
 
 
 
 
  
 

Gelsenkirchen´e hoş 
geldiniz 

 
Sevgili Galatasaray Spor Kulübü, 
 
06 Kasım 2018 tarihinde oynanacak FC Schalke 04 – Galatasaray Spor Kulübü karşılaşmasına hoş 
geldiniz. 
 
Gelsenkirchen – Buer şehir merkezini sizlere maç öncesi merkez bulusma yeri olarak teklif etmek 
istiyoruz. Orada sizin ile beraber olan arkadaşlarınız veya diğer Galatasaray taraftarları ile birlikte 
buluşabilir ve maç öncesi zaman geçirebilirsiniz. Buer`de sayısız barlar ve restorantlar bulunmaktadır.      
 
Eğer arabalar veya otobüsler ile Gelsenkirchen` e gelmeyi planlıyorsanız, mutlaka Schalke 04 stadının 
yakınlarındaki bulunan E 1, E 2 ve Gelsenwasser otoparklarını kullanınız. Bulunduğunuz park 
bölgesinden kolaylıkla Gelsenkirchen ve  Gelsenkirchen - Buer şehir merkezlerine ulaşabilirsiniz.  
 
Gelsenkirchen - Buer şehir merkezinde bulunan „Am Springemarkt“ caddesinde sizin icin bir Servis 
Noktasi kurulacaktır. Orada Türkce konuşan elemanlarımız bulunacaktır. Merak ettiğiniz konuları sizin 
için görevlendirilmiş olan elemanlarımıza danışabilir, size yardımcı olmalarını isteyebilirsiniz.  
Diğer merak ettiğiniz sorular için 0209 / 365 – 8888 numaralı telefon hattından bize ulaşabilir ana 
dilininizi konuşabilen polis memurlarımızdan yardım alabilirsiniz.     
 
Güzel ve etkileyici bir futbol maçı izlemek ve yaşamak için takımınızı stadyumda tezahüratlar ile 
desteklemenizin gayet normal olduğunu biliyoruz.   
 
Maç öncesi sizin için sıraladığımız davranış kurallarına dikkatinizi çekmek istiyoruz: 
 

• Barışcıl ve sporca davranınız! 

• Takımınızı duygusalca ve yüksek sesle destekleyebilirsiniz, ama lütfen kimseye hakaret 
etmeyiniz!  

• Provoke` ye girmeyiniz ve kimseyi de provoke etmeyiniz! 

• Stadyumun içinde ve dışında Havai fişek / meşale kullanmak kesinlikle yasaktır! Bu yasak tüm 
Gelsenkirchen ilçesi için geçerlidir!  Kendinizi ve çevrenizdeki insanları havai fişek kullanarak 
tehlikeye atmayınız! Polis yasadışı havai fişek kullananlara hemen müdahale edecektir. FC 
Schalke 04 Kulübü stadyuma giriş kontrolleri yapmaktadır. Üzerinizde havai fişek / meşale tespit 
edildiği an sizin stadyuma giriş yapma izini verilmiyecektir. 

• Lütfen zafer kutlamaları için trafiği işgal etmeyiniz.  
• Şiddete eğimli olmayınız ve şiddete meyilli insanlardan uzak durunuz! 

Futbolda şiddetin yeri yoktur. Gelsenkirchen Polisi futbol maçının güvenli bir ortamda oynanması için her 
türlü önlem almıştır. Her türlü şiddete karşı hemen müdahale edilecektir. Kamu güvenliğine karşı işlenen 
suçlar veya aykırı davranışlar kararlı şekilde takip edilecektir.  
 
Maç günü Internet` den Facebook „Polizei NRW Gelsenkirchen“ ve Twitter „Polizei NRW GE“ 
hesabınızdan Gelsenkirchen `e seyahatınız hakkında bilgi alabilirsiniz. Futbol karşılasması ile ilgili 
bilgileri ise yine Facebook „ FC Schalke 04“ veya Twitter „FC Schalke 04“ hesabınızdan takip 
edebilirsiniz.  
 
Gelsenkirchen seyahatınızın rahat geçmesini diler, burada güzel zaman geçirmenizi temenni ederiz.  
 
FC Schalke 04 ve Gelsenkirchen Polisi 
 


