Futbol Müsabakalarında ve Diğer Spor
Etkinliklerinde Entegre Emniyet,
Güvenlik ve Hizmet Yaklaşımına
Dair Sözleşme
futbol müsabakalarında emniyetli,
güvenli ve misafirperver bir ortam
sağlamak için çok kurumlu
bir yaklaşım…”

futbol müsabakalarını
ve diğer spor etkinliklerini
daha misafirperver,
emniyetli ve güvenli bir
ortam haline getirme…”

SÖZLEŞMENİN AMACI NEDİR?
Sözleşme, 1985 tarihli Avrupa Taraftar Şiddetini Önleme
Sözleşmesi’nin kabul edilmesinden bu yana uluslararası seviyede
yapılan çalışmalara dayanmaktadır.
■

Amaç, şiddete odaklı bir yaklaşımdan, birbirine bağımlı üç sütuna
(emniyet, güvenlik ve hizmet) dayanan entegre bir yaklaşıma doğru
gitmektir.
■

Sözleşme, müsabakanın yapılacağı yer çevre sakinleri ve taraftarlar da dahil olmak üzere, spor etkinliklerini emniyetli, güvenli ve
misafirperver bir ortam haline getirmeye katılan tüm kamu ve özel
paydaşlar arasındaki işbirliğini teşvik etmektedir.
■

Sözleşme, Avrupa’da geliştirilen en yüksek emniyet, güvenlik ve
hizmet standartlarına dayalı tedbirler sunmaktadır.

■

Sözleşme, tarafların sözleşme hükümlerine uygunluğunu izlemek
ve bu hükümlerin uygulanmasında taraflara destek ve tavsiye vermek
üzere Spor Etkinlikleri Emniyet ve Güvenlik Komitesi oluşturur.
■

ÜÇ SÜTUN: EMNİYET, GÜVENLİK VE HİZMET
Emniyet kavramı, insanların yaralanmalarını veya spor etkinlikleri
sırasında beden sağlığı ve bütünlüğüne yönelik riskle karşılaşmalarını
önlemeye yönelik tüm tedbirleri bir araya getirir. Bu, stadyum
altyapılarını ve ruhsatlandırmayı, acil durum planlarını veya alkol
tüketimi ile ilgili önlemleri içerir. Emniyet tedbirleri, insanları etkinlik
alanına yolculuklarında ve stadyum dışındaki halka açık alanlarda da
korur.
■

Güvenlik kavramı, futbol veya diğer spor etkinlikleriyle bağlantılı
stadyum içinde veya dışında meydana gelebilecek herhangi şiddet veya
kötü davranışları caydırmak, önlemek ve cezalandırmak için planlanmış
tüm önlemleri içermektedir. Buna, risk değerlendirmesi, polis ve diğer
ilgili kuruluşlar arasındaki işbirliği ve yaptırım tesis edilmesi de dâhildir.
■

Hizmet kavramı, stadyumlarda ve müsabaka öncesi, esnası ve
sonrasında izleyici ve taraftarların toplandıkları kamusal alanlarda
futbol ve diğer spor etkinliklerini herkes için keyifli ve misafirperver
bir ortam haline getirmek için planlanmış tüm önlemlerden oluşur. Bu,
iyi bir yeme-içme servisi ve tuvalet tesisleri gibi unsurları içerir ancak,
her şeyden önce, etkinlik boyunca insanları iyi bir şekilde karşılamaya
ve memnun etmeye odaklanır.
■

ÇOK KURUMLU ENTEGRE BİR YAKLAŞIM
Sözleşme, birincil amacı ne olursa olsun, futbol maçlarında ve diğer
spor karşılaşmalarında emniyet, güvenlik ve hizmet önlemlerinin birbiri
ile örtüşen karakterini vurgulamaktadır. Bu tedbirler, etki açısından
birbiriyle ilişkilidir, dolayısıyla dengelenmesi gerekir ve birbirinden
ayrı bir şeklide planlanamaz ve uygulanamaz.
■

Bir sütunun diğer iki sütun üzerinde doğrudan etkisi olabileceğini
akılda tutarak, sözleşme, futbolun ve diğer spor etkinliklerinin
planlanmasına ve operasyonel faaliyetlere katılan her bir kurumun
rolü ve eylemlerinin kapsamlı emniyet, güvenlik ve hizmet stratejisinin
bir parçası olarak koordineli, tamamlayıcı, orantılı, planlı ve uygulanır
olmasını gerektirmektedir.
■

Sözleşme ayrıca, futbol müsabakalarını veya diğer spor etkinliklerini,
stadyumların içinde ve dışında emniyetli, güvenli ve misafirperver bir
ortam haline getirmeye yardımcı olma hususunda izleyicilerin ve çevre
sakinlerinin önemli rolünü vurgular. Bu paydaşlar, çok kurumlu entegre
yaklaşımın bir parçası olarak değerlendirilir.
■

SPOR ETKİNLİKLERİ EMNİYET
VE GÜVENLİK KOMİTESİ
Komite, tercihen spor emniyeti ve güvenliğinden sorumlu önde
gelen devlet kurumlarının temsilcileri ile Ulusal Futbol Bilgi Noktası
temsilcilerinden oluşan taraf devletlerin heyetlerini bir araya getirecektir.
Ayrıca spor organizasyonlarından katılım sağlayacak gözlemcileri de
memnuniyetle kabul edecektir.
■

Komite, devletler arasındaki işbirliği ortamına ve bir “emsal gözden
geçirme mekanizması”na dayalı olarak, taraf devletlere yapılan bir
ziyaret programı aracılığıyla sözleşmenin uygulanmasını izleyecektir.
Bu ziyaretler, devletlerin politikalarını geliştirmelerine, iyi uygulamaları
devralmalarına ve sözleşme hükümlerine uymalarına yardımcı olmak
için tavsiye ve destek sağlamayı hedefleyecektir.
■

Komite, sözleşmenin uygulanması için alınacak tedbirler ilişkin
taraflara tavsiyelerde bulunacak ve ihtiyaçlarına göre teknik yardım
sunacaktır. Aynı zamanda ilgili ortaklarla istişarelerde bulunacak
ve devletler arasında tecrübe ve iyi uygulamaların toplanmasını ve
paylaşımını kolaylaştıracaktır.
■

Daha fazla bilgi icin:
www.coe.int/sport/
sport@coe.int
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Futbol Müsabakaları ve Diğer Spor Etkinliklerindeki Entegre
Emniyet, Güvenlik ve Hizmet Yaklaşımına Dair Avrupa
Konseyi Sözleşmesi, 4 Mayıs 2016’da Avrupa Konseyi
Bakanlar Komitesi tarafından kabul edilerek, 3 Temmuz
2016’da Saint-Denis’te (Fransa) imzaya açılmıştır.
Futbol ve diğer spor etkinlikleriyle ilgili tüm paydaşlar arasında
kurumsal bir işbirliği oluşturan tek uluslararası bağlayıcı araçtır.
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28’i Avrupa Birliği üyesidir. Tüm Avrupa Konseyi üyeleri insan hakları, demokrasi ve hukukun
üstünlüğünü korumaya yönelik Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini imzalamıştır. Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi Sözleşmenin üye ülkelerdeki uygulamasını denetler.

