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TÜRKİYE İLE IRAK ARASINDA YER ALAN SINIR KÖPRÜLERİ VE HABUR 
GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 3 NUMARALI KAPI ARASINDA KALAN SAHANIN 

EMNİYET TEDBİRLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam
MADDE l - ( l ) B u Y  önergenin amacı T ürkiye ile Irak arasında yer alan sınır köprüleri ve Habur 
Gümrük Müdürlüğü 3 numaralı kapı arasında kalan sahanın emniyet tedbirlerine ilişkin esasları 
düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Yönerge 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 5442 İl İdaresi Kanunu, 5326 sayılı 
Kabahatler Kanunu, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, 
Görev ve Yetkileri Kanunu, Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği, Ticaret Bakanlığı Taşra 
Teşkilatı Çalışma Yönetmeliği, Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sımr Kapılarında 
Güvenliğin Sağlanması, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak 
hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Yönergede geçen;

a) Yolcu: Ticaret, memuriyet, tahsil, ziyaret, tedavi veya turizm gibi herhangi 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 aynı yollarla yabancı bir ülkeye giden Türk ve yabancıları

b) Saha: Türkiye ile Irak arasında bulunan sınır köprüleri ve Habur Gümrük Müdürlüğü 3 
numaralı kapı arasında kalan bölgeyi ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM 
Yetki ve Sorumluluklar

MADDE 4- (1) Sahada görev yapan Gümrük Muhafaza Memurları tarafından Adli ve Önleme 
Aramaları Yönetmeliğine istinaden gerek görülmesi halinde, yolcuların üst araması 
gerçekleştirilir. Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliğine göre gümrük 
kontrolüne tabi kişi, eşya ve araçların muayene ve kontrolü yapılır.

(2) Gümrük Muhafaza Memurları tarafından trafiğin düzenlenmesi sağlanır.

(3) Sahada meydana gelen asayiş olaylarıyla ilgili adli işlemler, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık 
ve İstihbarat Müdürlüğü personeli tarafından yerine getirilir.

(4) Silopi İlçe Jandarma Komutanlığı, önleyici kolluk hizmetleri kapsamında, sahada yapılan 
işlemlerin güvenli şekilde yapılması ve kamu güvenliği ve kamu düzenini bozacak tutum ve 
davranışlarda bulunanlara karşı caydırıcılığın sağlanması amacıyla gümrük personeline destek 
verecektir.

(5) Jandarma personeli, sahada asayiş olayları meydana geldiğinde ve destek ihtiyacı hasıl 
olduğunda, gereken acil tedbirleri almak hususunda Gümrük Muhafaza Memurlarına destek 
verecektir.



(6) Sahada görevli en kıdemli Jandarma Komutam, meydana gelen asayiş olaylarına müdahale 
edilmesi hususunda sahadaki mevcut Gümrük Muhafaza ve Jandarma personelinin yeterli 
olmadığına kanaat getirmesi durumunda, öncelikli olarak Habur Gümrük Müdürlüğü ve 
Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü’nden destek isteyecek; Habur Gümrük 
Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü bu talebe ivedilikle 
cevap verecektir.

(7) Görevlendirilen Jandarma personeli her türlü terör vb. saldırı olması durumunda talimat 
beklemeksizin müdahale edecek, gerekli acil önlemleri alacak ve saldırıyı bertaraf edecektir.

(8) Habur Gümrük Sahası içinde meydana gelebilecek asayiş olaylarını önlemek için değişik 
zamanlarda bölgede sivil kıyafetli jandarma personeli görevlendirilebilecektir.

(9) Sahada görevlendirilen Jandarma personeli görevleri esnasında herhangi bir hususun 
aksadığını tespit ettiğinde veya mevzuata aykırı davranışla karşılaştığında, konuyla ilgili 
bilgileri öncelikle telefon vasıtasıyla sözlü olarak ve bilahare tutanak tanzim etmek suretiyle 
ivedilikle Habur Kara Hudut Kapısı Mülki İdare Amirliğine iletecektir.

(10) Silopi İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından hizmetin daha iyi yürütülmesi amacıyla 
uygulamaya ilişkin teklif ve öneriler raporlar halinde Habur Kara Hudut Kapısı Mülki İdare 
Amirliğine bildirilecektir.
(11) Sahada görev yapacak Jandarma ve özel kolluk personeline görev yerlerinde yapılacak 
işler, görev ve sorumluluklar anlatılacak, görev tanım formları ilgili personele tebliğ edilecektir.
MADDE 5- (1) Sahada, yolcuların, araçlardan inmelerini gerektirecek acil durumlar hariç 
olmak üzere, yaya olarak hareket etmeleri yasaktır.
(2) Sahada yolcuların ve araçların, görevli personelin gerekli ve zorunlu gördüğü durumlar 
haricinde, bekleme yapması yasaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Cezai Hükümler, Yürütme ve Yürürlük

MADDE 6- (1) Sahada kamu güvenliği ve kamu düzenini bozacak tutum ve davranışlarda 
bulunan ve yukarıda sayılan maddelere aykırı hareket eden yolcular hakkında ilgili mevzuat 
hükümleri çerçevesinde adli işlemler yapılacak ayrıca 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. 
maddesine göre idari para cezası uygulanacaktır.

Yürütme
MADDE 7- (1) Bu Yönerge Şırnak Valiliği Habur Kara Hudut Kapısı Mülki İdare Amirliği 
tarafından yürütülür.

Yürürlük
MADDE 8- (1) Bu YönergeOf /03/2022 tarihinde yürürlüğe girer.
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Vali


