Sporda Şiddet

Spor Bilimleri Anabilim Dalı

Sporda Şiddet
Şiddet;

•

Şiddettin ilk anlamı huzur karşıtıdır. Bireylerin sindirilmesine, öfkelendirilmesine
veya duygusal baskı altına alınmasına yol açan, fiziki herhangi bir hareket,
davranıştır.

•

Şiddet, yalnızca insan vücuduna zarar veren maddi bir saldırı değil, zihinsel ve
duygusal bakımdan kişilerde tahribata yol açan bir etki olarak da
değerlendirilmektedir.

Saldırganlık;

•

Bir canlıya fiziksel, sözel veya psikolojik olarak zarar verme şeklinde tanımlanabilir.

Holiganizm;
•

Fiziksel şiddet uygulamak veya mal, mülk, eşyaya zarar vermek olarak
tanımlanabilir.

Sporda Şiddet
1. Ülkemizde sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesi amacıyla ilk olarak "Sportif
Karşılaşmalarda ve Özellikle Futbol Maçlarında Seyircilerin Gösterilerine ve
Taşkınlıklarına Dair Avrupa Sözleşmesi-1985 (3068 Sayılı Kanun)’’ imzalanmıştır.

2. Daha sonrasında 2004 yılında ‘’5149 sayılı Spor Müsabakalarında Şiddet ve
Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’’ çıkarılmıştır.

3. 2011 yılında ise halen yürürlükte olan 6222 sayılı ‘’ Sporda Şiddet ve Düzensizliğin
Önlenmesine Dair Kanun’’ yürürlüğe girmiştir.

4. 6222 Sayılı Kanun’ da şiddeti önlemek amacıyla futbol maçlarına Elektronik bilet ile
girilmesi kararlaştırılmıştır. Kanunun 5. maddesine göre; ‘’spor müsabakalarının
yapıldığı alanlara girişi sağlayacak biletler, elektronik sistem üzerinden oluşturulur.’’

Sporda Şiddet
Sporda Şiddetin Nedenleri:

•
•
•
•

Taraftarların tutum ve davranışları,
Kulüp yöneticileri, sporcu ve teknik heyetin tutum ve davranışları,
Medya
Holiganlar

Sporda Şiddetin Önlenmesi:
•
•

•
•
•
•

Alınan yasal önlemlerin, sistemli bir şekilde uygulanması gerekmektedir.
Spor basını şiddete yönelik haberler yapmak yerine, sporda şiddeti önleyici
haberler yapmalıdır.
Spor kulübü yöneticilerinin açıklamaları, davranışları sporda şiddeti teşvik edici
yönde olmamalıdır.
Taraftarları, sporcuları kışkırtıcı açıklamalardan kaçınmalılardır.
Antrenörler sporcularını fair play çerçevesinde müsabakalara hazırlamalılar.
Özellikle alt yapıda görev yapan antrenörlerin sporcularını bu yönde yetiştirmeleri
gerekmektedir.

Sporda Şiddet Örnekleri

•

Türkiye’de sporda yaşanan en şiddetli olay 17 Eylül
1967’deki 2.Lig maçı Kayserispor - Sivasspor maçıdır.

•

Resmi kayıtlara göre bu müsabaka esnasında 40 kişi
ölmüş, 300 kişi yaralanmıştır. Bu olay sonrasında iki şehrin
arasında yıllarca süren düşmanlıklar olmuştur.

•

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY (31.10.2003)

•

2003-2004 sezonunun ilk yarısında oynanan Beşiktaş Galatasaray derbisi golsüz sonuçlanmış ama maça
damgasını vuran olay, Galatasaray taraftarların İnönü
Stadı'nın Eski Açık tribününün önünde bulunan demir
korkulukları
yıkıp
sahaya
girme
teşebbüsünde
bulunmasıydı.

Sporda Şiddet Örnekleri

•

BURSASPOR - SAMSUNSPOR (15.05.2004)

•

Bursaspor'un cezası nedeniyle Sakarya'da oynanan
Bursaspor - Samsunspor maçından sonra çıkan olaylarda
2'si polis 5 kişi yaralanmıştı.

•

Sakarya Atatürk Stadı'ndaki maçın bitiminde, takımları galip
gelmesine karşın ligden düşmeyi kabullenemeyen
Bursaspor taraftarları koltukları ateşe vermiş, stat çıkışında
da taşkınlık yapınca polis havaya ateş açmak zorunda
kalmıştı.

Sporda Şiddet Örnekleri
•

FENERBAHÇE - EVERTON (30.07.2005)

•

Sezon öncesi hazırlık maçında Fenerbahçe, İngiliz ekibi
Everton'u Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ağırlamış ve maçı da
5-0 kazanmıştı.

•

Tribünlerde yerini alan Yusuf Behar isimli bir taraftar da
bacağından vurulmuş, kurşunun nereden geldiği ortaya
çıkmamıştı.

•

DİYARBAKIRSPOR - KONYASPOR (26.02.2006)

•

Önce 22. dakikada Konyaspor'u 1-0 öne geçiren golü atan
Bebbe, Diyarbakır yöneticisi Felat Hevedanlı tarafından
tekmelenmiş, bu skorla devam eden maçın 86. dakikasında
kale arkası tribündeki bir grup taraftar, kırdıkları koltukları
sahaya ve polise attıktan sonra demir parmaklıkları kırarak
saha içerisine girmişti. Diğer tribünlerdeki seyircilerinden
bazılarının da sahaya girmesi üzerine ortalık bir anda
karışmıştı.

