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Tenisin bilge ismi Ali göreç ve orTAğı levenT TurAn’ın özel
girişimleri ile hAyATA geçirdikleri opTimum Tenis AkAdemisi,
dünyA sTAndArTlArındAki hizmeTlerini sürdürüyor.

Yazı Evren Özüyener

evren@spor-dunyasi.com

ÇEVREMİZDEKİ yüzlerce ağacı
geride bırakarak Ağustos ayının
ilk günü İstanbul Anadoluhisarı
sınırları içinde kalan Optimum Tenis Akademisi’ne doğru ilerledik. Yol boyunca ‘İstanbul’da böylesi bir dokunulmamış yeşil
alan kaldı mı?’ diye birbirimize sormadan
edemedik. Anadolu Yakası’nda Göksu Deresi’ni geçtikten sonra orman içinde adeta
gizlenmiş bu tenis merkezini görünce ilk
anda siz de şaşırabilirsiniz. Zira tesis tam
bir akademi mantığıyla kurulmuş. Sessiz
ve sakin bir ortam; sukunet hakim. Sert,
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toprak, halı ve kapalı olmak üzere 13 kort,
eğitim odaları, konukevi, kafeterya, tenis
mağazası ile yepyeni ve üst düzey bir
kompleksle karşı karşıyayız.
Peki bu girişim fikri nasıl ortaya çıktı?
Öncelikle tenise kattıkları değerden dolayı
Ali Göreç ve Levent Turan’a teşekkür edip
sözü duayen Ali Göreç’e bırakıyoruz.
Göreç, bu merkezin bir kulüp olmadığının
altını çiziyor ve Optimum Tenis Akademisi’nin nasıl doğduğu ile başlıyor anlatmaya... “Kulüpler uluslararası ölçülerde
iyi oyuncular yetiştirebilirler, yapıyorlar
da zaten ama misyonlarını buna göre
odaklamaları lazım. Eğer kulüpler kendi

misyonlarını gerçekleştirirlerse yeteri kadar
uluslararası seviyede iyi oyuncu çıkıyor.
Peki bu oyuncuları bir üst seviyeye nasıl
ilerleteceğiz? Zira 200-300 oyuncudan bir
ya da iki tanesi o noktaya ulaşıyor. Bizim
amacımız, onları bir araya getirip birbirleriyle, iyi oyuncularla antrenman yapmalarını sağlamak. Bu oyunculara yüksek
kalitede antrenman programları hazırlayıp
turnuva koçluğu yapıyoruz. Bir koç oyuncusuyla turnuvaya gittiğinde onun maçını
mutlaka izlemeli, hatalarını görmeli ve
bu eksikleri tamamlamaya yönelik takviye
antrenman programı hazırlamalı. Koç,
oyuncusuyla beraber 52 haftanın en az
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30 haftasında turnuvaları gezmeli. Eğer
bunu yapamazsa üst düzey başarı gelemez.
İşte ben de bunu gördüm ve dedim ki;
‘Akademi kurmalıyım.’ Nasıl olur, ne yaparız derken şimdiki ortağım Levent'le konuşmaya başladık. Akademi nedir, nasıl
işler, kimsenin haberi yok. Bu işlevde tenis
akademisi, Türkiye'de bir ilk.”

‘TENİS PERFORMANS MERKEZİYİZ’
Ali Göreç, Optimum Tenis Akademisi’nin
kulüp olmadığını, lisansı bulunmadığını
şu sözlerle vurguluyor: “Kulüplere eşit mesafede olmak çok önemli ki iyi oyuncular
akademilere gidebilsin. Kulüpler oyuncularının rakip kulüplerin içerisindeki akademide oynamasına izin vermez. Ayrıca
kulüplerin verdiği hizmetle rekabet etmemek de gerek. Bizim için rekabet değil işbirliği önemli. Biz kulüplerin oyuncularını
alıp kendi oyuncumuz yapmayı hedeflemiyoruz, lisansımız da yok zaten. Bir akademinin lisansı olamaz. Biz tenis performans merkeziyiz.”
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ARAYIŞLAR ORTAYA ÇIKARDI
Ali Göreç, uzun süre farklı adreslerde
akademik çalışmalarını sürdürdüklerini
anlatarak, aslında bu çabaların sonunda
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İstanbul'un merkezİnde yeşİllİkler İçİnde
böylesİne özel bİr arazİ İyİ kİ bu zamana dek
boş kalmış ve kullanılmamış. optİmum tenİs
akademİsİ, bu alan üzerİne yapılabİlecek en
değerlİ gİrİşİmlerden bİrİ...
Optimum Tenis Akademisi’ne çıkan yolu
en ince ayrıntısına değin planlandı. En sobulduklarını ifade ediyor. “Yaklaşık 12 yer
nunda 2013 yılında inşaat çalışmaları başgezdik. Bu arada Levent ile birlikte İstanladı. Bu kadar iş yapmışken en iyisi olsun
bul’da arazi arıyorduk. Sonunda baktık
diye uğraştık. Örneğin açık sert kortlar
olmuyor, başka bir arkadaşımız, ‘Kurtköy
Amerika Açık, kapalı kortlar Avustralya
Belediye Başkanı benim arkadaşım onunla
Açık zeminidir. Nihayetinde tesisi, çocukbir konuşalım’ dedi. Başkanın yanına gittik,
lara, yetişkinlere, şirketlere ve üyelere hizkendisi fikri beğendi ve bize 10 dönümlük
met verdiğimiz keyifli bir ortam haline
düz bir arazi önerdi. Hemen projelere gigetirdik. Bir senedir faaliyetteyiz. İstanbul'un
riştik. O sırada Levent'in bir arkadaşı
her noktasından ulaşım rahat oluyor.
telefon etti. Şu an bulunduğuMODERN MERKEZ
muz araziyi söyledi.”
Sohbet esnasında alSözü Levent Turan alıdığımız
izlenimler bizi
yor ve devam ediyor;
nis
Te
Optimum
şu soruyu sormaya
“Burası bir kooperatif
Akademisi’nde dördü
itiyor; ‘Buraya bir
arazisiymiş. Zamaak
olm
ık
anlamda kamp
nında konut yapaaç
kapalı, beşi
merkezi de diyerız diye almışlar faüzere dokuz sert kort,
bilir miyiz?’ Akakat imkanları oldeminin teknik dimamış çünkü buüç toprak kort, bir de suni
rektörü
Ali Göreç
ranın imarı yokmuş.
çimli çok amaçlı
yanıtlıyor; “Kamp
Araziye bakmaya gelsaha bulunuyor.
için oyunculara ayrıldik, sahiplere neden
mış bölümlerimiz var.
böyle kaldığını merak etÖrneğin 65 yaş ve üstü vetik. ‘Biz amacımıza uygun
teranların milli takım seçmeleri
kullanamıyoruz’ dediler. Fiyatını
burada yapıldı. İstanbul dışından gelenler,
sorduk, ‘satamıyoruz çünkü kooperatif’
yatakhanemizde konakladı. Türkiye’den
yanıtını verdiler. Burası yeşil alan olduğu
ve yurt dışından oyuncuları ağırladık, buiçin imar izni verilmiyor ama imar planında
rada kamp yaptılar. Dolayısıyla akademi
spor alanları yapılabilir diye ibare belirtilmiş.
kavramının içerisinde kamp olması çok
Bir yıl sonunda bütün hisseleri toplamayı
doğal bir durum. İnsanların aklında hep
başardık. Uzun süren ciddi bir çalışma
çocuklarını belli bir seviyeden sonra yurt
yaptık. Kortların, fitness salonlarının yerleri,

dışına kampa götürmek var. Bizim amacımız da bu yönelimi burada karşılamak...
Çok makul fiyatlara, çok iyi eğitim ile
kamp hizmeti veriyoruz.
Ailelerdeki asıl düşünce, yabancı oyuncularla birlikte çalışmanın, kendi çocuklarını daha fazla ilerletebileceğidir. Bizdeki
sorun şu ki, sadece yetenek sorgulanmakta.
Yetenekli oyuncu yeteneği olmayan oyuncudan belki yüzde 10 daha az çalışma
lüksüne sahip ama hepsi çalışmak zorunda.
Bu yetenekli-yeteneksiz farkını anlayabilmek için oyuncuların, çok ciddi bir çalışma
döneminden geçmesi gerekiyor.”

EKİP ÇALIŞMASI

Soldan sağa: Yaprak Durmaz, Elif Özaydınlı, Engin Şaşkan, Hüseyin Cimcoz, Mustafa Azkara,
Ali Göreç, Sami Beceren, Murat Kırtepe
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Göreç, Optimum Tenis Akademisi’ndeki
ekip arkadaşları ile çalışmaktan dolayı
gurur duyduğunu ifade ediyor ve ekliyor:
“Her konuda tüm oyunculara destek verebilecek durumdayız. WTA, ATP, gençler
klasmanlarında ilk 500'e giren oyuncularla
biz burada çalışabiliriz. İdealimiz, Tennis
Europe 14 yaş kategorisinde senede en az
15 turnuvaya katılıp oradaki klasmanda
Türkiye'yi yukarı çıkaracak oyuncular yetiştirmek. Aynı şekilde 16 yaş ve 18 yaşta
da olması lazım. Antrenör kadromuzda
Mustafa Azkara, Hüseyin Cimcoz, Sami
Beceren, Arif Kızıl, Murat Kırtepe gibi
isimler bulunuyor. Burası, bugün her tenis

antrenörünün keyifle çalışabileceği, çalışmak isteyeceği, aynı zamanda kendilerini
geliştirebilecekleri bir ortam.”

ROL MODELLERİ ARIYORUZ

alİ göreç: “İnsanların aklında hep
çocuklarını bellİ bİr sevİyeden sonra
yurt dışına kampa götürmek yer alıyor.
bİzİm amacımız da bu yönelİmİ burada
karşılamak... çok makul fİyatlara, çok
İyİ eğİtİm İle burada kamp hİzmetİ verme
İmkanımız bulunuyor.”

LEVENT TURAN

Ali Göreç’e oyuncuları ve antrenman
programları hakkında detayları soruyoruz.
Göreç, özellikle 14 yaş oyuncularının üstünde durduklarını belirtiyor ve şöyle yanıtlıyor; “Bizim elimizdeki en iyi oyuncular
14 yaşta. Altı tane 14 yaş oyuncumuz var,
sekiz tane 12 yaş oyuncumuz var. Üst kademe turnuvalarda başarılı olan çocuklar.
Bizim için gelip gidenler önemli. Gelip gidenler, diğerleri için rol model oluyor. Bir
kulüp oyuncusu buraya gelip oyununu
geliştirip geri dönebilir. Devamlı bizde
kalsın diye bir kavram yok. Asıl istediğimiz,
14 yaş sonrası oyuncu sayısının artması
ve kalitenin yukarı çıkması.
Gençler grubuna bakarsak, bizde dönem
dönem çalışan oyuncular var. Hafta içi
her gün olmak üzere, sabah bir buçuk
saat tenis, bir saat kondisyon, yemek, dinlenme, öğleden sonra bir buçuk saat daha
tenis, sonrasında da günü bitiriyoruz. Akabinde cumartesi günü oyunculara kendi
aralarında maçlar yaptırıyoruz. Bunlar üç
haftalık yaz kamplarımız. Normal eğitim
programı ise şu şekilde: oyuncu okuldan
buraya gelir, eğitimini alır, kondisyonunu
yapar, ödevi varsa tamamlar ve gider.
Yetişkinler için içeriği özel programlar
var. Mesela geri çizgi oyununda sorunu
olan bir oyuncuyu aynı problemi yaşayan
başka bir oyuncuyla bir araya getiriyoruz.
İki oyuncu ve bir antrenör, üç hafta boyunca bu şekilde çalışıyor. Turnuva öncesi
ne gerekiyorsa yapıyoruz ve oyuncuyu
hazır bir şekilde turnuvaya gönderiyoruz.”

ALİ GÖREÇ

Eşimle birlikte
çalışıyoruz

Levent’le çok
uyumlu bir ikiliyiz

Türkiye'ye döndükten sonra uzun
süre mesleğimden uzak kaldım. Arazi
geliştirme ve inşaat işleri üzerine iş yapıyordum. Boğaziçi Makine Mühendisliği'nde ders vermeye başladım, iş yoğunluğumu azalttım. Burası ortaya çıkınca süreci başlattık. Ben o dönemde
işlerimi organize ettim. Eşim akademinin
kafe bölümünü işletiyor. Onunla beraber
Senyör Milli Takım'la Amerika'ya gittiğimiz oldu. Dolayısıyla bütün aile bu
işe entegre olduk diyebilirim.

Bu projede özellikle finansal planlamada Levent'in çok faydası dokundu.
Normalde birisiyle bir iş yaptığınızda
kimin parası varsa düdüğü o çalar ama
bizim Levent'le böyle bir düşüncemiz
asla olmadı. Benim üstümden bütün
iş yükünü aldı diyebilirim. Bir kere olsun
birbirimize sesimizi yükseltmedik. Çok
iyi bir arkadaşlığımız var. Ben zaten iş
adamı değilim, bu işleri de bilmem.
Tenisi iyi bildiğimi biliyorum ve bu yolda
ilerliyorum.
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