Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Gümrük İşletme

Gümrük İşletme Bölümü, küresel rekabetin yaşandığı günümüz iş dünyasında ihtiyaç duyulan donanıma sahip mezunlar yetiştirmeyi
amaçlamaktadır. Güçlü eğitim kadrosu oluşturmanın yanı sıra iş dünyası
ile sıkı bağlar kurularak yetkin yöneticilerden ve başarılı girişimcilerden
sizlere tecrübe aktarımı gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Dört yıl
boyunca verilen temel ve uzmanlaşmaya yönelik dersler ile ulusal ve
uluslararası düzeyde faaliyet gösteren kuruluşların beklediği yetkinlikte
sizleri hazırlamak üzere Tarsus Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Gümrük İşletme Bölümüne davet ediyoruz.
Prof. Dr. Zeynep HATUNOĞLU
Bölüm Başkanı

Bölüm Tanıtımı
Dünya ticaretinin gelişmesinde ve uluslararası rekabetin
sağlanmasında önemli bir görev üstlenen gümrükler, bir
ülkeye mal giriş çıkışı ile ilgili düzenlemeler ve bu düzenlemeler
doğrultusunda uygulamaların gerçekleştirildiği kurumlar
olarak ifade edilmektedir. Ülkemizde gümrük işleyişini
düzenleyen 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Türkiye Cumhuriyeti
Gümrük Bölgesine giren ve çıkan ürünlere uygulanacak
gümrük kurallarını tanımlamaktadır. Gümrüklerden
giriş-çıkışı yapılan her ürün için Gümrük Müsteşarlığınca
yayımlanan genelge ve tasarruflu yazılar ile gümrük
işlemleri yürütülmektedir. Eşyanın ithal ve ihraç edilmesi,
dahilde ve hariçte işleme rejimine tabi tutulması, geçici
ithal edilmesi, transiti, antrepoya alınması olmak üzere
birbirinden farklı prosedürlere sahip olan gümrük işlemleri
her ülkeye göre değişiklik gösterir ve bu işlemlerin takibinin
yapılması devletin dış ticaret üzerindeki denetimi açısından
çok önemlidir. Bu anlamda, gümrük işlemlerinin sağlıklı bir
şekilde yürütülebilmesi için alanında profesyonel gümrük
personellerinin yetiştirilmesi büyük önem arz etmektedir.
Gümrük İşletme Bölümünde gümrük işlemlerinin
mevzuatına hâkim ve teknolojiyi etkin olarak kullanabilen,
mesleki İngilizce yetkinliği olan, iş ahlakına sahip, işlemleri
kurallara uygun olarak yerine getirecek bireylerin
yetiştirilmesi hedeflenmektedir.
Tarsus Üniversitesi
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Gümrük İşletme Bölümü ilk öğrencilerini 2021-2022
eğitim-öğretim yılı güz döneminde alacaktır. Bölümün
akademik personel kadrosu bir profesör, iki doçent ve
bir araştırma görevlisinden oluşmaktadır. Bölüm
müfredatında, gümrük işletmeciliği, gümrük mevzuatı,
gümrük vergi tarife cetveli, dış ticaret ve gümrük
rejimi, bilgisayarlı gümrük işlemleri, lojistik ve nakliye
mevzuatı, kaçakçılığın izlenmesi ve önlenmesi gibi
uzmanlaşmaya yönelik alan derslerin yanı sıra
pazarlama, iktisat, hukuk, matematik ve istatistik gibi
farklı disiplinlerden dersler bulunmaktadır. Ayrıca
yabancı dil dersleri ile öğrencilerin dil becerilerini
geliştirmelerine katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.
Uygulamalı Bilimler Fakültesi bünyesinde faaliyet
gösteren Gümrük İşletme Bölümünde 4 yıl süreli lisans
eğitimi verilmektedir. Fakültemizde isteğe bağlı staj
uygulaması bulunmakta olup öğrencilerimiz, üniversitemize
28,5 km mesafede olan Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret
Bölge Müdürlüğüne staj yapmak için müracaatta bulunabilirler.
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Neden Tarsus Üniversitesi?
• Öğrenci odaklı,

• İşine tutku ile bağlı, deneyimli ve
dinamik bir akademik kadroya sahip,
• Teknoloji ve çağın değişen beklentileriyle
uyumlu ve uygulamalı eğitim destekli bir
müfredat sunan,
• Araştırma-geliştirme ve girişimcilik ruhu
kazandıran,
• Kişisel ve mesleki gelişiminize yön veren,

• Hayal ve tutkularınızı çoğaltan,
• Kendinizi keşfedeceğiniz

bir üniversite...

Mezunlarımız
Gümrük İşletme Bölümünün teorik ve uygulamaya dayalı ders programı dikkat ve titizlikle hazırlanmıştır. Zorunlu
derslerle öğrencilerin alanda ihtiyaç duyacakları temel bilgi ve becerileri kazanması, seçmeli dersler ile ilgi duydukları
konu ve alanlarla ilgili daha derinlemesine bilgi edinmeleri gözetilmiştir. Öğrenci merkezli alan, sektörün ihtiyaçlarını
dikkate alan bir anlayış doğrultusunda mezunlarımız donanımlı ve sektör tarafından aranan bir eleman olarak meslekte
yerlerini alabilir. Üniversitemiz bünyesinde sunulan değişim programları, sosyal, kültürel ve akademik etkinlikler ile
öğrencilerimizin mesleki ve kişisel gelişimleri çok yönlü olarak desteklenmektedir. Gümrük İşletme Bölümünü başarıyla
tamamlayan mezunlar, ülkenin jeopolitik konumunun sağladığı avantajlar sayesinde gümrüklerde, uluslararası ihracat
limanlarında, havalimanlarında, demiryollarında, serbest bölgelerde, lojistik ve antrepo işletmelerinde çalışabilmektedir.
Özel sektörde ithalat ve ihracat firmalarında dış ticaret uzmanı olarak çalışabildikleri gibi Kamu Personeli Seçme
Sınavı’na girerek gerekli şartları sağlamaları durumunda kamu kurum ve kuruluşlarında gümrük memuru, gümrük
uzman yardımcısı, gümrük müşaviri ve gümrük müfettişi gibi unvanlarla istihdam edilebilme şansına sahip olurlar.
Bununla birlikte, mezunlarımız yurt içinde ya da yurt dışında lisansüstü eğitimlerine devam ederek akademik kariyer
yapabilirler.
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