




Galatasaray ve Münihli Eski Futbolcular 
Hasta Çocuklar İçin Sahaya Çıktı 

Galatasaray ve Bayern Münih futbol takımlarının 
eski ünlü oyuncuları, kronik hastalıklardan 
etkilenen çocuklar yararına düzenlenen maç için 
yeşil sahaya çıktı. 
13 gün önce 

 
 
 
Galatasaray ve Bayern Münih futbol takımlarının eski ünlü oyuncuları, kronik hastalıklardan etkilenen çocuklar yararına 
düzenlenen maç için yeşil sahaya çıktı. 
 
Münih'teki Oberhaching Spor Okulu kompleksinde oynanan maçta başta Ümit Karan ve Ümit Davala gibi tanınmış 
futbolcuların yanı sıra hasta gençler ve çocuk doktorları da sahaya çıktı. Düzenlenen maç ile fiziksel ve zihinsel hastalıklı 
çocuklara tıbbı bakım imkanlarının sunulmasının ne kadar önemli olduğu vurgulandı. 
 
Alman Çocuk ve Genç Doktorları Toplumu'nun bu yıl Münih'te yaptığı yıllık toplantısı çerçevesinde düzenlenen etkinlik 
çerçevesinde düzenlenen maç 3-3 sona erdi. Oyunun son 10 dakikasında tüm oyuncuların sahada top koşturması, hem 
seyircileri eğlendirdi ve hem de dostluk maçının ruhuna yakıştı. Maçtan en çok memnun kalanlar ise tanınmış futbolcularla 
top oynama ve onların imzalı formalarını alma imkanı bulan çocuklar oldu. 
 
Müsabaka hakkında Cihan'a konuşan Ümit Karan, bu tarz etkinliklere çocuk ve spor severler olarak hep katılmaya 
çalıştıklarını ifade etti. Kronik hastalıklı çocuklar konusunda insanların daha bilinçli hale gelmesinin önemine vurgu yapan 
Karan, bu hastalığa yakalanmış çocuklara manevi destek verdiklerini belirtti ve organizasyonu yapanlara teşekkür etti. 
 
Ümit Davala da dünyanın neresinde olursa olsun bu tür etkinliklere katılıp engelli çocuklarla buluşup onları mutlu ettiklerini 
ifade etti. 
 
Türk Alman Sağlık Vakfı tarafından organize edilen maç hakkında konuşan Türk-Alman Dostluk Federasyonu Başkan 



Yardımcısı Cemal Güneş, kronik hastalıklardan etkilenen çocuklar yararına yapılan bu etkinliğe destekleri için Galatasaray 
ve Bayern Münihli futbolculara teşekkür etti. 
 
Bu yılki kongrenin başkanlığını yapan Prof. Dr. Klaus Peter Zimmer ise yaklaşık 3 bin uzman doktorun katıldığı program 
çerçevesinde kronik hastalıklara dikkat çekmek için bu maçı organize ettiklerine parmak bastı. 

 

 

Sondakika, 03.09.15 



Galatasaray ve Münihli eski futbolcular 

hasta çocuklar için sahaya çıktı 
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Galatasaray ve Bayern Münih futbol takımlarının eski 

ünlü oyuncuları, kronik hastalıklardan etkilenen çocuklar 

yararına düzenlenen maç için yeşil sahaya çıktı. 

Münih'teki Oberhaching Spor Okulu... 

 
MÜNİH (CİHAN)- Galatasaray ve Bayern Münih futbol takımlarının eski ünlü oyuncuları, 
kronik hastalıklardan etkilenen çocuklar yararına düzenlenen maç için yeşil sahaya çıktı.  
 
Münih'teki Oberhaching Spor Okulu kompleksinde oynanan maçta başta Ümit Karan ve Ümit 
Davala gibi tanınmış futbolcuların yanı sıra hasta gençler ve çocuk doktorları da sahaya çıktı. 
Düzenlenen maç ile fiziksel ve zihinsel hastalıklı çocuklara tıbbı bakım imkanlarının 
sunulmasının ne kadar önemli olduğu vurgulandı.  
 
Alman Çocuk ve Genç Doktorları Toplumu'nun bu yıl Münih'te yaptığı yıllık toplantısı 
çerçevesinde düzenlenen etkinlik çerçevesinde düzenlenen maç 3-3 sona erdi. Oyunun son 10 
dakikasında tüm oyuncuların sahada top koşturması, hem seyircileri eğlendirdi ve hem de 
dostluk maçının ruhuna yakıştı. Maçtan en çok memnun kalanlar ise tanınmış futbolcularla 
top oynama ve onların imzalı formalarını alma imkanı bulan çocuklar oldu.  
 
Müsabaka hakkında Cihan'a konuşan Ümit Karan, bu tarz etkinliklere çocuk ve spor severler 



olarak hep katılmaya çalıştıklarını ifade etti. Kronik hastalıklı çocuklar konusunda insanların 
daha bilinçli hale gelmesinin önemine vurgu yapan Karan, bu hastalığa yakalanmış çocuklara 
manevi destek verdiklerini belirtti ve organizasyonu yapanlara teşekkür etti.  
 
Ümit Davala da dünyanın neresinde olursa olsun bu tür etkinliklere katılıp engelli çocuklarla 
buluşup onları mutlu ettiklerini ifade etti.  
 
Türk Alman Sağlık Vakfı tarafından organize edilen maç hakkında konuşan Türk-Alman 
Dostluk Federasyonu Başkan Yardımcısı Cemal Güneş, kronik hastalıklardan etkilenen 
çocuklar yararına yapılan bu etkinliğe destekleri için Galatasaray ve Bayern Münihli 
futbolculara teşekkür etti.  
 
Bu yılki kongrenin başkanlığını yapan Prof. Dr. Klaus Peter Zimmer ise yaklaşık 3 bin uzman 
doktorun katıldığı program çerçevesinde kronik hastalıklara dikkat çekmek için bu maçı 
organize ettiklerine parmak bastı. 
CİHAN  
 

Bugün, 03.09.15 





GALATASARAY VE MÜNİHLİ ESKİ FUTBOLCULAR HASTA ÇOCUKLAR 
İÇİN SAHAYA ÇIKTI 

Galatasaray ve Bayern Münih futbol takımlarının eski ünlü oyuncuları, kronik 
hastalıklardan etkilenen çocuklar yararına düzenlenen maç için yeşil sahaya çıktı. 
Münih'teki Oberhaching Spor Okulu kompleksinde oynanan maçta başta Ümit Karan... 

 

Galatasaray ve Bayern Münih futbol takımlarının eski ünlü oyuncuları, kronik 

hastalıklardan etkilenen çocuklar yararına düzenlenen maç için yeşil sahaya çıktı. 

Münih'teki Oberhaching Spor Okulu kompleksinde oynanan maçta başta Ümit Karan 

ve Ümit Davala gibi tanınmış futbolcuların yanı sıra hasta gençler ve çocuk doktorları 

da sahaya çıktı. Düzenlenen maç ile fiziksel ve zihinsel hastalıklı çocuklara tıbbı 

bakım imkanlarının sunulmasının ne kadar önemli olduğu vurgulandı. 

Alman Çocuk ve Genç Doktorları Toplumu'nun bu yıl Münih'te yaptığı yıllık toplantısı 

çerçevesinde düzenlenen etkinlik çerçevesinde düzenlenen maç 3-3 sona erdi. Oyunun 

son 10 dakikasında tüm oyuncuların sahada top koşturması, hem seyircileri eğlendirdi 

ve hem de dostluk maçının ruhuna yakıştı. Maçtan en çok memnun kalanlar ise 

tanınmış futbolcularla top oynama ve onların imzalı formalarını alma imkanı bulan 

çocuklar oldu. 

Müsabaka hakkında Cihan'a konuşan Ümit Karan, bu tarz etkinliklere çocuk ve spor 

severler olarak hep katılmaya çalıştıklarını ifade etti. Kronik hastalıklı çocuklar 

konusunda insanların daha bilinçli hale gelmesinin önemine vurgu yapan Karan, bu 



hastalığa yakalanmış çocuklara manevi destek verdiklerini belirtti ve organizasyonu 

yapanlara teşekkür etti. 

Ümit Davala da dünyanın neresinde olursa olsun bu tür etkinliklere katılıp engelli 

çocuklarla buluşup onları mutlu ettiklerini ifade etti. 

Türk Alman Sağlık Vakfı tarafından organize edilen maç hakkında konuşan Türk-

Alman Dostluk Federasyonu Başkan Yardımcısı Cemal Güneş, kronik hastalıklardan 

etkilenen çocuklar yararına yapılan bu etkinliğe destekleri için Galatasaray ve Bayern 

Münihli futbolculara teşekkür etti. 

Bu yılki kongrenin başkanlığını yapan Prof. Dr. Klaus Peter Zimmer ise yaklaşık 3 bin 

uzman doktorun katıldığı program çerçevesinde kronik hastalıklara dikkat çekmek için 

bu maçı organize ettiklerine parmak bastı. 

CİHAN 

Cihan 
 



Galatasaray ve Münihli Eski Futbolcular Hasta 

Çocuklar İçin Sahaya Çıktı 

03 Eylül 2015 Perşembe 15:19  

Galatasaray ve Bayern Münih futbol takımlarının eski ünlü oyuncuları, kronik 

hastalıklardan etkilenen çocuklar yararına düzenlenen maç için yeşil sahaya 

çıktı. 

 

Galatasaray ve Bayern Münih futbol takımlarının eski ünlü oyuncuları, kronik 

hastalıklardan etkilenen çocuklar yararına düzenlenen maç için yeşil sahaya çıktı.  

 

Münih'teki Oberhaching Spor Okulu kompleksinde oynanan maçta başta Ümit Karan ve 

Ümit Davala gibi tanınmış futbolcuların yanı sıra hasta gençler ve çocuk doktorları da sahaya 

çıktı. Düzenlenen maç ile fiziksel ve zihinsel hastalıklı çocuklara tıbbı bakım imkanlarının 

sunulmasının ne kadar önemli olduğu vurgulandı.  

 

Alman Çocuk ve Genç Doktorları Toplumu'nun bu yıl Münih'te yaptığı yıllık toplantısı 

çerçevesinde düzenlenen etkinlik çerçevesinde düzenlenen maç 3-3 sona erdi. Oyunun son 10 

dakikasında tüm oyuncuların sahada top koşturması, hem seyircileri eğlendirdi ve hem de 

dostluk maçının ruhuna yakıştı. Maçtan en çok memnun kalanlar ise tanınmış futbolcularla 

top oynama ve onların imzalı formalarını alma imkanı bulan çocuklar oldu.  

 

Müsabaka hakkında Cihan'a konuşan Ümit Karan, bu tarz etkinliklere çocuk ve spor severler 



olarak hep katılmaya çalıştıklarını ifade etti. Kronik hastalıklı çocuklar konusunda insanların 

daha bilinçli hale gelmesinin önemine vurgu yapan Karan, bu hastalığa yakalanmış çocuklara 

manevi destek verdiklerini belirtti ve organizasyonu yapanlara teşekkür etti.  

 

Ümit Davala da dünyanın neresinde olursa olsun bu tür etkinliklere katılıp engelli çocuklarla 

buluşup onları mutlu ettiklerini ifade etti.  

 

Türk Alman Sağlık Vakfı tarafından organize edilen maç hakkında konuşan Türk-Alman 

Dostluk Federasyonu Başkan Yardımcısı Cemal Güneş, kronik hastalıklardan etkilenen 

çocuklar yararına yapılan bu etkinliğe destekleri için Galatasaray ve Bayern Münihli 

futbolculara teşekkür etti.  

 

Bu yılki kongrenin başkanlığını yapan Prof. Dr. Klaus Peter Zimmer ise yaklaşık 3 bin uzman 

doktorun katıldığı program çerçevesinde kronik hastalıklara dikkat çekmek için bu maçı 

organize ettiklerine parmak bastı. 

SporHaberler.com, 03.09.15 



6 GOLLÜ MAÇTA ÇOCUKLAR KAZANDI 

Galatasaray ve Bayern Münihli eski 
futbolcular hasta çocuklar için sahaya 
çıktı 

Galatasaray ve Bayern Münih futbol takımlarının eski ünlü oyuncuları, kronik 

hastalıklardan etkilenen çocuklar yararına düzenlenen maç için yeşil sahaya 

çıktı. Dün Münih’deki Oberhaching Spor Okulu kompleksinde oynanan maçta 



başta Ümit Karan ve Ümit Davala gibi tanınmış futbolcuların yanı sıra hasta 

gençler ve çocuk doktorları da sahaya çıktı. 

Düzenlenen maç ile kronik hastalıklı çocuklara tıbbı bakım imkanlarının sunulmasının 

ne kadar önemli olduğu vurgulandı. Alman Çocuk ve Genç Doktorları Toplumu’nun 

bu yıl Münih’te yaptığı yıllık toplantısı çerçevesinde düzenlenen etkinlik çerçevesinde 

düzenlenen maç saat 17’de başladı ve çok keyifli bir oyun oldu. İlk yarısı 3:1 

Galatasaray’ın üstünlüğü ile biten maçın tabelası 90 dakika bittiğinde 3:3’ü gösterdi. 

Oyunun son 10 dakikasında tüm oyuncuların sahada top koşturması, hem seyircileri 

eğlendirdi ve hem de dostluk maçının ruhuna yakıştı. Maçtan en çok memnun 

kalanlar ise tanınmış futbolcularla top oynama ve onların imzalı formalarını alma 

imkanı bulan çocuklar oldu. 

KARAN VE DAVALA: İNSANLAR DAHA DA BİLİNÇLENMELİ 

Müsabaka hakkında Zaman’a konuşan Ümit Karan, bu tarz organizelere çocuk ve 

spor severler olarak hep katılmaya çalıştıklarını ifade etti. Kronik hastalıklı çocuklar 

konusunda insanların daha bilinçli hale gelmesinin önemine vurgu yapan Karan, bu 

hastalığa yakalanmış çocuklara manevi destek verdiklerini belirtti ve organizeyi 

yapanlara teşekkür etti. Engelli çocukların spor yapmasına engel olmadığını 

göstermek için organizeye katıldığını belirten Ümit Davala, dünyanın neresinde 

olursa olsun bu tür organizelere katılıp engelli çocuklarla buluşup onları mutlu 

ettiklerini ifade etti. 

GÜNEŞ: GALATASARAY VE BAYERN MÜNİH’E TEŞEKKÜRLER 

Programa ev sahipliği yapan Oberhaching Spor Okulu müdürü Hermann Brunner, 

spor kompleksinin herkese açık olduğunu söyledi ve organizenin okulunda 

yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türk Alman Sağlık Vakfı tarafından 

organize edilen maç hakkında konuşan Türk-Alman Dostluk Federasyonu Başkan 

Yardımcısı Cemal Güneş, kronik hastalıklardan etkilenen çocuklar yararına yapılan 

bu etkinliğie destekleri için Galatasaray ve Bayern Münih futbol takımlarına teşekkür 

etti. Bu yılki kongrenin başkanlığını yapan Prof. Dr. Klaus Peter Zimmer ise yaklaşık 

3 bin uzman doktorun katıldığı program çerçevesinde kronik hastalıklara dikkat 

çekmek için bu maçı organize ettiklerine parmak bastı. 

BAYRAM AYDIN / MÜNİH 

03.09.2015 13:04 

 

Zaman online  






