
Taçspor 
Futbol Takımı 
Namağlup 
Şampiyon !

“Başkandan”

2021 – 2022 yılında mücadele ettiği 1. Amatör 
Küme Futbol Ligi’ni namağlup şampiyon olarak 
bitirerek, Süper Amatör Lig (SAL)’e geçen 
Taçspor Futbol Takımı için 28 Haziran akşamı 
Taçspor, The Red Lion Restoran havuz başında 
şampiyonluk yemeği düzenlendi. 

Yönetim kurulumuzun tam kadro ile katıldığı 
şampiyonluk yemeğine ayrıca Galatasaray 
Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek de, GSK 
yönetim kurulu üyeleri ile birlikte katıldı ve 
takımımıza tebriklerini iletti. 

Takımımıza, 2022 – 2023 sezonunda da, 
mücadele ettiği Süper Amatör Ligi’nde başarılar 
diliyoruz.
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Sevgili Taçsporlular,

Yönetimimizin ilk senesini doldurduğu bu günlerde, sizlere daha yakın olabilmek, yeni hizmetlerimizi ve 
etkinliklerimizi paylaşmak amacı ile aylık olarak hazırlayacağımız t-bülten’in ilk sayısı aracılığı ile sizlere 
seslenmekten büyük mutluluk duyuyorum. 

2021 Aralık ayında göreve geldiğimizde, kendimize koyduğumuz ilk hedef, Taçspor’u son 2 senede yaşanan 
COVID pandemi etkilerinden kurtarıp normal yaşam standartlarına döndürmekti. 

Şubat - Mayıs 2021 ayları arasında çok ciddi bir yatırım projesi ile önce lokantamızı, Red Lion markası 
altında baştan sona yeniledik ve bir sport cafe olarak yepyeni bir menü ve görünüm ile hizmete açtık. 
Ağırlıklı olarak çocuklarını okullarımıza getiren velilerimizin kullandığı Tie Break Cafe’mizi ise günümüz 
ihtiyaçlarına göre sıfırdan yaptık. Bu arada, giriş ve ana salonumuzu da yeniledik.  

Yaz sezonu başlarken, tüm hizmet ortaklarımız ile yapılan detaylı toplantılar sonrasında, kontratlarımızı 
yeniledik, pandeminin etkilerini ortadan kaldırdık ve kazan/ kazan anlayışı ile 2022 Haziran ayında sezonu 
açtık. 

Tüm bu yenilenme süreci sonrasında Taçspor tesisimiz Galatasaray kadın ve erkek voleybol takımlarına 
ev sahipliği yapmaya da devam ediyor. O alanda da ciddi yapılanmalar ve yatırım söz konusu. Bunları bir 
başka t-bülten altında daha detaylı olarak konuşacağız.  

Spor konusunda son haber, Amatör Futbol takımımız geçen seneyi namağlup Şampiyon olarak tamamladı 
ve bu sene bir üst ligde mücadele ediyor.

İlk günden itibaren çok önem verdiğimiz bir başka konu ise Taçspor Ailesi ve Galatasaray Camiası ile 
iletişimimizdi. Bu doğrultuda, web sitemizi (www.tacspor.org.tr) baştan sona yeniledik, kullanılmayan 
sosyal medya hesaplarımızın yönetimini kendi bünyemize alarak aktif hale getirdik. Taçspor logosunu 
doğal olarak, Galatasaray’ın sarı ve kırmızısı ile yeniden renklendirdik.  Artık, Taçspor Ataşehir tesisinde 
Galatasaray bayrağı dalgalanıyor.

Taçspor olarak bizlere en çok gurur veren görevimiz, altyapımızdan Galatasaray kültürü ve terbiyesi ile 
yetişmiş genç sporcuları öncelikle takımımız Galatasaray’a ve Türk sporuna kazandırabilmektir. Bu hedef 
doğrultusunda voleybol, futbol, tenis ve yüzme başta olmak üzere karate, jimnastik çalışmalarımız da 
devam etmektedir. 

Taçspor’un en kıymetli özelliği olan Spor Akademileri geleneği gelişerek devam ediyor. Yaz Spor Akademisi 
Haziran-Eylül ayları arasında tam ve yarım gün seçenekleri ile hafta içi 09:00 – 17:00 saatleri arasında. 
Kış Spor Akademimiz ise Eylül – Haziran ayları arasında hafta sonları dal bazında uygulanan farklı programlar 
sunmakta. 4 – 14 yaş grubu, yaklaşık 450 genç kardeşimiz için Spor Akademimiz spor ile ilk teması 
yaşadıkları, sosyal ve kültürel aktivitelerle kendilerini keşfetme ve dünya görüşlerini geliştirme olanağı 
yakaladıkları yuvaları konumunda.  

2023 senesinde Galatasaray-Taçspor tesislerimizde birçok etkinliğe imza atmayı ve sizlerle tanışarak 
birlikte vakit geçirmeyi çok istiyoruz. Bu etkinliklerimizi t-bülten  aracılığı ile sizlere ulaştıracağız. Ayrıca 
sosyal medya hesaplarımız ve duyuru@tacspor.org.tr e posta adresimiz aracılığı ile bize önerilerinizi lütfen 
iletin. 2023 Ocak ayından itibaren Kulüp girişinde yer alacak öneri kutusu ile sizlerin fikirlerini bizlerle 
paylaşmanızı istiyoruz.

Son olarak bu çok değerli Galatasaray - Taçspor tesislerini 2015 senesinde bizlere kazandıran Ünal Aysal 
Başkan’a ve o tarihte yönetimde olmamasına rağmen projenin gerçekleşmesini sağlayan Dursun A. Özbek 
Başkan’a hepimiz adına teşekkür ediyorum.

Yönetim Kurulu arkadaşlarım ile beraber, Cumhuriyetimizin 100. Yılında, Galatasaray - Taçspor’a yakışacak 
bir yıl geçirmek heyecanı ile sizlere ailece sağlıklı ve güzel bir sene geçirmenizi diliyorum.

A. Polat Bengiserp
Başkan
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Taçspor’da 
Sömestr Kampı
Pandemi nedeniyle ara verdiğimiz sömestr 
kampımızı 23 Ocak - 3 Şubat tarihleri arasında, 
6 - 10 yaş Taçsporlular için yeniden hayata 
geçirdik. 

Kampımıza katılacak olan kardeşlerimiz gün 
boyunca jimnastik, voleybol, basketbol, yüzme 
gibi sportif faaliyetler ile seramik, resim, el işi 
ve akıl oyunları çalışmalarında keyifli zaman 
geçirecekler.

Taçsporlular, 30 Ekim Pazar günü, havuz 
başında düzenlenen “Taçspor’da Pasaj Günü” 
ile yaza veda etti. Yazdan kalma bir günde ha-
vuz başına kurulan büfelerde pasaj lezzetlerinin 

servis edildiği “Pasaj Günü – Yaza Veda” da, 
Galatasaray camiasının önde gelen seslerinden 
Devrim Atvur sahne alarak sevilen geçmişten 
ve günümüzden sevilen şarkıları seslendirdi.

Fitness Salonumuz “GymBox” Yenilendi

Galatasaray Spor 
Kulübü, HDI Sigorta 
Voleybol Takımı 
Sezon Açılışı 
Taçspor’da Yapıldı.

Tavla Severler
Taçspor’da Buluştu

Taçspor’da Maç Yayını 
Derbi ile Başlıyor

Taçsporlu Minik Futbolculardan Florya 
Metin Oktay Tesisleri’ne Ziyaret

Pasaj Günü ile Yaza Veda Ettik

Tesisimiz içinde yer alan fitness salonumuz 
tüm detaylarıyla yenilendi ve GymBox adıyla 
yeniden sporseverlerin hizmetine açıldı. Modern 
ekipmanlar ve yepyeni bir hizmet anlayışı ile 
açılan GymBox’ta pandemi nedeniyle ara 
verdiğimiz pilates dersleri de haftada üç gün, 
Salı, Perşembe ve Cuma günleri, 19.00 - 20.00 
saatleri arasında yeniden yapılamaya başlandı. 

Galatasaray HDI Sigorta Voleybol Takımı sezon 
açılışı 26 Ağustos Cuma günü Galatasaray SK 
– Taçspor’da gerçekleşti. Bir süredir sahalardan 
uzak kalan ancak Galatasaray’dan kopmayan 
veteran voleybolcuların yaptığı gösteri maçının 
ardından, 2022 – 2023 sezonunda mücadele 
verecek olan Galatasaray HDI Sigorta Kadın ve 
Erkek Voleybol A Takımları ve teknik kadroları 
tanıtıldı. 

Açılış, Gatasaray SK – Taçspor Tesisleri’nin 
havuz başında düzenlenen, Galatasaray Spor 
Kulübü ve Taçspor Kulübü yöneticilerinin 
katıldığı barbekü partisi ile devam etti. 

İstavder ortaklığında düzenlediğimiz Tavla 
Turnuvası, 26 Kasım Cumartesi günü 
Taçspor’da yapıldı. 

Uzun saatler boyunca süren ve son ana kadar 
bitmeyen bir çekişme ile geçen oyunların 
sonunda turnuvanın galibi Selçuk Kumbasar 
oldu.

Taçspor’da maç yayını 8 Ocak Pazar günü, Fenerbahçe – Galatasaray derbisi ile başlıyor. 
Derbiye özel menü ile Dj müziği eşliğinde derbi coşkusunu yaşamak için rezervasyon yaptırmayı 
unutmayın!  Rezervasyon Tel: 0 541 795 10 10

U12 ve U16 takımlarımız, Galatasaray’ın Florya Tesisleri’ni ziyaret ederek Galatasaray A takımının 
antrenmanını izledi ve hocamız Okan Buruk ve Galatasaraylı futbolcularla ile unutulmaz zamanlar 
geçirdiler.

© TAÇSPOR T-BÜLTEN Her hakkı saklıdır. Yazı ve görüntüler izinsiz kulanılamaz.

“Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlâklısını severim”  Mustafa Kemal Atatürk   

Bizi takip edin...         TAÇSPOR (@tacclub)                   tacsporkulubu                   @tac_spor

HASTANELERİ

GRUP

Pilates dersleri ve fitness üyelikleri hakkında 
Detaylı bilgi için: 216 576 90 50


