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ŞIRNAK VALİLİĞİ

HABUR KARA HUDUT KAPISI GÜMRÜK SAHASI İÇERİSİNDE YER ALAN
YOLCU TÜNELİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Habur Kara Hudut Kapısı gümrük sahası içerisinde yer
alan yolcu tünelinde uyulması gereken kurallara ilişkin esasları düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2- (1) 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 5442 İl İdaresi Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler
Kanunu, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 5682 sayılı Pasaport Kanunu ile bu
kanunlara ilişkin ikincil düzenlemeler yapan Yönetmelikler, Tebliğler, Genelgeler, Sivil Hava
Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev ve Hizmetlerin
Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (4458 sayılı
Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar), Adli ve Önleme
Aramaları Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
M ADDE 3- (1) Bu yönergede geçen;
a) Yolcu: Ticaret, memuriyet, tahsil, ziyaret, tedavi veya turizm gibi bir amaçla geçici bir süre
kalmak üzere, yabancı bir ülkeden karayolu, demiryolu, deniz veya hava yollarından biriyle
Türkiye Gümrük Bölgesine gelen, yabancı bir ülkede oturan Türkler ve yabancılar ile
herhangi bir amaç ile gittikleri yabancı ülkeden kesin veya geçici olarak dönen, Türkiye'de
oturan Türkler ve yabancılar ile Türkiye'den aynı amaçlarla ve aym yollarla yabancı bir
ülkeye giden Türk ve yabancıları,
b) Yolcu Tüneli: Türkiye’ye girecek veya Türkiye’den çıkacak yolcuların, yolcu işlemlerini
yaptırabilmesi için Habur Kara Hudut Kapısı sahası içerisinde bulunan ve yolcuların
kullanımına tahsis edilmiş kapalı alanı,
c) Kişisel eşya: Gerçek kişinin kendi kullanımına mahsus, gayri ticari nitelikteki eşyayı,
d) Tütün ve tütün ürünleri: Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 24.01 ila 24.03 pozisyonlarında
yer alan ürünleri,
e) Alkol ve alkollü ürünler: Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 22.03 ila 22.08 pozisyonlarında
yer alan ürünleri,
f) Yolcu beraberi eşya: Yolcunun beraberinde getirdiği, ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen
eşyayı,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Ulusal Güvenlik, Sağlık, Pasaport ve Gümrük İşlemleri
Ulusal Güvenlik Kontrolleri
M ADDE 4- (1) Yolcular yolcu tüneline giriş yaptığı andan itibaren ulusal güvenlik tedbirlerine
ilişkin uygulamalara riayet etmek zorundadır. Yolcuların beraberinde getirdikleri eşyalar,
güvenlik kontrollerinin yapılması amacıyla x-ray taramasından geçirilir. Yolcuların pasaport

kontrolleri yapılır. Ayrıca, Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliğine göre üst araması
gerçekleştirilmesini müteakip yolcu tüneline alınır.
Sağlık Kontrolleri
MADDE 5- (1) Yolcular, Türkiye’ye giriş yapabilmeleri için Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği
kurallara uygun bilgi ve belgeleri, sağlık personeline sunmak zorundadır.
Pasaport İşlemleri
MADDE 6- (1) Yolcular, Türkiye’ye giriş veya Türkiye’den çıkış yapabilmeleri için İçişleri
Bakanlığınca kabul gören belgeyi pasaport polisine sunmak zorundadır.
Gümrük İşlemleri
MADDE 7- (1) Yolcular, beraberinde getirmiş oldukları eşyaları gümrük kontrollerinin
yapılabilmesi için gümrük personelinin talimatlarına uygun şekilde gümrüğe sunmak
zorundadır.
(2) Gümrük Kontrol işlemleri yolcu tüneli girişinde ve içerisinde bulunan x-ray cihazlarının
olduğu alanlarda gerçekleştirilir. Ancak, gümrük personelinin gümrüklü saha içerisinde her
zaman denetim yetkisi vardır.
(3) 15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 58 inci maddesine istinaden yolcuların kişisel
eşyalarına muafiyet tanınır.
(4) Yolcu beraberinde getirilip serbest dolaşıma sokulan, ticari miktar ve mahiyette olmayan
kişisel ve hediyelik eşyaya muafiyet tanınır
(5) Yolculara tanman muafiyet, kara hudut kapısından giriş yapan yolcular için ayda en fazla
10 (on) defa kullandırılır.
(6) Yolculara tanınan muafiyet, 15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Ek-9’daki listede yer
alan eşya için her bir yolcu başına karşılarında belirtilen miktarlarla sınırlıdır. Ek 9’daki listede
yer alan eşyadan tütün ve tütün ürünleri ile alkollü ürünlere ilişkin muafiyet 18 yaşından
büyükler için uygulanır.
(7) Bankacılık sistemi dışında gerçekleşen ve yolcu beraberinde ülkemize getirilen veya
ülkemizden çıkarılan nakit Türk Parası, yabancı paralar ve bunlarla ödemeyi sağlayan; bono,
poliçe ve çekler ile seyahat çekleri, posta çekleri, yurt içinde veya yurt dışında yerleşik
kuruluşlarca verilen ödeme emri vb. belgelerin giriş ve çıkış işlemleri gizlilik esasına göre
deklare odasında gerçekleştirilir.
(8) Gümrük İdaresi, gerekli ve zorunlu hallerde, araç sayısının yoğun olması vb. durumlarda
engelli, hasta, hamile, turist, iş insanı yolcuları tünele almadan pasaport ve tescil işlemlerinin
yapılması için taşıt araçlarıyla birlikte aracından indirilmeksizin pasaport ve araç tescil
peronlarına yönlendirebilir. Bu gibi durumlarda 4, 5, 6 ve 7 nci maddelerde belirtilen ulusal
güvenlik kontrolleri, sağlık işlemleri, pasaport işlemleri ve gümrük kontrol işlemleri araç
arama, tescil ve pasaport peronlarında görevli personel tarafından yerine getirilir. Yolcuların
beraberinde getirmiş oldukları eşyalar, peronda bulunan x-ray cihazında taranmak suretiyle
işlemleri sonuçlandırılır.

(9) Yolcular, yolcu tünelinin girişinde güvenlik kontrolünden geçtikten sonra tünel içerisinde
hiçbir noktada b ek lem e yapm aksızın sağlık, pasaport v e gümrük işlem lerin i yaptırırlar.

Yolcular, gümrük işlemlerinin bitmesini müteakip yolcu salonundan bekleme yapmaksızın
ayrılmak zorundadır.
(10) Yolcular, Türkiye'ye giriş yaptıkları taşıt araçlarının tescil işleminin bitmesini müteakip
yolcu tüneli çıkışında yine aynı araca binerek gümrüklü sahadan ayrılmak zorundadır.
(11) Yolcu tüneli içerisinde kamu güvenliği ve kamu düzeninin tehlikeye girdiği ve gümrük
personelinin olaylara müdahale edebilmesi için sayıca yetersiz kaldığı durumlarda öncelikli
olarak istirahatte bulunan Gümrük Muhafaza personeli göreve çağrılır. Gümrük Muhafaza
Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne bağlı personel de bahse konu olaylara müdahale ederek
adli ve idari işlemleri yürütür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Cezai Hükümler, Yürütme ve Yürürlük
MADDE 8- (1) Yolcu Tüneli içerisinde kamu güvenliği ve kamu düzenini bozacak tutum ve
davranışlarda bulunanlar ile yukarıda sayılan maddelere aykırı hareket eden yolcular hakkında
ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde adli işlemler yapılacak ayrıca 5326 sayılı Kabahatler
Kanunu’nun 32 nci maddesine göre idari para cezası uygulanacaktır..
MADDE 9- (1) Yolcu Tüneli içerisinde tütün ürünleri tüketenler hakkında 5326 sayılı
Kabahatler Kanununun 39 uncu maddesine göre işlem yapılır.
Yürütme
MADDE 10- (1) Bu Yönerge Şırnak Valiliği Habur Kara Hudut Kapısı Mülki İdare Amirliği
tarafından yürütülür.
Yürürlük
MADDE 11- (1) Bu Yönerge-O^03/2022 tarihinde yürürlüğe girer.
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