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Özet 

Etkinlikler katılanların ortak bir deneyimi paylaşması amacıyla belirli tarih ve süre aralıklarında 

organize bir şekilde gerçekleştirilen, sosyal, sportif, kültürel, ekonomik, çevresel ya da eğlence temelli alanlarda 

insanların bir araya getirilmesidir. Özellikle düzenlendiği destinasyonun gelişimi ve tanıtımı açısından önemli bir 

etkiye sahip olan etkinlik olgusunun içerisinde yer alan spor etkinliklerinin payı oldukça büyüktür. 

Büyüklüklerine göre; mega, özellikli, bölgesel ve yerel olmak üzere dört başlıkta ele alınabilen spor etkinlikleri 

içerisinde düzenlendiği destinasyona sosyal, kültürel, ekonomik etkileri açısından değerlendirildiğinde en fazla 

potansiyele sahip olanlar mega ve özellikli spor etkinlikleri olarak ortaya çıkmaktadır. Başta Olimpiyat Oyunları 

olmak üzere, Formula 1, FIFA Dünya Kupası, Fransa Bisiklet Turnuvası, Wimbledon Tenis Turnuvası, Avrupa 

Yüzme Şampiyonası, Dünya Atletizm Şampiyonası, Üniversite Oyunları günümüzde en fazla ilgi gören ve mega 

ya da özellikli olarak nitelendirilen büyük ölçekli spor etkinlikleridir. Buradan hareketle çalışmada mega spor 

etkinlikleri ve özellikli spor etkinlikleri ile ilgili kavramsal açıklamalarda bulunarak sahip oldukları özellikleri 

dünya ve Türkiye’den örneklerle belirterek iki etkinlik arasındaki benzerlik ve farklılıkların ortaya konulması 

amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Spor etkinlikleri, mega etkinlikler, özellikli etkinlikler. 

 

1.Giriş 

Etkinlikler belirli bir yerde ve zaman aralığında özel olarak belirlenen kurallar çerçevesinde,  

katılanların ortak bir deneyimi paylaşması ve ölçülebilir sonuçlar elde etmesi amacıyla insanların organize ve 

kayda değer bir şekilde biraraya getirilmesidir (Silvers, 2004: 2; Getz, 2007:18). Bunun yanında katılan 

insanların tekrar tecrübe edilmesi güç olan ya da belirli bir süre beklemeleri gereken bir olayı deneyimlerken 

eğlenmeleri ve etkinlikle ilgili bilgi edinmeleri amaçlanmaktadır (Erten, 2006: 183). Aynı zamanda etkinlikler 

toplumsal kalkınmanın gerçekleştirilmesi bağlamında eğlence temelli, sportif, kültürel, ekonomik, çevresel ya da 

sosyal alanlarda aktivitelerin oluşturularak bu doğrultuda hedeflerin belirlenmesi ve teşvik edilmesini 

amaçlamaktadır(Yenipınar, 2006: 135). 

Etkinlikler birçok destinasyonun gelişiminde ve pazarlanmasında öne çıkan en önemli turizm 

motivasyonları arasında yer alırken (Getz, 2008: 403), düzenlendikleri bölgede toplumsal dayanışma ve 

yardımlaşmanın sağlanmasında, sosyal altyapının geliştirilmesinde önemli bir işleve sahiptir (Kızılırmak, 2006: 

183).Bunun yanında etkinliğin basında yer alması ve yapılan reklam çalışmaları düzenlendiği destinasyonun 

imajını olumlu yönde etkileyerek diğer zamanlarda gelebilecek ziyaretçi sayısının artmasına da katkı 

sağlayabilmektedir(Chalip, Green ve Hill, 2003: 1).Ekonomik getirilerinin ötesinde etkinlikler, yeni altyapı 

hizmetleri ve tesislerin yanında düzenlendiği bölge halkının sahip olduğu alışkanlıkları sosyal ve kültürel 

faaliyetlerle geliştirerek yaşam kalitesini artırmaktadır (Kim ve Petrick, 2005: 25). 

Özellikle son yüzyılda ulusal ve uluslararası fuarlar, büyük ölçekli spor etkinlikleri, yaygın olarak 

bilinen ve belirli dönemlerde düzenlenen festivaller gibi organizasyon girişimlerinin önemli bir şekilde 

artmasıyla etkinlikler büyüklük, kapsam, mesafe açılarından değerlendirilerek özellikli ya da çok büyük 

etkinlikler olarak değerlendirilmektedir (Goldblatt, 2000: 2).Getz (2008: 407) çalışmasında etkinlikleri mega, 

özellikli, bölgesel ve yerel etkinlikler olarak dört grupta incelemiştir.Şekil 1 etkinliklerin boyutlarını ve 

karşılığında elde edilen kazanımları ortaya koymaktadır.Bu bağlamda dünya genelinde düzenlenen büyük spor 

etkinlikleri, etkinlik türleri içerisinde önemli bir yer tutmaktadır. Başta Olimpiyat Oyunları olmak üzere, 

Formula 1, FIFA Dünya Kupası, Fransa Bisiklet Turnuvası, Wimbledon Tenis Turnuvası, Avrupa Rugby 

Kupası, Avrupa Yüzme Şampiyonası, Dünya Atletizm Şampiyonası, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Üniversite 

Oyunları günümüzde en fazla ilgi gören büyük spor etkinlikleridir (Çakıcı ve Yavuz, 2012: 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Şekil 1: Etkinliğin Kategorileri 
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Düşük  

 Yerel Bölgesel Özellikli Mega 

Kaynak: Bowdin vd., 2006: 16. 

 

Çalışmada mega spor etkinlikleri ve özellikli spor etkinlikleri ile ilgili kavramsal açıklamalarda 

bulunarak sahip oldukları özellikleri dünya ve Türkiye’den örneklerle belirterek iki etkinlik arasındaki benzerlik 

ve farklılıkların ortaya konulması amaçlanmaktadır.Ayrıca çalışmaAltunışık vd. (2010: 69)’nin ifade ettiği 

bilimsel araştırma yöntemlerinden, amaçlarına göre sınıflanan araştırmalar altında yer alan tanımlayıcı 

araştırmalar kapsamında, büyük ve özellikli etkinlik olgularının kavramsal olarak portrelerinin ortaya konulması 

amaçlanarak hazırlanmıştır. 

 

2.Mega Spor Etkinlikleri 

Uluslararası önem taşıyan ve büyük kitlelere hitap eden, düzenlendiği bölgenin kültürünü yansıtan, 

devlet kurumları ya da özel kuruluşlar tarafından çeşitli amaçlarla (spor, kültürel, sanatsal, ticari, eğitim vb.) 

gerçekleştirilen büyük ölçekli etkinlikler mega etkinlik olarak tanımlanmaktadır (Roche, 2000: 1). Bu tür 

etkinliklerin genellikle altyapısı güçlü büyük şehirlerde yapılmasının yanında turistik açıdan gelişmiş 

destinasyonlarda da yapılmaktadır (Mills ve Rosentraub, 2013: 238). Mega etkinlikler düzenlendikleri şehir, 

bölge ve ülke için önemli etkilere sahiptir (Horne ve Manzenreiter, 2010: 2).Özellikle şehirler ve ülkeler bu 

boyutta gerçekleştirdikleri etkinliklerle kendilerini dünyaya tanıtmada eşsiz bir fırsat bulmaktadırlar 

(Gratton,Shibli ve Coleman, 2006: 44).Mega spor etkinlikleri aynı zamanda profesyonel sporcuların uluslararası 

rekabet ortamında kendi milletlerini temsil edebildikleri bir alandır (Dolles ve Söderman, 2008: 148).Aynı 

zamanda  mega spor etkinlikleri uzun vadede turizm talebinde pozitif değişimlere sebep olmasına karşın 

etkinliğin düzenlendiği şehrin ihtiyaç duyduğuyatırım maliyetlerinin sağlanan ek gelirlerle karşılanamama 

sorunu ortaya çıkabilmektedir (Solberg ve Preuss,2007: 213). Bu durum etkinliği gerçekleştirecek şehir için 

alınması gereken bir risk olarak görülürken büyük spor etkinlikleri, gittikçe zor hale gelen şehir kaynaklarını 

kullanmak yerine kentsel gelişim faaliyetlerini üstlenerek yeni fırsatlar yaratmayı amaçlamaktadır (Erten, 2008: 

1). 

 

Genel olarak mega etkinliklerin nitelikleri şu şekildedir (Chalkley ve Essex,1999: 369; Roche, 2000: 

1;Matheson ve Baade, 2002: 5;Chen,2008: 11; Horne ve Manzenreiter,2010: 17; Mills ve Rosentraub, 2013: 

238). 

 Çok büyük ölçeklidir. 

 Çok büyük kitlelere hitap etmektedir. 

 Düzenlendiği ülkeye gelen turist sayısını artırmaktadır. 

 Uluslararası düzeyde gerçekleştirilmektedir. 

 Altyapı, üst yapı ve tesis yeterliliği bakımından gelişmiş bölgelerde düzenlenmektedir. 

 Dünya genelinde medya ve basının ilgisini çekmektedir. 

 Büyük maliyetlerle gerçekleştirilir. 

 Yüksek maliyetler nedeniyle güçlü bir altyapıya ve uzman kişilere ihtiyaç duyulmaktadır. 

 Daha çok ev sahibi ülkeye prestij ve statü sağlamaktadır. 

 Ülkelerin kendilerini tanıtarak iyi bir imaj oluşturabilme fırsatı niteliğindedir. 

 Tesis ve altyapı kazanımlarıyla sonuçlanmaktadır. 

 Yapılan harcamalara göre elde edilen maddi kazanç genellikle daha düşüktür. 

 Her zaman gerçekleşmeyen etkinliklerdir. 

 Belirli bir zaman diliminde ve periyodik olarak gerçekleştirilmektedirler. 

 



 

 

2.1.Dünyadan Başlıca Mega Etkinlikler 

Başta Olimpiyat Oyunları olmak üzere FIFA Dünya Kupası, Dünya Atletizm Şampiyonası ve Avrupa 

Futbol Şampiyonası dünya genelinde en tanınan ve ilgi toplayan mega etkinlikler olarak sıralanabilmektedir. 

 

2.1.1.Olimpiyat Oyunları 

Dünya çapında en büyük organizasyonlardan biri kabul edilen, dört yılda bir farklı ülkelerde 

gerçekleştirilen, içerisinde birçok spor dalını barındırangeniş kapsamlı bir spor organizasyonudur (Chalkley ve 

Essex, 1999: 369; Olimpiyatkomitesi, 2014).  

 

2.1.2.FIFA Dünya Kupası 

Dünya Kupası 1930 yılında başlayarak her dört yılda bir Dünya Futbol Federasyonu tarafından 

yapılan kura işlemi sonrasında hangi ülkede yapılacağıbelirlenen, bütün dünya ülkelerinin milli takımlarının 

katılabildiği bir organizasyondur (Matheson ve Baade, 2002: 3). 

 

2.1.3.Dünya Atletizm Şampiyonası (IAAF) 

17 Temmuz 1912’de İsveç’in başkenti Stockholm’de Uluslararası Amatör Atletizm Federasyonu 

(IAAF) olarak kurulmuş olup daha sonralarıDünya atletizm sporu yönetim organı olarak kendini geliştirerek 

günümüzde Şampiyona halini almıştır (İaaf, 2014). 

 

2.1.4.Avrupa Futbol Şampiyonası (UEFA) 

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği FIFA'ya bağlı alt konfederasyon içerisinde yer alan en büyük 

konfederasyonlardan biri olup birçok ülkenin dahil olduğu, dünyada da özel olarak takip edilen yarı federal bir 

spor kurumudur (Uefa,2014). 

 

2.2.Türkiye’den Başlıca Mega Etkinlikler 

Türkiye’de şu ana kadar gerçekleştirilen mega etkinliklere bakıldığında en öne çıkanlar arasında 

Mersin 17. Akdeniz Oyunları, İzmir 23. Dünya Üniversite Yaz Oyunları, Erzurum Kış Oyunları ve Formula 1 

Grand Prix’i yer almaktadır. 

 

2.2.1.Mersin 17. Akdeniz Oyunları 2013 

20-30 Haziran 2013 tarihinde 17.’si düzenlenen Mersin’in ev sahipliğini  yaptığıAkdeniz Oyunları, 

Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerin katıldığı, dört yılda bir düzenlenen ve birçok spor dalında müsabakaların 

gerçekleştirildiği aynı zamanda Akdeniz ülkeleri arasında toplumsal ve kültürel yakınlaşmayı ve dayanışmayı 

sağlamak amacıyla düzenlenen etkinliktir (Cijm, 2014; Mersin2013, 2014). 

 

2.2.2.İzmir23. Dünya Üniversite Yaz Oyunları 2005 

11-21 Ağustos 2005 tarihleri arasında 23.’sü İzmir’de düzenlenen Üniversite Yaz Oyunları iki yılda 

bir farklı şehirlerde, üniversiteler arasında çeşitli spor dallarında gerçekleştirilen müsabakalardan 

oluşmaktadır(Univspor,2014). 

 

2.2.3.Erzurum 25. Dünya Üniversite Kış Oyunları 2011 

27 Ocak – 6 Şubat 2011 tarihleri arasında 25.’si Erzurum’da düzenlenen Üniversite Kış Oyunlarıiki 

yılda bir farklı şehirlerde, üniversiteler arasında ve kışın yapılan spor dallarında gerçekleştirilen müsabakalardan 

oluşmaktadır (Erzurum2011, 2014). 

 

2.2.4.Formula 1 Türkiye Grand Prix 

1904 yılında kurulmuş ve uluslararası boyutta gerçekleştirilen, 2005-2011 tarihleri arasında 

Türkiye’nin İstanbul şehrinde de düzenlenen, Uluslararası Otomobil Federasyonu tarafından belirlenen teknik 

kurallarla yürütülen, motor sporlarının en yüksek seviyesini ifade eden Formula otomobil yarışları her yıl 

düzenlendiği ülkelerde büyük ilgi toplayan bir yarışmadır(Formula1, 2014). 

 

3.Özellikli Spor Etkinlikleri 

Ülke çapında yılda bir kez gerçekleşen ve yapıldığı bölgeyle özdeşleşen sınırlı süreli spor etkinliğidir 

(Getz, 2008: 407; Çakıcı ve Yavuz, 2012: 5). Özellikli etkinlikler düzenlendiği destinasyonun turistik açıdan 

kazanç elde etmesi amacıyla belirli bir zaman aralığında, periyodik ve geleneksel olarak düzenlenen büyük çaplı 

etkinlikler olmalarının yanında bu tür etkinliklerin başarısı benzersiz, prestijli ve dikkat çekici olmalarına 

bağlıdır (Ritchie, 1984; aktaran Kim vd., 2006:11; Bowdin vd., 2006: 17). 

 



 

Genel olarak özellikli etkinliklerin nitelikleri şu şekildedir (Masterman, 2004: 16-17; Bowdin vd., 

2006: 17; Getz, 2007: 21-24); 

 Büyük ölçeklidir. 

 Ulusal veya uluslararası düzeyde olabilir. 

 Düzenlendiği yerin kimliğinin tanıtılmasında önemli yer tutmaktadır. 

 Zaman içerisinde etkinlik ve düzenlendiği destinasyon bir bütün haline gelmektedir.  

 Düzenlendiği bölgeye yönelik yatırımların artmasını sağlar. 

 Her zaman olmayan bir olaydır. 

 İçinde festivalleri veya diğer etkinlikleri barındırır. 

 Büyük maliyetlerle gerçekleştirilir. 

 Prestij ve statü sağlamaktadır. 

 Düzenlendiği şehrin kültürünü, anlayışını ve ruhunu yansıtır. 

 Tesis ve altyapı kazanımları ya da kentsel yenilenmeyle sonuçlanmaktadır. 

 Geniş kitlelere hitap ederek kalabalık ziyaretçi gruplarını çeker. 

 Her zaman gerçekleşmeyen etkinliklerdir. 

 Belirli bir zaman diliminde ve periyodik olarak gerçekleştirilmektedirler. 

 Medyanın ilgisi yoğundur. 

 

3.1.Dünyadan Başlıca Özellikli Etkinlikler 

Dünya genelinde gerçekleştirilen özellikli etkinlikler arasında Fransa Bisiklet Şampiyonası, 

Avustralya Açık Tenis Turnuvası, Rio Karnavalı, San Fermin Festivali akla ilk gelen özellikli etkinliklerdir. 

 

3.1.1.Avustralya Açık Tenis Turnuvası 
Dünyada yıl içerisinde düzenlenen dört Grand Slam tenis turnuvasından (Avustralya Açık, 

Wimbledon, Fransa Açık, Amerika Açık) ilki olan Avustralya Açık, 1969 yılından bu yana Ocak ayı içerisinde 

Melbourne Park’ta birçok profesyonel tenisçinin kadın ve erkek gruplarında tekli ve çiftli olarak mücadele 

ettikleri, oldukça prestijli bir spor etkinliğidir (Ausopen, 2014). 

 

3.1.2.Fransa Bisiklet Şampiyonası  

1903 yılında düzenlenmeye başlanan yarış, zaman içerisinde özellikle 1960'lardan sonra popülerliği 

iyice artmasıyla son yıllarda Benelüks ülkeleri (Hollanda, Belçika ve Lüksemburg), İsviçre ve İtalya’yı da 

kapsayacak şekilde uluslararası bir boyut kazanmıştır (Letour, 2014). 

 

3.1.3.Rio Karnavalı 

Brezilya’nın Rio De Janerio şehrinde her yıl şubat ayında beş gün süresince on iki samba okulunun 

dans gösterileri ve geçitleriyle düzenlenen Rio Karnavalı, Brezilya kültürünü en iyi şekilde sergilerken ülkenin 

ekonomisinde önemli bir paya sahiptir (Riocarnaval, 2014). 

 

3.1.4.San Fermin Festivali 

Her yıl 6-14 Temmuz tarihleri arasında Kuzey İspanya'daki Pamplona şehrinde gerçekleştirilen bu 

kutlamada en önemli aktiviteboğaların koşması ve insanların bundan kaçmasının yanında hafta boyunca süren 

diğer geleneksel etkinlikleri de kapsayan geçmişi eskilere dayanan bir kutlamadır (Sanfermin, 2014). 

 

3.2.Türkiye’den Başlıca Özellikli Etkinlikler 

Türkiye’de düzenlenen özellikli etkinlikler arasında Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Antakya Aba 

Güreşi, Uluslararası Film Festivali, Altın Portakal Film Festivali en bilindikler arasında yer almaktadır. 

 

3.2.1.Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri 

Başlangıcı Edirne’nin fetih tarihi olan 1361 olarak kabul edilen ve yüzyıllarca kuşaktan kuşağa 

aktarılarak günümüze kadar ulaşan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin UNESCO Soyut Dünya Kültür Mirası 

Listesi’ne kabul edilmesiyle birlikte önemi daha da artmıştır (Edirne, 2014). 

 

3.2.2.Antakya Aba Güreşi 

Güreşçilerin sırtlarına aba olarak adlandırılan; yünün dövülmesiyle yapılan kalın ve kaba kumaştan 

dikilen yakasız ve uzun üstlüğün giyilerek ve bellerine kuşak bağlayarak yaptıkları (Gelenekselfed, 2014; Tdk, 

2014), Antakya’da 5000 yıllık geçmişiyle ata sporu olarak kabul edilen ve tüm güreş çeşitlerinin kökeninde yer 

aldığı varsayılan bu güreş türü Antakya Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilerekbir çok ülkenin 

katılımıyla uluslararası boyutta bir dünya şampiyonası haline gelmiştir (Antakya, 2014). 

http://tr.wikipedia.org/wiki/1903
http://tr.wikipedia.org/wiki/1960
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0spanya
http://tr.wikipedia.org/wiki/Pamplona


 

3.2.3.Uluslararası Film Festivali 

İlk kez 1982 yazında Uluslararası İstanbul Festivali kapsamında, "Sanatlar ve Sinema" temasıyla altı 

filmin gösterildiği bir film haftası olarak gerçekleştirilen etkinlik; daha sonra İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı 

tarafından "Uluslararası İstanbul Sinema Günleri" adı altında İstanbul Festivali süresince devam ederek sinema 

filmlerinin ulusal ve uluslararası yarışma dallarında derecelendirildiği bir etkinlik olarak her yılın nisan ayında 

gerçekleştirilmektedir (İksv,2014). 

 

3.2.4.Altın Portakal Film Festivali 

Avrupa ve Asya’nın en köklü film festivallerinden biri olarak nitelendirilen Altın Portakal Film 

Festivali, 1950´li yılların ortalarında tarihi Aspendos Tiyatrosu´nda konser ve tiyatro gösterileri düzenlenmesi 

amacıyla başlamış daha sonra halkın yoğun ilgisiyle birlikte sinema filmlerinin yarıştığı bir alan haline gelerek 

her yıl yaz aylarında düzenlenerek ulusal boyutta elde ettiği deneyim ve başarıyı, 2005 yılından itibaren 

uluslararası platforma taşıyarak büyük bir sinema etkinliği haline gelmiştir (Altinportakal, 2014). 

 

4.Sonuç 

Çalışmada yapılan alan yazın incelemesindespor etkinliklerinin düzenlendiği bölgeye yönelik birçok 

etkiye sahip olduğuve bunlar arasında en büyük paya mega ve özellikli spor etkinliklerinin yer aldığı 

söylenebilmektedir. Bu etkiler arasında etkinliğin gerçekleştirildiği bölgenin altyapı hizmetlerinin 

geliştirilmesinin yanında yeni tesislere sahip olunması ve uluslararası arenada kendini tanıtabilme fırsatını elinde 

bulundurmaktadır. Alan yazından hareketle mega ve özellikli spor etkinliklerin benzer nitelikler açısından şu 

şekilde sıralamak mümkündür; 

 Geniş kitlelere hitap etmektedirler. 

 Tesis ve altyapı kazanımlarıyla sonuçlanmaktadır. 

 Prestij ve statü sağlamaktadırlar. 

 Kalabalık ziyaretçi gruplarının gelmesini sağlamaktadırlar. 

 Her zaman gerçekleşmeyen etkinliklerdir. 

 Belirli bir zaman diliminde ve periyodik olarak gerçekleştirilmektedirler. 

 Medyanın ilgisi yoğundur. 

 

Bu iki etkinliğin birbirinden ayrılan başlıca özelliklerinden biri mega spor etkinliklerinin düzenlendiği 

ülkenin takip eden seri içerisinde sürekli değişerek aynı kalmazken, özellikli spor etkinlikleri belirli bir bölge ya 

da şehirle özdeşleşerek tamamıyla o bölgenin kültürel özelliklerini yansıtmaktadır. Bu sebeple özellikli spor 

etkinlikleridüzenlendiği ülke ya da bölgeye yönelik oluşturduğu kültürelkimliğindir. Ayrıcamega spor 

etkinlikleri özellikli spor etkinliklerine göre daha büyük boyutlu olduğu için bu etkinlik türünde uzmanlaşmaya 

daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Tablo 1 mega ve özellikli spor etkinliklerinin farklılaşan niteliklerini 

yansıtmaktadır. 

 

Tablo1: Mega ve Özellikli Spor Etkinliklerinin Farklılaşan Nitelikleri 

Mega Spor Etkinlikleri Özellikli Spor Etkinlikleri 

Çok büyük ölçeklidir. Büyük ölçeklidir. 

Farklı ülkelerde yapılır. Aynı bölgede yapılır. 

Çok büyük maliyetlerle gerçekleştirilir. Büyük maliyetlerle gerçekleştirilir. 

Uluslararası düzeydedir. Ulusal veya uluslararası düzeydedir. 

2 yıl, 4 yıl gibi dönemlerde düzenlenir. Her yıl düzenlenir. 

 

Sonuç olarak mega ve özellikli etkinliklerin geniş kitlelere hitap etme, tesis ve altyapı sağlama, prestij 

ve statü sağlama, her zaman gerçekleşmeme, periyodik olarak yapılma, yoğun medya ilgisi açısından benzerlik 

gösterdikleri; ölçek büyüklükleri, düzenlendiği bölge, şehir ya da ülke bakımından, maliyet, düzey, düzenlenme 

süreleri bakımından farklılaştıkları bulgulanmıştır. 
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