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Azerbaijan Road Signs Vocabulary 

 

Azerbaijan 
 

 

English 

 

Xəbərdarlıq nişanları 

 

Şlaqbaumlu dəmir yol keçidi 

Şlaqbaumsuz dəmir yol keçidi 

Birxətli dəmir yolu 

Çoxxətli dəmir yolu 

Dəmir yol keçidinə yaxınlaşma 

Tramvay xətti ilə kəsişmə 

Eyni əhəmiyyətli yolların kəsişməsi 

Dairəvi hərəkətlə kəsişmə 

Svetoforla nizamlama 

Ayrılan körpü 

Sahilboyuna çıxış 

Təhlükəli döngə 

Təhlükəli döngələr 

Sərt eniş 

Sərt yoxuş 

Sürüşkən yol 

Nahamar yol 

Çınqıl sıçrayışı 

Yolun daralması 

İkitərəfli hərəkət 

Piyada keçidi 

Uşaqlar 

Velosiped zolağı ilə kəsişmə 

Yol işləri 

Mal-qara keçidi 

Vəhşi heyvanlar 

Daş uçqunu 

Yandan əsən külək 

Alçaqdan uçan təyyarələr 

Tunel 

Digər təhlükələr 

Döngənin istiqaməti 

 

 

 

Warning signs 

 

Railroad crossing with a barrier           

Railway crossing without barrier 

Single-track railway 

Multi-track railway 

Approaching a railroad crossing 

Intersection with tramway 

Junction ahead with road of equal importance 

Roundabout crossing 

Traffic signalization  

Swing Bridge 

Down to embankment  

Dangerous bend 

Dangerous bends 

Steep descent 

Steep ascent 

Slippery road 

Uneven road 

Loose gravel 

Narrowing of road 

Both-way traffic 

Pedestrian crossing 

Children 

Intersection with a bicycle lane 

Road works 

Cattle driving 

Wild animals 

Falling rocks 

Crosswind 

Low flying aircrafts 

Tunnel 

Other hazards 

Direction of turn 
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Üstünlük nişanları 

 

Baş yol 

Baş yolun sonu 

İkinci dərəcəli yolla kəsişmə 

İkinci dərəcəli yolun bitişməsi 

Yol verin 

Dayanmadan keçmək qadağandır 

Qarşıdan hərəkətin üstünlüyü 

Qarşıdan hərəkətə nisbətən üstünlük 

 

 

Priority signs 

 

Main road 

End of main road 

Crossroad with minor road 

Junction with minor road 

Yield  

Passing without stopping prohibited  

Priority to oncoming vehicles 

Priority over oncoming vehicles 

 

 

Məcburi hərəkət istiqaməti nişanları 

 

Düzünə hərəkət 

Sağa hərəkət 

Sola hərəkət 

Düzünə və ya sağa hərəkət 

Düzünə və ya sola hərəkət 

Sağa və ya sola hərəkət 

Maneəni sağdan keçmə 

Maneəni soldan keçmə 

Maneəni sağdan və ya soldan keçmə 

Dairəvi hərəkət 

Minik avtomobillərinin hərəkəti 

Velosiped zolağı 

Piyada zolağı 

Minimum sürətin məhdudlaşdırılması 

Minimum sürətin məhdudlaşdırıldığı zonanın 

qurtaracağı 

Təhlükəli yükü olan nəqliyyat vasitələrinin hərəkət 

istiqaməti 

Təhlükəli yükü olan nəqliyyat vasitələrinin hərəkət 

istiqaməti 

Təhlükəli yükü olan nəqliyyat vasitələrinin hərəkət 

istiqaməti 

 

Mandatory signs 

 

Straight 

Right turn only 

Left turn only 

Straight and Right Turn 

Straight and Left Turn 

Right Turn and Left Turn 

Pass this side. Right  

Pass this side. Left 

Pass this side. Either side  

Roundabout 

Compulsory motor vehicles 

Compulsory cycle track  

Foot path 

Minimum speed limit 

End of minimum speed limit 

         

Direction of movement of vehicles carrying dangerous 

goods 

Direction of movement of vehicles carrying dangerous 

goods 

Direction of movement of vehicles carrying dangerous 

goods 
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Qadağan nişanları 

Giriş qadağandır 

Hərəkət qadağandır 

Mexaniki nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti qadağandır 

Yük avtomobillərinin hərəkəti qadağandır 

 

Motosikletlərin hərəkəti qadağandır 

Traktorların hərəkəti qadağandır 

Qoşqu ilə hərəkət qadağandır 

 

At-araba ilə hərəkət qadağandır 

Velosipedlə hərəkət qadağandır 

Piyadaların hərəkəti qadağandır 

Kütlənin məhdudlaşdırılması 

Oxa düşən ağırlığın məhdudlaşdırılması 

Hündürlüyün məhdudlaşdırılması 

Enin məhdudlaşdırılması 

Uzunluğun məhdudlaşdırılması 

Minimum ara məsafənin məhdudlaşdırılması 

Gömrükxana 

Təhlükə 

Sağa dönmək qadağandır 

Sola dönmək qadağandır 

Geriyə dönmək qadağandır 

Ötmək qadağandır 

Ötməyin qadağan edildiyi zonanın qurtaracağı 

Yük avtomobillərinin ötməsi qadağandır 

Yük avtomobillərinin ötməsi qadağan edilmiş zonanın 

qurtaracağı 

Maksimum sürətin məhdudlaşdırılması 

Maksimum sürətin məhdudlaşdırıldığı zonanın 

qurtaracağı 

Səs siqnalı vermək qadağandır 

Dayanmaq qadağandır 

Durmaq qadağandır 

Ayın tək günlərində durmaq qadağandır 

Ayın cüt günlərində durmaq qadağandır 

Bütün məhdudiyyətlər zonasının qurtaracağı 

Ehtiyat üçün ayrılmış duracaq yeri 

Nəqliyyat vasitələrinin kateqoriyalarına uyğun sürətin 

məhdudlaşdırılması 

Təhlükəli yükü olan nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti 

qadağandır 

Partlayıcı və tezalışan yükü olan nəqliyyat vasitələrinin 

hərəkəti qadağandır 

Prohibitory signs 

 

No entry 

Closed to all vehicles in both directions 

No power-driven vehicles 

Yük avtomobillərinin hərəkəti qadağandır- No large 

trucks  

No motorcycles 

No entry for power-driven agricultural vehicles 

No entry for any power-driven vehicles drawing a 

trailer 

No entry for animal drawn vehicles 

No bicycles  

No pedestrian crossing 

Weight limit 

Axle load limit 

Clearance height limit 

Clearance width limit 

Clearance length limit 

Minimum distance limit 

Customs 

Danger 

No right turn 

No left turn 

No U-turns 

No overtaking 

End of overtaking restriction 

No overtaking by lorries  

End of overtaking restriction for lorries 

 

Maximum speed limit 

End of maximum speed limit 

 

No horn 

No stopping  

No parking 

No parking on odd numbered days of the month 

No parking on even numbered days of the month 

End of all restrictions 

Reserved parking place 

Speed limit by vehicle categories 

 

No vehicles carrying dangerous goods 

 

No vehicles carrying explosives or flammable goods 
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Məlumatverici-göstərici nişanlar 

Avtomagistral 
Avtomagistralın qurtaracağı 
Avtomobillər üçün yol 
Avtomobillər üçün yolun qurtaracağı 
Birtərəfli yol 
Birtərəfli yolun qurtaracağı 
Birtərəfli hərəkət yoluna çıxış 
Zolaqlarda hərəkət istiqamətləri 
Zolağın başlanğıcı 
Zolağın qurtaracağı 
Zolaqlarda hərəkət istiqamətləri 
Zolaqlarda hərəkət istiqamətləri 
Marşrut nəqliyyat vasitələri üçün zolaq 
Marşrut nəqliyyat vasitələri üçün zolağı olan yol 
Marşrut nəqliyyat vasitələri üçün zolağı olan yola çıxış 
Marşrut nəqliyyat vasitələri üçün zolağı olan yola çıxış 
Marşrut nəqliyyat vasitələri üçün zolağı olan yolun 
qurtaracağı 
Geriyə dönmə yeri 
Geriyə dönmə yerinin zonası 
Avtobusun və ya trolleybusun dayanacaq yeri 
Tramvayın dayanacaq yeri 
Minik taksilərinin dayanacaq yeri 
Duracaq yeri 
Piyada keçidi 
Yeraltı piyada keçidi 
Tövsiyə edilən sürət 
Dalan 
İstiqamətlərin ilkin göstəricisi 
Hərəkət sxemi 
İstiqamət göstəricisi 
Yaşayış məntəqəsinin baçlanğıcı 
Yaşayış məntəqəsinin qurtaracağı 
Obyektin adı 
Məsafələr göstəricisi 
Killometr göstəricisi 
Marşrut nömrəsi 
Marşrut nömrəsi və istiqaməti 
Yük avtomobilləri üçün hərəkət istiqaməti 
Kənardankeçmə sxemi 
Stop-xətt 
Başqa işlək hissəyə yerdəyişmənin ilkin göstəricisi 
Qarşılıqlı hərəkət 
Qarşılıqlı hərəkətin qurtaracağı 
Qarşılıqlı hərəkət yoluna çıxış 
Küçənin istiqaməti 
Kəsişmə yoluna xəbərdaredici və ya qadağanedici niş 

Informative signs 
Motorway 
End of motorway 
Motor-road 
End of motor-road 
One-way road 
End of one-way road 
Entering one-way road  
Lane preselection sign 
Beginning of a lane 
End of a lane 
Lane preselection sign 
Lane preselection sign 
Lane for public transport 
Road with lane for public transport 
Entering a road with lane for public transport 
Entering a road with lane for public transport 
End of a road with lane for public transport 
 
Place for U-turn 
Area for U-turn 
Halting point for bus or trolleybus 
Halting point for tramway 
Taxi rank 
Parking area 
Pedestrian crossing 
Underground pedestrian crosswalk 
Recommended speed 
Blind alley 
Advance direction sign 
Traffic diagram 
Direction sign 
Beginning of a human settlement  
End of a human settlement  
Object name 
Distance mark 
Kilometre indicator  
Motorway numbering 
Motorway numbering and direction 
Driving direction for lorries 
Passage scheme  
Stop line 
Advance sign to change lanes  
Reverse motion 
End of reverse motion 
Entering a road with reverse motion          
Street direction 
Warning or prohibitory signs on a cross-over road 
 

 


