HAFTANIN ETKİNLİKLERİ
21.11.2011 Pazartesi
13:00 TAB Vakfı semineri 4,5.sın
15:50 8.sınıflar SBS (Fen/Sos)
15:50 Piyano Okulu
15:50 Basketbol Okulu
22.11.2011 Salı
10:30 Yüzme (2.5.sınıflar)
10:30 İstanbul Modern
Sanat Atölyesi (2.sınıf)
15:50 Lego Mindstorm Robotik
15:50 Dans Okulu
15:50 Piyano Okulu
23.11.2011 Çarşamba
09:30 Eko Okullar Proje Semineri
7,8.sın (Zerrin Doğança)
10:30 Yüzme (Anasınıf)
12:30 Tenis (1.Sınıf)
15:50 8 sınıflar SBS kursu (Tr/Mat)
15:50 Lego Mindstorm Robotik Kl.

MİLLİ TENİSCİMİZ TUNA ALTUNA’DAN BAŞARI ÖYKÜSÜ
enüz 22 yaşında ama şu ana kadar Türkiye’den 98, yurtdışından da 20
turnuvadan kupayla evine dönmüş. İlk kez 12 yaşında Milli Tenisçi olarak maç
yapmış ve halen Türkiye’de Büyükler Genel Klasman’da 2. sırada. 10,12,14 ve
16 yaş Türkiye Tek ve Çift Erkekler şampiyonu. Marsel İlhan’la birlikte 2012
Dünya Olimpiyatları’nda ülkemizi teniste temsil etmek üzere vargücüyle çalışıyor. 16 yıl
önce eline aldığı raketi hiç bırakmamış . Disiplini ile örnek bir sporcu ve insan. Üst üste 3
kez şampiyon olarak bir ilke imza atmış Türkiye’de. Gençlik Olimpiyatları’na giren ilk Türk
tenisçi. Henüz 16 yaşındayken Dünya Sıralaması’nda 74. sırada olan ve halen, Özel İstanbul
Koleji’nin 3 yıldır tenis çalışmalarında işbirliği yaptığı Enka Spor Kulübü’ne bağlı Mili Tenisçi
olarak kariyerini devam ettiren Tuna Altuna söyleşi konuğumuzdu. Öğrencilerimizin tenisle
ilgili merak ettikleri tüm konularda onları detaylı bir şekilde aydınlatan Tuna Altuna, tenisin
çok estetik ve saygın bir spor olduğunu ve küçük yaşlarda başlanan disiplinli çalışma ile
başarılı tenisçiler olunmasının mümkün olduğunu belirtti. Kendinden verdiği örneklerle,
özellikle tenise ilgi duyan öğrencilerimizin zevkle katıldıkları bu söyleşide bakın Tuna Altuna
başka neler anlattı bizlere..
Fatih Terzi : Neden başka bir spor dalı
değil de “ tenis” ?
Tuna Altuna : Babam eski tenisçi olduğu
için, 5 yaşında Enka Spor Kulübü’nde tenise
başladım. Babamın tenise başlamamda çok
büyük etkisi oldu çünkü beni babam tenise
yönlendirdi. Bu yüzden de tenisten başka
bir spor dalı düşünmedim açıkçası.

24.01.2011 Perşembe

Elif Sude Şanlı : Kaç yaşınızdayken milli
tenisçi oldunuz ve kaç yaşınızdan beri aktif
olarak tenis oynuyorsunuz?

10:00 Şişli Atatürkevi gezisi (1.sınıf)
15:50 İngilizce Kursu (4,5,6,7,8)
15:50 Basketbol Okulu
15:50 Randevulu 8.sın veli toplantısı

Tuna Altuna : 1996’da Enka’da lisanslı
tenisçi olarak başladım. 2001 yılında, 12
yaşımdayken ilk kez Avusturya’ya gittim

25.01.2011 Cuma
11:30 ARAKARNE DAĞITIMI
10:30 Florya Atatürkevi Gez 2. snf)
15:50 Satranç Okulu
15:50 Piyano Okulu
15:50 Keman Okulu
15:50 Randevulu 8.sın veli toplantısı
26.01.2011 Cumartesi
09:00 6 ve 7. Sınıflar SBS
(Türkçe-Matematik)
13:00 Genel Veli Toplantısı
(2,3,4. Sınıf Velileri)
15:30 Genel Veli Toplantısı
(5,6,7.Sınıf Velileri)

HAFTANIN SÖZÜ
Siz var olan şeyleri görür ve şöyle
dersiniz: Neden? Ama ben olmayan
şeyleri hayal ederim ve derim ki:
Neden olmasın?
Bernard Shaw

milli takımla birlikte. 2011 itibariyle 10
yıldır kesintisiz olarak Milli Takım’da yer
alıyorum.
Fatih Terzi : Bir röportajınızda en büyük
hayalinizin Wimbledon’a katılmak olduğunu
söylemişsiniz.
Wimbledon
turnuvasına
katılabilmek için aşılması gereken kriterler
nelerdir ve sizi Wimbledon’da oynarken ne
zaman göreceğiz sizce?
Tuna Altuna : Gençlerde 2008 yılında
dünya üzerinde sıralamada 170’lere kadar
indim.
Wimbledon’da oynama şansımı
birkaç kişiyle kaçırdım diyebilirim. En
büyük hayalim Wimbledon çünkü dünyanın
en büyük turnuvası.

Şu ana kadar Türkiye’den Wimbledon’a katılan
tenisçimiz yok. Ben Türkiye’de 98, yurtdışında
da 20 turnuva kazandım şu ana kadar.
Fatih Terzi : Dünyanın
tenisçileri
geçtiğimiz
İstanbul’dalardı.

en

iyi bayan
haftalarda

Bu organizasyon dünya basınında da büyük
yer aldı ve uluslararası spor kanallarında takip
edebildik maçları. Bu organizasyonla ilgili ne
düşünüyorsunuz?

Elif Sude Şanlı : Sizce son 10 yılın tenis olayı
nedir?
Tuna Altuna : Bizim jenerasyonunu Roger
Federer’i izlemesidir. Federer bir efsane.
Fatih Terzi : Kendinizi bir kelime ile
tanımlamanız gerekse bu kelime ne olurdu?
Tuna Altuna : İyi niyet olurdu.
Fatih Terzi : Favori kelimeniz nedir?

oldum. Dünyanın bayanlardaki en büyük
tenisçisiyle antrenman yapmak gerçekten
benim
için
büyük
bir
zevkti.
Elif Sude Şanlı : İleride profesyonel tenisçi
olma hayalleri kuran çocuklara, bir Milli
Tenisçi olarak ne yapmalarını tavsiye
edersiniz?
Tuna Altuna : Sporda insanın inişli- çıkışlı
dönemleri olabiliyor. Özellikle 13-14 yaş
civarında bu durum sıkıntı yaratabiliyor.
O dönemleri güçlü bir şekilde atlatmak ve
sporu bırakmamak, hemen pes etmemek
gerekiyor. İnsanın sakinliğini koruması çok
önemli. Tenis bireysel bir spor olduğundan
dünyanın en zor spor dallarından biri. Takım
sporlarında sporcular birbirlerini desteklerler
ama tenis böyle değil çünkü tamamiyle tek
başınasınız. Dolayısıyla ciddi bir disiplin
gerektirir.
Tenis çok estetik bir spordur, ben çok zevk
alarak oynadım ve oynuyorum. Bu bakış
açısını yakalamanızı isterim ben de açıkçası.
Fatih Terzi : Tenis hayatınızı ileride tenis
antrenörü ve eğitmeni olarak sürdürmeyi
planlıyor musunuz?
Tuna Altuna : Hayır gelecek için böyle bir
planım yok.
Elif Sude Şanlı : Son olarak, aşağıdaki
kelimelerin sizin için ne anlam taşıdığını, yine
sadece bir kelime ile ifade etmeniz gerekse
bu kelimeler neler olurdu ?

Tuna Altuna : WTA Championship Turnuvası
dünyanın kadınlar arası en büyük tenis
turnuvası olarak geçer. Bu turnuvanın
erkekler
için
olanı
da
Londra’da
gerçekleştirilir. Bu organizasyonun Türkiye’de
yapılması tabi çok büyük bir olay.
Elif Sude Şanlı : Tenis kariyerinize, bizim de
işbirliği içerisinde olduğumuz Enka Spor
Kulübü’ne bağlı bir Milli Tenisçi olarak devam
ediyorsunuz. Spor hayatınızı yurtdışına
taşımayı ve çalışmalarınıza yurtdışında devam
etmeyi planlıyor musunuz?
Tuna Altuna : Garanti Koza grubu bir süre
önce Enka’nın tenis kulübünü satın aldı ve çok
büyük bir tenis akademisi oluşturdu.
Akademinin başında Avustralya’lı koçumuz var
ve bu koç Monica Seles gibi dünyanın en
büyük tenisçilerinin antrenörlüğünü yapmış bir
kişi. Tüm bu değişimlerden dolayı da açıkçası
turnuvalar
dışında,
antrenman
amaçlı
yurtdışına gitmeme gerek kalmıyor çünkü
burada bana sağlanan imkanlar da yurtdışına
paralel bir hal aldı.

Tuna Altuna : Disiplin favori kelimemdir.
Elif Sude Şanlı : Sabırsızlıkla beklediğiniz bir
spor
olayı
var
mı?
Tuna Altuna : Fenerbahçe – Galatasaray
maçını sabırsızlıkla bekliyorum.
Fatih Terzi : İdolünüz olan tenisçiler var mı ve
kimlerdir?
Tuna Altuna : 2 idolüm var. Biri Juan Carlos
Ferrero. Stili bana çok benziyor, o yüzden çok
severim
Ferrero’yu.
Eski,
dünya
bir
numarasıdır. Bir de efsane raket Roger
Federer’i izlerken de büyük zevk alıyorum. Bu
iki oyuncu için idolüm diyebilirim.

YARDIMLARIMIZ
VAN’A ULAŞTI

Elif Sude Şanlı : Kendinizi bundan 10 yıl
sonra hangi noktada görüyorsunuz?
Tuna Altuna : Türkiye’nin gelmiş geçmiş en
iyi oyuncusu olmak ve dünyada da olası en iyi
yere gelmek amacım. Bunun için hayatımda
birçok şeyden fedakarlık ettim.

Tuna Altuna : Wimbledon’ı kaçırmış olmamdı
sanırım.

Arkadaşlarım tatile giderken ben turnuvaya
giderdim. Bundan 10 sene sonra da bu
disiplinle gidebildiğim en iyi noktaya kadar
gidebilmek, dünyada iyi bir sıralamada
olabilmek ve tüm bunlara ulaştıktan sonra da
Türk insanına daha yararlı olabilmek istiyorum.

Fatih Terzi : Tenis oynamak için sadece
tenis oynamayı istemek yeterli mi sizce?

Fatih Terzi : Bize bir anınızı anlatmanızı
istesek?

Tuna Altuna : Bu noktada aile faktörü
gerçekten çok önemli. Tenisi sadece bir iki
kez oynamak değil devam ettirmek gerekiyor.
Bu devamı sağlamak için de ailenin de çocuk
kadar istemesi lazım, onların rolü çok önemli.

Tuna Altuna : Aslında çok yakın zamanda
yaşadığım bir olaydı bu ama benim için her
zaman çok güzel bir anı olacak. Geçen hafta
WTA’da, Sharapova ile 2 saat kadar antrenman
yapma fırsatı yakaladım ve çok da mutlu

Elif Sude Şanlı : Tenis kariyerinizde
yaşadığının en büyük hayal kırıklığı ne oldu?

Tuna Altuna
Başarı - Mutluluk
Mutluluk - Başarı
Para – İyi yaşam.
Aile - Mutluluk
Tenis – En estetik ve saygın spor.

Okulumuz öğrencileri ve değerli
velilerimizin katkılarıyla 42 adet koli
Kızılay vasıtasıyla afet bölgesine
gönderildi.
Ayrıca gecen seneden bu yana
aralıksız sürdürdüğümüz keksat ve
benzer
sosyal
sorumluluk
etkinliklerden
oluşturulan
toplam
1560TL Migros ve Kızılay ortaklığıyla
yürütülen yardim kolisi kampanyasına
bağışlandı. Desteğinden dolayı sevgili
öğrencilerimize ve değerli velilerimize
teşekkür ederiz.

