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 Ersin Arioglu’nun 
 22 Ocak 2001 tarihinde Irmak Okulunda  

düzenlenen “Olimpizm ve 2008 Istanbul Olimpiyat  
Oyunlari”  konulu panel dolayisi ile yaptigi toplanti  

açis konusmasi. 
Sayin Bakanim; 
Sayin Vali, 
Sayin Kaymakam, 
Sayin Kadiköy Belediye Baskani, 
Sayin Olimpiyat Komitesi Yetkilileri, 
Sayin Spor Yazarlari, 
Degerli Konuklar, 
Sevgili Irmak Ögretmen ve Ögrencileri 
 
 
Istanbul’un 2008 olimpiyat oyunlari için 5 aday sehir arasinda yer almasi nedeni ile Istanbul’lularin 
olimpiyat harekatina, olimpiyat bilinci içinde hazirlanmakta oldugunu belgelemek üzere okulumuz 
tarafindan düzenlenen öncü nitelikli toplantimiza hos geldiniz. Hepinizi temsil ettigim Yönetim Kurulu 
adina saygi ve sevgi ile selamliyorum. Katiliminizla onur verdiniz. 
 
Sayin Bakanim / Degerli Konuklar, 
 
Çok iyi bildiginiz gibi, olimpiyat kelimesi yunanca dan gelmekte olup, dini spor oyunlarinin arasindaki 
4 yil anlamina gelmektedir. Tarihte ilk oyunlarin M.Ö. 736 yilindan baslayarak 4 yilda bir Zeus 
onuruna düzenlendigi bilinmektedir. Ilk Modern yaz olimpiyatlari 1896 yilinda Atina’da düzenlenmis 
ve 13  ülkeden 286 atletin istiraki ile gerçeklestirilmistir. Yaz olimpiyatlari birinci dünya savasinda, 8 
yil ara ile, ikinci dünya savasinda 12 yil ara ile yapilabilmistir. Bu iki duraksama disinda dünya her 4 
yilda bir kesintisiz olarak olimpiyat oyunlari düzenleyebilmistir. Bugüne kadar 24 olimpiyat oyunu 
düzenlenmistir. 2000 yili Sdney olimpiyat oyunlarina 199 ülke katilmistir. 2008 yilindaki oyunlar 27ci 
düzenleme olacaktir ve 10 sehrin basvurusu 5’e indirilmistir. Sevinçle ifade etmeliyizki Istanbul ikinci 
defa 5 sehir içine girebilmistir.  
 
Rekabet ettigi sehirler sirasiyla, Paris (seçilirse 3 cü kere evsahibi olacaktir. 1900 ve 1924 de 
evsahibidir), Pekin, Toronto (Kanada 1976 Montreal oyunlarini düzenlemistir) ve Osaka (Japonya 
1964 Tokyo oyunlarini düzenlemistir) 2008 olimpiyatlari için evsahibi kentin seçimi 13 Temmuz 
2001de Moskova’daki uluslararasi olimpiyat komitesinin toplantisinda yapilacaktir.  Ev sahibi 
kentlerin basvuru dosyalari degerlendirilmeye baslamistir. Degerlendirme süreci, seçim için çok 
önemlidir. Aday kentler ruhen ve fiziki alt yapilari ile olimpiyat oyunlarini hazirlamaya yeterli 
olduklarini gösterecekleri  bu önemli sürecin Istanbul için basari ile sürdürülmesi ve bütün kentin 
tek yürek olarak  oyunlari istedigini dünya kamu oyuna duyurabilmesi basari için büyük önem 
tasimaktadir. 
 
Sayin Bakanim, Degerli Konuklar, 
 
Iste bu bilinçle okulumuz, 2008 olimpiyatlarini istemekte ve Istanbul’un mevcut kapasitesi ile bu 
olimpiyatlari basari ile gerçeklestirecegine inanmaktadir. Bu inançla Irmak okulu 2008 olimpiyatlari 
için bu günden baslayacak  ve 19 Mayis 2001 tarihine kadar sürecek olan bir dizi etkinlikler 
düzenlenmistir. Tüm bu etkinliklerin ana mesaji ögretmenlerimizin besteledigi olimpiyat sarkisinda 
oldugu gibi Irmakli Istegi/ Olimpiyat Atesi dir. 
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Sayin Bakanim / Degerli Konuklar, 
 
Okulumuzda olimpiyatlarla ilgili yürütülecek etkinliklerin baslicalari söyle özetlenebilir. Olimpiyat 
bilinci için ögrencilerimize derslerde olimpiyatlarla ilgili teorik bilgilerin verilmesi ve olimpiyat ruhunun 
anlatilmasi en basta gelen etkinligimiz olacaktir. Kütüphanemizin olimpiyat oyunlari ile ilgili kitaplarla 
zenginlestirilmesine baslanmistir. Kurulmakta olan Okul Olimpiyat Külübü yönetiminde yürütülecek 
olan etkinliklerin basta gelenlerinden birisi de okulumuzun web sayfalarinda, ögrencilerimizin 
olimpiyatlarla ilgili görüslerine, çalismalarina kompozisyonlarina, siir ve resimlerine yer ayrilmakta 
olmasidir. Ögrencilerimize ve velilerimize olimpiyatlarla ilgili çesitli filmler gösterilecektir. Olimpiyat 
külübümüz Slovenya, Almanya ve Hollanda’dan seçecegi kardes okullar araciligi ile bu ülkelerde 
Istanbul için destek saglamayi da programina almistir. 
 
Irmak okulunun spor tesislerinde yapilacak tüm okullar arasi spor turnuvalari Istanbul Olimpiyatlari 
istiyor ismi altinda düzenlenecektir. Ayrica bugünkü toplantimiz gibi okulumuz çevreye de açik 3  
toplanti daha düzenleyecektir. Programimizda, subat ayindan baslamak üzere Olimpiyat Milli 
Komite’mizin düzenlemekte oldugu pilot okullar etkinliklerinde yer almak ta vardir. Mayis ayinin 
sonuna kadar okulumuzun programinda bulunan tüm spor kültür ve gezi aktiviteleri Irmakli istegi / 
olimpiyat atesi mottosu ile gerçeklestirilecektir. 
 
Sayin Bakanim;  
 
Belki Türk ve dünya kamu oyunda en çok ses getirecegini umdugumuz ve her Cumartesi sabahi 
Kadiköy sahil yolunda, okulumuzdan baslatilip, okulumuzda sona erdirilecek Istanbul Olimpiyatlari 
Istiyor yürüslerimiz olacaktir. Ilk yürüyüs Irmak çocuklari, ögretmenleri ve velileri ile birlikte Okul – 
Fenarbahçe parkurunda ve olimpiyat sarkimizin esliginde, olimpiyat bayraklari ve olimpiyat atesini 
temsil eden mes’alelerle 17 Subat 2001 Cumartesi günü saat 0900’da  okulumuzun önünden 
baslatilacaktir. Ilk yürüyüse 300 kadar Irmaklinin katilacagini umuyorum. Ancak her hafta ayni 
günde yapilacak yürüyüsümüze Istanbul Spor ve Gençlik il Müdürlügünün manevi yardimi ve destegi 
ile gittikçe artan sayida Kadiköylü ve Istanbullunun katilacagini umut ediyorum. Yürüyüslerimiz bazi 
Cumartesi geceleri mesalelerle tekrarlanacaktir. Olimpiyat yürüyüsleri 19 Mayis gününe kadar 
düzenli olarak yapilacaktir. Hedefimiz Nisan – Mayis ayi yürüslerimizi onbinlerce Istanbullu ile birlikte 
yapmaktir.  
 
Sayin Bakanim / Degerli Konuklar, 
 
Irmak okulu, 2008 olimpiyatlari için, Istanbul evsahibi olarak seçilirse, Istanbul’un ve ülkemizin 
potansiyel kazanimlarinin  boyutlarinin bilincindedir. Irmak Okulu olimpiyat ruhunun temelinde baris 
ve kardeslik duygularinin yattigini, olimpiyatlara ev sahibi olma onurunun o kenti dünya kenti haline 
getirecegini çok iyi bilmektedir. Irmak ögretisinde akademik beceriler kadar spor becerileri de 
önemlidir. Irmak ögrencisi kendisini, sportmen ruhu ile yetistirmektedir. Irmak ögrencileri Yurtta 
sulh, Cihanda sulh, Saglam kafa, saglam vucutta bulunur ve Asil ugrasmaya mecbur 
oldugumuz görev kültür ve fazilette dünya birincisi olmaktir diyen büyük Atatürk’ün izinden 
yürüyen kararli, güçlü Türk gençleridir.  
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Sayin Bakanim;  
 
Irmak Okulu, Istanbullularin ruhen olimpiyat düzenlemeye hazir olduguna ve Istanbul’un fiziki alt 
yapisinin da ülke seferberligi ve olimpizim ruhu ile 2008’e kadar kolayca tamamlanacagina 
inanmaktadir. Ayrica Irmak;  kitalarin ve dünya kültürlerinin birlestigi güzel Istanbulun sosyal yapisi, 
turistik potansiyeli, ekonomik dinamizmi, misafirperverligi ve dünya üzerindeki emsalsiz konumu ve 
özellikleri ile aday kentler arasinda 2008 olimpiyatlarina en uygun kent oldugunu, objektif olarak 
degerlendirmis bulunmaktadir. Bu duygu ve düsüncelerledirki; Irmaklinin istegi – olimpiyat atesi 
dir.  
 
Degerli Konuklar, 
 
Ayrica bu güzel vesile ile olimpiyatlarin ülkemize kazandirilmasinda liderlik görevi üstlenen hakiki 
sportmen Devlet Bakanimiz Sayin Fikret Ünlü’ye, yillarin rüyasi olimpiyatlari Türkiye’ye kazandirmak 
için yilmadan çalisan Milli Olimpiyat Komitesi’ne, toplantimiza katilan ve Istanbula Olimpiyat 
mesalesinin getirilmesinde büyük görevler üstlenen Istanbul Valisi’ne, dinamik ve hakiki sporsever 
Kadiköy Belediye Baskani’na ve degerli panalistlerimize; bugün okulumuzda insa edilmeye baslanan 
olimpizim ruhuna yaptiklari degerli katkilardan dolayi, Okulumuz adina tesekkür eder, saygilar 
sunarim. 
 
 
Ersin ARIOGLU  
 
 
 
 
 
 
 
 


