
Prohibited items Qadağan edilmiş əşyalar
Subject to applicable security regulations, for 
reasons of safety passengers may not take the 
following items into security-restricted zones 
or into the aircraft:   

 

 

Passengers are also prohibited from transporting 
the following items in checked baggage: 

Sərnişinlərin qeydiyyatdan keçmiş baqajlarında daşınması 
qadağan edilən əşyalar: 

Security staff may refuse access to security-
restricted areas of the airport and/or to the 
passenger cabin of the aircraft to anyone who 
is in possession of an item which, even though 
it does not appear on this list, is of concern to
the security staff.   

 
 

 
 

No rights may be derived from this list. 
The security agent has the right to refuse 
any article for reasons of safety. 

 
 

Təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşları siyahıda 
göstərilməyən, lakin təhlükəsizlik baxımından 
şübhə doğuran əşyaya malik hər hansı şəxsi 
mühafizə edilən məhdud girişli zonalara və ya 
hava gəmisinin sərnişin salonuna buraxmaya bilər.

 

Bu siyahıdan heç bir hüquq əldə edilə bilməz. 
Təhlükəsizlik xidmətinin agenti təhlükəsizliyin təmin 
edilməsi məqsədilə bu maddələrin hər hansı birinin 
daşınmasını qadağan edə bilər.

 

Tətbiq edilən təhlükəsizlik qaydalarına əsasən 
sərnişinlərə aşağıdakı əşyaları mühafizə edilən 
məhdud girişli zonalara və hava gəmisinin 
salonuna aparmaq qadağandır:

 
 

 

Firearms and other weapons or devices capable of discharging 
projectiles. Devices capable of discharging projectiles that can cause
serious harm, as well as items that appear to be dangerous, such as: 

 

•  All types of firearms, including pistols, revolvers, guns and 
   hunting rifles 

 

•  Toy guns, replica firearms and imitation guns that resemble
   real weapons 

 

•  Parts of guns and firearms, with the exception of telescopic sights
•  Air guns or CO2  guns, such as pistols, pellet guns, shotguns 
   and BB guns 

 

•  Alarm pistols and starter pistols
•  Bows, crossbows and arrows
•  Harpoons and spear guns
•  Catapults

Disabling equipment – devices designed specifically to anaesthetize, 
stun or immobilize, such as:
•  Devices capable of delivering electric shocks, such as stun guns, 
   laser weapons and cattle prods 
•  Devices for immobilizing and killing animals
•  Chemical substances, gases and sprays – including mace, pepper spray, 
   tear gas, acid sprays and sprays to repel animals – that can also disable 
   or immobilize people  

 

 
 

 

Explosives, flammable substances and devices that can cause 
serious bodily harm or that can be used to threaten the safety 
of the aircraft, including anything that appears to be capable of
causing injury or posing a threat to safety, such as:  

 
 

•  Ammunition
•  Detonator tubes
•  Detonators and fuses
•  Replicas or imitations of explosive devices
•  Mines, grenades and other military explosives
•  Fireworks and other pyrotechnical materials
•  Smoke canisters and smoke cartridges
•  Dynamite, gunpowder and plastic explosives

Liquids, aerosols and gels are prohibited unless:
• they are in containers no larger than 100 ml (3.4 oz.) and
•  these containers are in one sealed, transparent, resealable plastic 
   bag with a maximum capacity of 1 litre (only one plastic bag 
   per passenger)  

 
 

•  they are demonstrably required during travel (essential medicines, 
   baby food, etc).

 

Hava gəmisinə ciddi xəsarət yetirə və təhlükə yarada bilən partlayıcı və 
tezalışan maddələr və qurğular:

 
 

•  Bütün növ silahlar
•  Döyüş sürsatları
•  Detonator qlizləri
•  Detonatorlar və qoruyucular
•  Minalar, qumbaralar və digər partlayıcı hərbi ehtiyatlar
•  İstənilən formada fişənglər, məşəllər və digər pirotexnika məmulatları
•  Tüstüverici şaşkalar və tüstü patronları

Odlu silah və digər silahlar, və ya atəş açmaq funksiyasına malik olan qurğular. 
Ciddi xəsarət yetirən atəş açmaq funksiyasına malik olan, həmçinin təhlükəli hesab 
edilən hər hansı əşya, məsələn:
•  Tapança, revolver, tüfəng, ov silahı daxil olmaqla bütün növ odlu silahlar;

 •  Əsl silaha oxşayan oyuncaq silahlar, silahın surəti və ya imitator;

 
•  Teleskopik nişan istisna olmaqla tapança və odlu silahların hissələri;

 

•  Hava tapançaları və ya CO2 silahları (məsələn: tapançalar, yivli lüləli silahlar, 
   yarı-avtomatik  tüfənglər və BB silahları);
•  Siqnal tapançaları və start tapançaları;
•  Qundaqlı yay-ox, yay və oxlar;
•  Harpunlar və sualtı ov üçün silah;
•  Sapand;

 

Hərəkət fəaliyyətini məhdudlaşdıran qurğular – keyidici, yuxu gətirici və ya iflicedici 
xüsusiyyətə malik olan qurğular, məsələn:
•  Elektrik ötürmək qabiliyyətinə malik olan cihazlar, məsələn: elektroşok cihazları, 
   sinir iflicedici silahlar və lazer silahları;
•  Heyvanları hərəkətsizləşdirmək və öldürmək üçün istifadə edilən qurğular;
•  Kimyəvi maddələr, qazlar və püskürdücülər: “Meys” qazı, bibər qazı, 
   göz yaşardıcı qaz, kimyəvi püskürdücülər və heyvanları qaçırtmaq üçün 
   istifadə edilən püskürdücülər daxil olmaqla insanların hərəkətini 
   məhdudlaşdırmaq qabiliyyətinə malik olan maddələr;

 
 

Ciddi xəsarət yetirə biləcək kəsici və ya iti alətlər, məsələn
•  Buz baltaları və buzqıranlar;
•  Ülgüclər;
•  Dəftərxana bıçaqları;
•  Tiyəsi 6 sm-dən uzun olan bıçaqlar;
•  Tiyəsi 6 sm-dən uzun olan qayçılar (ilgəkdən hesablanır);

 

•  İti və ya kəsici ucluqlu döyüş sənəti və özünümüdafiə vasitələri;
•  Qılınclar və xəncərlər;
•  Linglər;
•  Drellər, burğular və drel sıxacı, həmçinin naqilsiz əl drelləri;

 

•  Valı və ya tiyəsi 6 sm-dən uzun olan və silah kimi istifadə edilə biləcək 
   naqilsiz daşına bilən mexaniki mişarlar;

 
 

•  Mişarlar, həmçinin naqilsiz daşına bilən mexaniki mişarlar;
•  Qaynaq avadanlığı;
•  Mismar tapançaları və sıxıcı alətlər;

Hava gəmisinin təhlükəsizliyinə hədə yarada biləcək və ya ciddi bədən xəsarəti 
yetirmək üçün istifadə edilə biləcək küt alətlər, məsələn:

 

•  Beysbol və softbol toxmaqları, kriket dəyənəkləri;
•  Dəyənək və çubuqlar, məsələn: taxta dəyənəklər, kiylər və digər dəyənəklər;

 

•  Döyüş sənəti vasitələri.

Bədənə ciddi xəsarət yetirə bilən və hava gəmisinin təhlükəsizliyinə hədə 
yarada bilən partlayıcı, tez alışan maddələr və qurğular, məsələn: 
•  Döyüş sürsatları
•  Detonator qlizləri
•  Detonatorlar və qoruyucular
•  Saxta partlayıcı materiallar və ya qurğular
•  Minalar, qumbaralar və digər partlayıcı hərbi ehtiyatlar
•  İstənilən formada fişənglər və digər pirotexnika məmulatlari
•  Tüstü verici şaşkalar, tüstü patronları
•  Dinamit, barıt və plastik partlayıcı maddələr

Mayelər, aerozollar və gellər aşağıdakı hallar istisna olmaqla qadağan edilir:
•  100 ml-dən (3.4 oz.) artıq olmayan qablarda (konteynerdə) olduqda 
•  belə qablar maksimum 1 litr həcmi olan bir ədəd şəffaf, hermetik plastik 
   paketlərə yerləşdirildikdə (hər sərnişin üçün yalnız bir ədəd plastik torba)

 
 

•  səyahət zamanı aydın şəkildə tələb olunan maye, gel və aerozollar 
   (həyat üçün vacib dərman vasitələri, körpə qidaları və s.)

 

Sharp or pointed objects that can cause serious injury, such as:
•  Ice picks and ice axes
•  Razor blades
•  Box cutters
•  Knives with blades longer than 6 cm
•  Scissors with blades longer than 6 cm, measured from the hinge
•  Martial-arts and self-defence items with sharp points or edges
•  Swards and sabres
•  Crowbars
•  Drills, drill bits and drilll chucks, including cordless portable 
   power drills 
•  Tools with blades or shafts longer than 6 cm that can be used 
   as weapons, such as cordless portable power saws 
•  Saws, including cordless portable power saws
•  Soldering torches
•  Nail guns and staple guns

Blunt objects that can be used for hitting and causing serious 
bodily harm or that can be used to threaten the safety of the 
aircraft, including: 
•  Baseball, softball and cricket bats
•  Clubs and sticks, such as wooden poles, cues, bludgeons and 
   truncheons 
•  Martial-arts items

 

Explosives and flammable materials and devices that can cause 
serious harm or that can pose a threat to the safety of the aircraft,
such as:  
•  Ammunition
•  Detonator tubes
•  Detonators and fuses
•  Mines, grenades and other military explosives
•  Fireworks and other pyrotechnical material
•  Smoke canisters and smoke cartridges
•  Dynamite, gunpowder and plastic explosives
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•  Dinamit, barıt və plastik partlayıcı maddələr


