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EURO 2016 FİKSTÜRÜ

D Grubu
12 Haziran 2016 15.00 
5) Türkiye-Hırvatistan Parc des Princes - Paris  
13 Haziran 2016 15.00
6) İspanya-Çek Cum. Stadium de Toulouse 
17 Haziran 2016 18.00 
20) Çek Cum.-Hırvatistan Geoffroy Guichard - St. Etienne
17 Haziran 2016 21.00
21) İspanya-Türkiye Stade de Nice 
21 Haziran 2016 21.00 
31) Çek Cum.-Türkiye Stade Bollaert-Delelis - Lens 
21 Haziran 2016 21.00 
32) Hırvatistan-İspanya Stade de Bordeaux 

Türkiye-İspanya A Millî Maçları
Tarih Maç Skor Statü
08.06.1952 Türkiye-İspanya 0-0 Özel Maç
06.01.1954 İspanya-Türkiye 4-1 1954 Grup Eleme 
14.03.1954 Türkiye-İspanya 1-0 1954 Grup Eleme 
17.03.1954 İspanya-Türkiye 2-2 1954 Grup Eleme 
06.10.1957 İspanya-Türkiye 3-0 Özel Maç 
01.02.1967 Türkiye-İspanya 0-0 1968 Grup Eleme 
31.05.1967 İspanya-Türkiye 2-0 1968 Grup Eleme 
17.10.1973 Türkiye-İspanya 0-0 Özel Maç 
28.03.2009 İspanya-Türkiye 1-0 2010 Grup Eleme 
01.04.2009 Türkiye-İspanya 1-2 2010 Grup Eleme 
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Stade de Nice

Kapasite: 35.000
Maçlar
Tarih Saat Maç
12.06.2016 18.00 Polonya-K. İrlanda
17.06.2016 21.00 İspanya-Türkiye
22.06.2016 21.00 İsveç-Belçika
27.06.2016 21.00 Son 16 Turu 8. Maçı
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FRANSA / FRANCE

2016 Avrupa 
Şampiyonası’na 
ev sahipliği 
yapacak olan
Fransa, güneyde 
Akdeniz’den 
kuzeyde Manş 
Denizi ve Kuzey 
Denizi’ne, doğuda
Ren Nehri'nden 
batıda Atlas 
Okyanusu'na kadar 
yayılan topraklarda 
yer alır. Belçika, 
Lüksemburg, 
Almanya, İsviçre,
İtalya, İspanya, 
Monako ve Andorra
ile sınır komşusu.

Kimlik ve Diğer Belgeler

Fransa’da kimliğinizi veya pasaportunuzu mutlaka yanınızda
taşımalısınız. Stadyumlara girişte biletle kimliğin ya da pasa-
portun aynı kişiye ait olup olmadığı kontrol edilebilir. 
Tavsiyemiz, herhangi bir şekilde kaybolması halinde büyük
problemler yaşamamak için kimliğinizin bir fotokopisini ayrı bir
yerde taşımanız.

Yeme-İçme
Fransız mutfağı Fransa’da geliştirilmiş, zenginliği ve çeşitliliğiyle
ünlü, yemek pişirmenin sanatsal yönünü ön plana çıkaran bir

Yüzölçümü: 643,801 km2
Nüfusu: 66,660,000
Para Birimi: Euro
Kuruluşu: 486, bugünkü şekliyle 1958
Ülke Kodu:   FR
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ulusal mutfaktır. Hem göze hem de mideye hitap eden yemekle-
riyle ünlü Fransız mutfağı, dünyanın en zengin mutfaklarından
biridir. Fransa’nın her bölgesinin kendine has karakteristiğe
sahip olması, bu şöhretin gelişmesinde önemli rol oynamıştır.
Tipik bir Fransız yemeği;  önden alınan iştah açıcı bir aperatif ile
başlayıp, peşi sıra alınan bir çorba ya da salata, et veya balık ile
yapılmış özel soslu bir ana yemekle devam eder. Fransız mutfağı
Fransa’nın bölgelerine göre büyük farklılıklar gösterir. Paris ci-
varındaki Île-de-France bölgesi ise ülkenin her bölgesinde üre-
tilmiş yemeklerin kolayca bulunabildiği ortak bir noktadır.
Sadece Paris kenti sınırları içinde 5.000’i aşkın restoran 
bulunmaktadır. 
Kalitesine göre çeşitli fiyatlarda yemekler sunan restoranlar ge-
nellikle günün belirli saatlerinde açılır, belirli saatlerde kapanır.
Genellikle haftanın bir günü kapalıdırlar. Fransız yasalarına göre
restaurantlar, fiks menü seçeneği sunmak zorundadır. Bistrolar
ise genellikle restorandan daha küçüktür. Menüler bazen tebe-
şirle tahtaya yazılır. Ya da sözlü olarak müşterilere aktarılır. Ge-
nellikle daha basit ve çabuk hazırlanabilen yemekler sunarlar.

Alışveriş
Fransa’da alışveriş yapmak için çeşitli şeyler bulabilirsiniz. Ma-
ğazalar ve alışveriş merkezleri genellikle 09.00-10.00 gibi açılır
ve 19.00 gibi kapanır. Bazı mağazalar 12.00-14.00 saatleri ara-
sında kapalı olabilir. Çoğu yer tüm gün olmasa bile Pazartesi sa-
bahları kapalı olabilir. Birçok mağaza Perşembe günleri daha
geç saatlerde kapatır. Fransa alışverişlerinde giyim dışında; koz-
metik ürünler, birbirinden ünlü ve lezzetli yiyecek seçenekleri
ve kırtasiye ürünleri alışveriş listenize yazabileceğiniz diğer al-
ternatifler. Eğer bütçenizi çok sarsmadan alışveriş yapayım der-
seniz  Paris hediyelik eşya konusunda da çok zengin eçeneklere
sahip. Klasikleşmiş kupa, t-shirt, magnet, anahtarlık gibi hedi-
yelerin yanı sıra birbirinden orijinal biblo ve ev süsleri de bulabi-
lirsiniz.

Ödeme
Fransa’da ödemeler Euro ile yapılıyor. 
Mayıs 2016’daki resmi kur: 1 Euro = 3.32 TL
Havaalanları dışında şehir merkezlerindeki para değiştirme of-
islerinde ya da bankalarda daha uygun fiyata döviz bozdurabilir-
siniz.

Dil
Fransa’nın tek resmî dili Fransızcadır ancak ülkede pek çok
yerel dil, lehçe ve azınlık dili de yaygın olarak konuşulur.
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NICE

Nice; Güney Fransa’da (Cote d’Azur), Akdeniz sahilinde, 
Marsilya ile Cenova arasında yer alan bir şehirdir. Fransa’nın
en önemli turizm merkezlerinden biridir. Fransa’nın beşinci
büyük şehridir ve nüfusu 343 bin kişidir. 

Eski Nice’den bir görüntü

Kale Tepesi ve Nice şehri
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Nice’te gezip görülecek yerler arasında İngiliz Sahil Yolu (Pro-
menade des Anglais), Vieux Nice (Eski Şehir), 
Massena Meydanı, Palais Lascaris, Hotel Negresco, 
Kale Tepesi, St. Nicholas Rus Ortodoks Katedrali, 
Cours Saleya Pazarı, Matisse ve Chagall Müzeleri 
bulunmaktadır. 

İngiliz Sahil Yolu

Hotel Negresco

Massena Meydanı
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Nice Taraftar Alanı

Nice, Fransa’nın en güzel tatil kentlerinden olmakla beraber,
bu yazın en eğlenceli ve önemli organizasyonu olan UEFA
EURO 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın heyecanını 
stadyumun dışında da yaşayabilirsiniz.
Organizasyon Komitesi ve Nice şehri EURO 2016 için 10 bin
kişi taraftar kapasiteli,  özel bir Fanzone (Taraftar Alanı) 
oluşturdu. Bu taraftar alanı, 10 Haziran-10 Temmuz tarihleri
arasında tüm futbolseverlere ücretsiz olarak açık olacak.
Alanın girişinde kimlik ya da pasaport kontrolü yapılacak.

Taraftar Alanı Açılış Saatleri 

l 10 Haziran-10 Temmuz arası  gece yarısına kadar

Giriş Noktaları
Taraftarlar, turnuva boyunca Taraftar Alanı’na 2 noktadan
giriş yapabilmektedir. 

l Entree Massena 
l Entree Theatre de Verdure
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Otobüs Numarası
No 9, 10, 3, 4, 8, 27 

Line 1 (1. hat)  Durak: Masséna
Gare Thiers Tren İstasyonundan Süre: 5 dakika

Havaalanından Ulaşım 

Otobüsle Ulaşım 

Tramvayla Ulaşım

Araçla Ulaşım: Marsilya’dan A8 Otobandan Gelen İstikamet 

Araçla Ulaşım: İtalya Cenova’dan A8 Otobandan Gelen İstikamet

Tren İstasyonundan Ulaşım (GARE THİERS)  
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UEFA EURO 2016 için
Stadyum Kuralları

1.Amaç

Fransa yasalarını da içeren ilgili ulusal yasalarla birlikte bu
Stadyum Kuralları, UEFA, Fransa Futbol Federasyonu ve
EURO 2016 SAS tarafından düzenlenen UEFA Avrupa Futbol
Şampiyonası’nın (bundan sonra UEFA EURO 2016) final tur-
nuvası ile bağlantılı olarak stadyum alanlarına giren tüm
bilet ve/veya akreditasyon sahiplerine uygulanacaktır.
Stadyum Kuralları içerisinde yer alan “Stadyum” kavramı
sadece geçerli bir bilet veya akreditasyon kartı ile bir UEFA
EURO 2016 müsabakasının oynanacağı, oynanan veya oy-
nanmış stadyumu ve stadyum alanının içerisindeki/en ya-
kınındaki bölgeleri (girişler ve çıkışlar dâhil) kapsamaktadır.
Bu Stadyum Kuralları stadyuma bilet veya akreditasyonla
girişlerin başladığı andan itibaren kullanılan stadyumun
diğer organizasyonlarda/maçlarda geçerli olan kendi stad-
yum kurallarının yerine geçmektedir.

2. Girişler

2.1 Stadyuma sadece maç bileti olanlar ve akredite kartı olan
kişiler (yaş grubu ayrımı yapılmaksızın - çok küçük çocuklar
dâhil) girebilir. Girişlerde ve alanların içerisinde bileti ve ak-
redite kartı talep edildiği takdirde UEFA yetkilileri, Fransa
Futbol Federasyonu görevlileri, EURO 2016 SAS yetkilileri,
güvenlik görevlileri ve polise gösterilmek zorundadır. Gerek-
tiğinde ayrıca resmi bir kimlik de talep edilebilinir. Bu konu-
ların dikkate alınmaması durumunda girişin reddedilmesine
veya bulunan alandan dışarı alınılmasına yol açabilir. 

2.2 Bilet veya akreditasyonların geçerliliği ve kullanılabilir-
liği, UEFA EURO 2016 koşullarına göre belirlenir. Bilet veya
akreditasyon sahipleri sadece bu koşullar ve şartlarda belir-
lenen şekilde alınan bilet/ akreditasyon ile stadyuma girebi-
lir. 
Biletler veya yasadışı/yetkisiz kaynaklardan edinilen akre-
ditasyonlar geçersizdir.

2.3 16 yaşın altındaki bilet sahibi kendisine refakat eden ve
geçerli bileti olan yetişkin ile stadyuma giriş yapabilir.

2.4 Engelli kişiler geçerli biletlerini göstererek kendileri için
oluşturulmuş bölgelere giriş yapabilecektir. Refakatçi kişinin
de geçerli bir bilet bulundurması gereklidir. Talep edilmesi
durumunda engelliliği kanıtlayıcı belgeler UEFA, Fransa Fut-
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bol Federasyonu ve/veya EURO 2016 SAS yetkililerine göste-
rilmelidir.

2.5 Stadyum içindeki park yerlerine sadece UEFA, Fransa
Futbol Federasyonu ve/veya EURO 2016 SAS tarafından izinli
olan araçlar park edebilir.

3. Kişisel Kontroller

3.1 Stadyuma giriş yapan tüm kişiler, bilet ve akredite kartını
UEFA, Fransa Futbol Federasyonu ve/veya EURO 2016 SAS
yetkilileri tarafından talep edildiği takdirde güvenlik görevli-
lerine ve polise göstermek zorundadır.

3.2 UEFA, Fransa Futbol Federasyonu ve/veya EURO 2016
SAS tarafından atanan yetkililer veya polis görevlileri alkol
veya uyuşturucu almış olma nedeniyle ya da silah taşıma,
tehlikeli ve ateşli cisimler bulundurma yüzünden emniyet
riski hissetmeleri durumunda arama yapabilir.

3.3 Stadyumlara giriş yapılabilmesi için, tüm yasaklı madde-
lere UEFA, Fransa Futbol Federasyonu ve/veya EURO 2016
SAS yetkilileri tarafından el konulacak ve/veya mümkün ol-
ması durumunda sahibine geri teslim edilmek üzere teslim
alınacaktır.

3.4 Emniyet riski taşıyan ve aranmaya itiraz eden kişiler
stadyumlara alınmayacaktır. 

3.5 Yetkisiz bilet kullanımı veya stadyuma giriş yasağı olan
kişilerin stadyumlara girişleri reddedilecek ve bu biletler
UEFA, Fransa Futbol Federasyonu ve/veya EURO 2016 SAS
yetkililerine bilet satış koşulları ve kuralları uyarınca geri
teslim edilecektir. Akreditasyon kural ve koşullarına uygun
kullanılmayan akreditasyonlar için de benzer prosedürler
uygulanacaktır.

4. Stadyum İçi Davranış Kuralları 

4.1 Stadyuma giren tüm kişiler: 

a) Hiç kimseye ve/veya hiçbir şeye zarar vermeyecek, tehli-
keye atmayacak, kimseyi rahatsız etmeyecek şekilde dav-
ranmalıdır.

b) UEFA, Fransa Futbol Federasyonu ve/veya EURO 2016
SAS yetkilileri, polis ve itfaiye ve/veya sağlık ekiplerinin
uyarılarına ve anonslarına uymalıdır.

c) Herkes biletlerinde belirtilen yerlerinde oturmak zorunda-
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dır ve stadyum içerisinde ve etrafında kendilerine belirlenen
rotalar çerçevesinde hareket etmelidir. Ayrıca, emniyet yü-
zünden veya muhtemel tehlikelere karşı tedbir alabilme ne-
deniyle polis veya UEFA, Fransa Futbol Federasyonu ve/veya
EURO 2016 SAS yetkilileri veya stadyum görevlileri tarafın-
dan başka koltuklarda veya bloklarda oturmaları taleplerine
uymalıdır.

d) Bir kişi herhangi bir mala zarar geldiğini gördüğünde veya
bir kazaya şahit olması durumunda, UEFA, Fransa Futbol Fe-
derasyonu ve/veya EURO 2016 SAS yetkilileri ve/veya polise
bilgi vermelidir.  

e) Girişler, bilet ve akreditasyon sahibi kişinin bileti ve akre-
ditasyonu ve ek erişim cihazındaki belirtilen sayıyla sınırlıdır.

4.2 Bu kurallara ek olarak hayati tehlike, sağlık ve mala gele-
cek olan zararı engellemek, azaltmak ve yok etmek amacıyla
UEFA, Fransa Futbol Federasyonu ve/veya EURO 2016 SAS
yetkilileri ve polisler tarafından öngörülen kurallara uyulma-
lıdır, uyulmadığı takdirde bu kişiler stadyumdan çıkartılabili-
nir. 

4.3 Tüm atıklar stadyumlarda bulunan atılacak malzemenin
cinsine göre öngörülen çöp kutularına atılmalıdır.

4.4 Elektronik sigara ürünleri dâhil olmak üzere, stadyumda
sigara içmek yasaktır.

4.5 Stadyum alanlarında bahis faaliyetleri yasaktır.

5. Ses ve Görüntü Kayıtları ve Görsel Aktarmalar

5.1 UEFA EURO 2016 maçlarında ve genel olarak turnuva sü-
resince stadyuma giren herkes kendilerinin ses, resim veya
video kayıtlarının yapılmasını ve bunların herhangi bir ücret
talep etmeden hemen veya sonradan kullanılmasını kabul
etmiş demektir.

5.2 UEFA EURO 2016 maçında bulunan herkes kişisel kulla-
nım amacıyla maç ve stadyum ile ilgili ses veya resim kayıt-
ları yapabilir, ancak bunları internet üzerinden veya radyoda
veya televizyonda yayınlaması veya yayınlamak isteyenlere
yardımcı olması kesinlikle yasaktır.

6. Yasaklar 

6.1 UEFA, Fransa Futbol Federasyonu ve/veya EURO 2016
SAS yetkililerince izin verilmediği sürece aşağıdaki madde-
lerin stadyumlara girişleri kesinlikle yasaktır:
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a) Silah amacıyla kullanılabilecek kesme, delme, itme amaçlı
maddeler veya fırlatma amacıyla kullanılabilecek maddeler,
özellikle baston, şemsiye, kask ve benzeri maddeler, ayrıca
merdiven, tabure, katlanabilir sandalye, kutu, büyük çanta-
lar, sırt çantaları, valiz (25cm x 25cm x 25cm boyutundan
büyük veya oturulan koltuğun altına yerleştirilemeyecek
büyüklükteki maddeler).

b) UEFA EURO 2016 tarafından onaylanmış bardakları ve ka-
nıtlı tıbbi konuyla ilgili maddeler hariç, tüm şişe, bardak, her
türlü içecek kutusu veya pet cam gibi kırılabilir, parçalanabi-
lir sert malzemelerden yapılan maddeler.

c) Havai fişek ve türünden maddeler, sis bombası ve benzeri
maddeler. 

d) Gaz sprey kutuları ve diğer yanıcı, yakıcı tüm maddeler.

e) Lazer kalemleri.

f) Uçurabilinir maddeler.

g) Her türlü silah.

h) Herhangi bir kanıtlı tıbbi madde dışında, bütün alkollü iç-
kiler, uyuşturucular ve uyarıcılar.

i) Irkçılık, yabancı düşmanlığı, din, politika ve cinsellik içeren
her türlü ayrımcı materyaller.

j) Pankartlar, logo ve kitapçık gibi tanıtım amaçlı ticari ma-
teryaller.

k) Her türlü bayrak ve pankart. İzin verilenler sadece esnek
plastik sopalar ve pankartı iki tarafından germek için kulla-
nılan yine aynı malzemeden en fazla 1 metre uzunluğunda ve
çapı en fazla 1 cm olan sopalardır.

l) 2.0 x 1.5 metre ebadından daha büyük olan bayraklar. Ya-
nıcı madde olmaması ve Fransız hukukuyla uyumlu olması
koşulluyla daha küçük boyuttaki pankart ve bayraklar stad-
yuma sokulabilinir ve bu sokulan bayraklar UEFA, Fransa
Futbol Federasyonu ve/veya EURO 2016 SAS yetkililerince
yapılan kontrollerde gösterilmelidir. 

m) Çok miktarda ve/veya rulo edilmiş kâğıtlar. 

n) Mekanik çalışan megafon, gazlı veya havalı korna, vuvu-
zela gibi gürültülü enstrümanlar.
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o) UEFA, Fransa Futbol Federasyonu ve/veya EURO 2016
SAS yetkililerince kabul görmüş kişisel amaçla kullanılacak
ve bir set yedek pilli fotoğraf makinesi dışında video kame-
rası ve benzeri ses ve resim kaydeden aletler.

p) 5.2 maddesinin ihlâline sebep olan internet veya başka
yayın araçları vasıtasıyla ses, resim, tanımlama veya müsa-
baka sonuçlarını duyurmaya ya da yayınlamaya yarayan
tüm aletler. 

q) Fransız hukuku uyarınca kabul edilmiş olan koruma ve
asistan köpekler dışındaki tüm hayvanlar.

UEFA, Fransa Futbol Federasyonu ve/veya EURO 2016 SAS
yetkililerince, UEFA EURO 2016'nın güvenliğini ve imajını ze-
deleyecek tüm maddelerin stadyuma alınması yasaklanabi-
lir. 

6.2 Stadyum içerisinde aşağıdakilerin yapılması kesinlikle
yasaklanmıştır:

a) Sahaya, saha kenarına doğru veya başka bir kişiye doğru
herhangi bir cisim veya sıvı fırlatmak.

b) Yangın başlatmak, havai fişek, işaret fişeği ve diğer piro-
teknik maddeler göndermek veya ateşlemek

c) Hakaret, ırkçılık, dini, siyasi, yabancı düşmanlığı veya diğer
yasadışı/yasak mesajlar ve özellikle ayrımcı propaganda
mesajları (kadın ve erkekle ilişkili olanlar dâhil) ifade etmek,
anlatmak ve yaymak.

d) Başkaları tarafından tehlikeli, kışkırtıcı, ayrımcı ve saldır-
gan olarak yorumlanabilecek şekilde hareket etmek.

e) UEFA, Fransa Futbol Federasyonu ve EURO 2016 SAS tara-
fından verilmiş yazılı izin olmaksızın bilet, ürün satmak, mal-
zeme dağıtmak (basılı malzeme dâhil) ve diğer ticari ve
promosyon ürünleri satmak.

f) Yapılara, bu tarz hareketler için yapılmamış olmasına rağ-
men çitlere tırmanmak ve üstünden atlamak.

g) Yapı elemanlarına, tesislere, duvarlara yazı yazmak, yapış-
tırmak ve boyamak.

h) Tuvaletler haricinde kendinizi rahatlatmak veya çöpleri,
ambalajları ve boş kapları yerlere atarak stadyumu kirlet-
mek.
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ı) Seyirci alanlarında koltukların üzerinde ayakta durmak.

j) Tanınmayı engelleyecek şekilde (yüz dâhil) kendini ka-
mufle etmek veya kılık değiştirmek. 

k) Yasak olan diğer davranışlar.
Yukarıdaki liste detaylı değildir.

6.3 UEFA, FFF ve EURO 2016 SAS tarafından yapılmasına
yetki verilmesi dışında, stadyum içerisinde yapılması kesin-
likle yasak olanlar:

a) Halka kapalı veya belirli bilet, akreditasyon sahibine girişi
sınırlandırılmış kullanım alanlarına (örn. Çalışma odaları,
VIP, Medya alanları) genel bilet ve akreditasyon sahiplerinin
girişi ve kullanması.

b)Acil çıkışları, ziyaretçi alanlarının çıkışlarını ve girişlerini,
trafiğe açık alanları, yürüyüş alanları ve yolları kısıtlamak ve
oyalanmak.

c) Sahaya veya saha kenarına girmek.

Yukarıdaki liste detaylı değildir.

7. Stadyum Kurallarının İhlâli

Yürürlükteki kurallara tâbi olarak, stadyum kurallarının ih-
lâli aşağıdaki cezaların dayatılmasıyla sonuçlanabilir:

a) Stadyumdan çıkarılma ve polise teslim.

b) Akreditasyon koşulları ve şartları veya bilet satış koşul ve
şartlarıyla ilgili olarak UEFA EURO 2016 süresince failin tüm
stadyumlara girişinin yasaklanması.

c) Biletleme satış koşulları ve şartları uyarınca ihlâli yapan
kişinin aldığı bilet ve diğer biletlerin aynı veya diğer UEFA
EURO 2016 maçları için de iptal ve geçersiz kılınması.

d) Uygulanabilir yasalar doğrultusunda, uygun önlemler
alınması açısından kişisel bilgilerin kendi ulusal futbol fede-
rasyonlarına ve/veya polise sağlanması (örneğin ulusal
stadyum yasakları).

e) UEFA, FFF ve/veya EURO 2016 SAS veya yetkilendirilmiş
diğer kişiler tarafından yasal işlemler başlatılması.

f) UEFA, FFF ve/veya EURO 2016 SAS’ın kendi takdiriyle,
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Fransız hukukuna uygun olarak cezalar ve çareler için diğer
yasal yolları takip etmekte tüm hakları saklıdır.

8. Video Gözetimi

Halkın güvenliğinin sağlanması açısından ve görüntülerin
yasal işlemlerde kullanılması için, stadyum adli polis tarafın-
dan kontrol altında olan video gözetim sistemiyle donatıl-
mıştır. Erişim hakkı Fransız yasalarına ve özellikle “Code de
la SecuriteInterieure”ın ilgili maddelerine uygun olarak sağ-
lanacaktır.

9. Sorumluluk

Yürürlükteki kanunların belirlediği limitler içinde, stadyuma
giren herhangi bir kişi kendi yaptığı davranışlar sonucunda
risk aldığını ve yaralanabileceğinin sorumluluğunu aldığını
kabul eder.

10. Bölünebilirlik ve Değişiklikler

10.1 Stadyum kurallarının hükmü/hükümleri mahkeme ta-
rafından geçersiz, uygulanamaz veya etkisiz olarak değer-
lendirilse bile stadyum kurallarının geri kalan kısmı geçersiz,
etkisiz veya uygulanamaz hüküm(leri) içermemiş gibi yü-
rürlükte kalacaktır.

10.2 UEFA, FFF ve EURO 2016 SAS; UEFA ve FFF resmi sitele-
rinde de bulanabilecek olan, en son ve en etkili olması açısın-
dan Stadyum Kurallarında değişiklik yapma hakkını saklı
tutar.  http://www.euro2016.fr , http://www.fff.fr

10.3 Her bilet ve/veya akreditasyon başvuru sahibi, başvu-
rusundan sonra (ilgili koşullar ve şartlara göre zaman zaman
değişiklik gösterebilir) yeni versiyonun yayınlanmasıyla ilgili
e-mail yoluyla bilgilendirilecektir. UEFA, FFF ve EURO 2016
SAS, gerçek veya potansiyel bilet ve/veya akreditasyon sa-
hiplerini bilgilendirmekle sorumludur. Her tür ilgili kişi, akre-
ditasyon kural ve koşulları veya biletleme satış kural ve
koşulları uyarınca ilgili başvuruyu iptal etme hakkına sahip
olacaktır.

11. Geçerli Metin

Stadyum kuralları, Fransızca olarak hazırlanmış ve en azın-
dan İngilizce, Almanca, İtalyanca, İspanyolca ve Rusçaya çe-
virisi yapılmıştır. Metinler arasında farklılıklar olması
durumunda Fransızca olan metin geçerli olacaktır. Stadyum
kuralları, UEFA ve FFF resmi sitelerinde bulunabilecek
(http://euro2016.fr ; http://fff.fr) ve güncel versiyonları
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SİGARA İÇİLMEZ

Ayrıntılı olmayan yasaklılar listesi

Ek Bölüm

Şemsiye, kask Lazer Şişeler*,sürahi,
teneke
kutular,cam

Piroteknik
malzemeler

Alkollü içecekler,
ilaçlar* 

Bayrak sopası
Maksimum 
1m x çap 1 cm

Bayrak ebadı
Maksimum 

2.0m x 1.5 m

Profesyonel
Kameralar veya
video kameralar

Silahlar, 
patlayıcılar,
bıçaklar, 
silah olarak
kullanılabilecek

her türlü
materyal

Promosyon ve
reklam
materyalleri 
veya objeleri 

Aerosol 
spreyler 

Hantal ürünler,
büyük çantalar,
bebek arabası
>25x25x25cm

Kağıt rulolar,
yüksek miktarda
kağıt

Mekanik veya
elektronik aletler
megafon, korna,
vuvuzela gibi

Herhangi  bir
uçan cisim,
drone

*Tıbbı nedenlerle uygunluğu kanıtlananlar dışında

stadyumların içinde ve girişlerinde gösterilecektir.

12. Uygulanabilir Yasa ve Yargı

12.1 Stadyum Kuralları Fransa kanunları doğrultusunda yo-
rumlanacak ve yönetilecektir.

12.2 Stadyum Kurallarıyla ilgili veya bu kurallardan doğan 
anlaşmazlıklar Fransa’daki yetkili mahkemeye sunulacaktır.
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Sevgili Futbolseverler,

UEFA EURO 2016 Avrupa Şampiyonası süresince Millî Takı-
mımızın maçlarını oynayacağı tüm şehirlerde sizlere ihtiyaç
duyulması halinde gerekli desteği sağlamak için TFF Taraftar
Koordinasyon Merkezi (TFF Euro 2016 Fan Embassy) ekibi-
miz yanınızda olacak. Üniformasında “TFF TARAFTAR EL-
ÇİSİ” yazısıyla kolaylıkla tanıyabileceğiniz bay ve
bayanlardan oluşan ekibimizden biriyle taraftar alanlarının
içerisinde, çevresinde veya şehir merkezlerinin belirli nokta-
larında karşılaşabilirsiniz. Bu ekiplerimiz tüm gün boyunca
sizlere yardımcı olabilmek için görev başında olacaktır. 
Ayrıca herhangi bir sorunuz olduğunda veya bir sorunla 
karşılaştığınızda;
Her gün saat 09.00 - 24.00 arası bize ulaşabilirsiniz.

ACİL DURUMLARDA ARANACAK TELEFON

112
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T.C. PARİS BÜYÜKELÇİLİĞİ
Adres: 16 Avenue de Lamballe 75016 Paris - France
Telefon: + 33 153 92 71 11 (3 lignes)
Faks: + 33 1 45 20 41 91
ambassade.paris@mfa.gov.tr
http://paris.be.mfa.gov.tr

T.C. LYON BAŞKONSOLOSLUĞU
Adres: 87, Rue De Seze 69006 Lyon - France
Telefon: +33 4 72 83 98 40
Faks: +33 4 78 24 86 75
consulat.lyon@mfa.gov.tr 
http://lyon.bk.mfa.gov.tr

T.C. STRAZBURG BAŞKONSOLOSLUĞU
Adres: 10, rue Auguste Lamey 67000 Strasbourg - France 
Telefon: +33 03 88 36 69 10 +33 03 88 36 68 14 
Faks: +33 03 88 37 97 39
consulat.strasbourg@mfa.gov.tr
http://strazburg.bk.mfa.gov.tr

T.C. MARSİLYA BAŞKONSOLOSLUĞU
Adres: 363, Avenue du Prado 13008 Marseille - France
Telefon: +33 491 290 020
Faks: +33 491 227 821
consulat.marseille@mfa.gov.tr 
http://marsilya.bk.mfa.gov.tr

T.C. NANTES BAŞKONSOLOSLUĞU
Adres: 20 Quai François Mitterand 44200 Nantes - France
Telefon: + 33 2 40 75 73 87
Faks: + 33 982 63 77 98
consulatturque@bbox.fr
http://nant.bk.mfa.gov.tr

T.C. BORDEAUX BAŞKONSOLOSLUĞU
Adres: 29, Allée de Chartres, 33000 Bordeaux
Telefon: + 33 (0) 5 57 99 77 20
Faks: + 33 (0) 5 56 48 27 34 
consulat.bordeaux@mfa.gov.tr
http://bordo.bk.mfa.gov.tr

T.C. PARİS BAŞKONSOLOSLUĞU
Adres: 44 rue de Sevres 92100 Boulogne - Billancourt. 
Telefon: Santral: (014712) 3030; Noter: 3058-3056; Vefat/Te-
reke: 3613; Vatandaşlık: 3611; Nüfus: 3609-3604; Askerlik:
3608-3601-3059; Evlenme: 3606; Pasaport: 3605-3034-3039
Faks: + 33 1 47 12 30 50
consulat.paris@mfa.gov.tr
http://paris.bk.mfa.gov.tr
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