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Türkiye’nin Ortadoğu’ya açılan ve Ortadoğu’nun Avrupa ile ticaret ağının önemli
noktalarından birisi olan Habur Sınır Kapısından tır girişçıkışı yapılmaktadır.
Şırnak Valiliği tarafından, Habur Sınır Kapısı’ndan girişçıkış yapacak büyük araçların
düzenli ve güvenli bir şekilde park edilmesini, güvenli ve düzenli bir şekilde giriş ve
çıkışlarının sağlanmasına yönelik özel bir amaçla tır parkı sahası kurulmuştur.
Şırnak Valiliği tarafından kurulan özel bir amaca hasredilen tır parkı sahasında tır
şoförlerinin araçları ile birlikte tır parkına girişlerinin, tır parkı içerisinde park ve seyirlerinin
belirli kurallara bağlanması Habur Sınır Kapısı’ndan yapılacak giriş ve çıkışların güvenli ve
düzenli bir şekilde yapılması yönünden önem arz etmektedir.
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
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
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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 Kanunu’nun “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 Sınır Kapısı’ndan girişçıkış yapmak üzere Şırnak Valiliği tarafından
kurulan özel bir amaca hasredilen tır parkı sahasını kullananların, araçları ile birlikte tır
parkına girişlerinin, tır parkı içerisinde park ve seyirlerinin, Habur Sınır Kapısından
yapılacak giriş ve çıkışlarının güvenli ve düzenli bir şekilde yapılması ve kamu düzeninin
korunması amacıyla;
(1) Habur Sınır Kapısı’ndan yurt dışına çıkış yapacak bütün tırlar ve ihracat yapacak
araçlar fiziki olarak Şırnak Valiliği İl Özel İdaresi Tır Parkı Sahasına girmek zorundadır. Tır
parkı sahasına giriş çıkış yapan araçlar, çıkış yaptıktan sonra zorunlu haller dışında (6) saat
içerisinde Habur Gümrük Müdürlüğü Sahasına giriş yapmak zorundadır. Tır parkı sahasına
giriş yapmadan Habur Gümrük Müdürlüğü Sahası’na giriş yapan veya bu süreyi geçiren tır,
dorse ve ihracat yapan araçlar tespit edildiği takdirde tutanak tanzim edilerek
bekletilmeksizin 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında yasal işlem yapılmak üzere
yazı ile Başverimli J.Krk.K.lığına teslim edilmesi,
(2) Tırların park ettiği peronlar haricinde saha içindeki muhtelif noktalarda, tır parkı
giriş çıkış ve yol güzergahlarında duraklama yapılmayacağı, park edilmeyeceği,
(3) Araç bekleme alanlarına sıra sistemi uygulanacak olup kafa sistemi ise kesinlikle
yapılmayacaktır. Sıra düzenini bozan araçların tespit edilmesi halinde tır parkı görevlilerince
idari yaptırım tutanağı düzenleneceği,
(4) Öncelikli termoking yüklü araçların sabah 08:30’da, öğlen 13:30’da ve akşam
20:30’da çıkışları sağlanmakta olup;
1.Dondurulmuş hamur ürünleri (lavaş, ekmek, mantı, yufka, pizza, börek),
2.Dondurulmuş sebze ve meyve (patates, soğan, soğan halkası, bezelye, bamya,
garnitür),
3.Yaş sebze ve meyve,
4.Süt ve süt ürünleri,
5.Kuluçkalık yumurta,
6.Canlı bitki,
7.Dondurulmuş et ve tavuk ürünleri,
8.Tıbbı ve hayvansal (veterinerlik) ilaçlar,
9.Yanıcı ve patlayıcı madde (tiner, polyester reçinesi, boya ham maddesi, çakmak gazı),
10.Karton kutuda taşınan margarin yağlar,
11.Dondurma ve dondurma ürünleri,
eşya tanımları ile yüklenen termoking araçların belirlenmiş termoking peronuna girmesi
uygundur. Yukarıda sıralanan 11 adet eşya tanımları dışında termoking peronuna araç
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alınmaması,
(5) Boşaltılan peronlarda kalan araçların plakası alınacak ve bu araçlara sıra hakkı
tanınmayacak söz konusu araçlar bir sonraki sıralarını bekleyeceklerdir. Peronu işgal eden
araç şoförleri hakkında tır parkı görevlilerince idari yaptırım tutanağı düzenleneceği,
(6) Tır parkı sahasında meydana gelebilecek hırsızlık, kaçakçılık ve diğer asayiş
olaylarının önlenmesi maksadıyla, tır parkına giriş yapan kamyon ve tır şoförleri haricinde;
sivil şahısların, seyyar satıcıların, iş takipçilerinin, hurdacıların ve sivil araçların girmesi
kesinlikle yasaktır. Yasağa uymayanlar hakkında tır parkı görevlilerince idari yaptırım
tutanağı düzenleneceği,
(7) Tır parkı içindeki parklarda yeterli park yeri kalmaması veya diğer nedenlerden
dolayı (yoğun kar yağışı, buzlanma vb. nedenlerle) araçların tır parkına girişlerine yetkili
birim tarafından geçici süreyle izin verilmeyebileceği,
(8) Siyasi seçim posteri ya da yasa dışı örgüt, kurum veya kuruluşları ifade eden resim
ve logolu posterlerin yapışık olduğu araçların tır parkına alınmayacağı,
(9) Tır parkı içindeki otoparklarda bulunan bariyer, kapan ve jersey taşlarına araç
sürücüleri dikkat etmelidir. Bariyerler ve jerseyler tam olarak açılmadan geçilmemelidir.
Bariyer, kapan vb. kullanım hatalarından dolayı oluşabilecek her türlü zarardan araç
sürücüleri sorumlu olacaktır. Zarar gören bariyer, kapan ve diğer malzemelerin tamir, bakım,
işçilik, montaj ücretleri araç sürücüsü tarafından karşılanacağı,
(10) Tüm araç sahipleri, yayalar, ziyaretçiler, Mülki İdare Amirliğinin, Tır Parkı
İdaresinin ve güvenlik görevlilerinin yazılı veya sözlü emri doğrultusunda itiraz etmeksizin
belirtilen süre içerisinde tır parkını ve içindeki alanları tamamen veya kısmen terk etmek
veya araçlarını gösterilen yere çekmek zorunda olduğu,
(11) Plakasız araçların tır parkına alınmayacağı, araçların her ne sebeple olursa olsun
plakalarını kapatacak şekilde seyir ve park edemeyeceği,
(12) Tır Parkı Sahasında ve Tır Parkı Sahası ile Habur Gümrük Kapısı arasındaki
güzergahta, Habur Gümrük Kapısı ile Kara Hudut Kapısı arasında kalan Gümrük Sahasında
ve son çıkıştan itibaren Türkiye ile Irak arasındaki alan olmak üzere gidiş ve dönüşlerde
çevreyi kirletenler ve çevreye zarar verenler sebep oldukları kirlenme ve bozulmadan doğan
zararlardan dolayı kusur şartı aranmaksızın sorumludurlar.
Tır parkı sahasında kamu güvenliği ve kamu düzenini bozacak tutum ve davranışlarda
bulunan ve yukarıda sayılan maddelere aykırı hareket edenler 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.

Osman BİLGİN
Vali
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu: mrS59BYRvsnG2NkM9Zn07P2D+9Tp67nr Doğrulama Linki: https://www.turkiye.gov.tr/icisleriebys
Şırnak Valiliği  Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü \ Atatürk Mah. Zübeyde Hanım Cad.
Hükümet Konağı
Telefon No: (486)280 20 69 Dahili: Dahili: 2069  2070 Faks No: (486)280 20 79
ePosta: hukuk@sirnak.gov.tr İnternet Adresi: http://www.sirnak.gov.tr
3
Kep Adresi: icisleribakanligi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Emre DURSUN
Verı Hazırlama Ve Kont.İşletmeni
Telefon No:

Dağıtım:
Gereği:
Şırnak Bilgi İşlem Şube Müdürlüğüne
Silopi Kaymakamlığına
Şırnak İl Basın ve Halkla İlişkiler
Müdürlüğüne
Habur Kara Hudut Kapısı Mülki İdare
Amirliğine
Şırnak İl Özel İdaresine
(İşletme ve İştirakler Müdürlüğü)
Habur Gümrük Müdürlüğüne

Bilgi:
Şırnak Özel Kalem Müdürlüğüne
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