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HABUR KARA HUDUT KAPISI İÇERİSİNDE YER ALAN YOLCU TÜNELİNİN
KULLANIMINA İLİŞKİN VALİLİK GENEL EMİRİ
2022/05
Kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; temel hak ve
hürriyetlerini korumak Devletimizin asli görev ve sorumluluklarıdır. Devletimiz başta kolluk
kuvvetlerimiz olmak üzere görevli tüm kurumları vasıtasıyla toplumda huzur ve sükunu
bozan her türlü suç ve suçluyla mücadele etmekte, vatandaşlarımızın günlük hayatlarının
aksama ve sıkıntı olmaksızın idamesine ilişkin her türlü tedbiri almaktadır.
Türkiye’nin Ortadoğu’ya açılan ve Ortadoğu’nun Avrupa ile ticaret ağının önemli
noktalarından birisi olan Habur Sınır Kapısından ticaret, tahsil, ziyaret, tedavi veya turizm
gibi herhangi bir amaçla vatandaşlarımızın ve yabancıların girişçıkışlarında kullandıkları
Habur Sınır Kapısı ülkemizin önemli kara hudut kapılarındandır.
Habur Kara Hudut Kapısı sahası içerisinde yolcuların işlemlerinin yaptırılabilmesi için
kapalı ve açık alanlar bulunmaktadır. Söz konusu bu kapalı alan yolcu tüneli olarak ifade
edilmektedir.
Habur Sınır Kapısının yoğun kullanılması nedeniyle yolcuların yolcu tüneline giriş
yaptığı andan itibaren ulusal güvenlik tedbirlerine ilişkin uygulamalar ve beraberinde
getirdikleri eşyaların güvenlik kontrolleri zorlaşmaktadır.
5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 9’uncu maddesinin (ç) fıkrasında; "Kanun,
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve diğer mevzuatın verdiği yetkiyi kullanmak ve bunların
yüklediği ödevleri yerine getirmek için valiler genel emirler çıkarabilir ve bunları ilan
ederler.”,
5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11’inci maddesinin (c) fıkrasında; "İl sınırları içinde
huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu
esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir.
Bunları sağlamak için Vali gereken karar ve tedbirleri alır. Bu hususta alman ve ilan
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olunan karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında 66’ncı madde hükmü uygulanır.” ,
Anılan Kanunun 66’ncı maddesinde; "İl genel kurulu veya idare kurulları yahut en
büyük mülkiye amirleri tarafından kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz ve usulen
tebliğ veya ilan olunan karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet eden veya
müşkülat gösterenler veya riayet etmeyenler, mahallî mülkî amir tarafından Kabahatler
Kanununun 32’nci maddesi hükmü uyarınca cezalandırılır. Ancak, kamu düzenini ve
güvenliğini veya kişilerin can ve mal emniyetini tehlikeye düşürecek toplumsal olayların
baş göstermesi hâlinde vali tarafından kamu düzenini sağlamak amacıyla alınan ve
usulüne göre ilan olunan karar ve tedbirlere aykırı davrananlar, üç aydan bir yıla kadar
hapis cezasıyla cezalandırılır.”,
5326 sayılı Kabahatler Kanununun “Emre aykırı davranış” başlıklı 32’nci
maddesinde; “Yetkili makamlar tarafından adlî işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği,
kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre
aykırı hareket eden kişiye yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu cezaya emri veren
makam tarafından karar verilir.” hükümleri bulunmaktadır.
Bu itibarla, Habur Kara Hudut Kapısı içerisinde yer alan yolcu tünelini kullanan
yolcular ve eşyaları ile ilgili, personellerin mevzuatları gereği yapacakları iş ve işlemlerin
güvenli şekilde yapılması ve kamu düzeninin korunması amacıyla;
(1) Yolcuların yolcu tünelinin girişinde güvenlik kontrolünden geçtikten sonra tünel
içerisinde hiçbir noktada bekleme yapmaksızın sağlık, pasaport ve gümrük işlemlerini
yaptırmaları ve gümrük işlemlerinin bitmesini müteakip yolcu salonunu terk etmesi,
(2) Yolcuların Türkiye’ye giriş yaptıkları taşıt araçlarının tescil işleminin bitmesini
müteakip yolcu tüneli çıkışında yine aynı araca binerek gümrüklü sahayı terk etmesi,
(3) Yolcu tüneli içerinde tütün ürünleri tüketenler hakkında gümrük personellerince
5326 sayılı Kabahatler Kanununun 39’uncu maddesi hükmüne göre işlem yapılması,
hususlarına riayet edilecektir.
Yolcu tüneli içerisinde kamu güvenliği ve kamu düzenini bozacak tutum ve
davranışlarda bulunan ve yukarıda sayılan maddelere aykırı hareket eden yolcular hakkında
yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde adli ve idari işlemler yapılarak 5326
sayılı Kabahatler Kanununun 32'nci maddesinde öngörülen
581₺(beşyüzseksenbirTürkLirası) idari para cezası uygulanacaktır.
Bu Genel Emir yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
İlanen tebliğ olunur.
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