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2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası,  
FIFA'ya üye federasyonların milli takımları tarafından  

dört yılda bir düzenlenen uluslararası kadınlar futbol şampiyonası 
olan FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın 11'incisi olacak. İlk kez güney 
yarımkürede ve iki ülke tarafından ortaklaşa düzenlenen kadınlar 
turnuvasının açılış maçı ve açılış töreni 20 Temmuz 2023'te Yeni 

Zelanda Auckland/Tāmaki Makaurau'daki Eden Park'ta yapılacak.  
Sydney/Gadigal'deki Stadium Australia ise bir ay sonra  

20 Ağustos'ta final maçına ev sahipliği yapmak üzere seçildi.
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Turnuvada 2019 Kadınlar Dünya Kupası'nda mücadele eden 24 
takımın sayısı artırılarak 32 takım yer alacak. Takımlar dörderli 

sekiz gruba ayrılacak ve her gruptan ilk iki takım eleme 
aşamasına geçecek. Eleme aşaması 16. tur, çeyrek final, yarı final 

ve finalden oluşacak. Turnuvanın galibi, gıpta ile bakılan FIFA 
Kadınlar Dünya Kupası kupasının sahibi olacak.

Kadın futbolunun büyük bir kutlaması olacak 
turnuvada dünyanın en iyi oyuncularından bazıları yer 
alacak. Bu oyuncular arasında Alex Morgan, Sam Kerr 
ve Ada Hegerberg gibi sporun tanınmış isimleri de yer 

alıyor. Turnuva aynı zamanda gelecek vaat eden 
oyuncuların yeteneklerini uluslararası sahnede 
sergilemeleri için de bir platform oluşturacak.
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Among many things, the arrival of this year’s World Cup validated the immense draw of live sports 
on traditional TV. While the appeal of live sports is widely known, this year’s U.S. viewership 

illustrates that the allure is strong enough to entice many  
Americans to put their lives on hold to watch the action. 

 
Compared with most live sports in the U.S., which air outside of traditional work and school hours, 

the majority of the World Cup games were held at times when many Americans would be 
otherwise indisposed. That fact notwithstanding, this year’s World Cup matches, especially those 
involving the U.S. team, attracted massive TV audiences in the U.S. In fact, three of the matches 

the U.S. team competed in this year are in the top 10 most-watched English broadcast World Cup 
matches in the U.S. dating back to 1994. And this year’s U.S.-England match boasted a U.S. 

audience of almost 15.5 million to the English telecast—the highest U.S. viewership of any men’s 
World Cup game to date.

Kadın futbolunun büyük bir kutlaması olacak turnuvada 
dünyanın en iyi oyuncularından bazıları yer alacak. Bu 

oyuncular arasında Alex Morgan, Sam Kerr ve Ada 
Hegerberg gibi sporun tanınmış isimleri de yer alıyor. 

Turnuva aynı zamanda gelecek vaat eden oyuncuların 
yeteneklerini uluslararası sahnede sergilemeleri için de  

bir platform oluşturacak.
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Turnuvanın resmi maskotu, ev sahibi ülkelerin dilinde "bir araya 
gelmek" anlamına gelen yerli bir isim olan "Tazuni" olarak 

adlandırılmıştır. Tazuni, Avustralya ve Yeni Zelanda'da bulunan yakın 
akraba Eudyptula novaehollandiae türü ile Yeni Zelanda'ya 

endemik olan Eudyptula minor türüne dayanan bir penguendir  
Kadın futbolunun büyük bir kutlaması olacak turnuvada dünyanın 
en iyi oyuncularından bazıları yer alacak. Bu oyuncular arasında 
Alex Morgan, Sam Kerr ve Ada Hegerberg gibi sporun tanınmış 
isimleri de yer alıyor. Turnuva aynı zamanda gelecek vaat eden 

oyuncuların yeteneklerini uluslararası sahnede sergilemeleri  
için de bir platform oluşturacak.
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Top 5 most - viewed Word Cup matches in America

(English broadcast)
Turnuvanın Avustralya ve Yeni Zelanda'nın yanı sıra 

daha geniş Asya-Pasifik bölgesinde kadın 
futbolunun gelişimi üzerinde önemli bir etkisi olması 

bekleniyor. Turnuva aynı zamanda kadın 
futbolunun dünya çapında büyümesi için bir 

katalizör görevi görecek ve genç kız ve kadınların 
bu spora yönelmeleri için ilham kaynağı olacak.

Genel olarak, Avustralya ve Yeni Zelanda'da 
düzenlenecek 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası, kadın 

futbolunun en iyi örneklerinin sergileneceği ve bu 
sporun ev sahibi ülkelerde ve daha geniş bir bölgede 

tanıtılacağı tarihi ve heyecan verici bir turnuva olacak.
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