yaranmış 
karbon əsaslı qatlar və odadavamlı materiallar 

    16 11 03*  
tərkibində təhlükəli maddələr olan metallurgiya proseslərindən yaranmış 
digər karbon əsaslı qatlar və odadavamlı materiallar 

    16 11 05*  
tərkibində təhlükəli maddələr olan qeyri-metallurgiya proseslərindən 
yaranmış qatlar və odadavamlı materiallar 

 12.6   Çirklənmiş torpaq  

  12.61 Çirklənmiş torpaq  

   0 Təhlükəsiz 

    17 05 04  17 05 03-də qeyd olunandan başqa torpaq və daşlar 

    20 02 02  torpaq və daşlar 

   1 Təhlükəli  

    05 01 05* neft məhsullarının sızmasından yaranmış tullantılar 

    17 05 03* tərkibində təhlükəli maddələr olan torpaq və daşlar 

 12.7 Qazılmış torpaq, mədən tullantıları 

  12.71 Qazılmış torpaq, mədən tullantıları 

   0 Təhlükəsiz 

    17 05 06 17 05 05-də qeyd olunandan başqa qazma işləri zamanı çıxarılan qrunt 

   1 Təhlükəli 

    17 05 05* tərkibində təhlükəli maddələr olan qazma işləri zamanı çıxarılan qrunt 

 12.8 Tullantıların emalından yaranmış mineral tullantılar 

  12.81 Tullantıların emalından yaranmış mineral tullantılar 

   0 Təhlükəsiz 

    19 01 12 19 01 11-də qeyd olunandan başqa kül qalıqları və şlak 

    19 01 14 19 01 13-də göstəriləndən başqa kül tozu 

    19 01 16 19 01 15-də qeyd olunandan başqa buxar qazanlarının tozu 

    19 01 18 19 01 17-də qeyd olunandan başqa piroliz tullantıları 

    19 01 19  yataqların qumu 

    19 12 09  Minerallar (məs., qum, daş) 

   1 Təhlükəli 

    19 01 05* qaz emalından yaranmış filtrasiya çöküntüləri 

    19 01 06* qaz emalından yaranmış maye tullantıları və digər maye tullantıları 

    19 01 07* qaz emalından yaranmış bərk tullantılar 

    19 01 11* tərkibində təhlükəli maddələr olan kül qalıqları və şlak  

    19 01 13* tərkibində təhlükəli maddələr olan kül tozu 

    19 01 15* tərkibində təhlükəli maddələr olan buxar qazanlarının tozu 

    19 01 17* tərkibində təhlükəli maddələr olan piroliz tullantılar 

    19 04 02* kül tozu və digər baca qazı emalından yaranmış tullantılar 

    19 11 07* baca qazının təmizlənməsindən yaranmış tullantılar 

13 Bərkimiş, sabitləşmiş və şüşələnmiş tullantılar 

 13.1 Bərkimiş və ya sabitləşmiş tullantılar  
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  13.11 Bərkimiş və ya sabitləşmiş tullantılar 

   0 Təhlükəsiz  

    19 03 05 19 03 04-də qeyd olunandan başqa sabitləşmiş tullantılar 

    19 03 07 19 03 06-də qeyd olunandan başqa bərkimiş tullantılar 

   1 Təhlükəli  

    19 03 04* təhlükəli kimi qeyd olunan qismən sabitləşmiş tullantılar 

    19 03 06* təhlükəli kimi qeyd olunan bərkimiş tullantılar  

 13.2 Şüşələnmiş tullantılar 

  13.21 Şüşələnmiş tullantılar 

   0 Təhlükəsiz 

    19 04 01 Şüşələnmiş tullantılar 
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AVROPA TULLANTILAR SİYAHISI 
 

01 HASİLAT, MƏDƏN, KARXANA, MİNERALLARIN FİZİKİ VƏ KİMYƏVİ EMALINDAN 
YARANMIŞ TULLANTILAR  

01 01 mineral qazıntılar zamanı yaranmış tullantılar 

01 01 01 Mineral xammal (metal filizi) qazıntılarında yaranmış tullantılar 

01 01 02 mineral xammal (qeyri metal-filiz) qazıntılarında yaranmış tullantılar 

01 03 metal tərkibli faydalı qazıntıların fiziki və kimyəvi emalından yaranmış tullantılar 

01 03 04 sulfid filizinin emalından yaranmış turşulu tullantılar 

01 03 05* tərkibində təhlükəli maddələr olan digər qalıqlar 

01 03 06 01 03 04 və  01 03 05-də qeyd olunanlardan başqa qalıqlar 

01 03 07* metal dəmir minerallarının fiziki və kimyəvi emalından yaranmış tərkibində təhlükəli 
maddələr olan digər tullantılar 

01 03 08 01 03 07-də qeyd olunanlardan başqa toz şəklində tullantılar 

01 03 09 01 03 07-də qeyd olunanlardan başqa giltorpaq istehsalından yaranmış qırmızı gil 

01 03 99 digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

01 04 qeyri-metal tərkibli faydalı qazıntıların fiziki və kimyəvi emalından yaranmış 
tullantılar 

01 04 07* qeyri metal filiz minerallarının fiziki və kimyəvi emalından yaranmış tərkibində təhlükəli 
maddələr olan tullantıları 

01 04 08 01 04 07-də qeyd olunanlardan başqa çınqıl və qırma daşdan yaranmış  tullantılar 

01 04 09 qum və gil tullantıları 

01 04 10 01 04 07-də qeyd olunanlardan başqa digər toz şəklində tullantılar 

01 04 11 01 04 07-də qeyd olunanlardan başqa kalium-karbonat və daş duz emalında yaranmış 
tullantılar 

01 04 12 01 04 07 və 01 04 11-də qeyd olunanlardan başqa  faydalı qazıntıların yuyulmasında və 
təmizlənməsində yaranmış qalıqlar və digər tullantılar 

01 04 13 01 04 07-də qeyd olunanlardan başqa daş kəsimi və mişarlama zamanı  yaranmış 
tullantılar 

01 04 99 digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

01 05 quyuqazma işlərində və digər qazma işlərində yaranmış tullantılar 

01 05 04 içməli su quyusu qazma işlərində yaranmış tullantılar 

01 05 05* neft quyusu qazmasında yaranmış tullantılar 

01 05 06* tərkibində təhlükəli maddələr olan qazma məhlulları və digər qazma tullantıları 

01 05 07 01 05 05 və  01 05 06-da qeyd olunandan başqa quyuqazma işlərində yaranmış 
tərkibində barıt olan tullantılar 

01 05 08 01 05 05 və  01 05 06-da qeyd olunandan başqa tərkibində xlorid olan qazma məhlulları 
və tullantıları 

01 05 99 digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

02 KƏND, MEŞƏ VƏ SU TƏSƏRRÜFATI, BAĞÇILIQ, OVÇULUQ VƏ BALIQÇILIQ 
SAHƏLƏRİNDƏ, ƏRZAQ MƏHSULLARININ HAZIRLANMASINDA VƏ EMALINDA 
YARANMIŞ TULLANTILAR 

02 01 kənd, meşə və su təsərrüfatı, bağçılıq, ovçuluq və balıqçılıqda yaranmış tullantılar 

02 01 01 yuma və təmizləmə zamanı yaranmış tullantılar 

02 01 02 heyvan toxumalarından yaranmış tullantılar 

02 01 03 bitki toxumalarından yaranmış tullantılar 

02 01 04 plastik tullantılar (qablaşdırma tullantıları istisna olmaqla) 

02 01 06 ayrıca toplanmış və əmələ gəldiyi ərazidən kənarda emal edilmiş heyvan nəcisi, sidiyi və 
peyindən (o cümlədən samandan) yaranmış tullantılar, tullantı suları 

02 01 07 meşə təsərrüfatında yaranmış tullantılar 

02 01 08* tərkibində təhlükəli maddələr olan aqrokimyəvi tullantılar 

02 01 09 02 01 08-də qeyd olunandan başqa digər aqrokimyəvi tullantılar 

02 01 10 metal tullantıları 

02 01 99 digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 
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02 02 ət, balıq və digər heyvan mənşəli ərzaqların hazırlanması və emalından yaranmış 
tullantılar 

02 02 01 yuma və təmizləmə zamanı yaranmış şlamlar 

02 02 02 heyvan toxumalarından yaranmış tullantılar 

02 02 03 istehlak və emal üçün yararsız materiallar 

02 02 04 sənaye sahəsində tullantı sularının emalından yaranmış şlamlar 

02 02 99 digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

02 03 meyvə, tərəvəz, dənli bitkilər, yemək yağları, kakao, qəhvə, çay və tütün 
hazırlanmasında və emalında yaranmış tullantılar; konserv istehsalı; maya və maya 
ekstraktı istehsalatı, melassanın hazırlığı və qıcqırması  

02 03 01 yuma, təmizləmə, soyulma və ayırma nəticəsində yaranmış tullantılar 

02 03 02 konservantların tullantıları 

02 03 03 həll oluna bilən ekstraktlardan yaranmış tullantılar 

02 03 04 istehlak və emal üçün yararlı olmayan materiallar 

02 03 05 sənaye sahəsində tullantı sularının emalından yaranmış şlamlar 

02 03 99 digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

02 04 şəkər emalında yaranmış tullantılar 

02 04 01 təmizlənmədən və yuyulmadan yaranmış palçıq 

02 04 02 qeyri-spesifik kalsium karbonat 

02 04 03 sənaye sahəsində tullantı sularının emalından yaranmış şlamlar 

02 04 99 digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

02 05 süd məhsulları sənayesində yaranmış tullantılar 

02 05 01 istehlak və emal üçün yararsız materiallar 

02 05 02 sənaye sahəsində tullantı sularının emalından yaranmış şlamlar 

02 05 99 digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

02 06 çörəkbişirmə və qənnadı sənayesində yaranmış tullantılar 

02 06 01 istehlak və emal üçün yararlı olmayan materiallar 

02 06 02 konservantların tullantıları 

02 06 03 sənaye sahəsində tullantı sularının emalından yaranmış şlamlar 

02 06 99 digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

02 07 alkoqollu və alkoqolsuz içkilərin istehsalında yaranmış tullantılar (qəhvə, çay və 
kakao istisna olmaqla) 

02 07 01 xam materialın yuyulması, təmizlənməsi və mexaniki bərpası zamanı yaranmış tullantılar 

02 07 02 spirtin distillə edilməsi zamanı yaranmış tullantılar 

02 07 03 kimyəvi emaldan yaranmış tullantılar 

02 07 04 istehlak və emal üçün yararlı olmayan materiallar 

02 07 05 emaldan yaranmış axıntılar 

02 07 99 digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

03 TAXTA EMALINDA VƏ PANELLƏRİN, MEBELLƏRİN, SELLÜLOZ, KAĞIZ VƏ 
KARTONLARIN İSTEHSALINDA YARANMIŞ TULLANTILAR 

03 01 taxta emalında, panellərin və mebellərin istehsalında yaranmış tullantılar 

03 01 01 ağac qabığı və mantar tullantıları 

03 01 04* tərkibində təhlükəli maddələr olan taxta kəpəyi, yonqar, ağac-yonqar lövhələr (DSP) və 
birqatlı faner 

03 01 05 03 01 04-də qeyd olunandan başqa taxta kəpəyi, yonqar, ağac-yonqar lövhələr (DSP) və 
birqatlı faner 

03 01 99 digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

03 02 odunun konservasiyasından yaranmış tullantılar 

03 02 01* halogenləşdirilməmiş üzvi ağac konservantları 

03 02 02* xlor üzvi ağac konservantları 

03 02 03* metal üzvi ağac konservantları 

03 02 04* qeyri-üzvi ağac konservantları 

03 02 05* tərkibində təhlükəli maddələri olan digər ağac konservantları 

03 02 99 digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 
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03 03 sellüloz, kağız və karton istehsalında və emalında yaranmış tullantılar 

03 03 01 ağac qabığı və mantar tullantıları 

03 03 02 kül şlamları 

03 03 05 kağızın təkrar emalında yaranmış boya (rəng) şlamları 

03 03 07 kağız və karton tullantısından mexaniki ayrılan tullantılar 

03 03 08 təkrar emal üçün nəzərdə tutulmuş kağız və kartonun çeşidlənməsi nəticəsində yaranmış 
tullantılar 

03 03 09 əhəng palçığı 

03 03 10 mexaniki ayırma zamanı yaranmış lif tullantıları, lif, filtr və örtük şlamları,  

03 03 11 03 03 10-da qeyd olunanlardan başqa sənaye sahəsində tullantı sularının emalından 
yaranmış şlamlar 

03 03 99 digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

04 DƏRİ, XƏZ VƏ TOXUCULUQ SƏNAYESİNDƏ YARANMIŞ TULLANTILAR 

04 01 dəri, xəz sənayesində yaranmış tullantılar 

04 01 01 lət və külləmə (xammalın kül mayesində emalı) tullantıları 

04 01 02 əhəng ilə gübrələmə zamanı yaranmış tullantı 

04 01 03* maye fazası olmayan həlledici tərkibli yağsızlaşdırmadan yaranmış tullantılar 

04 01 04 tərkibində xrom olan aşılayıcı məhlul 

04 01 05 tərkibində xrom olmayan aşılayıcı məhlul 

04 01 06 tərkibi xromlu olan, xüsusən sənaye sahəsində tullantı sularının emalından yaranmış 
şlamlar 

04 01 07 tərkibi xromsuz olan, xüsusən sənaye sahəsində tullantı sularının emalından yaranmış 
şlamlar 

04 01 08 tərkibində xrom olan aşılanmış dəri (mavi qoruyucu örtük, kəsiklər, dəri tozu) tullantıları 

04 01 09 bəzəkvurma və cilalamadan yaranmış tullantılar 

04 01 99 digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

04 02 toxuculuq sənayesində yaranmış tullantılar 

04 02 09 Kompozit materialların tullantıları (hopdurulmuş parça, elastomer, plastomer) 

04 02 10 təbii məhsullardan üzvi maddələr (məsələn, sürtgü materialı, mum) 

04 02 14* emaldan yaranmış tərkibində üzvü həlledici olan tullantılar 

04 02 15 04 02 14-da qeyd olunandan başqa emaldan yaranmış tullantılar 

04 02 16* tərkibində təhlükəli maddələr olan boyalar və piqmentlər 

04 02 17 04 02 16-da qeyd olunandan başqa digər boyalar və piqmentlər 

04 02 19* sənaye sahəsində tullantı sularının emalından yaranmış tərkibində təhlükəli maddələr 
olan şlamlar 

04 02 20 04 02 19-da qeyd olunandan başqa sənaye sahəsində tullantı sularının emalından 
yaranmış şlamlar 

04 02 21 emal edilməmiş toxuculuq liflərindən yaranmış tullantılar 

04 02 22 emal edilmiş toxuculuq liflərindən yaranmış tullantılar 

04 02 99 digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

05 NEFTİN EMALINDAN, TƏBİİ QAZIN SAFLAŞDIRILMASINDAN, KÖMÜRÜN 
PİROLİTİK EMALINDAN YARANMIŞ TULLANTILAR 

05 01 neftin emalından yaranmış tullantılar 

05 01 02* təmizləyici maddələrin tullantıları 

05 01 03* rezervuarın (çənin) çöküntüləri (şlamları)rezervuarın (çənin) dibi axıntılar 

05 01 04* turş alkilləşmiş şlamlar 

05 01 05* neft məhsullarının sızmasından yaranmış tullantılar 

05 01 06* qurğu və ya avadanlıqların texniki xidmət əməliyyatlarından yaranmış yağlı şlamlar 

05 01 07* turş qudron 

05 01 08* digər qudronlar (qatranlar) 

05 01 09* sənaye sahəsində tullantı sularının emalından yaranmış tərkibində təhlükəli maddələr 
olan şlamlar emalından yaranmış tərkibində təhlükəli maddələr olan axıntılar 

05 01 10 05 01 09-da qeyd olunandan başqa sənaye sahəsində tullantı sularının emalından 
yaranmış şlamlar 

05 01 11* yanacağın (əsaslarla) təmizlənməsindən yaranmış tullantılar 
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05 01 12* tərkibində turşular olan yağlar 

05 01 13 buxar qazanlarının suyunun şlamları (çöküntüsü) 

05 01 14 soyuducu sütunların tullantıları 

05 01 15* sərf olunmuş ələnmiş gillər 

05 01 16 benzin kükürdsüzləşdirilməsindən yaranmış kükürd tərkibli tullantılar 

05 01 17 bitum 

05 01 99 digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

05 06 kömürün pirolitik emalından yaranmış tullantılar 

05 06 01* turş qudron 

05 06 03* digər qudronlar (qatranlar) 

05 06 04 soyuducu sütunların tullantıları 

05 06 99 digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

05 07 təbii qazın saflaşdırılmasında və nəqlində yaranmış tullantılar 

05 07 01* tərkibində civə olan tullantılar 

05 07 02 tərkibində kükürd olan tullantılar 

05 07 99 digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

06 QEYRI-ÜZVİ KİMYƏVİ PROSESLƏRDƏN YARANMIŞ TULLANTILAR 

06 01 turşuların istehsalı, formalaşması, təchizatı, istifadəsindən (İFTİ) yaranmış 
tullantılar 

06 01 01* sulfat turşusu və kükürd sulfid turşusu   

06 01 02* hidroxlorid turşusu  

06 01 03* hidroflorid turşusu  

06 01 04* fosfor və fosforlu turşu 

06 01 05* nitrat turşusu və nitrit turşusu 

06 01 06* digər turşular 

06 01 99 digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

06 02 əsasların İFTİ-dən yaranmış tullantıları 

06 02 01 kalsium hidroksid 

06 02 03 ammonium hidroksid 

06 02 04  natrium və kalium hidroksid 

06 02 05 digər əsaslar 

06 02 99 digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

06 03 duzlar, onların məhlulları və metal oksidlərin İFTİ-dən yaranmış tullantıları 

06 03 11* tərkibində sianid olan bərk duzlar və məhlullar 

06 03 13* tərkibində ağır metallar olan bərk duzlar və məhlullar 

06 03 14 06 03 11 və 06 03 13-də qeyd olunanlardan başqa bərk duzlar və məhlullar 

06 03 15* tərkibində ağır metallar olan metal oksidlər 

06 03 16 06 03 15-də qeyd olunandan başqa digər metal oksidlər 

06 03 99 digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

06 04  06 03-də qeyd olunanlardan başqa tərkibində tullantılar olan metallar 

06 04 03* tərkibində arsen olan tullantılar 

06 04 04* tərkibində civə olan tullantılar 

06 04 05* tərkibində digər ağır metallar olan tullantılar 

06 04 99 digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

06 05 istismar sahəsində tullantı sularının emalından yaranmış şlamlar 

06 05 02* istismar sahəsində tullantı sularının emalından yaranmış tərkibində təhlükəli maddələr 
olan şlamlar  

06 05 03 06 05 02-də qeyd olunandan başqa sənaye sahəsində tullantı sularının emalından 
yaranmış şlamlar 

06 06 kükürd birləşmələrinin,  kükürdün  kimyəvi reaksiyaları və desulfirizasiya 
prosesləri nəticəsində İFTİ-də yaranmış tullantıları 

06 06 02* tərkibində təhlükəli sulfidlər olan tullantılar 

06 06 03 06 06 02-də qeyd olunandan başqa tərkibində sulfidlər olan tullantılar 

06 06 99 digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 
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06 07 halogenlərin və halogenlərin kimyəvi proseslərində İFTİ-də yaranmış tullantılar 

06 07 01* tərkibində asbest olan elektrolizdən yaranmış tullantılar 

06 07 02* xlor istehsalından aktivləşdirilmiş karbon 

06 07 03* tərkibində civə olan barium sulfat tullantıları 

06 07 04* həlledicilər və turşular 

06 07 99 digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

06 08 silisium və silisium törəmələrinin İFTİ-də yaranmış tullantıları 

06 08 02* tərkibində təhlükəli xlorosilan olan tullantılar 

06 08 99 digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

06 09 fosforlu birləşmələrin və fosforlu kimyəvi proseslərdə İFTİ-də yaranmış tullantılar 

06 09 02 fosforlu şlak 

06 09 03* tərkibində təhlükəli maddələr olan və ya onlarla çirkləndirilmiş kalsium əsaslı reaksiyadan 
yaranmış tullantılar 

06 09 04 06 09 03-da qeyd olunandan başqa kalsiumla reaksiyada yaranmış tullantılar 

06 09 99 digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

06 10 azot, azotun kimyəvi proseslərində və gübrə istehsalında İFTİ-də yaranmış 
tullantılar 

06 10 02* tərkibində təhlükəli maddələr olan tullantılar 

06 10 99 digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

06 11 qeyri-üzvi piqmentlərin istehsalında yaranmış tullantılar 

06 11 01 titan dioksidi istehsalında kalsiumla reaksiyada yaranmış tullantılar 

06 11 99 digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

06 13 qeyri-üzvi kimyəvi proseslərdən yaranmış digər tullantılar 

06 13 01* qeyri-üzvi bitki mühafizə məhsulları, ağac qoruyucu maddələr və digər bioksidlər 

06 13 02* işlənilmiş aktivləşdirilmiş karbon (06 07 02-dən başqa) 

06 13 03 karbon hisi 

06 13 04* asbest emalından yaranmış tullantılar 

06 13 05* Qurum (his) 

06 13 99 digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

07 ÜZVİ KİMYƏVİ PROSESLƏRDƏN YARANMIŞ TULLANTILAR 

07 01 əsas üzvü kimyəvi maddələrin istehsalı, formalaşması, təchizatı və istifadəsində 
(İFTİ) yaranmış tullantıları 

07 01 01* sulu yuyucu məhlullar 

07 01 03* üzvi halogenləşdirilmiş həlledicilər, yuyucu məhlullar 

07 01 04* digər üzvi həlledicilər, yuyucu məhlullar 

07 01 07* halogenləşdirilmiş çöküntülər və reaksiya qalıqları 

07 01 08* digər çöküntülər və reaksiya qalıqları 

07 01 09* halogenləşdirilmiş filtrasiya çöküntüləri və işlənilmiş absorbentlər 

07 01 10* digər filtrasiya edilmiş hissələr və işlənilmiş absorbentlər  

07 01 11* sənaye sahəsində tullantı sularının emalından yaranmış tərkibində təhlükəli maddələr 
olan şlamlar 

07 01 12 07 01 11-də qeyd olunandan başqa sənaye sahəsində tullantı sularının emalından 
yaranmış şlamlar 

07 01 99 digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

07 02 plastik maddələr, sintetik kauçuk və süni liflərin İFTİ-də yaranmış tullantıları 

07 02 01* sulu yuyucu məhlullar 

07 02 03* üzvi halogenləşdirilmiş həlledicilər, yuyucu məhlullar 

07 02 04* digər üzvi həlledicilər, yuyucu məhlullar  

07 02 07* halogenləşdirilmiş çöküntülər və reaksiya qalıqları 

07 02 08* digər çöküntülər və reaksiya qalıqları 

07 02 09* halogenləşdirilmiş filtrasiya çöküntüləri və işlənilmiş absorbentlər 

07 02 10* digər filtrasiya çöküntüləri və işlənilmiş absorbentlər 

07 02 11* sənaye sahəsində tullantı sularının emalından yaranmış tərkibində təhlükəli maddələr 
olan şlamlar 
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07 02 12 07 02 11-də qeyd olunandan başqa sənaye sahəsində tullantı sularının emalından 
yaranmış şlamlar 

07 02 13 plastik tullantılar 

07 02 14* tərkibində təhlükəli maddələr olan əlavə tullantılar 

07 02 15 07 02 14-də qeyd olunandan başqa komponentlərdən yaranmış tullantılar 

07 02 16* tərkibində təhlükəli silikonlar olan tullantılar 

07 02 17 07 02 16-da qeyd olunandan başqa tərkibində silikonlar olan tullantılar 

07 02 99 digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

07 03 üzvi boyalar və piqmentlərin İFTİ-də yaranmış tullantıları (06 11 istisna olmaqla) 

07 03 01* sulu yuyucu məhlullar 

07 03 03* üzvi halogenləşdirilmiş həlledicilər, yuyucu məhlullar 

07 03 04* digər üzvi həlledicilər, yuyucu məhlullar 

07 03 07* halogenləşdirilmiş çöküntülər və reaksiya qalıqları 

07 03 08* digər çöküntülər və reaksiya qalıqları 

07 03 09* halogenləşdirilmiş filtrasiya çöküntüləri və işlənilmiş absorbentlər 

07 03 10* digər filtrasiya çöküntüləri və  işlənilmiş absorbentlər 

07 03 11* sənaye sahəsində tullantı sularının emalından yaranmış tərkibində təhlükəli maddələr 
olan şlamlar 

07 03 12 07 03 11-də qeyd olunandan başqa sənaye sahəsində tullantı sularının emalından 
yaranmış şlamlar 

07 03 99 digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

07 04 üzvi bitkilərin mühafizəsi üçün məhsulların (02 01 08 və 02 01 09 istisna olmaqla),  
odun konservantların ( 03 02 istisna olmaqla) və digər bioksidlərin  İFTİ-də 
yaranmış tullantıları 

07 04 01* sulu yuyucu məhlullar 

07 04 03* üzvi halogenləşdirilmiş həlledicilər, yuyucu məhlullar 

07 04 04* digər üzvi həlledicilər, yuyucu məhlullar 

07 04 07* halogenləşdirilmiş çöküntülər və reaksiya qalıqları 

07 04 08* digər çöküntülər və reaksiya qalıqları 

07 04 09* halogenləşdirilmiş filtrasiya çöküntüləri və işlənilmiş absorbentlər 

07 04 10* digər filtrasiya çöküntüləri və  işlənilmiş absorbentlər 

07 04 11* sənaye sahəsində tullantı sularının emalından yaranmış tərkibində təhlükəli maddələr 
olan şlamlar 

07 04 12 07 04 11-də qeyd olunandan başqa sənaye sahəsində tullantı sularının emalından 
yaranmış şlamlar 

07 04 13* tərkibində təhlükəli maddələr olan bərk tullantılar 

07 04 99 digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

07 05 əczaçılıq maddələrinin İFTİ-də yaranmış tullantıları 

07 05 01* sulu yuyucu məhlullar 

07 05 03* üzvi halogenləşdirilmiş həlledicilər, yuyucu məhlullar 

07 05 04* digər üzvi həlledicilər, yuyucu məhlullar 

07 05 07* halogenləşdirilmiş çöküntülər və reaksiya qalıqları 

07 05 08* digər çöküntülər və reaksiya qalıqları 

07 05 09* halogenləşdirilmiş filtrasiya çöküntüləri və işlənilmiş absorbentlər 

07 05 10* digər filtrasiya çöküntüləri və  işlənilmiş absorbentlər 

07 05 11* sənaye sahəsində tullantı sularının emalından yaranmış tərkibində təhlükəli maddələr 
olan şlamlar 

07 05 12 07 05 11-də qeyd olunandan başqa sənaye sahəsində tullantı sularının emalından 
yaranmış şlamlar 

07 05 13* tərkibində təhlükəli maddələr olan bərk tullantılar 

07 05 99 digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

07 06 piy, sürtük materialları, sabun, yuyucu, dezinfeksiyaedici və kosmetika 
vasitələrinin İFTİ-də yaranmış tullantıları 

07 06 01* sulu yuyucu məhlullar 

07 06 03* üzvi halogenləşdirilmiş həlledicilər, yuyucu məhlullar  
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07 06 04* digər üzvi həlledicilər, yuyucu məhlullar 

07 06 07* halogenləşdirilmiş çöküntülər və reaksiya qalıqları 

07 06 08* digər çöküntülər və reaksiya qalıqları 

07 06 09* halogenləşdirilmiş filtrasiya çöküntüləri və işlənilmiş absorbentlər 

07 06 10* digər filtrasiya çöküntüləri və  işlənilmiş absorbentlər 

07 06 11* sənaye sahəsində tullantı sularının emalından yaranmış tərkibində təhlükəli maddələr 
olan şlamlar 

07 06 12 07 06 11-də qeyd olunandan başqa sənaye sahəsində tullantı sularının emalından 
yaranmış şlamlar 

07 06 99 digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

07 07 zərif üzvi sintez məhsullarının və kimyəvi məhsulların İFTİ-də yaranmış tullantıları 

07 07 01* sulu yuyucu məhlullar 

07 07 03* üzvi halogenləşdirilmiş həlledicilər, yuyucu məhlullar 

07 07 04* digər üzvi həlledicilər, yuyucu məhlullar 

07 07 07* halogenləşdirilmiş çöküntülər və reaksiya qalıqları 

07 07 08* digər çöküntülər və reaksiya qalıqları 

07 07 09* halogenləşdirilmiş filtrasiya çöküntüləri və işlənilmiş absorbentlər 

07 07 10* digər filtrasiya çöküntüləri və  işlənilmiş absorbentlər 

07 07 11* sənaye sahəsində tullantı sularının emalından yaranmış tərkibində təhlükəli maddələr 
olan şlamlar 

07 07 12 07 07 11-də qeyd olunandan başqa sənaye sahəsində tullantı sularının emalından 
yaranmış şlamlar 

07 07 99 digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

08 ÜZLÜK ÜÇÜN MADDƏLƏRİN (rənglər,  laklar, minalar), YAPIŞQANLARIN, 
GERMETİKLƏRİN VƏ ÇAP RƏNGLƏRİNİN İSTEHSALI, FORMALAŞMASI, 
TƏCHİZATI VƏ İSTİFADƏSİNDƏ (İFTİ) YARANMIŞ TULLANTILAR 

08 01 İFTİ-də və lak və boyanın çıxarılması zamanı yaranmış tullantılar 

08 01 11* tərkibində üzvi həlledicilər və digər təhlükəli maddələr olan boya və ya lak tullantıları 

08 01 12 08 01 11-də qeyd olunandan başqa digər lak tullantıları  

08 01 13* tərkibində üzvi həlledicilər və digər təhlükəli maddələr olan boya və ya lakdan yaranmış 
şlamlar 

08 01 14 08 01 13-də qeyd olunandan başqa boya və ya lakdan yaranmış digər şlamlar 

08 01 15* tərkibində üzvi həlledicilər və ya digər təhlükəli maddələr, boya və ya lak olan sulu 
şlamları 

08 01 16 08 01 15-də qeyd olunandan başqa tərkibində boya və ya lak olan sulu şlamlar 

08 01 17* tərkibində üzvi həlledicilər və ya digər təhlükəli maddələr olan boya və ya lakın 
təmizlənməsi nəticəsində yaranmış tullantılar 

08 01 18 08 01 15-də qeyd olunandan başqa tərkibində boya və ya lak olan sulu şlamlar 

08 01 19* tərkibində üzvi həlledicilər və ya digər təhlükəli maddələr, boya və ya lak olan sulu 
suspenziyaları 

08 01 20 08 01 19-də qeyd olunandan başqa tərkibində boya və ya lak olan su suspenziyaları  

08 01 21* boya və ya lakın çıxarılmasından yaranmış tullantılar 

08 01 99 digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

08 02 digər örtüklərin İFTİ-də (keramika materialları da daxil olmaqla) yaranmış 
tullantıları 

08 02 01 örtük qatı üçün istifadə olunan tozlarının tullantıları     

08 02 02 tərkibində keramika materialları olan sulu şlamlar 

08 02 03 tərkibində keramika materialları olan su suspenziyaları 

08 02 99 digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

08 03 çap rənglərinin İFTİ-də yaranmış tullantıları 

08 03 07 tərkibində mürəkkəb olan sulu şlamlar 

08 03 08 tərkibində mürəkkəb olan su əsaslı mayelər 

08 03 12* tərkibində təhlükəli maddələr olan mürəkkəb tullantıları 

08 03 13 08 03 12-də qeyd olunandan başqa mürəkkəb tullantıları  

08 03 14* tərkibində təhlükəli maddələr olan mürəkkəb şlamları 
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08 03 15 08 03 14-də qeyd olunandan başqa mürəkkəb tullantıları  

08 03 16* kimyəvi təmizləmədə istifadə olunan məhlulların tullantıları 

08 03 17* çap maşını (printer) üçün istifadə olunan tərkibində təhlükəli maddələr olan toz (toner) 

08 03 18 08 03 17-də qeyd olunandan başqa çap qurğusunda istifadə olunan tozların (toner) 
tullantıları 

08 03 19* parçalanmış yağ 

08 03 99 digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

08 04 yapışqan və germetiklərin (su buraxmamaq qabiliyyəti olan məhsullar da daxil 
olmaqla) İFTİ-də yaranmış tullantıları 

08 04 09* tərkibində üzvi həlledicilər və ya digər təhlükəli maddələr olan yapışqan və hermetiklərin 
tullantılar 

08 04 10 08 04 09-da qeyd olunandan başqa yapışqan və hermetiklərin tullantıları 

08 04 11* tərkibində üzvi həlledicilər və ya digər təhlükəli maddələr olan yapışqan və hermetiklərin  
şlamlar 

08 04 12 08 04 11-də qeyd olunandan başqa yapışqan və hermetiklərin tullantıları 

08 04 13* tərkibində üzvi həlledicilər və ya digər təhlükəli maddələr, yapışqan və germetiklər olan 
sulu şlamları 

08 04 14 08 04 13-də qeyd olunandan başqa tərkibində yapışqan və hermetiklər olan sulu şlamları 

08 04 15* tərkibində üzvi həlledicilər və ya digər təhlükəli maddələr, yapışqan və hermetiklər olan 
maye tullantıları 

08 04 16 08 04 15-də qeyd olunandan başqa tərkibində yapışqan və hermetiklər olan maye 
tullantıları 

08 04 17* Qatran yağı (kanifol) 

08 04 99 digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

08 05 08-də qeyd olunmayan tullantılar 

08 05 01* izosianat tullantıları 

09 FOTOQRAFİYA SƏNAYESİNDƏ YARANMIŞ TULLANTILAR 

09 01 fotoqrafiya sənayesində yaranmış tullantılar 

09 01 01* su əsaslı aşkarlayıcı və aktivləşdirici məhlul 

09 01 02* su əsaslı ofset çap üsullu aşkarlayıcı məhlul 

09 01 03* həlledici əsaslı aşkarlayıcı məhlul 

09 01 04* fiksaj (fotoqrafiya neqativlərindəki və kağızlarındakı şəkilləri sabitləşdirmək üçün kimyəvi 
məhlul) məhlulları 

09 01 05* ağardıcı məhlullar və ağardıcı fiksaj məhlullar 

09 01 06* sənaye sahəsində fotoqrafiya tullantıların emalından yaranmış gümüş tərkibli tullantılar 

09 01 07 tərkibində gümüş və ya gümüş birləşmələri olan fotoplyonka və foto kağız  

09 01 08 tərkibində gümüş və ya gümüş birləşmələri olmayan fotoplyonka və foto kağız 

09 01 10 batareyası olmayan birdəfəlik fotokameralar 

09 01 11* 16 06 01, 16 06 02 və ya  16 06 03-ə daxil edilmiş batareyası olan birdəfəlik kameralar 

09 01 12 09 01 11-də qeyd olunandan başqa batareyası olmayan birdəfəlik fotokameralar  

09 01 13* 09 01 06-də qeyd olunandan başqa gümüşün bərpası nəticəsində yaranmış sulu maye 
tullantıları 

09 01 99 digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

10 İSTİLİK PROSESLƏRİNDƏ YARANMIŞ TULLANTILAR 

10 01 elektrik stansiyalarında və zibil yandırma zavodlarında yaranmış tullantılar (19 
istisna olmaqla) 

10 01 01 kül qalığı, şlak və kül tozu (10 01 04-də qeyd olunan  kül tozundan başqa) 

10 01 02 kömür külü 

10 01 03 torf və emal edilməmiş odundan yaranmış kül tozu 

10 01 04* yağ külü və kül tozu  

10 01 05 baca qazının kükürdsüzləşdirilməsi nəticəsində kalsiumla reaksiyadan yaranmış bərk 
halda olan tullantılar 

10 01 07 baca qazının kükürdsüzləşdirilməsi nəticəsində kalsiumla reaksiyadan yaranmış bərk 
halda olan tullantılar 

10 01 09* sulfat turşusu 
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10 01 13* emulsiya halında yanacaq kimi istifadə olunan karbohidrogenlərdən yaranmış  kül  

10 01 14* yandırma nəticəsində yaranmış tərkibində təhlükəli maddələr olan kül qalığı, şlak və kül 
tozu 

10 01 15 10 01 14-də qeyd olunandan başqa yandırma nəticəsində yaranmış kül qalığı, şlak və  
kül tozu 

10 01 16*  yandırma nəticəsində yaranmış, tərkibində təhlükəli maddələr olan uçucu kül 

10 01 17 10 01 16-də qeyd olunandan başqa yandırma nəticəsində yaranmış kül tozu 

10 01 18* qazın təmizlənməsindən yaranmış tərkibində təhlükəli maddələr olan tullantılar 

10 01 19 10 01 05, 10 01 07 və 10 01 18-də qeyd olunandan başqa qazın təmizlənməsindən 
yaranmış tullantılar 

10 01 20* sənaye sahəsində tullantı sularının emalından yaranmış tərkibində təhlükəli maddələr 
olan şlamlar 

10 01 21 07 01 20-də qeyd olunandan başqa sənaye sahəsində tullantı sularının emalından 
yaranmış şlamlar 

10 01 22* buxar qazanlarının təmizlənməsindən yaranmış tərkibində təhlükəli maddələr olan su 
şlamları 

10 01 23 10 01 22-də qeyd olunandan başqa buxar qazanlarının təmizlənməsindən yaranmış su 
şlamları 

10 01 24 mayeləşdirilmiş lay materiallarından yaranmış qum (çöküntü) 

10 01 25 yanacaq anbarlarında və kömürlə işləyən elektrik stansiyalarında yaranmış tullantılar 

10 01 26 su soyutma prosesində yaranmış tullantılar 

10 01 99 digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

10 02 qara metallurgiya sənayesində yaranmış tullantılar 

10 02 01 şlak emalından yaranmış tullantılar 

10 02 02 emal edilməmiş şlak 

10 02 07* qaz emalından yaranmış tərkibində təhlükəli maddələr olan bərk tullantılar 

10 02 08 10 02 07-də qeyd olunandan başqa qaz emalından yaranmış bərk tullantılar 

10 02 10 təkrar əridilmiş dəmir üzərində yaranmış oksid (dəmir yanığı) 

10 02 11* tərkibində yağ olan su soyutma prosesindən yaranmış tullantılar 

10 02 12 10 02 11-də qeyd olunandan başqa su soyutma prosesində yaranmış tullantılar 

10 02 13* qaz emalından yaranmış tərkibində təhlükəli maddələr olan şlamlar və filtrasiya 
çöküntüləri 

10 02 14 10 02 13–də qeyd olunandan başqa qaz emalından yaranmış şlamlar və filtrasiya 
çöküntüləri 

10 02 15 digər şlamlar və filtrasiya çöküntüləri 

10 02 99 digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

10 03 alüminiumun termiki emalından yaranmış tullantılar 

10 03 02 anod qalıqları 

10 03 04 ilkin istehsal tullantıları 

10 03 05 giltorpaq tullantıları    

10 03 08* təkrar istehsaldan yaranmış duz şlakları 

10 03 09* təkrar istehsaldan yaranmış tullantılar  

10 03 15* su ilə təmasda olduqda tezalışan və ya istilik ayrılan təhlükəli miqdarda tez alışan qazlar 

10 03 16 10 03 15-də qeyd olunandan başqa şlaklar 

10 03 17* anod istehsalından yaranmış tərkibində qudron olan tullantılar 

10 03 18 10 03 17-də qeyd olunandan başqa anod istehsalından yaranmış tərkibində karbon olan 
tullantılar 

10 03 19* tərkibində təhlükəli maddələr olan baca qazının tozu 

10 03 20 10 03 19-da qeyd olunandan başqa baca qazının tozu  

10 03 21* tərkibində təhlükəli maddələr olan digər hissəciklər və toz (kürə dəyirmanı tozu da daxil 
olmaqla) 

10 03 22 10 03 21-də qeyd olunandan başqa digər hissəciklər və toz (kürə dəyirmanı tozu da daxil 
olmaqla) 

10 03 23* qaz emalından yaranmış tərkibində təhlükəli maddələr olan bərk tullantılar  

10 03 24 10 03 23-də qeyd olunandan başqa qaz emalından yaranmış bərk tullantılar 
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10 03 25* tərkibində təhlükəli maddələr olan şlamlar və filtrasiya çöküntüləri 

10 03 26 10 03 25-də qeyd olunandan başqa qaz emalından yaranmış şlamlar və filtrasiya 
çöküntüləri 

10 03 27* tərkibində yağ olan su soyutma prosesindən yaranmış tullantılar 

10 03 28 10 03 27-də qeyd olunandan başqa su soyutma prosesində yaranmış tullantılar 

10 03 29* duz şlakları emalından yaranmış tərkibində təhlükəli maddələr olan tullantılar 

10 03 30 10 03 29-də qeyd olunandan başqa qara tullantılar və duz şlakları emalından yaranmış 
tullantılar 

10 03 99 digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

10 04 qurğuşunun termiki emalından yaranmış tullantılar 

10 04 01* ilkin və təkrar istehsaldan yaranmış şlaklar 

10 04 02* ilkin və təkrar istehsaldan yaranmış tullantılar 

10 04 03* kalsium arsenatı 

10 04 04* baca qazının tozu 

10 04 05* digər hissəciklər və toz 

10 04 06* qaz emalından yaranmış bərk tullantılar 

10 04 07* qaz emalından yaranmış şlamlar və filtrasiya çöküntüləri 

10 04 09* tərkibində yağ olan su soyutma prosesindən yaranmış tullantılar 

10 04 10 10 04 09-də qeyd olunandan başqa su soyutma prosesində yaranmış tullantılar 

10 04 99 digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

10 05 sinkin termiki emalından yaranmış tullantılar 

10 05 01 ilkin və təkrar emaldan yaranmış şlaklar 

10 05 03* baca qazının tozu 

10 05 04 digər hissəciklər və toz 

10 05 05* qaz emalından yaranmış bərk tullantılar 

10 05 06* qaz emalından yaranmış şlamlar və filtrasiya çöküntüləri 

10 05 08* tərkibində yağ olan su soyutma prosesindən yaranmış tullantılar 

10 05 09 10 05 08-də qeyd olunandan başqa su soyutma prosesində yaranmış tullantılar 

10 05 10* su ilə təmasda olduqda tezalışan və ya istilik ayrılan şlaklar və təhlükəli miqdarda tez 
alışan qazlar 

10 05 11 10 05 10-da qeyd olunandan başqa digər şlaklar 

10 05 99 digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

10 06 misin termiki emalından yaranmış tullantılar 

10 06 01 ilkin və təkrar emaldan əldə olunmuş şlaklar 

10 06 02 ilkin və təkrar emaldan əldə olunmuş tullantılar 

10 06 03* baca qazının tozu 

10 06 04 digər hissəciklər və toz 

10 06 06* qaz emalından yaranmış bərk tullantılar 

10 06 07* qaz emalından yaranmış şlamlar və filtrasiya çöküntüləri 

10 06 09* tərkibində yağ olan su soyutma prosesindən yaranmış tullantılar 

10 06 10 10 06 09-də qeyd olunandan başqa su soyutma prosesində yaranmış tullantılar 

10 06 99 digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

10 07 gümüş, qızıl və platinin termiki emalından yaranmış tullantılar 

10 07 01 ilkin və təkrar emaldan əldə olunmuş şlaklar 

10 07 02 ilkin və təkrar emaldan əldə olunmuş tullantılar və suyun üzərindən neftin toplanması 

10 07 03 qaz emalından yaranmış bərk tullantılar 

10 07 04 digər mikrohissəciklər və toz 

10 07 05 qaz emalından yaranmış şlamlar və filtr şlamlar 

10 07 07* tərkibində yağ olan su soyutmadan (emaldan) yaranmış tullantılar 

10 07 08 10 07 07-də qeyd olunandan başqa su soyutma proseslərindən yaranmış tullantılar 

10 07 99 digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 

10 08 digər əlvan metalların termiki emalından yaranmış tullantılar 

10 08 04 hissəciklər və toz 
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10 08 08* ilkin və təkrar istehsaldan yaranmış duz şlakları 

10 08 09 digər şlaklar 

10 08 10* su ilə təmasda olduqda tezalışan və ya istilik ayrılan şlaklar və təhlükəli miqdarda tez 
alışan qazlar 

10 08 11 10 08 10-də qeyd olunandan başqa tullantılar  

10 08 12* anod istehsalından yaranmış tərkibində qudron olan tullantılar 

10 08 13 10 08 12-də qeyd olunandan başqa anod istehsalından yaranmış tərkibində karbon olan 
tullantılar 

10 08 14 anod qalığı 

10 08 15* tərkibində təhlükəli maddələr olan baca qazının tozu  

10 08 16 10 08 15-də qeyd olunandan başqa baca qazının tozu 

10 08 17* baca qazı tozundan yaranmış tərkibində təhlükəli maddələr olan şlamlar və filtrasiya 
çöküntüləri 

10 08 18 10 08 17-də qeyd olunandan başqa baca qazı tozundan yaranmış şlamlar və filtrasiya 
çöküntüləri 

10 08 19* tərkibində yağ olan su soyutma prosesindən yaranmış tullantılar 

10 08 20 10 08 19-də qeyd olunandan başqa su soyutma prosesində yaranmış tullantılar 

10 08 99 digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

10 09 qara metalların (detallarının) tökülməsindən yaranmış tullantılar 

10 09 03 soba şlakı 

10 09 05* tərkibində təhlükəli maddələr olan tökməyə məruz qalmayan özəklər və qəliblər 

10 09 06 10 09 05-də qeyd olunandan başqa tökməyə məruz qalmayan özəklər və qəliblər 

10 09 07* tərkibində təhlükəli maddələr olan tökməyə məruz qalan özəklər və qəliblər 

10 09 08 10 09 07-də qeyd olunandan başqa tökməyə məruz qalan özəklər və qəliblər 

10 09 09* tərkibində təhlükəli maddələr olan baca qazının tozu 

10 09 10 10 09 09-da qeyd olunandan başqa baca qazının tozu  

10 09 11* tərkibində təhlükəli maddələr olan digər hissəciklər  

10 09 12 10 09 11-də qeyd olunandan başqa digər hissəciklər 

10 09 13* tərkibində təhlükəli maddələr olan birləşdirici detalların tullantıları  

10 09 14 10 09 13 -də qeyd olunandan başqa birləşdirici detalların tullantıları 

10 09 15* tərkibində təhlükəli maddələr olan çat göstərən məhlul tullantıları 

10 09 16 10 09 15-də qeyd olunandan başqa çat göstərən məhlul tullantıları 

10 09 99 digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

10 10 əlvan metalların (detallarının) tökülməsindən yaranmış tullantılar 

10 10 03 soba şlakı  

10 10 05* tərkibində təhlükəli maddələr olan tökməyə məruz qalmayan özəklər və qəliblər 

10 10 06 10 10 05-də qeyd olunandan başqa tökməyə məruz qalmayan özəklər və qəliblər 

10 10 07* tərkibində təhlükəli maddələr olan tökməyə məruz qalmayan özəklər və qəliblər 

10 10 08 10 10 07-də qeyd olunandan başqa tökməyə məruz qalan özəklər və qəliblər 

10 10 09* tərkibində təhlükəli maddələr olan baca qazının tozu 

10 10 10 10 10 09-da qeyd olunandan başqa baca qazının tozu 

10 10 11* tərkibində təhlükəli maddələr olan digər hissəciklər 

10 10 12 10 10 11-də qeyd olunandan başqa digər hissəciklər 

10 10 13* tərkibində təhlükəli maddələr olan birləşdirici detalların tullantıları 

10 10 14 10 10 13-də qeyd olunandan başqa birləşdirici detalların tullantıları 

10 10 15* tərkibində təhlükəli maddələr olan çat göstərən məhlul tullantıları  

10 10 16 10 10 15-də qeyd olunandan başqa çat göstərən məhlul tullantıları 

10 10 99 digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

10 11 şüşə və şüşə məhsulları istehsalı zamanı yaranmış tullantılar 

10 11 03 şüşə lifli materiallardan yaranmış tullantılar 

10 11 05 hissəciklər və toz 

10 11 09* termik emaldan əvvəl qarışığın hazırlanmasından yaranmış tərkibində təhlükəli maddələr 
olan tullantılar termik emaldan əvvəl hazırlanmış tərkibində təhlükəli maddələr olan 
qarışıq tullantılar 
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10 11 10 10 11 09-da qeyd olunandan başqa termik emaldan əvvəl qarışığın hazırlanmasından 
yaranmış tullantılar 

10 11 11* kiçik hissələrdən ibarət ağır metal tərkibli şüşə tullantıları və şüşə tozu (məsələn katod 
şüa boruları) 

10 11 12 10 11 11-də qeyd olunandan başqa digər şüşə tullantılar 

10 11 13* tərkibində təhlükəli maddələr olan şüşə parıldatma və cilalama şlamları 

10 11 14 10 11 13-də qeyd olunandan başqa şüşə parıldatma və cilalama şlamları  

10 11 15* baca qazı emalından yaranmış tərkibində təhlükəli maddələr olan bərk tullantılar 

10 11 16 10 11 15-də qeyd olunandan başqa baca qazı emalından yaranmış bərk tullantılar 

10 11 17* baca qazı emalından yaranmış tərkibində təhlükəli maddələr olan şlamlar və filtrasiya 
çöküntüləri 

10 11 18 10 11 17-də qeyd olunandan başqa baca qazı emalından yaranmış şlamlar və filtrasiya 
çöküntüləri 

10 11 19* sənaye sahəsində tullantı sularının emalından yaranmış tərkibində təhlükəli maddələr 
olan bərk tullantılar 

10 11 20 10 11 19-də qeyd olunandan başqa sənaye sahəsində tullantı sularının emalından 
yaranmış bərk tullantılar 

10 11 99 digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

10 12 keramika məmulatları, kərpic, kirəmit  və inşaat məhsullarının istehsalı zamanı 
yaranmış tullantılar 

10 12 01 termik emaldan əvvəl qarışığın hazırlanmasında yaranmış tullantılar 

10 12 03 hissəciklər və toz 

10 12 05 qaz emalından yaranmış şlamlar və filtrasiya çöküntüləri 

10 12 06 zədələnmiş qəliblər 

10 12 08 keramika, kərpic, kirəmit və inşaat məhsulları tullantıları (termik emaldan sonra) 

10 12 09* qaz emalından yaranmış tərkibində təhlükəli maddələr olan bərk tullantılar 

10 12 10 10 12 09-də qeyd olunandan başqa qaz emalından yaranmış bərk tullantılar  

10 12 11* minalama prosesində yaranmış tərkibində ağır metallar olan tullantılar 

10 12 12 10 12 11-də qeyd olunandan başqa minalama prosesində yaranmış tullantılar 

10 12 13 sənaye sahəsində tullantı sularının emalından yaranmış şlam  

10 12 99 digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

10 13 sement, əhəng və gips və onlardan hazırlanan məhsulların istehsalı zamanı 
yaranmış tullantılar 

10 13 01 termik emaldan əvvəl qarışığın hazırlanmasında yaranmış tullantılar 

10 13 04 əhəngin susuzlaşdırılması və hidratasiyası (nəmləndirilməsi) nəticəsində yaranmış 
tullantılar 

10 13 06 hissəciklər və toz (10 13 12 və 10 13 13 istisna olmaqla) 

10 13 07 qaz emalından yaranmış şlamlar və filtrasiya çöküntüləri 

10 13 09* asbest-sement emalından yaranmış tərkibində asbest olan tullantılar 

10 13 10 10 13 09-də qeyd olunandan başqa asbest sement istehsalından yaranmış tullantılar 

10 13 11 10 13 09 və 10 13 10-də qeyd olunanlardan başqa sement əsaslı kompozisiya 
materiallarının tullantıları 

10 13 12* qaz emalından yaranmış tərkibində təhlükəli maddələr olan bərk tullantılar 

10 13 13 10 13 12-də qeyd olunandan başqa qaz emalından yaranmış bərk tullantılar 

10 13 14 beton tullantıları və beton şlamları 

10 13 99 digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

10 14 krematorilərdə yaranmış tullantılar 

10 14 01* qaz təmizlənməsindən yaranmış tərkibində civə olan tullantılar 

11 SƏTHİN KİMYƏVİ EMALI, METALLARA VƏ DİGƏR MATERİALLARA ÜZ ÇƏKMƏSİ 
ZAMANI YARANMIŞ TULLANTILAR; ƏLVAN HIDROMETALLURGIYADA YARANMIŞ 
TULLANTILAR 

11 01 səthin kimyəvi emalı, metallara və digər materiallara üz çəkməsi zamanı yaranmış 
tullantılar (məsələn, qalvanik proseslər, sink örtüyü prosesləri, aşındırma işləri, 
fosfatlaşdırma, qələvi yağsızlaşdırma, anodlaşdırma)  

11 01 05* istifadəyə yararsız turşular 
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11 01 06* digər qruplara daxil edilməyən turşular digər turşular 

11 01 07* kimyəvi təmizləmə üçün məhlullar 

11 01 08* fosfatlaşmış şlamlar 

11 01 09* tərkibində təhlükəli maddələr olan şlamlar və filtrasiya çöküntüləri 

11 01 10 11 01 09-də qeyd olunandan başqa şlamlar və filtrasiya çöküntüləri 

11 01 11* tərkibində təhlükəli maddələr olan yuyucu maddələr 

11 01 12 11 01 11-də qeyd olunandan başqa suda yuyucu maddələr 

11 01 13* tərkibində təhlükəli maddələr olan yağsızlaşdırmadan yaranmış tullantılar 

11 01 14 11 01 13-də qeyd olunandan başqa yağsızlaşdırmadan yaranmış tullantılar 

11 01 15* tərkibində təhlükəli maddələr olan adsorbent ekstraktından və membran sistemləri və ya 
ion mübadiləsi sistemlərindən yaranmış şlamlar 

11 01 16*  doymuş və ya sərf edilmiş ion mübadiləsi qatranları 

11 01 98* tərkibində təhlükəli maddələr olan digər tullantılar 

11 01 99 digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

11 02 əlvan metalların hidrometallurgiya prosesləri zamanı yaranmış tullantıları 

11 02 02* sink hidrometallurgiyasından yaranmış şlamlar (yarozit və hetit də daxil olmaqla) 

11 02 03 su elektroliz prosesləri üçün anod istehsalından yaranmış tullantılar 

11 02 05* mis hidrometallurgiya proseslərindən yaranmış tərkibində təhlükəli maddələr olan 
tullantılar 

11 02 06 11 02 05-də qeyd olunandan başqa mis hidrometallurgiya proseslərindən yaranmış digər 
tullantılar 

11 02 07* tərkibində təhlükəli maddələr olan digər tullantılar 

11 02 99 digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

11 03 qızdırılma prosesi zamanı yaranmış bərk hissəciklər və şlamlar 

11 03 01* tərkibində sianid olan tullantılar 

11 03 02* digər tullantılar (tərkibində sianid olan tullantılardan başqa) 

11 05 isti sinkləmə prosesi zamanı yaranmış tullantılar 

11 05 01 bərk sink   

11 05 02 sink külü 

11 05 03*  qaz emalından yaranmış bərk tullantılar 

11 05 04* işlənmiş flüs (domna sobalarında filiz ilə yanacaq arasına tökülən maddələr) 

11 05 99 digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

12 PLASTIK VƏ METALLARIN SƏTHİNİN FORMALAŞDIRILMASI VƏ FİZİKİ VƏ 
MEXANİKİ  EMALINDAN YARANMIŞ TULLANTILAR 

12 01 plastik və metalların və səthin fiziki və mexaniki emalından yaranmış tullantılar 

12 01 01 qara metal qırıntıları və tornalar 

12 01 02 qara metal tozları və hissəcikləri 

12 01 03 əlvan metal qırıntıları və tornalar 

12 01 04 əlvan metal tozları və hissəcikləri 

12 01 05 plastik qırıntılar 

12 01 06* tərkibində halogenlər olan mexaniki emal üçün mineral əsaslı yağlar (emulsiya və 
məhlullar istisna olmaqla) 

12 01 07* tərkibində halogen olmayan mexaniki emal üçün mineral əsaslı yağlar (emulsiya və 
məhlullar istisna olmaqla) 

12 01 08* tərkibində halogenlər olan emulsiya və məhlullar 

12 01 09* tərkibində halogen olmayan mexaniki emal üçün emulsiya və məhlullar 

12 01 10* mexaniki emal üçün sintetik yağlar 

12 01 12* istifadə edilmiş mum və piylər 

12 01 13 qaynaqdan yaranmış tullantılar 

12 01 14* tərkibində təhlükəli maddələr olan mexaniki emal şlamları  

12 01 15 12 01 14-də qeyd olunandan başqa mexaniki emal şlamları 

12 01 16* tərkibində təhlükəli maddələr olan partlayıcı maddələrin tullantıları 

12 01 17 12 01 16-də qeyd olunandan başqa partlayıcı maddələrin tullantıları 

12 01 18* tərkibində yağ (neft əsaslı maddələr) olan metal yonqarları  
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12 01 19* asanlıqla bioloji parçalanmaya uğrayan mexaniki emal üçün yağlar 

12 01 20* tərkibində təhlükəli maddələr olan istifadə edilmiş cilalama detalları və cilalama 
materialları 

12 01 21 12 01 20-də qeyd olunan istifadə edilmiş cilalama detalları və cilalama materialları 

12 01 99 digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

12 03 su və buxarla yağsızlaşdırma proseslərində yaranmış tullantılar (11 istisna 
olmaqla) 

12 03 01* sulu yuyucu məhlullar 

12 03 02* buxarla yağsızlaşdırmadan yaranmış tullantılar 

13 YAĞ VƏ MAYE YANACAQ TULLANTILARI (yeməli yağlar, 05, 12 və 19 istisna 
olmaqla) 

13 01 hidravlik yağların tullantıları 

13 01 01* polixlorlaşdırılmış benifil (PXB) tərkibli izolyasiya və transmissiya  

13 01 04* xlorlaşdırılmış emulsiyalar 

13 01 05* xlorlaşdırılmamış emulsiyalar 

13 01 09* mineral əsaslı xlorlaşdırılmış hidravlik yağlar 

13 01 10* mineral əsaslı xlorlaşdırılmamış hidravlik yağlar 

13 01 11* sintetik hidravlik yağlar 

13 01 12* asanlıqla bioloji parçalanmaya uğrayan hidravlik yağlar 

13 01 13* digər hidravlik yağlar 

13 02 mühərrik, transmissiya və sürtgü yağlarının tullantıları  

13 02 04* mineral əsaslı xlorlaşdırılmış mühərrik, transmissiya sürtgü yağları 

13 02 05* mineral əsaslı xlorlaşdırılmamış mühərrik, transmissiya sürtgü yağları 

13 02 06* sintetik mühərrik, transmissiya sürtgü yağları 

13 02 07* asanlıqla bioloji parçalanmaya uğrayan  mühərrik və transmissiya sürtgü yağları 

13 02 08* sintetik izolyasiya və istilik transmissiya yağları  

13 03 izolyasiya və istilik transmissiya yağlarının tullantıları 

13 03 01* polixlorlaşdırılmış benifil (PXB) tərkibli izolyasiya və transmissiya  

13 03 06* 13 03 01-də qeyd olunandan başqa mineral əsaslı xlorlaşdırılmış izolyasiya və istilik 
transmissiya yağları 

13 03 07* mineral əsaslı xlorlaşdırılmamış izolyasiya və istilik transmissiya yağları 

13 03 08* sintetik izolyasiya və istilik transmissiya yağları  

13 03 09* asanlıqla bioloji parçalanmaya uğrayan izolyasiya və istilik transmissiya yağları 

13 03 10* digər izolyasiya və istilik transmissiya yağları 

13 04 çöküntü yağları 

13 04 01* gəmilərdə döşəməaltı sularda yaranmış çöküntü yağlar  

13 04 02*  Körpü kollektorlarından yaranmış çöküntü yağları 

13 04 03* digər naviqasiyadan yaranmış çöküntü yağları 

13 05 yağ/su ayırıcıların (seperatorlar) tərkibi 

13 05 01* qumdan və yağ/su ayırıcılarından yaranmış bərk hissəciklər 

13 05 02* yağ/su ayırıcı tullantılar 

13 05 03* ayrıcı kollektorlarının şlamları   

13 05 06* yağ/su ayırıcı cihazlarda yığılmış yağlar 

13 05 07* yağ/su ayırıcılardan yaranmış yağlı su tullantıları 

13 05 08* qumdan və yağ/su ayırıcılarından yaranmış tullantıların qarışığı 

13 07 maye yanacağın tullantıları 

13 07 01* mazut və dizel yanacağı əsaslı tullantılar 

13 07 02* benzin əsaslı tullantılar 

13 07 03* digər yanacaq növləri (qarışıqlar da daxil olmaqla) 

13 08 digər yağ tullantıları 

13 08 01* təmizləyici aparatların şlamları  və ya emulsiyaları 

13 08 02* digər emulsiyalar 

13 08 99* digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 
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14 ÜZVİ HƏLLEDİCİLƏR, SOYUTMA CİHAZLARI VƏ PROPELLANT TULLANTILARI (07 
və 08 istisna olmaqla) 

14 06 üzvi həlledicilər, soyutma cihazları və köpük/aerozol propellant tullantılar 

14 06 01* xlorflorkarbonlar, soyutma məhlulları (HCFC; HFC) 

14 06 02* digər halogenləşdirilmiş həlledicilər və həlledici qarışıqlar 

14 06 03* digər həlledicilər və həlledici qarışıqlar 

14 06 04* tərkibində halogenləşdirilmiş həlledicilər olan şlamlar və ya bərk tullantılar 

14 06 05* tərkibində digər həlledicilər olan şlamlar və ya bərk tullantılar 

15 QABLAŞDIRMA TULLANTILARI; ABSORBENTLƏR, SİLGİ,  FİLTİRASİYA 
MATERİALLARI VƏ QORUYUCU GEYİMLƏR  

15 01 qablaşdırma (ayrı-ayrılıqda toplanan bələdiyyə (məişət) tullantıları da daxil 
olmaqla) 

15 01 01 qablaşdırmada istifadə olunan kağız və karton 

15 01 02 plastik qablaşdırma tullantıları 

15 01 03 taxta qablaşdırma 

15 01 04 qablaşdırmada istifadə edilmiş metal tullantıları 

15 01 05 mürəkkəb tərkibli qablaşdırma tullantıları 

15 01 06 qarışıq qablaşdırma tullantıları 

15 01 07 qablaşdırmada istifadə edilmiş şüşə 

15 01 09 toxuculuq məmulatlarından qablaşdırma 

15 01 10* tərkibində təhlükəli maddələrin qalıqları olan və ya onlarla çirklənmiş qablaşdırmalar 

15 01 11* boş preslənmiş konteynerlər də daxil olmaqla tərkibində təhlükəli bərk məsaməli material 
(məsələn, asbest) olan metal qablaşdırma tullantıları  

15 02 absorbentlər, silgi, filtrasiya materialları və qoruyucu geyim 

15 02 02* absorbentlər, filtrasiya materialları (yağ filtrləri daxil olmaqla), silgi materialı, təhlükəli 
maddələrlə çirklənmiş qoruyucu geyim  

15 02 03 15 02 02-də qeyd olunandan başqa absorbentlər, filtrasiya materialları, silgi materialı və 
qoruyucu geyim 

16 SİYAHIYA DAXİL OLMAYAN TULLANTILAR 

16 01 istismar müddəti bitmiş müxtəlif növ nəqliyyat vasitələrindən, maşınların 
sökülməsindən yaranmış tullantılar (13, 14, 16 06 və 16 08 istisna olmaqla)  

16 01 03 istismar müddəti bitmiş şinlər 

16 01 04* istismar müddəti bitmiş nəqliyyat vasitələri 

16 01 06  mayeləri (yağlar, yanacaq, antifriz) və digər təhlükəli komponentləri olmayan istismar 
müddəti bitmiş nəqliyyat vasitələri 

16 01 07* yağ filtrləri (süzgəcləri) 

16 01 08* civə tərkibli komponentlər 

16 01 09* polixlorlaşdırılmış benifil (PXB) tərkibli komponentlər 

16 01 10* partlayıcı komponentlər (məsələn hava yastıqları) 

16 01 11* tərkibində asbest olan əyləc üzlükləri 

16 01 12 16 01 11-də qeyd olunandan başqa digər əyləc diskləri 

16 01 13* əyləc mayesi 

16 01 14* tərkibində təhlükəli maddələr olan antifriz mayesi 

16 01 15 16 01 14-də qeyd olunandan başqa antifriz mayesi 

16 01 16 mayeləşdirilmiş qaz üçün çənlər 

16 01 17 qara metal tullantıları 

16 01 18 əlvan metallar 

16 01 19 plastik 

16 01 20 şüşə  

16 01 21* 16 01 07-16 01 11 və 16 01 13, 16 01 14-də qeyd olunanlardan başqa təhlükəli 
komponentlər 

16 01 22 ayrıca müəyyən olunmayan komponentlər 

16 01 99 digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

16 02 elektrik və elektron avadanlıqların tullantıları 

16 02 09* polixlorlaşdırılmış benifil (PXB) tərkibli transformatorlar və kondensatorlar 
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16 02 10* 16 02 09-də qeyd olunandan başqa polixlorlaşdırılmış benifil (PXB) tərkibli və ya onunla 
çirklənmiş avadanlıqlar 

16 02 11* tərkibində xlorfluorkarbon (HCFC, HFC), qazlardan ibarət olan istifadəyə yararsız (nasaz, 
köhnəlmiş, istismar müddəti bitmiş) avadanlıqlar 

16 02 12* tərkibində asbest olan köhnəlmiş avadanlıqlar 

16 02 13* 16 02 09-16 02 12-də qeyd olunanlardan başqa tərkibində təhlükəli komponentlər olan 
istifadəyə yararsız (nasaz, köhnəlmiş, istismar müddəti bitmiş) avadanlıqlar 

16 02 14 16 02 09 və 16 02 13-də qeyd olunandan başqa digər istifadəyə yararsız (nasaz, 
köhnəlmiş, istismar müddəti bitmiş) avadanlıqlar 

16 02 15* istismara yararsız avadanlıqdan əldə edilmiş təhlükəli komponentlər 

16 02 16 16 02 15-də qeyd olunandan başqa İstismara yararsız (köhnəlmiş, qəzalı və ya istismar 
müddəti bitmiş) avadanlıqdan əldə edilmiş komponentlər 

16 03 texniki tələblərə cavab verməyən və istifadə olunmayan məhsullar 

16 03 03* tərkibində təhlükəli maddələr olan qeyri-üzvi tullantılar 

16 03 04 16 03 03-də qeyd olunandan başqa qeyri-üzvi tullantılar 

16 03 05* tərkibində təhlükəli maddələr olan üzvi tullantılar 

16 03 06 16 03 05-də qeyd olunandan başqa üzvi tullantılar 

16 04 partlayıcı maddələrin tullantıları 

16 04 01* döyüş sursatlarının tullantıları 

16 04 02* atəşfəşanlıqdan yaranmış tullantılar 

16 04 03* digər partlayıcı maddələrin tullantıları 

16 05 presləmə konteynerlərində olan qazlar və yararsız kimyəvi maddələr 

16 05 04* tərkibində təhlükəli maddələr olan presləmə konteynerlərində olan qazlar (halonlar da 
daxil olmaqla) 

16 05 05 16 05 04-də qeyd olunandan başqa presləmə konteynerlərində olan qazlar 

16 05 06* tərkibində təhlükəli maddələr olan laboratoriya kimyəvi maddələri, laboratoriya kimyəvi 
maddələrinin qarışıqları da daxil olmaqla  

16 05 07* tərkibində təhlükəli maddələr olan yararsız qeyri-üzvi kimyəvi maddələri 

16 05 08* tərkibində təhlükəli maddələr olan yararsız üzvi kimyəvi maddələri 

16 05 09 16 05 06, 16 05 07 və 16 05 08-də qeyd olunanlardan başqa yararsız kimyəvi maddələr 

16 06 batareyalar və akkumulyatorlar 

16 06 01* qurğuşun tərkibli batareyaları 

16 06 02* Ni-Cd batareyaları 

16 06 03* civə tərkibli batareyalar 

16 06 04 qələvi tərkibli batareyalar (16 06 03 istisna olmaqla) 

16 06 05 digər batareya və akkumulyatorlar 

16 06 06* batareya və akkumulyatorlardan ayrıca toplanmış elektrolit 

16 07 saxlama çənlərində yaranmış tullantılar (05 və 13 istisna olmaqla) 

16 07 08* tərkibində yağ olan tullantılar 

16 07 09* tərkibində digər təhlükəli maddələr olan tullantılar 

16 07 99 digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

16 08 istifadə olunmuş katalizatorlar 

16 08 01 tərkibində qızıl, gümüş, renium, radium, palladium, iridium və ya platin olan işlənmiş 
katalizatorlar (16 08 07 istisna olmaqla) 

16 08 02* tərkibində təhlükəli keçid metalları və ya təhlükəli keçid metal birləşmələri olan işlənmiş 
katalizatorlar 

16 08 03 tərkibində keçid metallar və ya keçid metal birləşmələri olan işlənmiş katalizatorlar, digər 
yerlərdə qeyd edilməyən 

16 08 04 katalitik krekinq qurğularında işlənmiş maye katalizatorları (16 08 07 istisna olmaqla) 

16 08 05* tərkibində fosfor turşusu olan işlənmiş katalizatorlar 

16 08 06* katalizatorlar kimi istifadə olunmuş mayelər 

16 08 07* tərkibi təhlükəli maddələrlə olan çirklənmiş işlənmiş katalizatorlar 

16 09 oksidləşdirici maddələr 

16 09 01* permanqanatlar, məsələn kalium permanqanatı 

16 09 02* xromatlar, məsələn kalium xromatı, kalium və ya natrium dixromatı 
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16 09 03* peroksidlər, məsələn hidrogen peroksid 

16 09 04* digər qruplara daxil edilməyən oksidləşdirici maddələr 

16 10 istismar yerindən kənarda emal üçün nəzərdə tutulmuş sulu maye tullantıları 

16 10 01* tərkibində təhlükəli maddələr olan sulu maye tullantıları 

16 10 02 16 10 01-də qeyd olunandan başqa digər sulu maye tullantıları 

16 10 03* tərkibində təhlükəli maddələr olan su konsentratlar 

16 10 04 16 10 03-də qeyd olunandan başqa su konsentratlar 

16 11 futerləmə və odadavamlı materialların tullantıları 

16 11 01* tərkibində təhlükəli maddələr olan metallurgiya proseslərindən yaranmış karbon əsaslı 
qatlar və odadavamlı materiallar 

16 11 02 16 11 01-də qeyd olunandan başqa metallurgiya proseslərindən yaranmış karbon əsaslı 
qatlar və odadavamlı materiallar 

16 11 03* tərkibində təhlükəli maddələr olan metallurgiya proseslərindən yaranmış digər karbon 
əsaslı qatlar və odadavamlı materiallar 

16 11 04 16 11 03-də qeyd olunandan başqa metallurgiya proseslərindən yaranmış digər karbon 
əsaslı qatlar və odadavamlı materiallar 

16 11 05* tərkibində təhlükəli maddələr olan qeyri-metallurgiya proseslərindən yaranmış qatlar və 
odadavamlı materiallar 

16 11 06 16 11 05-də qeyd olunandan başqa qeyri-metallurgiya proseslərindən yaranmış qatlar və 
odadavamlı materiallar 

17 TİKİNTİ VƏ SÖKÜNTÜ TULLANTILARI (çirkli sahələrdə qazılan torpaqlar da daxil 
olmaqla) 

17 01 beton, kərpic, kirəmit və saxsı 

17 01 01 beton 

17 01 02 kərpiclər 

17 01 03 kirəmit və saxsı 

17 01 06* tərkibində təhlükəli maddələr beton, kərpic, kirəmit və saxsı qarışıqları və ya ayrıca 
fraksiyaları 

17 01 07 17 01 06-də qeyd olunandan başqa beton, kərpic, kirəmit və saxsı qarışıqları 

17 02 taxta, şüşə və plastik 

17 02 01 taxta 

17 02 02 şüşə 

17 02 03 plastik 

17 02 04* tərkibində təhlükəli maddələr olan və ya onlarla çirkləndirilmiş odun, şüşə və plastik 

17 03 bitum qarışıqları, daş kömür qatranı və qatran məhsulları 

17 03 01* tərkibində daş kömür qatranı olan bitum qarışıqları 

17 03 02 17 03 01-də qeyd olunandan başqa bitum qarışıqları 

17 03 03* daş kömür qatranı və qatran məhsulları 

17 04 metallar (ərintiləri də daxil olmaqla) 

17 04 01 mis, bürünc, latun 

17 04 02 alüminium 

17 04 03 qurğuşun 

17 04 04 sink 

17 04 05 dəmir və polad tullantıları 

17 04 06 qalay 

17 04 07 qarışıq metal 

17 04 09* təhlükəli maddələrlə çirkləndirilmiş metal tullantıları 

17 04 10* tərkibində yağ, daş kömür qatranı və digər təhlükəli maddələr olan kabellər 

17 04 11 17 04 10-da qeyd olunandan başqa kabellər 

17 05 dibini dərinlətmə işləri zamanı çıxarılan torpaq (çirkləndirilmiş sahədən qazılan 
torpaq da daxil olmaqla), daşlar, qrunt  

17 05 03* tərkibində təhlükəli maddələr olan torpaq və daşlar 

17 05 04 17 05 03-də qeyd olunandan başqa torpaq və daşlar 

17 05 05* tərkibində təhlükəli maddələr olan qazma işləri zamanı çıxarılan qrunt 

17 05 06 17 05 05-də qeyd olunandan başqa qazma işləri zamanı çıxarılan qrunt 
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17 05 07* tərkibində təhlükəli maddələr olan yol ballastı 

17 05 08 17 05 07-də qeyd olunandan başqa yol ballastı 

17 06 izolyasiya materialları; tərkibində asbest olan tikinti materialları  

17 06 01* tərkibində asbest olan izolyasiya materialları 

17 06 03* tərkibində təhlükəli maddələr olan və ya onlardan ibarət digər izolyasiya materialları 

17 06 04 17 06 01 və 17 06 03-də qeyd olunanlardan başqa izolyasiya materialları 

17 06 05* tərkibində asbest olan tikinti materialları 

17 08 gips əsaslı tikinti materialları 

17 08 01* Təhlükəli maddələrlə çirkləndirilmiş gips əsaslı tikinti materialları 

17 08 02 17 08 01-də qeyd olunandan başqa gips əsaslı tikinti materialları 

17 09 digər tikinti və söküntü tullantıları 

17 09 01* tərkibində civə olan tikinti və dağıntı tullantıları 

17 09 02* Polixlorlaşdırılmış benifil (PXB) tərkibli söküntü və tikinti tullantıları (məsələn, PXB tərkibli 
kipləşdiricilər, qatran əsaslı PXB tərkibli döşəmələr, PXB tərkibli tıxanmış minalanma 
qurğusu, PXB tərkibli kondensatorlar) 

17 09 03* tərkibində təhlükəli maddələr olan digər tikinti və dağıntı tullantıları (qarışıq tullantılar da 
daxil olmaqla) 

17 09 04 17 09 01, 17 09 02 və 17 09 03-də qeyd olunanlardan başqa qarışıq tikinti və dağıntı 
tullantıları 

18 TİBDƏ VƏ BAYTARLIQDA VƏ YA BU SAHƏLƏRLƏ ƏLAQƏLİ TƏDQİQATLARDA 
YARANMIŞ TULLANTILAR (mətbəx və ictimai iaşə tullantıları istisna olmaqla) 

18 01 doğuş, insan xəstəliyi diaqnostikası, profilaktikası və müalicəsi ilə əlaqədar 
yaranmış tullantılar 

18 01 01 təbabətdə istifadə olunan iti kəsici alətlər (18 01 03 istisna olmaqla) 

18 01 02 bədən hissələri və orqanları, qan kisələri və qan konservantları da daxil olmaqla (18 01 
03 istisna olmaqla) 

18 01 03* infeksiyanın yayılmasının qarşısını almaq üçün toplanması və utilizasiyası xüsusi 
tələblərə tabe olan tullantılar 

18 01 04 infeksiyanın yayılmasının qarşısını almaq üçün toplanması və utilizasiyası tələb olunan 
tullantılar (məsələn, sarğı materialları, gips sarğıları, alt paltarı, birdəfəlik geyim, salfetlər 
və s.) 

18 01 06* tərkibində təhlükəli maddələr olan və ya ondan ibarət kimyəvi maddələr 

18 01 07  18 01 06-də qeyd olunandan başqa kimyəvi maddələr 

18 01 08* sitotoksik və sitostatik dərman preparatları 

18 01 10* stomatoloji xidmətlərdən yaranmış qarışıq tullantılar 

18 02 Heyvanların tədqiqatı, diaqnostikası, müalicəsi və profilaktikası zamanı yaranmış 
tullantılar 

18 02 01 təbabətdə istifadə olunan iti kəsici alətlər (18 02 02 istisna olmaqla) 

18 02 02* infeksiyanın yayılmasının qarşısını almaq üçün toplanması və utilizasiyası ələb olunan 
tullantılar 

18 02 03 infeksiyanın yayılmasının qarşısını almaq üçün toplanması və utilizasiyası tələb olunan 
tullantılar 

18 02 05* tərkibində təhlükəli maddələr olan və ya ondan ibarət kimyəvi maddələr 

18 02 06 18 02 05-də qeyd olunandan başqa kimyəvi maddələr 

18 02 07* sitotoksik və sitostatik dərman preparatları 

19 TULLANTILARIN EMALI QURĞULARINDA, SUYUN İNSAN İSTEHLAKI VƏ 
SƏNAYEDƏ İSTİFADƏ ÜÇÜN SU TƏMİZLƏMƏ STANSİYALARINDA YARANMIŞ 
TULLANTILAR  

19 01 tullantıların yandırılması və ya pirolizi zamanı yaranmış tullantılar 

19 01 02 kül qalığından təmizlənən qara metallar 

19 01 05* qaz emalından yaranmış filtrasiya çöküntüləri 

19 01 06* qaz emalından yaranmış maye tullantıları və digər maye tullantıları 

19 01 07* qaz emalından yaranmış bərk tullantılar 

19 01 10* qaz emalından yaranmış aktivləşdirilmiş karbon 

19 01 11* tərkibində təhlükəli maddələr olan kül qalıqları və şlak  

19 01 12 19 01 11-də qeyd olunandan başqa kül qalıqları və şlak 
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19 01 13* tərkibində təhlükəli maddələr olan kül tozu 

19 01 14 19 01 13-də göstəriləndən başqa kül tozu 

19 01 15* tərkibində təhlükəli maddələr olan buxar qazanlarının tozu 

19 01 16 19 01 15-də qeyd olunandan başqa buxar qazanlarının tozu 

19 01 17* tərkibində təhlükəli maddələr olan piroliz tullantılar 

19 01 18 19 01 17-də qeyd olunandan başqa piroliz tullantıları 

19 01 19 yataqların qumu 

19 01 99 digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

19 02  tullantının fiziki/kimyəvi emalından yaranmış tullantılar (xromatların, sianidlərin 
çıxarılması, neytrallaşdırılması  daxil olmaqla) 

19 02 03 yalnız təhlükəsiz tullantılardan ibarət olan əvvəlcədən qarışdırılmış tullantılar 

19 02 04* bir və daha çox təhlükəli tullantılardan ibarət olan əvvəlcədən qarışdırılan tullantılar 

19 02 05* tərkibində təhlükəli maddələr olan fiziki/kimyəvi emal nəticəsində yaranmış şlamlar 

19 02 06 19 02 05-də qeyd olunanlardan başqa fiziki/kimyəvi emal nəticəsində yaranmış şlamlar 

19 02 07* saflaşdırma zamanı (ayırmadan) yaranmış neft və konsentrat 

19 02 08* tərkibində təhlükəli maddələr olan maye yanacaq tullantıları 

19 02 09* tərkibində təhlükəli maddələr olan bərk yanar tullantılar 

19 02 10 19 02 08 və 19 02 09-də qeyd olunanlardan başqa yanğın təhlükəli tullantılar 

19 02 11* tərkibində təhlükəli maddələr olan digər tullantılar 

19 02 99 digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

19 03 stabilləşmiş/ bərkimiş tullantılar 

19 03 04* təhlükəli kimi qeyd olunan qismən sabitləşmiş tullantılar 

19 03 05 19 03 04-də qeyd olunandan başqa sabitləşmiş tullantılar 

19 03 06* təhlükəli kimi qeyd olunan bərkimiş tullantılar  

19 03 07 19 03 06-də qeyd olunandan başqa bərkimiş tullantılar 

19 04 şüşələnmiş tullantılar və şüşələşdirilmə nəticəsində yaranmış tullantılar 

19 04 01 şüşələnmiş tullantılar 

19 04 02* kül tozu və digər baca qazı emalından yaranmış tullantılar 

19 04 03* şüşələşməmiş bərk halda maddə 

19 04 04 şüşələnmiş tullantıların bərkiməsi nəticəsində yaranmış sulu maye tullantıları 

19 05 bərk tullantıların aerob emalından yaranmış tullantıları 

19 05 01 məişət tullantılarının komposterlənməmiş fraksiyaları və oxşar tullantılar 

19 05 02 heyvan və bitki tullantılarının komposterlənməmiş fraksiyaları 

19 05 03 standartlara uyğun olmayan kompost  

19 05 99 digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

19 06 tullantıların anaerob emalından yaranmış tullantılar 

19 06 03 məişət tullantılarının anaerob emalından yaranmış tullantılar 

19 06 04 məişət tullantılarının anaerob emalından yaranmış bərk materiallar 

19 06 05 heyvan və bitki tullantılarının anaerob emalından yaranmış tullantılar  

19 06 06 heyvan və bitki tullantılarının emalından yaranmış bərk tullantılar 

19 06 99 digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

19 07 zibilxanalarda əmələ gələn çirkab sular 

19 07 02* tərkibində təhlükəli maddələr olan zibilxanalarda əmələ gələn çirkab sular 

19 07 03 19 07 02-də qeyd olunandan başqa zibilxanalarda əmələ gələn çirkab sular 

19 08 çirkab su təmizləyici qurğularda yaranmış digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

19 08 01 kəpəklər 

19 08 02 qumdan təmizlənmədə yaranmış tullantılar 

19 08 05 şəhər tullantı sularının emalından yaranmış şlamlar 

19 08 06* işlənilmiş və ya doymuş ion mübadiləsi qatranları 

19 08 07* ion mübadiləsi regenerasiyasından yaranmış məhlullar və şlamlar 

19 08 08* tərkibində ağır metallar olan membran sistemi tullantıları 

19 08 09* tərkibində yeməli yağ və piy olan yağ/suyun ayrılmasından yaranmış yağ və piy qarışığı 
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19 08 10* 19 08 09-də qeyd olunandan başqa yağın/suyun ayrılmasından yaranmış piy və yağ 
qarışığı 

19 08 11* tərkibində təhlükəli maddələr olan sənaye tullantı suyunun bioloji emalından yaranmış 
şlamlar 

19 08 12 19 08 11-də qeyd olunandan başqa sənaye tullantı suyunun bioloji emalından yaranmış 
tullantılar 

19 08 13* tərkibində təhlükəli maddələr olan digər sənaye tullantı suyunun emalından yaranmış 
şlamlar 

19 08 14 19 08 13-də qeyd olunandan başqa digər sənaye tullantı suyunun emalından yaranmış 
tullantılar 

19 08 99  digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

19 09 insan istehlakı və ya sənayedə istifadə üçün nəzərdə tutulan suyun hazırlanması 
nəticəsində yaranmış tullantılar 

19 09 01 ilkin filtrasiyadan yaranmış bərk tullantılar 

19 09 02 su saflaşdırmasından yaranmış şlamlar 

19 09 03 karbonsuzlaşdırma prosesindən yaranmış şlamlar 

19 09 04 19 10 03-də qeyd olunandan başqa digər toz və pərğu (yüngül fraksiya) 

19 09 05 tərkibində təhlükəli maddələr olan digər fraksiyalar 

19 09 06 19 10 05-də qeyd olunandan başqa digər fraksiyalar 

19 09 99 digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

19 10 metal tərkibli tullantıların xırdalanması nəticəsində yaranmış tullantılar 

19 10 01 dəmir və polad tullantıları 

19 10 02 əlvan metal tullantılar 

19 10 03* tərkibində təhlükəli maddələr olan toz və pərğu (yüngül fraksiya)  

19 10 04 19 10 03-də qeyd olunandan başqa toz və hissə 

19 10 05* tərkibində təhlükəli maddələr olan digər hissələr 

19 10 06 19 10 05-də qeyd olunandan başqa digər hissələr 

19 11 neft (yağ) regenerasiyası nəticəsində yaranmış tullantılar 

19 11 01* işlənilmiş filtrasiya gilləri 

19 11 02* turş qudron 

19 11 03* sulu maye tullantıları 

19 11 04* yanacağın (əsaslarla) təmizlənməsindən yaranmış tullantılar 

19 11 05* tərkibində təhlükəli maddələr olan sənaye sahəsində tullantı sularının emalından 
yaranmış şlamlar 

19 11 06 19 11 05-də qeyd olunanlardan başqa sənaye sahəsində tullantı sularının emalından 
yaranmış şlamlar 

19 11 07* baca qazının təmizlənməsindən yaranmış tullantılar 

19 11 99 digər qruplara daxil edilməyən tullantılar 

19 12 tullantıların mexaniki emalından yaranmış tullantılar (məs., çeşidlərə, xırdalama, 
presləmə, dənəvərləşdirmə), başqa yerdə göstərilməyən 

19 12 01 kağız və karton 

19 12 02 qara metal tullantıları 

19 12 03 əlvan metallar 

19 12 04 plastik və rezin 

19 12 05 şüşə 

19 12 06* tərkibində təhlükəli maddələr olan taxta 

19 12 07 19 12 06 qeyd olunandan başqa digər taxta 

19 12 08 toxuculuq məmulatları 

19 12 09 Minerallar (məs., qum, daş) 

19 12 10 yanar tullantılar (tullantıdan alınan yanacaq) 

19 12 11* tərkibində təhlükəli maddələr olan tullantıların emalından əldə edilmiş digər tullantılar 
(mineral qarışıqları daxil olmaqla) 

19 12 12 19 12 11-də qeyd olunandan başqa tullantıların mexaniki emalından əldə edilmiş digər 
tullantılar (mineral qarışıqları daxil olmaqla) 

19 13 torpağın və qrunt sularının rekultivasiyası nəticəsində yaranmış tullantılar 
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19 13 01* torpağın remediasiyasından yaranmış tərkibində təhlükəli maddələr olan bərk tullantılar 

19 13 02 19 13 01 bəndində göstəriləndən başqa torpağın remediasiyasından yaranmış bərk 
tullantılar 

19 13 03* torpağın remediasiyasından yaranmış, tərkibində təhlükəli maddələr olan şlamlar 

19 13 04 19 13 03-də qeyd olunandan başqa torpağın remediasiyasından yaranmış şlamlar 

19 13 05* qrunt sularının remediasiyasından yaranmış, tərkibində təhlükəli maddələr olan şlamlar 

19 13 06 19 13 05-də qeyd olunandan başqa qrunt sularının remediasiyasından yaranmış şlamlar 

19 13 07* qrunt sularının remediasiyasından yaranmış, tərkibində təhlükəli maddələr olan sulu 
maye tullantıları və tullantı su konsentratları 

19 13 08 19 13 07-də qeyd olunandan başqa qrunt sularının remediasiyasından yaranmış sulu 
maye tullantıları və su konsentratları 

20 MƏİŞƏT (ev təsərrüfatlarının tullantıları və oxşar kommersiya və sənaye   
müəssisələrin tullantıları), həmçinin PƏRAKƏNDƏ FORMADA YIĞILMIŞ 
TULLANTILAR 

20 01 ayrıca toplanmış fraksiyalar (15 01 istisna olmaqla) 

20 01 01 kağız və karton 

20 01 02 şüşə 

20 01 08 bioçürüməyə məruz qalmış mətbəx və yeməkxana tullantıları 

20 01 10 paltarlar 

20 01 11 toxuculuq məmulatları 

20 01 13* həlledicilər 

20 01 14* turşular 

20 01 15* qələvilər 

20 01 17* foto sahəsində istifadə olunan kimyəvi maddələr 

20 01 19* pestisidlər 

20 01 21* lüminessent lampalar və digər civə tərkibli tullantılar 

20 01 23* xlorftuorkarbon tərkibli istifadəyə yararsız (nasaz, köhnəlmiş, istismar müddəti bitmiş) 
avadanlıqlar 

20 01 25 qida yağı və piyi 

20 01 26* 20 01 25 -də qeyd olunandan başqa digər yağ və piy 

20 01 27* tərkibində təhlükəli maddələr olan boyalar, mürəkkəblər, yapışqan və qatranlar 

20 01 28 20 01 27-də qeyd olunandan başqa digər boyalar, mürəkkəblər, yapışqan və qatranlar 

20 01 29* tərkibində təhlükəli maddələr olan yuyucu vasitələr 

20 01 30 20 01-də qeyd olunandan başqa yuyucu vasitələr 

20 01 31* sitotoksik və sitostatik dərman preparatları 

20 01 33* 16 06 01, 16 06 02 və ya 16 06 03-ə daxil edilmiş batareya və akkumulyatorlar 
çeşidlənməmiş batareya və batareyası olan akkumulyatorlar  

20 01 34 20 01 33-də qeyd olunandan başqa batareya və akkumulyatorlar 

20 01 35* 20 01 21 və 20 01 23-də qeyd olunandan başqa tərkibində təhlükəli komponentlər olan 
istifadəyə yararsız (nasaz, köhnəlmiş, istismar müddəti bitmiş) elektrik və elektron 
avadanlıqları  

20 01 36 20 01 21, 20 01 23 və 20 01 35-də qeyd olunanlardan başqa digər istifadəyə yararsız 
(nasaz, köhnəlmiş, istismar müddəti bitmiş)  elektrik və elektron avadanlığı 

20 01 37* tərkibində təhlükəli maddələr olan taxta 

20 01 38 20 01 37 qeyd olunandan başqa digər taxta 

20 01 39 plastik 

20 01 40 metallar 

20 01 41 bacaların təmizlənməsindən yaranmış tullantılar 

20 01 99 digər qruplara daxil edilməyən sair fraksiyalar 

20 02 bağ və park tullantıları (qəbiristanlıq tullantıları daxil olmaqla) 

20 02 01 bioçürüməyə məruz qalmış tullantılar 

20 02 02 torpaq və daşlar 

20 02 03 bioloji parçalanmaya uğramayan digər tullantılar 

20 03 digər məişət tullantıları 

20 03 01 qarışıq məişət tullantıları 
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20 03 02 bazar və market tullantıları 

20 03 03 küçələrin təmizlənməsi zamanı yığılan qalıqlar 

20 03 04 durulducu çənlərin çöküntüləri 

20 03 06 kanalizasiya sularının təmizlənməsindən yaranmış tullantılar 

20 03 07 iri ölçülü tullantılar 

20 03 99 digər qruplara daxil edilməyən məişət tullantıları 

 

 

 



 57 

Mündəricat 
          

Giriş.................................................................................................... 3 

Tullantıların statistik kateqoriyalar üzrə bölgüsü ............................... 6 

Tullantıların statistik təsnifatı ............................................................ 8 

Avropa tullantılar siyahısı ................................................................. 35 
 

 

 


