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Bu çalışma; 1930 yılından beri düzenlendiği destinasyonlara önemli turist akışı sağlayan,
etkileri itibariyle önemli sayılan ve uluslararası düzeyde futbolun en önemli arenası
konumunda olan FIFA Dünya Kupası organizasyonlarının düzenlenebilmesi için gerekli
olan yatırımlar ve organizasyonun ev sahibi ülke turizmi açısından oluşturduğu etkilerin
tespit edilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda; araştırma verileri nitel
araştırma tekniklerinden doküman incelemesi yoluyla toplanmış ve FIFA Dünya Kupası
organizasyonları, oluşturduğu etkiler itibariyle alınarak, 2018 yılında Rusya’nın ev
sahipliğinde düzenlenen son organizasyon; yatırımlar ve elde edilen gelirler turizm sektörü
açısından incelenmiştir. Çalışma; bu alandaki güncel bilgi eksikliğinin giderilerek konu ile
ilgili teorik literatür alt yapısına sağlamış olduğu katkıdan dolayı önemli bilgiler
içermektedir. Sonuç olarak, FIFA Dünya Kupası organizasyonları; ülke tanıtımlarında,
turizmin gelişmesinde, uluslararası itibarın arttırılmasında, ek istihdamın yaratılmasında,
etkinlik esnasında ziyaretçi sayılarındaki artışta, sportif tesis ve altyapılarının
geliştirilmesinde ev sahibi ülkelere önemli katkılar sunarken diğer yandan da; özellikle
gelişmekte olan ülkelerde diğer kamu hizmetlerinde azalma, daha yüksek devlet
borçlanması anlamına gelen organizasyonlar olarak dikkat çekmektedir.
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This study has been prepared to determine the effects of FIFA World Cup organizations on
host country tourism which has an important tourist flow to destinations, requiring high
investment and the most important arena of football at international level that have been
organized since 1930. In accordance with this purpose; research data were collected
through document analysis, one of the qualitative research techniques and last event hosted
by Russia in 2018 analyzed in terms of investments, revenues and tourism sector. Study
contains important information due to its contribution to theoretical literature infrastructure
by eliminating the lack of current knowledge in this field. As a result, FIFA World Cup
organizations; promotes significant contributions to host countries in promotion and
development of tourism, increasing international reputation, creating additional
employment, increasing the number of visitors during event, developing sport facilities and
infrastructures but also on the other hand; organizations mean reduction in other public
services and higher government debt especially in developing countries.
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