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	 Trabzon	Üniversitesi’nin	kadrosu,	akademik	birimleri	ve	bulunduğu	bölgenin	coğrafi,	kültürel,	tarihi,	
ekonomik	ve	sosyal	özellikleri	dikkate	alındığında	başarı	bölgesi	tercihinde	farklılaşmayı	planladığı	alanlar	
turizm	ve	spor	olarak	ifade	edilebilir.	Üniversitemiz,	il	geneline	yayılmış	olan	çeşitli	akademik	birimleriyle	
farklılaşmak	 istediği	bu	alanlar	 için	hazır	bir	altyapıya;	bölgesel	potansiyel	açısından	da	 farklı	avantajlara	
sahiptir.	Bununla	birlikte	Üniversitemizin,	çeşitli	açılardan	 imkânlarının	genişletilmesiyle	Doğu	Karadeniz	
bölgesinde	farklılaşmayı	planladığı	alanlarda	rekabet	üstünlüğü	elde	edeceği;	ülke	ve	bölgenin	beklenti,	öneri	
ve	ihtiyaçlarını	karşılayarak	kalkınmaya	katkı	sağlayacağı	öngörülmektedir.	

	 Turizm,	ülkemizin	lokomotif	sektörlerinden	birisi	olup	son	yıllarda	bu	alanda	büyük	bir	atılım	sürecine	
girilmiş	ve	dört	mevsim	turizm	politikaları	uygulanmaya	başlanmıştır.	İlimiz	de	turizm	alanında	uzun	yıllardır	
yurt	içi	ve	yurt	dışından	yoğun	rağbet	görmektedir.	Bunun	yanı	sıra	son	yıllarda	eko	turizm,	doğa	turizmi,	
yayla	turizmi,	kırsal	turizm,	agro	turizm,	kültür	turizmi,	sağlık	turizmi,	etkinlik	turizmi,	miras	turizmi,	macera	
turizmi,	kuş	gözlemciliği,	kaya	tırmanışı,	trekking,	biking	ve	fotoğrafçılık	gibi	özel	ilgi	alanlarına	dayalı	turizm	
türleri	de	oldukça	talep	görmektedir.	Trabzon	Üniversitesi	bu	turizm	dalları	çerçevesinde	değerlendirildiğinde	
Doğu	Karadeniz	Bölgesinde	 il	özelinde	 fark	yaratan	bir	 imkân	ve	altyapıya	sahiptir.	Nitekim	 ilimiz	doğal	
güzellikleri	ile	doğa	turizmi,	yayla	turizmi,	kırsal	turizm	ve	macera	turizmi	başta	olmak	üzere	turizmin	pek	
çok	dalı	için	çeşitli	alternatiflere	sahiptir.	Bunun	yanı	sıra	Trabzon,	ülkemizin	kültür,	tarih	ve	sanat	açısından	
da	önemli	birikime	sahip	olan	bir	ilidir.	Bu	yönleriyle	de	kültür-sanat	turizmi	ve	miras	turizmi	açılarından	da	
zengindir.	Ayrıca	ilimiz	Doğu	Karadeniz	Bölgesinde	sağlık	sektöründe	köklü	ve	tecrübeli	kurumlara	ve	çeşitli	
alternatiflere	sahip	olması	açısından	da	önemli	bir	altyapıya	sahiptir.	Bu	anlamda	ilimizin	genel	olarak	rağbet	
gören	doğa	turizminin	yanı	sıra	diğer	turizm	dallarında	da	başarı	bölgesinde	farklılaşacağı	öngörülmektedir.	
	 Üniversitemiz	 bünyesinde	 turizm	 alanında	 bulunan	 en	 öncelikli	 birim	Turizm	 ve	Otelcilik	Meslek	
Yüksekokulu’dur.	Yüksekokul	bünyesindeki	Otel,	Lokanta	ve	İkram	Hizmetleri	Bölümü	ile	Seyahat,	Turizm	
ve	 Eğlence	 Hizmetleri	 Bölümleri	 turizm	 alanında	 bölgemizde	 talep	 edilen	 nitelikli	 eleman	 ihtiyacının	
karşılanmasında	 önemli	 bir	 fırsattır.	Turizm	ve	Otelcilik	Meslek	Yüksekokulunun	yanı	 sıra	Üniversitemiz	
İktisadi,	 İdari	 ve	 Sosyal	 Bilimler	 Fakültesi	 bünyesinde	 turizm	 alanına	 yönelik	 açılacak	 yeni	 bölümler	
Üniversitemizin	 farklılaşmayı	 hedeflediği	 alanda	 fark	 yaratmasında	 önemli	 imkânlar	 sunacaktır.	 Turizm	
alanında	açılacak	yeni	bölümler	akademik	kadro	açısından	güçlendirildiğinde	de	Üniversitemiz	Lisansüstü	
Eğitim	Enstitüsü	bünyesinde	turizm	alanına	yönelik	olarak	açılacak	bir	lisansüstü	program	turizm	alanında	
farklılaşma	sürecini	bu	alanda	yapılacak	akademik	çalışmalar	yoluyla	destekleyecektir.	
	 Üniversitemiz	bünyesinde	yer	alan	Spor	Bilimleri	Fakültesi,	turizmin	çeşitli	alanlarına	önemli	katkılar	
sunma	potansiyeline	sahiptir.	Güçlü	altyapısı	ve	tecrübeli	akademik	kadrosu	ile	bölgede	yapılabilecek	sportif	
rekreasyon	 faaliyetlerinin	 belirlenmesi,	 eğitimi	 ve	 turizm	 alanında	 işbirliklerinin	 yürütülmesi	 konularında	
farklılaşmaya	katkılar	sunması	öngörülmektedir.
	 Üniversitemiz	bünyesinde	bulunan	Devlet	Konservatuvarı	 ve	Güzel	Sanatlar	Fakültesinin	özellikle	
bölgeye	özgü	sanatsal	faaliyetlerin	icra	edilmesi	ve	yaşatılması	konularında	uzmanlaşarak	kültür-sanat	turizmi	
için	fark	yaratmaya	katkı	sunması	beklenmektedir.	Nitekim	ilimiz	birçok	müzik	türüne	ve	güzel	sanatların	
çeşitli	alanlarına	ev	sahipliği	yapmaktadır.

c.	Toplumsal	Hizmet

c.1	Turizm	(Doğa	Turizmi,	Kültür-Sanat	Turizmi	ve	Sağlık	Turizmi)
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	 Bu	yönüyle	güzel	sanatlar,	halk	müziği	kültürü	ve	müzik	çeşitliliğiyle	alan	çalışmaları	için	oldukça	
uygun	ve	önemli	bir	konuma	sahiptir.	Üniversitemiz,	bünyesinde	bulunan	bu	birimlerle	sanatsal	ve	bilimsel	
etkinlik	ve	projeler	düzenlemek,	müzik	ve	güzel	sanatlar	kültürüne	ve	bölgenin	kültürel	yaşamına	katkıda	
bulunmak	ve	böylece	alanında	farklılaşmayı	ve	toplumsal	hizmet	hedefini	gerçekleştirmeyi	planlamaktadır.	
Bu	hedefe	yönelik	olarak	Üniversitemiz	Konservatuvarının	hâlihazırda	önemli	girişimleri	de	bulunmaktadır.	
Konservatuvarımız,	Kafkasya	ve	Anadolu	coğrafyası	arasında	merkez	bir	noktada	bulunması	nedeniyle	ve	
Karadeniz	 müzikleri	 araştırması	 alanında	 da	 öncü	 olması	 gerektiği	 inancı	 ile	 Karadeniz’e	 kıyısı	 bulunan	
ülkelerin	 müzikal	 ürünlerinin	 bulunduğu	 bir	 arşiv	 projesinde	 öncü	 olmuştur.	 Ayrıca	 bu	 zaman	 içinde	
uluslararası	projeler,	uluslararası	sempozyumlar,	bölgesel	çalıştaylar,	Gitar	günlerinin	yanında	birçok	seminer	
ve	konser	düzenlemiştir.	Hâlihazırda	devam	eden	bir	patent	başvurusu	bulunmakta	olup	Batum	Güzel	Sanatlar	
Üniversitesi	Akademileriyle	ikili	ilişkilere	ve	ortak	projelere	sahiptir.	Üniversitemizin	bu	birimleri,	alanlarında	
daha	 da	 güçlendirildiğinde	 Üniversitemizin	 kültür-sanat	 turizmi	 açısından	 fark	 yaratan	 bir	 başarı	 bölgesi	
olabileceği	öngörülmektedir.
	 Üniversitemiz	 bünyesinde	 yer	 alan	 Tonya	 Meslek	 Yüksekokulu;	 Sağlık	 Bakım	 Hizmetleri,	 Tıbbi	
Hizmetler	ve	Teknikler	 ile	Terapi	ve	Rehabilitasyon	gibi	 sağlık	bilimleri	 tabanlı	bölümleri	kapsamaktadır.	
İlimizin	Doğu	Karadeniz	özelinde	bölgesel	potansiyel	açısından	güçlü	olduğu	sağlık	sektörüne	Yüksekokulumuz	
da	eğitim-öğretim	faaliyetleri	doğrultusunda	katkı	sunmakta	olup	önümüzdeki	süreçte	bu	hizmetlerin	sağlık	
turizmine	 yönelik	 olarak	 güçlendirilmesi	 hedeflenmektedir.	 Böylece	 Üniversitemizin	 turizmin	 pek	 çok	
alanında	olduğu	gibi	sağlık	turizmi	açısından	da	farklılaşması	hedeflenmektedir.	
	 Üniversitemiz	 bünyesindeki	 İletişim	Fakültesi;	Karadeniz	Bölgesinde	 kurulan	 ilk	 iletişim	 fakültesi	
olması	 bakımından	 ayrı	 bir	 konuma	 sahiptir.	 Fakültenin,	 tüm	 bölümleri	 ile	Üniversitemizin	 farklılaşmayı	
hedeflediği	 turizm	 faaliyetlerinin	 özellikle	 tanıtım	ve	 reklam	 faaliyetlerinde	 rol	 alarak	 farklılaşmaya	katkı	
sunması	beklenmektedir.	
	 Üniversitemiz	bünyesinde	çeşitli	temalarda	çok	sayıda	araştırma	merkezi	bulunmaktadır.	Bu	araştırma	
merkezlerinden	Sürekli	Eğitim	Uygulama	ve	Araştırma	Merkezi,	Uzaktan	Eğitim	Uygulama	ve	Araştırma	
Merkezi	 hâlihazırdaki	 çalışmaları	 ile	 turizm	 alanındaki	 çalışmalara	 farklı	 açılardan	 katkı	 sunmaktadır.	
Üniversitemizin	 turizm	 alanında	 farklılaşma	 hedefi	 doğrultusunda	 önümüzdeki	 süreçte	 bu	 araştırma	
merkezlerinin	turizm	odaklı	çalışmalarının	daha	planlı	ve	kapsamlı	olarak	yürütülmesi	hedeflenmektedir.		
	 Üniversitemiz	 bu	 birimlerinin	 yanı	 sıra	 önümüzdeki	 süreçte	 DOKAP	 ve	 DOKA	 gibi	 bölgenin	
kalkınmasına	yönelik	kuruluşlarla	işbirlikleri	yürüterek	ülke	ve	bölge	genelinde	turizm	alanında	fark	yaratma	
hedefinde	ilerleyecektir.
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	 İlimiz,	Türkiye’nin	 en	önemli	 spor	 kentlerinden	birisidir.	Trabzon	 ili	Doğu	Karadeniz	Bölgesi’nde	
merkezi	 bir	 konuma	 sahip	 olması	 ve	 bölgenin	 en	 gelişmiş	 kenti	 olmasının	 yanı	 sıra	 yamaç	 paraşütü,	
oryantiring,	trekking	gibi	pek	çok	doğa	sporunun	da	gerçekleştirilmesine	olanak	sağlayan	coğrafi	bir	yapıya	
sahiptir.	Bu	avantajların	ötesinde	Trabzon	il	genelinde	düzenlenen	ulusal	ve	uluslararası	sportif	faaliyetler,	
kentin	sahip	olduğu	spor	tesisleri	ve	sportif	altyapı	imkânlarının	varlığı	ve	gelişmişlik	düzeyi	de	kentin	spor	
faaliyetlerinde	ön	plana	çıkmasına	katkı	sağlamaktadır.	Böyle	bir	kentte	yer	alan	Üniversitemiz	bünyesindeki	
Spor	Bilimleri	Fakültesi	ise	sahip	olduğu	tecrübeli	ve	akademik	alanda	güçlü	kadrosu	aracılığı	ile	Rekreasyon	
Eğitimi,	Beden	Eğitimi	ve	Spor	Öğretmenliği,	Antrenörlük	Eğitimi	ve	Spor	Yöneticiliği	bölümleri	sayesinde	
Orta	ve	Doğu	Karadeniz	bölgesi	başta	olmak	üzere	tüm	ülke	genelinde	ve	kamu	kurumları	bünyesinde	ihtiyaç	
duyulan	talebi	karşılamayı	amaçlamaktadır.	Ayrıca	il	genelinde	düzenlenen	ulusal	ve	uluslararası	düzeydeki	
spor	 organizasyonları	 Spor	Yöneticiliği	 bölümü	 öğretim	 elemanları	 tarafından	 yürütülmekte	 ve	 böylelikle	
hem	ilin	hem	de	bölgenin	sportif	faaliyetlerine	öncülük	edilmektedir.	Fakat	bu	amacın	da	ötesinde	özellikle	
aktif	halde	bulunan	yüksek	lisans	ve	doktora	programları	ile	kaliteli	eğitim-öğretim	gerçekleştirilerek	doktora	
programı	bulunmayan	üniversitelere	bu	alanda	öğretim	üyesi	yetiştirilmesi	 suretiyle	 spor	bilimleri	 alanına	
katkıda	bulunulması	amaçlanmaktadır.

c.2	Spor


