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Olimpik Antlaşma (OC), Olimpizmin, Kuralların ve Uygulama Metinlerinin temel prensiplerinin 
Uluslararası Olimpik Komite (IOC) tarafından tanzimidir. Olimpik Hareketin organizasyonu, işleyişi ve 
operasyonunu yönetir ve Olimpik Oyunların düzenlenmesi için gerekli şartları oluşturur. Temelde, 
Olimpik Antlaşma 3 ana amaca hizmet eder:  
 
a) Yasal yapının temel enstrümanı olan Olimpik Antlaşma, Temel Prensipleri ve Olimpizmin 

vazgeçilmez değerlerini ortaya koyar ve hatırlatır.  
 
b) Olimpik Antlaşma, aynı zamanda Uluslararası Olimpik Komitenin statüsü olarak da hizmet eder.  
 
c) Bunların dışında Olimpik Antlaşma, Olimpik Hareketin 3 temel kurumunun, ismen, Uluslararası 

Olimpik Komite (IOC), Uluslararası Federasyonlar (IFs) ve Milli Olimpik Komiteleri (NOCs), karşılıklı 
temel hak ve zorunluluklarını açıklar. Uluslararası Federasyonlar (IFs),  Milli Olimpiyat Komiteler 
(NOCs) ve Olimpik Oyunlar Organizasyon Komiteleri (OCOGs) dahil hepsi Olimpik Antlaşmaya 
uymalıdır.  

 
NOT:  
 
Olimpik Antlaşmada, eril cinsiyet herhangi bir fiziksel kişi için kullanılır (örneğin, başkan, as-başkan, üye, 
lider, görevli, misyon şefi, katılımcı, yarışmacı, sporcu, hakem, jüri üyesi, ateşe, aday yada personel 
yada o - onlar gibi zamirler) ve aksi açıklanmadıkça “bayan” cinsiyetini de kapsar.  
Yazılı olarak aksi açıkça ifade edilmedikçe, Olimpik Antlaşmada “ bir yıl” bir takvim yılıdır, 1 Ocak 
tarihinde başlar ve 31 Aralık tarihinde sona erer.  
 
 
Önsöz 
 
Çağdaş Olimpizmin yaratıcısı Pierre de Coubertin’dir. Paris Uluslararası Spor Kongresi 1894 yılında 
onun girişimi ile toplanmıştır. IOC, 23 Haziran 1894’te kurulmuştur. İlk modern Olimpik Oyunlar, 1896 
yılında Atina- Yunanistan’da düzenlenmiştir. 1914’te Pierre de Coubertin tarafından sunulan bayrak 
Paris Kongresinde kabul edilmiştir. Bayrağın üzerinde 5 adet birbirine geçmiş halka bulunmaktadır. Bu 
halkalar 5 kıtanın birliğini ve dünyanın her yanından sporcuların Olimpik Oyunlarda bir araya geleceğini 
simgelemektedir. İlk Kış Olimpik Oyunları 1924’te Chamonix-Fransa’da düzenlenmiştir.  
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Olimpizmin Temel Prensipleri 
 
 
1. Olimpizm; beden, irade ve zihne özgü nitelikleri yücelterek dengeli bir biçimde bütünleştiren yaşam 

felsefesidir. Olimpizm, sporu kültür ve eğitim ile kaynaştırarak çaba göstermenin, iyi örneklerin 
eğitsel değerinin ve evrensel ahlak ilkelerine saygının verdiği mutluluğa dayalı bir yaşam biçimi 
yaratmayı amaçlar.  

 
2. Olimpizmin amacı, sporun her yerde insanın uyumlu gelişimine hizmet etmesini sağlamak ve bu 

yolla insan saygınlığını titizlikle koruyan barışçıl bir toplumun yaratılmasında özendirici rol 
oynamaktır.  

 
3. Olimpik Hareket, IOC’nin mutlak otoritesi altında, Olimpizm değerlerini benimsemiş kişi yada 

kurumlarca yürütülen, birleşik, organize, evrensel ve sürekli bir eylemdir. Beş kıtayı kapsar. Dünya 
sporcularını bir araya getiren muhteşem bir spor festivali olan Olimpik Oyunlar ile zirveye ulaşır. 
Sembolü beş adet birbirine geçmiş halkadır.  

 
4. Spor yapmak insan haklarından birisidir. Her ferdin, ayrım gözetmeksizin ve Olimpizm ruhu ile spor 

yapma hakkı vardır. Bu da karşılıklı anlayış, dostluk, dayanışma ve fair-play anlamına gelir. Spor 
organizasyonu, yönetimi ve yürütmesi bağımsız spor kurumları tarafından gerçekleştirilmelidir.  

 
5. Ülke, kişi, ırk, din, siyaset, cinsiyet ve diğer herhangi ayrım Olimpik Harekete dahil olma 

prensiplerine aykırıdır.  
 
6. Olimpik Harekete dahil olma, Olimpik Antlaşmaya uyma ve IOC tarafından tanınmayı gerektirir.  
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BÖLÜM 1  
 
      Olimpik Hareket ve İşleyişi  
 
I. Olimpik Hareketin Oluşumu ve Genel Yapısı 
 

1. IOC’nin mutlak otoritesi altında Olimpik Hareket, Olimpik Antlaşmayı kendilerine rehber edinen 
kurum, sporcu yada diğer kişileri içine alır. Olimpik Hareketin hedefi, Olimpizm değerlerine bağlı 
olmak kaydıyla spor yolu ile gençleri eğiterek daha iyi ve barış dolu bir dünya yaratılmasına 
katkı sağlamaktır.    

 
2. Olimpik Hareketin üç ana kuruluşu Uluslararası Olimpik Komite (IOC), Uluslararası Spor 

Federasyonları (IFs) ve Milli Olimpik Komiteler (NOCs) dir. Olimpik Hareketin herhangi bir 
seviyesindeki kişi yada kuruluş Olimpik Antlaşmanın şartlarına bağlıdır ve IOC kararlarına 
uymak zorundadır.  

 
3. Bu üç ana kuruluşa ek olarak Olimpik Hareket, Olimpik Oyunlar Organizasyon Komitelerini 

(OCOGs), ulusal federasyonları, kulüpleri ve IFs ve NOC’lere bağlı kişileri, özellikle Olimpik 
Hareket eylemlerinin temel unsuru olan sporcuları, ayrıca hakemler, antrenörler, jüri üyeleri ve 
diğer spor yetkilileri ile teknisyenleri de içine alır. Bunun dışında IOC tarafından tanınan diğer 
kurum ve kuruluşları da kapsar.  

 
2. IOC’nin Misyonu ve Rolü  
 

IOC’nin misyonu, tüm dünyada Olimpizmin gelişmesine ön ayak olmak ve Olimpik Hareketi 
yönlendirmektir. IOC’nin rolü:  

 
1. sporda etik değerlerin gelişmesini desteklemek ve teşvik etmenin yanı sıra spor yoluyla 

gençlerin eğitimini sağlamak ve çabalarını fair-play ruhunun hakim olması ve şiddetin 
önlenmesine adamak; 

 
2. sporun ve spor yarışmalarının organizasyonu, geliştirilmesi ve koordinasyonunu desteklemek 

ve teşvik etmek; 
 

3. Olimpik Oyunların düzenli gerçekleştirilmesini sağlamak; 
 

4. sporu insanlığın hizmetine sunmak amacı ile yetkili kamu, özel kuruluşlar ve otoriteler ile işbirliği 
yapmak yolu ile barışa katkı sağlamak; 

 
5. Olimpik Hareketin bağımsızlığını korumak ve bütünlüğünü güçlendirmek amacı ile tedbirler 

almak; 
 

6. Olimpik Hareketi etkileyecek herhangi bir ayrıma karşı tedbir almak; 
 

7. kadın-erkek eşitliği ilkesinin uygulanması bakış açısı ile bayanların sporun her düzeyi ve yapısı 
içinde yer almalarını teşvik etmek ve desteklemek; 

 
8. sporda dopinge karşı mücadelede önderlik etmek; 
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9. sporcuların sağlıklarını koruyan tedbirleri desteklemek ve teşvik etmek; 
 

10. sporun ve sporcuların herhangi siyasi yada ticari suistimaline karşı çıkmak; 
 

11. spor kuruluşlarını ve yerel yetkilileri, sporcuların toplumsal ve mesleki geleceklerinin güvence 
altına alınması için gösterdikleri çabalarda desteklemek ve teşvik etmek; 

 
12. herkes için sporun gelişmesini desteklemek ve teşvik etmek; 

 
13. çevresel hususlarda sorumlu davranılmasını desteklemek, sporda sürekli gelişimi teşvik etmek 

ve Olimpik Oyunların bunlara uygun olarak düzenlenmesini gerekli kılmak; 
 

14.  ev sahibi şehir ve ülkelere Olimpik Oyunlardan pozitif bir miras bırakmak; 
 

15. sporu, kültür ve eğitim ile kaynaştırma girişimlerini desteklemek ve teşvik etmek; 
 

16. kendisini Olimpik eğitime adamış Uluslararası Olimpik Akademi (IOA) ve diğer kurumların 
faaliyetlerini desteklemek ve teşvik etmek. 

 
Kural 2 - Uygulama metni  
 
1. IOC Yürütme Kurulu, , IOC himayesini uluslararası çok sporlu yarışmalara – bölgesel, kıtasal 

yada dünya- devredebilir ancak, uygun koşulların sağlanması, Olimpik Antlaşmaya uyulması, 
NOC yada IOC’nin tanıdığı kuruluşların denetiminde yapılması, ilgili IFs’ın onayı ve teknik 
kurallarına uyulması gerekmektedir.  

 
2. IOC Yürütme Kurulu, IOC himayesini diğer organizasyonlara da devredebilir ancak Olimpik 

Hareketin hedeflerinden şaşılmaması gerekmektedir.  
 
3.  IOC Tarafından Tanınma  
 

1. Olimpik Harekete dahil olmanın şartı IOC tarafından tanınmaktır.  
 
2. IOC, kendi misyon ve rolü ile bağlantılı faaliyet gösteren ulusal spor kuruluşlarını NOCs olarak 

tanıyabilir. IOC aynı zamanda kıta yada dünya düzeyinde oluşturulan NOCs birliklerini de 
tanıyabilir. Tüm NOCs ve NOCs birliklerinin, eğer mümkünse, tüzel kişilik taşımaları gerekir.  
Olimpik Antlaşmaya uymaları gerekir. Tüzükleri IOC’nin onayına tabidir.  

 
3. IOC, IFs ve IFs birliklerini tanıyabilir.  
 
4. IFs yada NOCs birliklerinin tanınması her IF’nin ve her NOC’nin doğrudan IOC ile yada IOC’nin 

doğrudan bunların her biri ile bağlantı kurma hakkını hiçbir biçimde etkilemez.  
 

5. IOC, sporla uluslararası düzeyde ilgilenen,  tüzükleri ve faaliyetleri Olimpik Antlaşmaya uygun 
olan sivil toplum kuruluşlarını da tanıyabilir.  

 
6. IOC tarafından tanınma geçici yada tam olabilir. Geçici tanınma yada çıkartılma, IOC Yürütme 

Kurulu tarafından, belirli bir dönem için yada zaman kısıtlaması belirtmeksizin kararlaştırılır.  
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4. Olimpik Kongre 
 

Olimpik Kongre, Olimpik Harekete dahil olan tarafların temsilcilerini IOC tarafından tespit edilen 
zaman aralıklarında toplar. IOC Başkanı tarafından toplantıya çağrılırlar; danışmanlık/tavsiyelerde 
bulunma rolünü üstlenir.  

 
Kural 4 - Uygulama metni 

 
1. Olimpik Kongre Genel Kurul kararı ile Başkan tarafından toplantıya çağrılır ve Genel Kurul 

tarafından tespit edilen yer ve tarihte IOC tarafından organize edilir. IOC Başkanı Kongreye 
başkanlık eder ve usulü saptar. 

 
2. IOC Kongresine IOC üyeleri, Onursal Başkanı, onursal üyeleri, onur üyeleri, IFs ve NOC’leri 

temsil eden delegeler katılır; IOC tarafından tanınan kuruluşların temsilcileri de dahil edilebilir. 
Ayrıca, Olimpik Kongreye, sporcular ve bireysel yada temsil ettikleri kuruluş adına davetli kişiler 
de katılabilir.  

 
3. IOC Yürütme Kurulu, IFs ve NOC’lere danışarak Olimpik Kongrenin gündemini belirler. 

 
5. Olimpik Dayanışma  
 

Olimpik Dayanışmanın amacı, IOC’nin tanıdığı NOC’lere, özellikle de en çok gereksinim duyanlara 
yardım etmektir. Bu yardım, IOC ile NOC’lerin, gerektiğinde IF’ların teknik yardımını da alarak 
geliştirdiği programlar biçiminde olur.  

 
Kural 5 – Uygulama Metni 

 
Olimpik Dayanışma tarafından uygulanan programların hedefi aşağıdakilere katkı sağlamaktır:  

 
1. Olimpizmin Temel Prensiplerini yaygınlaştırmak; 
 
2. Olimpik Oyunlara katılmak üzere sporcu ve takımlarını hazırlayan NOCs’e destek olmak; 

 
3. sporcu ve antrenörlerin teknik spor bilgilerini geliştirmek; 

 
4. NOCs ve IFs ile işbirliği içinde sporcu ve antrenörlerin teknik düzeylerini burs vererek 

yükseltmek; 
 

5. spor yöneticileri yetiştirmek; 
 

6. özellikle Olimpik eğitim ve sporun yaygınlaştırılması gibi amaçlar güden, kuruluş yada kişiler ile 
işbirliği yapmak; 

 
7. ulusal yada uluslararası birimler ile işbirliği içinde gerekli yerlerde basit, işlevsel ve ekonomik 

spor tesisleri kurmak; 
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8. NOC’lerin yönetimi yada himayesi altında ulusal, bölgesel yada kıtasal düzeyde yarışmaların 
düzenlenmesini ve ayrıca delegasyonlarının Bölgesel ve Kıtasal Oyunlara hazırlık ve 
katılımlarını desteklemek; 

 
9. NOCs arasında ikili ve çok taraflı işbirliği programlarını teşvik etmek; 

 
10. hükümetleri ve uluslararası kuruluşları, sporu resmi kalkınma yardımı kapsamına almaya 

yöneltmek. 
 

Bu tür programlar, Olimpik Dayanışma Komisyonu tarafından yönetilir.  
 

6. Olimpik Oyunlar 
 

1. Olimpik Oyunlar, ülkeler arasında değil, sporcular arasında ferdi yada takım halinde 
gerçekleştirilen yarışmalardır. İlgili NOCs tarafından seçilen ve kayıtları IOC tarafından kabul 
edilen sporcuları bir araya getirir. Sporcular, ilgili IF’ların teknik idaresi altında yarışırlar.  

 
2. Olimpik Oyunlar, Olimpiyat Oyunları ve Olimpik Kış Oyunlarını kapsar. Sadece kar ve buz 

üzerinde yapılan sporlar kış sporları olarak kabul edilir.  
 

3. Olimpik Oyunlara ilişkin her konuda son söz IOC’nindir.  
 

4. Yürürlükteki kurallar, tahkim için son tarihler, itiraz prosedürleri ve Dünya Anti-Doping Yasası 
şartlarına rağmen, Olimpik Oyunlardan herhangi birine ilişkin IOC tarafından alınan bir karara 
(bu kararlara yarışmalar ve neticeleri, mesela sıralamalar yada sonuçlar dahildir ancak bunlarla 
sınırlı değildir) herhangi bir kişi tarafından ilgili Oyunların Kapanış Töreni tarihinden itibaren 3 yıl 
içinde itiraz edilebilir.   

 
Kural 6 – Uygulama Metni  

 
1. Olimpiyat terimi, art arda 4 yıldan oluşan bir dönemi ifade eder. İlk yılın 1 Ocak tarihinde 

başlayarak dördüncü yılın 31 Aralık tarihinde sona erer.  
 
2. Olimpiyatlar, 1896’da Atina’da düzenlenen ilk Olimpiyat Oyunlarından başlayarak sırayla 

numaralandırılır. XXIX. Olimpiyat 1 Ocak 2008 tarihinde başlayacaktır.  
 
3.   Olimpik Kış Oyunları düzenlendikleri sıra ile numaralandırılırlar.  

 
7.   Olimpik Oyunlar ve Olimpik Mülkiyetlere İlişkin Haklar 
 

1. Olimpik Oyunlar tek başına IOC’nin mülkiyetindedir. IOC, Oyunlar’a ilişkin, özellikle ve sınırsız 
olarak, her türlü organizasyon, kullanım, yayın, kayıt, temsil, reprodüksiyon, katılım ve muhtelif 
yöntem, araç yada mekanizma tarafından mevcut veya ileride gerçekleştirilecek haber/bilgi 
duyurma hak ve verilerine sahiptir.  

 
2.  Kural 8-14’de açıklanan Olimpik simge, bayrak, slogan, marş, kimlikler (“Olimpik Oyunlar” ve 

“Olimpiyat Oyunları” dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla) tasarımlar, amblemler, 
meşale ve ateş, toplu yada bireysel olarak “Olimpik Mülkiyet” diye adlandırılır. Olimpik Mülkiyete 
dair tüm kullanım haklarının yanı sıra kar amaçlı, ticari yada reklam amaçlı ancak bunlarla sınırlı 
kalmamak kaydıyla, tüm haklar yalnızca IOC’ye aittir. IOC Yürütme Kurulu tarafından belirlenen 
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şartlar ve koşullar konusunda IOC, haklarının tamamı yada bir kısmı üzerinde yetki/lisans 
verebilir.  

 
 
8. Olimpik Simge 
 

Olimpik simge, birbiri içine geçmiş eşit boyutlarda beş halkadan oluşur (Olimpik Halkalar). Simge 
yalnız başına kullanılır, tek yada beş ayrı renktedir. Bu renkler üstte soldan sağa sırası ile mavi, 
siyah ve kırmızı, altta soldan sağa sarı ve yeşil halkalardır. Olimpik simge, Olimpik Hareketin 
faaliyetlerini, beş kıtanın birliğini ve dünyanın her yanından sporcuların Olimpik Oyunlarda bir araya 
gelmesini ifade eder.  

 

 
 
9. Olimpik Bayrak 
 

Olimpik bayrağın fonu beyaz ve bordürsüzdür. Ortasında beş renkli Olimpik simge yer alır.  
 
10. Olimpik Slogan 
 

Olimpik slogan  “Citius, Altius, Fortius” (daha hızlı, daha yüksek, daha güçlü) dür. Olimpik Hareketin 
hedefini ifade eder.  

 
11. Olimpik Amblemler 
 

Olimpik Amblem, Olimpik halkaları başka bir ayırt edici unsur ile ilişkilendiren bütünsel bir 
tasarımdır.  

 
12. Olimpik Marş 
 

Olimpik Marş, Spiros Samara tarafından bestelenmiş olan “Olimpik Marş” olarak adlandırılan müzik 
çalışmasıdır.  

 
13. Olimpik Ateş, Meşaleler 
 

1. Olimpik ateş, IOC yetkisinde Olimpia’da yakılan ateştir.  
 
2. Olimpik meşale, IOC tarafından onaylanan taşınabilir bir meşale yada eş-örneğidir ve Olimpik 

ateşin yanmasını amaçlar.   
 
14. Olimpik Sıfatlar 

 
Bir Olimpik sıfat, Olimpik Oyunlar, Olimpik Hareket veya öğesi ile bağlantılı herhangi oluşumun 
görsel yada işitsel temsilidir.   
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Kural 7- 14 Uygulama Metni  
 
1 Yasal Koruma  
 

1.1  IOC, Olimpik Oyunlar yada Olimpik mülkiyet üzerindeki haklarına dair hem ulusal hem de 
uluslararası düzeyde yasal olarak kendisini koruyacak gerekli tüm adımları atar. 

 
1.2  Her NOC kendi ülkesinde, kural 7–14 ve BLR7–14’e riayet edilmesi hususunda IOC’ye 

karşı sorumludur. Herhangi Olimpik mülkiyetin bu kurallara ve uygulama metinlerine aykırı 
düşecek şekilde kullanımını yasaklamak üzere tedbirler alır. Ayrıca, IOC’nin amaçlarına 
hizmet etmek üzere, IOC’nin Olimpik mülkiyetini korumak için çaba sarf etmelidir.  

 
1.3  Bir ülkenin yasaları,  ticari marka tescili yada herhangi diğer yasal enstrüman NOC’ye 

Olimpik simgenin veya diğer Olimpik mülkiyetin yasal korunması yetkisini vermişse, NOC, 
ilgili hakları Olimpik Antlaşma ve IOC direktifleri doğrultusunda kullanabilir.  

 
1.4  Bir NOC, bir Olimpik mülkiyetin yasal korunmasını sağlamak amacıyla yada bu hususta 

üçüncü taraflarla çıkacak bir anlaşmazlıkta her zaman IOC’den destek talebinde bulunabilir. 
 

2 Olimpik mülkiyetin IOC yada IOC’nin yetkilendirdiği üçüncü taraflarca kullanılması  
 

2.1  IOC dilediği biçimde kullanabileceği bir yada birkaç amblem yaratabilir.  
 
2.2  IOC’ye ait Olimpik simge, Olimpik amblem yada herhangi diğer Olimpik mülkiyet, IOC yada 

yetkilendirdiği kişi tarafından NOC’nin ülkesinde aşağıdaki şartlara tamamen uyulması 
koşulu ile kullanılabilir: 

 
2.2.1  Tüm sponsorluk ve tedarikçilik anlaşmalarının yanı sıra aşağıda 2.2.2’de 

belirtilenler dışındaki tüm pazarlama girişimlerine dair bu tür bir kullanım ilgili 
NOC’nin çıkarlarına zarar vermeyecektir ve IOC kararlarını, bu tür bir kullanımdan 
kaynaklanan net kazancın bir kısmını alan NOC’ye danışarak alacaktır. 

 
2.2.2 Tüm resmi izin/ yetkilendirme anlaşmalarına dair, NOC bu tür bir kullanımın tüm 

vergiler ve cepten ödenen masraflar düşürüldükten sonra net gelirinin yarısını 
alacaktır. NOC bu tür bir kullanıma dair önceden bilgilendirilecektir.  

 
2.3 IOC kendi salahiyetinde, Olimpik Oyunların yayıncılarına IOC Olimpik simgesi, amblemi 

yada diğer IOC mülkiyetini kullanma yetkisi verebilir. IOC, OCOG’lere de Oyunların yayınını 
destekleme/ ön ayak olma yetkisi verebilir. Bu uygulama metni paragrafları 2.2.1 ve 
2.2.2’nin şartları bu tür bir yetkilendirme durumunda uygulanmaz.  

 
3. Olimpik simge, bayrak, slogan ve marşın kullanımı: 
 

3.1 Paragraf 2.2’de açıklandığı şekilde, IOC kendi salahiyetinde Olimpik simge, bayrak, 
slogan ve marşı kullanabilir.  

 
3.2 NOCs, Olimpik simge, bayrak, slogan ve marşı ancak kar amacı gütmeyen faaliyetleri 

çerçevesinde, Olimpik Hareketin gelişmesine katkıda bulunması ve saygınlığına gölge 
düşürmemesi koşuluyla ve NOC’nin önceden IOC Yürütme Kurulunun onayını almış 
olması kaydıyla kullanabilir.  
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4. Olimpik amblemin bir NOC yada OCOG tarafından yaratılması ve kullanılması:  

 
4.1 Bir Olimpik amblem, IOC’nin onayı alınmak kaydıyla NOC yada OCOG tarafından 

yaratılabilir.  
 
4.2 IOC, bir Olimpik amblemin tasarımını diğer Olimpik amblemlerden farklı olduğunu 

düşündüğü taktirde onaylayabilir.  
 
4.3 Olimpik simgenin bir Olimpik amblem içinde kapladığı yer, söz konusu amblemin toplam 

alanının üçte birini aşamaz. Ayrıca Olimpik amblem içindeki Olimpik simge bütünüyle ve 
hiçbir şekilde değiştirilmeden yer alabilir.  

 
4.4 Bahsi geçenlere ek olarak, bir NOC’nin Olimpik ambleminin aşağıdaki koşullara da 

uyması gerekmektedir:  
 

4.4.1 Amblem, ilgili NOC’nin ülkesi ile bağlantısı açıkça belirecek şekilde 
tasarlanmalıdır.  

 
4.4.2 Amblemin ayırt edici öğesi, ilgili NOC’nin ülkesinin yalnızca adıyla yada bu adın 

kısaltması ile sınırlı olamaz.  
 
4.4.3 Amblemin ayırt edici öğesi, Olimpik Oyunlara yada zaman sınırlamasına yol 

açacak biçimde belirli bir tarihe atıfta bulunamaz.  
 
4.4.4 Amblemin ayırt edici öğesi, evrensel yada uluslararası bir nitelik taşıdığı 

izlenimini verecek sloganlar, adlandırmalar yada başka genel deyimler içeremez.  
 

4.5 Yukarıda paragraf 4.1, 4.2, 4.3’de bahsi geçenlere ek olarak, bir OCOG’nin Olimpik 
amblemi aşağıdaki koşullara uymak zorundadır:  

 
4.5.1 Amblem, ilgili OCOG’un düzenlediği Olimpik Oyunlar ile bağlantısı açıkça belli 

olacak şekilde tasarlanmalıdır.  
 
4.5.2 Amblemin ayırt edici öğesi, ilgili OCOG’un ülkesinin yalnızca adıyla yada bu adın 

kısaltması ile sınırlı olamaz.  
 
4.5.3 Amblemin ayırt edici öğesi, evrensel yada uluslararası bir nitelik taşıdığı 

izlenimini verecek sloganlar, adlandırmalar yada başka genel deyimler içeremez.  
 

4.6 Yukarıda bahsi geçen hükümlerin yürürlüğe girmesinden önce IOC tarafından onaylanan 
herhangi bir Olimpik amblem geçerliliğini korur.  

 
4.7 Mümkün olan her zaman ve her yerde, NOC’nin Olimpik amblemi tescil ettirilmelidir, 

örneğin, NOC tarafından kendi ülkesinde yasalar ile korunabilir olmalıdır. NOC, amblemin 
IOC tarafından onaylanmasını izleyen 6 ay içinde bu tescili yaptırmalı ve tescili kanıtlayan 
belgeyi IOC’ye sunmalıdır. İlgili NOC’lerin Olimpik amblemlerini korumak ve koruma 
konusunda IOC’yi bilgilendirmek için olası bütün tedbirleri almadığı durumlarda, IOC’nin 
verdiği Olimpik amblem onayı geri çekilebilir. Benzer biçimde, OCOG’lar da Olimpik 
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amblemlerini IOC talimatları doğrultusunda korumak zorundadırlar. NOC ve OCOG’ların 
elde etmiş olduğu hiçbir koruma hakkı IOC’ye karşı kullanılamaz.  

 
4.8 Olimpik amblemin herhangi reklam, ticari yada kar amaçlı kullanılması paragraf 4.9 ve 

4.10’da açıklanan şartlara uymalıdır.  
 
4.9 Olimpik amblemi herhangi reklam, ticaret yada kar amaçlı doğrudan yada üçüncü 

şahıslar aracılığı ile kullanmak isteyen herhangi NOC yada OCOG bu uygulama metnine 
uymak ve üçüncü şahısların da uymasını sağlamak zorundadır.  

 
4.10 OCOG’lar ile yapılanlar dahil tüm sözleşme ve anlaşmalar ilgili NOC tarafından imzalanır 

yada onaylanır ve aşağıdaki ilkeler gözetilmelidir: 
 

4.10.1 Bir NOC’nin Olimpik amblemi yalnızca o NOC’nin ülkesinde kullanılmak üzere 
geçerlidir; bu amblem ve NOC’nin Olimpizm’e atfeden diğer simge, amblem, 
işaret yada sıfatları, bir başka NOC ülkesinde onun yazılı ön onayı alınmadan 
reklam, ticaret yada kar amacı ile kullanılamaz.  

 
4.10.2  Aynı şekilde, bir OCOG’nin Olimpik amblemi ve Olimpizm’e atfeden diğer simge, 

amblem, işaret yada sıfatları bir başka NOC ülkesinde onun yazılı ön onayı 
alınmadan reklam, ticaret yada kar amacı ile kullanılamaz.  

 
4.10.3 Her halükarda, OCOG ile imzalanmış olan herhangi bir anlaşmanın geçerlik 

süresi ilgili Olimpik Oyunların düzenlendiği yılın 31 Aralık gününü aşamaz.  
 
4.10.4 Bir Olimpik amblemin kullanımı Olimpik Hareketin gelişmesine katkıda bulunmalı 

ve saygınlığına gölge düşürmemelidir; Olimpik amblem ile ürün yada hizmetler 
arasında bir bağlantı kurulması, bu bağlantının Olimpik Anlaşma’nın temel ilkeleri 
ile yada IOC’nin burada belirtilen rolü ile bağdaşmaması durumunda yasaktır.  

 
4.10.5 IOC’nin talebi üzerine, her NOC yada OCOG, taraf olduğu bütün anlaşmaların bir 

kopyasını sunar.  
 

5 Pulculuk: 
 

IOC, yetkili ulusal makamların, IOC tarafından koyulan şartlar altında çıkaracakları posta 
pullarında Olimpik simgenin kullanılmasını ilgili ülkelerin NOC’leri ile iş birliği içinde teşvik 
eder.  

 
6 Müzik çalışmaları: 

 
Ev sahibi şehir ve ülkenin OCOG ve NOC’leri, Olimpik Oyunlar ile bağlantılı olarak icra edilen 
herhangi müzik çalışmasının isimlendirme prosedürünü, yapıt hakkına sahip olan IOC’nin 
onaylayacağı şekilde yapmayı garantilemelidir.  
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Bölüm 2  
 
Uluslararası Olimpik Komite (IOC)  
 
15. Yasal Statü 
 

1. IOC, 1 Kasım 2000 tarihinde yürürlüğe giren anlaşma uyarınca, İsviçre Federal Konseyi 
tarafından tanınan tüzel kişiliğe sahip kuruluş statüsünde kar amacı gütmeyen, sınırsız süreli, 
uluslararası hükümet dışı bir örgüttür.  

 
2. Merkezi, Olimpik başkent olan İsviçre - Lozan’dadır.  
 
3.  IOC’nin amacı, Olimpik Antlaşmanın kendisine yüklediği rol, görev ve sorumlulukları yerine 

getirmektir.  
 
4. IOC’nin aldığı kararlar nihaidir. Bu kararların uygulanmasına yada yorumlanmasına ilişkin 

ortaya çıkacak herhangi anlaşmazlık IOC Yürütme Kurulu veya belirli durumlarda Spor Tahkim 
Kurulu (CAS) tarafından çözümlenir.  

 
5. Görevini icra etmek yada rolünü sürdürmek üzere IOC, vakıf yada anonim şirket gibi yasal 

oluşumları kurma, edinme yada kontrol etme hakkına sahiptir.  
 
 
16. Üyeler  
 

1. IOC’nin oluşumu – IOC üyelerine ilişkin yeterlilik, işe alım, seçim, kabul ve statüler:  
 

1.1 IOC üyeleri natürel kişilerdir. BLR 16 uyarınca IOC üyelerinin toplam sayısı 115’i geçemez. 
IOC aşağıdakilerden oluşur:  

 
1.1.1 BLR 16.2.2.5’de açıklandığı üzere, üyelerin çoğunun üyelikleri herhangi özel bir 

göreve yada makama bağlı değildir; toplam sayıları 70’i geçemez; yine BLR 16 
uyarınca, herhangi bir ülkenin tabiiyetinde bu üyelerden 1’den fazla olamaz.  

 
1.1.2 BLR 16.2.2.2’de açıklandığı üzere faal sporcular. Bunların toplam sayısı 15’i 

geçemez.  
 

1.1.3 Uluslararası Federasyonlarda yada IOC tarafından tanınan diğer kuruluşlarda 
Başkanlık yada üst düzey liderlik görevinde bulunanlar. Bunların toplam sayısı 15’i 
geçemez.  

 
1.1.4 NOC’lerde yada NOC’lerin bağlı olduğu dünya yada kıta birliklerinde Başkanlık 

yada üst düzey liderlik görevinde bulunanlar. Bunların toplam sayısı 15’i geçemez. 
IOC içinde herhangi bir ülkenin tabiiyetinde bu üyelerden 1’den fazla olamaz.  

 
1.2 IOC, BLR 16 uyarınca, üyelerini yeterli özelliklere sahip olduğu düşünülenler arasından 

seçer ve üyeliğe kabul eder.  
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1.3 IOC, aşağıdaki yemini eden ve tüm zorunlulukları yerine getireceğini bildiren yeni üyelerini, 
bir seremoni ile üyeliğe kabul eder:  
“Uluslararası Olimpik Komite üyeliğine kabul edilme onuruna erişmiş ve bu sıfatın 
gerektirdiği sorumluluklarımın bilincinde olarak ben, Olimpik Harekete elimden gelen en iyi 
şekilde hizmet etmeyi; Olimpik Antlaşmanın bütün hükümlerine ve kendi adıma itiraz 
edilemez olarak gördüğüm IOC’nin kararlarına saygı göstermeyi ve herkesin saygı 
göstermesini sağlamayı; Etik Yasasına uymayı; kendimi her türlü siyasal yada ticari etkiden 
veya her türlü ırk yada din kaygılarından uzak tutmayı ve her durumda IOC ve Olimpik 
Hareketin çıkarlarını savunmayı üstlenirim.”  

 
1.4 IOC üyeleri, kendi ülkelerinde ve hizmet ettikleri Olimpik Hareketin organizasyonlarında 

IOC’i temsil ederler ve çıkarlarını korurlar.  
 
1.5 IOC üyeleri, hükümetlerden, örgütlerden yada diğer gerçek yada tüzel kişilerden, kendi 

eylem ve oy özgürlüklerine müdahale edecek emir yada direktif alamazlar.  
 
1.6 IOC üyeleri, IOC’nin borç yada yükümlülüklerinden kişisel olarak sorumlu değildirler. 
 
1.7 Kural 16.3 uyarınca, her IOC üyesi, 8 yıllık bir dönem için seçilir ve bir yada birkaç dönem 

daha seçilme hakları vardır. Tekrar seçilme prosedürü IOC Yürütme Kurulu tarafından 
oluşturulur.  

 
2.  Yükümlülükler:  

 
Her IOC üyesi aşağıdaki yükümlülükleri taşır:  

 
2.1 Olimpik Antlaşmaya, Etik Yasa’ya ve diğer IOC kurallarına uymak;  
 
2.2 Genel Kurula katılmak; 
 
2.3 Üye olarak atanmış oldukları IOC komisyonlarının çalışmalarına katılmak; 
 
2.4 Olimpik Hareketin gelişimine ve yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak; 
 
2.5 Kendi ülkesinde yada hizmet etmekte olduğu Olimpik Hareketin bir organizasyonunda IOC 

programlarının uygulanıp uygulanmadığını gözlemlemek; 
 
2.6 Başkanın talebi üzerine, kendi ülkesinde yada hizmet etmekte olduğu Olimpik Hareketin bir 

organizasyonunda, Olimpik Hareketin gelişmesine, yayılmasına ve ihtiyaçlarına dair 
Başkanı bilgilendirmek; 

 
2.7 Kendi ülkesinde yada hizmet etmekte olduğu Olimpik Hareketin bir organizasyonunda 

Olimpik Antlaşmanın uygulanmasını engelleyebilecek yada başka bir şekilde Olimpik 
Hareketi olumsuz etkileyecek bütün gelişmeleri derhal Başkan’a bildirmek; 

 
2.8 Başkan tarafından kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek. 
 

3 Üyeliğin son bulması:  
 

IOC üyeliği aşağıdaki şartlarda son bulur:  
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3.1 İstifa:  

Her IOC üyesi, dilediği zaman IOC Başkanına yazılı istifasını vererek üyelikten ayrılabilir. 
IOC Yürütme Kurulu bu istifayı dikkate almadan önce istifa eden üyeyi dinlemek isteyebilir.  

 
3.2 Tekrar seçilmeme: 
 

Her IOC üyesinin, tekrar seçilmediği takdirde, Kural 16.1.7, BLR 16.2.7 uyarınca başka bir 
formaliteye gerek kalmaksızın üyeliği sona erer.  

 
3.3 Yaş Limiti: 
 

Her IOC üyesinin, BLR 16.2.7.1 uyarınca, 70 yaşına ulaştığı takvim yılının sonunda üyeliği 
sona erer. 

 
3.4 Genel Kurula katılmama yada IOC çalışmalarında görev almama: 
 

Her IOC üyesi, zorunlu bir sebep olmaksızın, ard arda iki yıl boyunca IOC Genel Kurulunda 
yada çalışmalarında aktif yer almazsa, herhangi bir ek duyuruda bulunmaksızın görevden 
çekilmiş sayılır.  Bu gibi durumlarda üyeliğin kaybedilmesi, IOC Yürütme Kurulunun teklifi ve 
Genel Kurulun kararı ile kesinleşir.   

 
3.5 İkamet yada ilgi alanlarının ana merkezini değiştirme:  
 

Her IOC üyesi, Kural 16.1.1.1’de açıklandığı şekli ile, seçimi esnasındaki ikameti yada ilgi 
alanlarının merkezini başka bir ülkeye taşırsa üyeliğini kaybeder.  
 
Bu gibi bir durumda üyeliğin kaybedilmesi, IOC Yürütme Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun 
kararı ile kesinleşir.   

 
3.6 Aktif sporcular olarak seçilen üyeler: 
 

Kural 16.1.1.2’de açıklandığı şekli ile, herhangi bir IOC üyesi, IOC Sporcu Komisyonundan 
ayrılırsa, IOC üyeliğini de kaybeder.  

 
3.7 NOCs, NOCs’in dünya yada kıta birlikleri, IFs yada IF birlikleri yada IOC tarafından tanınan 

diğer kuruluşlar içinde başkan yada üst düzey liderlik pozisyonuna sahip kişiler için:  
 

Kural 16.1.1.3’de yada Kural 16.1.1.4’de açıklandığı şekli ile her IOC üyesi, seçildiği esnada 
bulunduğu görevden ayrılırsa, IOC üyeliğini de kaybetmiş olur.  

 
3.8 İhraç etme:  
 

3.8.1 Bir IOC üyesi, yeminini bozarsa yada Kurul, ilgili kişinin IOC menfaatlerini 
umursamadığına, riske attığına veya IOC’ye layık olmayacak şekilde davrandığına 
kanaat getirirse, o kişi Genel Kurul kararı ile ihraç edilebilir.  

 
3.8.2 Bir IOC üyesinin ihracı, IOC Yürütme Kurulu teklifi üzerine Genel Kurula katılanların 

2/3 oy çokluğu ile gerçekleşir. İlgili üyenin dinlenme hakkı vardır. Bu hakka, ithamlar 
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hakkında bilgilendirilme, şahsen savunmada bulunma ve yazılı savunma verme 
dahildir.  

 
3.8.3 Genel Kurul, ihraç teklifi üzerinde kesin karar verene kadar IOC Yürütme Kurulu ilgili 

üyeyi askıya alarak her türlü haktan, imtiyazdan ve üyeliği ile bağlantılı görevlerden 
mahrum edebilir.  

 
3.8.4 IOC’den ihraç edilen bir üye, herhangi bir NOC, NOC’ye bağlı birlik yada OCOG 

üyesi olamaz.  
 

4   Onursal Başkan, Onursal Üyeler, Onur Üyeleri: 
 

4.1 IOC Yürütme Kurulu teklifi üzerine Genel Kurul, IOC Başkanı olarak ender/sıra dışı 
hizmetler vermiş bir IOC üyesini Onursal Başkan olarak seçebilir. Onursal Başkanın 
tavsiyelerde bulunma hakkı vardır.  

 
4.2 IOC’ye en az on yıl hizmet etmiş ve bu dönemde ender/sıra dışı hizmetler vererek emekli 

olmuş bir IOC üyesi, IOC Yürütme Kurulu teklifi ile Genel Kurul tarafından Onursal Üye 
olarak seçilebilir.  

 
4.3 IOC dışından olan ancak, IOC’ye kayda değer hizmetler vermiş seçkin kişileri, IOC Genel 

Kurulu, IOC Yürütme Kurulunun teklifi üzerine, Onur Üyesi olarak seçebilir.  
 
4.4 Onursal Başkanlık, Onursal Üyelik ve Onur Üyeliği daimidir. Oy hakları yoktur. Herhangi 

IOC Bürosuna seçilemezler. 16.1.1, 1.5, 16.1.7, 16.2, 16.3 ve BLR 16.1 ve 16.2 kendilerine 
uygulanamaz.  

 
Kural 16 – Uygulama Metni  

 
1. Seçilebilme  

 
Aşağıdaki şartlara uyan, 18 yaş üstü her kişi IOC üyeliğine seçilebilir:   

 
1.1 Adaylığı paragraf 2.1’e uygun olarak sunulacaktır; 

 
1.2 Paragraf 2.2’deki şartları taşıyacaktır; 

 
1.3 Adaylık, “Atama Komisyonu” tarafından incelenmiş ve rapor edilmiş olacaktır; 

 
1.4 Bu kişinin seçimi IOC Yürütme Kurulu tarafından Genel Kurula  teklif edilecektir.  

 
2. IOC Üyelerinin Seçim Prosedürü: 

 
2.1 IOC Üyeliğine seçilebilmek için adaylıkların sunumu:  

 
IOC üyeliği için aşağıdaki kişi veya kuruluşlar başvuruda bulunabilir:  IOC üyeleri, uluslararası 
federasyonlar, uluslararası federasyonlara bağlı birlikler, NOCs, NOC’nin dünya yada kıta 
birlikleri, ve IOC tarafından tanınan diğer kuruluşlar. 
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2.2 Adaylığın kabulü: 
 

Kabul edilebilir olmak için, aşağıdaki şartların karşılanması kaydıyla, tüm adaylıklar yazılı 
olarak Başkana sunulacaktır. 
 
2.2.1 IOC üyeliğine seçilmek üzere başvuruda bulunan her kişi yada kuruluş, her adaylık 

için adaylık türünü açıkça belirtecektir. Paragraf 2.2.2 uyarınca faal sporcu olarak, 
2.2.3 yada 2.2.4’te adı geçen kuruluşlardan birinde çalışan olarak yada 2.2.5 
uyarınca ferdi olarak. 

  
2.2.2 Eğer bir aday Kural 16.1.1.2’de açıklandığı şekli ile aktif sporcu olarak üyeliğe teklif 

ediliyorsa, bu sporcunun en son katıldığı Olimpik Oyunları müteakip Olimpiyat 
Oyunları yada Olimpik Kış Oyunlarını geçmeyecek şekilde IOC Sporcu Komisyonu 
tarafından seçilir yada görevlendirilir.  

 
2.2.3 Eğer bir adaylığın,  IF, IF’a bağlı birlik/federasyon yada IOC’nin kural 3.5’e göre 

tanıdığı bir kuruluş ile bağlantısı varsa, adayın başkan yada üst dizey yetkili 
statüsünü taşınması gerekir.  

 
2.2.4 Eğer adaylığın NOC yada NOC dünya-kıta birlikleri ile bağlantısı varsa, adayın 

başkan yada üst düzey yetkili statüsünü taşınması gerekir.  
 
2.2.5 Diğer tüm adaylık teklifleri bağımsız bir bireyi ilgilendirmelidir. Bu birey, bir ülkenin 

tabiiyetinde olmalıdır, orada ikamet etmelidir ve ilgi merkezi orada olmalıdır. Ayrıca o 
ülkede bir NOC bulunmalıdır.  

 
2.3 Atama Komisyonu: 

 
2.3.1 Atama Komisyonu, yedi üyeden oluşur. Bunlardan üç tanesi IOC Etik Komisyonu, üç 

tanesi Genel Kurul, bir tanesi de IOC Sporcu Komisyonu tarafından seçilir. Atama 
Komisyonu üyeleri dört yıllığına seçilirler; ancak yeniden seçilme hakları vardır. 

  
2.3.2 Atama Komisyonu’nun görevi, her adaylığı paragraf 2.4.2 uyarınca inceleyerek 

IOC’ye yazılı bir rapor sunmaktır.  
 
2.3.3 Atama Komisyonu kendi başkanını seçer. 

 
2.4 Adaylıkların Atama Komisyonu tarafından incelenmesi:  

 
2.4.1 Adaylık başvurusunu alan Başkan, bunu Atama Komisyonuna iletir. İstisnai durumlar 

hariç her adaylık, Atama Komisyonu Başkanı tarafından bir sonraki Genel Kuruldan 
altı ay önce alınarak işleme koyulmalıdır ki, başvuru, Yürütme Kurulu tarafından 
Genel Kurula zamanında teklif edilsin.  

 
2.4.2 Atama Komisyonu aday hakkında, özellikle mesleki ve maddi durumunun yanı sıra 

kariyer ve spor faaliyetleri açısından tüm yararlı bilgileri toplar. Komisyon adaydan, 
aday hakkında bilgi alınabilecek kişilerden referans getirmesini isteyebilir. Komisyon 
adayı mülakata alabilir.  
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2.4.3 Komisyon, tüm adaylıkların yeterliliğini, doğruluğunu ve kabul edilebilirliğini onaylar 
ve eğer gerekirse, adayın faal sporculuğunun yada bulunduğu görevin doğruluğunu 
teyit eder.  

 
2.4.4 Atama Komisyonu, IOC Yürütme Kuruluna, her adayın yeterliliği, kökeni ve kabul 

edilebilirliğine dair yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, adayın IOC üyeliğine seçilmek 
için gereken özelliklere sahip olup olmadığını sebepleri ile açıklar. 

 
2.5  IOC Yürütme Kurulu nezdinde adaylık prosedürü:  

 
2.5.1 IOC Yürütme Kurulu tek başına Genel Kurula adaylık teklif etme yetkisine sahiptir. Bir 

adaylığın teklif edilmesine karar verirken IOC Yürütme Kurulu, Genel Kurulun 
açılışından bir ay önce, ekinde Atama Komisyonu raporu olmak üzere, teklifi verir. 
IOC bir adayı dinleyebilir. Bir üyelik için birkaç aday teklif edebilir.  

 
2.5.2 Paragraf 2.2.1 ve 2.2.2 uyarınca faal sporcu olarak teklif edilen kişilerin adaylık 

tekliflerini incelemeye ilişkin prosedür hızlandırılabilir ve IOC Sporcu Komisyonuna 
yeni seçilmiş faal sporcuların IOC üyeliğine zamanında kabulleri için, paragraf 2.4.1 
ve 2.5.1’de belirtilen son tarihler gerektiği ölçüde dikkate alınmayabilir.  

 
2.6  Genel Kurul nezdinde prosedür:  

 
2.6.1 Herhangi IOC üyesini seçme yetkisi sadece Genel Kurulundur. 
 
2.6.2 Atama Komisyonu Başkanı, Genel Kurula söz konusu komisyonun fikirlerini iletme 

hakkına sahiptir.  
 
2.6.3 IOC üyeliği için tüm adaylıklar oylanmak üzere,  IOC Yürütme Kurulu tarafından 

Genel Kurula sunulur. Gizli oylama yapılır, kararlar oy çokluğu ile alınır.  
 

2.7 İntikal Şartları: 
 

Seçilmeleri, 110. Genel Kurulun kapanış tarihinden (11 Aralık 1999) önce yürürlüğe girmiş 
olan IOC üyelerinin hakları aşağıdaki şekildedir:  

 
2.7.1 1966’dan önce seçilmemiş ve seçilmesi 110. Genel Kurulun kapanış tarihinden (11 

Aralık 1999) önce yürürlüğe girmiş olan herhangi IOC üyesi, 80 yaşına ulaştığı takvim 
yılının sonunda emekliye ayrılmalıdır. Eğer bir üye, bu yaş limitine Başkanlık, Başkan 
Yardımcılığı veya IOC Yürütme Kurulu üyeliği esnasında ulaştıysa emekliliği, bir 
sonraki Genel Kurulun sonunda gerçekleşir.  

 
2.7.2 Paragraf 2.7.1’e rağmen, 110. Genel Kurulun kapanış tarihinden (11 Aralık 1999) 

önce seçilmeleri yürürlüğe giren ve paragraf 2.7.1’e göre yaş sınırına ulaşmış olan 
IOC üyeleri, 1/3’ü 2007’de, 1/3’ü 2008’de ve 1/3’ü 2009’da olmak kaydıyla Genel 
Kurul tarafından paragraf 2.6’da açıklandığı şekliyle yeniden seçileceklerdir. 111. 
Genel Kurulda, bu uygulamaya ilişkin kuralar çekilmiştir.  

 
2.7.3 Kural 16.1.1.1’in son cümlesi uyarınca, herhangi bir ülkenin üye temsilcisine koyulan 

sınırlama, 110. Genel Kurulun kapanış tarihinden önce seçilmeleri yürürlüğe giren 
IOC üyelerine uygulanmaz.  
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2.7.4 31 Aralık 2007’ye kadar IOC üyelerinin toplam sayısı 130’u aşmayacaktır.  
 

3    Üyelerin Kaydı:  
 

IOC Yürütme Kurulu, tüm IOC üyeleri, Onursal Başkan, Onursal Üyeler ve Onur Üyelerinin güncel 
kayıtlarını tutar. Kayıt, her üyenin adaylığının kökenini belirtir ve üyenin adaylığının faal sporcu 
olarak mı, başka bir görevle bağlantılı olarak mı yoksa bireysel olarak mı sunulduğunu açıklar.  

 
4    Onursal Başkan, Onursal Üyeler ve Onur Üyeleri: 
 

4.1 Onursal Başkan Olimpik Oyunlara, Olimpik Kongrelere, Genel Kurula, IOC Yürütme Kurulu 
toplantılarına, Başkanın yanında kendisine ayrılan yere oturmak üzere davet edilir. 
Tavsiyelerde bulunma hakkı vardır.  

 
4.2 Onursal üyeler Olimpik Oyunlara, Olimpik Kongrelere, Genel Kurula kendilerine ayrılan 

yerde oturmak üzere davet edilirler. Başkan talep ettiği takdirde tavsiyelerde bulunabilirler.  
 
4.3 Onur üyeleri, Olimpik Oyunlara ve Olimpik Kongrelere kendilerine ayrılan yerde oturmak 

üzere davet edilirler. Başkan aynı zamanda kendilerini IOC toplantıları yada 
müsabakalarına katılmak üzere davet edebilir.  

 
17. Örgüt 

 
IOC organları aşağıdaki şekildedir:  

 
1. Genel Kurul 

 
2. Yürütme Kurulu 

 
3. Başkan 

 
18. Genel Kurul  
 

1. Genel Kurul, IOC üyelerinin genel toplantısıdır. IOC’nin en üst organıdır. Kararları nihaidir. 
Olağan bir Genel Kurul yılda bir kez toplanır. Olağanüstü Genel Kurul ise Başkanın talebi yada 
üyelerin en az 1/3 oy çokluğu ve yazılı talepleri ile bir araya gelir.  

 
2. Genel Kurulun yetkileri aşağıdadır:  

 
2.1 Olimpik Antlaşmayı onaylar ve değiştirir. 

 
2.2 IOC üyelerini, Onursal Başkanı, Onursal Üyeleri ve Onur üyelerini seçer.  

 
2.3 Başkanı, Başkan Yardımcısını ve IOC Yürütme Kurulu üyelerini seçer.  

 
2.4 Olimpik Oyunlara ev sahipliği yapacak şehri seçer.  

 
2.5 Olağan Genel Kurulun yapılacağı şehri belirler, olağanüstü Genel Kurulun yapılacağı şehri 

ise bizzat Başkan belirler.  
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2.6 IOC hesaplarını ve yıllık raporu onaylar.  

 
2.7 IOC denetçilerini atar. 

 
2.8 NOCs, NOCs’in birlikleri, IFs, IFs’ın birlikleri ve diğer kuruluşların, IOC tarafından tam 

tanınmalarına yada ihraçlarına karar verir.  
 

2.9 IOC üyelerini ihraç eder. Onursal Başkan, Onursal üyeler ve Onur üyelerinin statülerini 
ellerinden alır.  

 
2.10 Kanunlar yada Olimpik Antlaşma tarafından kendisine iletilen tüm meseleler üzerinde karar 

verir, çözüme kavuşturur.  
 

3. Genel Kurul için gerekli sayı IOC toplam üye sayısının yarısı +1’dir. Genel Kurul kararları oy 
çokluğu ile alınır. Ancak Olimpizm Temel Prensipleri yada Olimpik Antlaşmanın kurallarında 
yapılacak değişiklik için Genel Kurula katılan üyelerin 2/3 oy çokluğu gerekmektedir.  

 
4. Her üyenin bir oyu vardır. Gerekli çoğunluğu sağlamak için yapılan hesaplamalarda çekimserlik, 

boş oy yada yanlış doldurulmuş oylar dikkate alınmayacaktır. Vekâlet ile oy kullanma yasaktır. 
Olimpik Antlaşmada tavsiye edildiği üzere yada Başkanın kararı ile yada mevcut üyelerin en az 
¼’ünün talebi ile gizli oylama yapılır. Oyların eşitliği durumunda Başkan karar verecektir.  

 
5. Kural 18.3 ve 18.4’ün şartları, kişi yada ev sahibi şehir için seçimlerde uygulanır. Ancak, sadece 

iki aday kalırsa, daha fazla oy alan aday seçilir.  
 

6. Genel Kurul, IOC Yürütme Kuruluna yetki verebilir.  
 

Kural 18 – Uygulama Metni 
 

1. IOC Yürütme Kurulu, tüm Genel Kurulların organizasyonu, hazırlığı ve ilgili mali hususlarından 
sorumludur.  

 
2. Olağan bir Genel Kurulun tarihleri, IOC üyelerine, Kurul açılış tarihinden en az altı ay önce 

bildirilir. Olağan bir Genel Kurulun gerçekleşeceği, resmi olarak Başkanın emri ile duyurulur. Bu 
duyuru Genel Kurulun açılış tarihinden bir ay önce yapılır. Olağanüstü Genel Kurul yapılacağı 
zaman ise on gün önce bildirilmelidir. Resmi bildiri ekinde Kurulda görüşülecek konular da 
gönderilir.  

 
3. Başkan yada yokluğu durumunda o mevkideki en kıdemli Başkan Yardımcısı, yada onun da 

yokluğunda katılan en kıdemli IOC Yürütme Kurulu üyesi Genel Oturuma Başkanlık eder.  
 

4. Olimpik Antlaşma üzerinde kararlar yada değişikliklere dair Genel Kurulun herhangi kararı, 
Genel Kurul tarafından aksi karar verilmedikçe derhal yürürlüğe girer. Gündemde yer almayan 
bir konu, üyelerin 1/3’ü talep eder yada Başkan izin verirse tartışılabilir.  

 
5. Bir IOC üyesi, aşağıdaki durumlarda oylamaya katılmaktan kaçınmalıdır:  
 

5.1 Olimpik Oyunlara ev sahipliği yapacak bir şehrin oylamasında, aday şehir, vatandaşı olduğu 
ülkesinin bir şehri ise; 
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5.2 Genel Kurul, Olimpik Kongre yada diğer toplantı yada müsabaka düzenlenecek şehrin 

seçimi için yapılan bir oylamada, vatandaşı olduğu ülkenin bir şehri yada yerel yetkilisi aday 
ise; 

 
5.3 Kendisi ile aynı ülkeden bir adayın IOC üyeliğine seçilmesine ilişkin bir oylama ise;  

 
5.4 Kendisi ile aynı ülkeden bir adayın IOC Yürütme Kurulu yada herhangi başka bir makama 

seçilmesine ilişkin bir oylama ise; 
 

5.5 Kendi ülkesi yada NOC’si ile ilgili bir hususta oylama yapılıyorsa; 
 
Çelişki durumunda Başkan, ilgili üyenin oylamaya katılıp katılmayacağına karar verir. 

 
6. Tüm seçimler için kuralları Başkan belirler. Yalnızca Başkanın seçimi için kurallar Yürütme 

Kurulu tarafından belirlenir.  
 
7. Genel Kurul yada oylamaların prosedürüne ilişkin Olimpik Antlaşmada yer almayan herhangi bir 

husus Başkan tarafından belirlenir.  
 

8. Acil bir durumda, IOC üyelerinin oylarına bir önerge sunulur. Bu önerge, Başkan yada IOC 
Yürütme Kurulu tarafından e-posta yada faks dahil yazışma yoluyla iletilir.  

 
9. Tüm toplantıların tutanakları ve Genel Kurula ait diğer kayıtlar Başkanın yetkisinde düzenlenir.  

 
19. IOC Yürütme Kurulu  

 
1. Oluşum 
 

IOC Yürütme Kurulu, Başkan, dört Astbaşkan ve on üyeden oluşur. Üyelerin seçimi Genel 
Kurulun oluşumunu yansıtacaktır. Her seçimde Genel Kurul yukarıdaki prensiplere uyulup 
uyulmadığına bakacaktır.  

 
2. Seçimler, görev süreleri, yeniden görevlendirme ve boşalan makamlar:  
 

2.1 Yürütme Kurulunun bütün üyeleri Genel Kurulda gizli ve oy çoğunluğu ile seçilir.  
 
2.2 Astbaşkanlar ve diğer on üyenin IOC Yürütme Kurulunda görev süreleri dört yıldır. Bir 

üye, seçilmiş olduğu makama bakılmaksızın IOC Yürütme Kuruluna ard arda iki dönem 
hizmet edebilir.  

 
2.3 Kural 19.2.2 uyarınca iki dönem üst üste Yürütme Kurulu üyeliği görevini tamamlayan bir 

üye, en az iki yıllık bir aradan sonra IOC Yürütme Kurulu üyeliğine tekrar seçilebilir. Bu 
kural Başkanlık makamı seçimi için uygulanmaz, bekleme dönemi yoktur.  

 
2.4 Başkanın dışında herhangi boşalmış bir makam varsa, bir sonraki Genel Kurul, dört yıllık 

bir dönem için bu makama bir üye seçer.  
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2.5 IOC Yürütme Kurulunun tüm üyeleri kendilerini seçen Genel Kurulun bitiminde yeni 
görevlerine başlarlar. Görev süreleri, görevlerinin sona ereceği yılın Olağan Genel 
Kurulunda biter.   

 
2.6 Bu Kurula ilişkin “bir yıl”, iki Olağan Genel Kurul arasındaki döneme karşılık gelir.  
 

3. Yetkiler, sorumluluklar ve görevler:  
 

IOC Yürütme Kurulu, IOC’nin genel idaresine ve faaliyetlerinin yönetimine ilişkin sorumluluğu 
üstlenir. Özellikle, aşağıdaki görevleri yerine getirir:  

 
3.1 Olimpik Antlaşmaya riayet edilip edilmediğini takip eder; 
 
3.2 Teşkilatı ile bağlantılı tüm iç yönetim kurallarını onaylar; 
 
3.3 Yıllık hesapları da içeren bir yıllık rapor hazırlar ve bu rapora denetçinin raporunu da ilave 

ederek Genel Kurula sunar; 
 
3.4 Herhangi kural yada uygulama metni üzerinde yapılacak değişikliklere dair Genel Kurula bir 

rapor sunar; 
 
3.5 IOC üyeliğine seçilecek kişilerin isimlerini Genel Kurula sunar;  
 
3.6 Olimpik Oyunları organize etmek üzere adaylıkları kabul etmek ve seçmek için prosedürü 

belirler ve uygular;  
 
3.7 Genel Kurulun gündemini belirler; 
 
3.8 Başkanın teklifi üzerine, Genel Direktörü görevlendirir yada görevine son verir. Tazminatı ve 

cezaları konusunda Başkan karar verir; 
  
3.9 Genel Kurul, IOC Yürütme Kurulu, komisyonlar ve çalışma gruplarının tutanakları dahil tüm 

tutanaklar, hesaplar ve diğer IOC kayıtlarının güvenli bir şekilde korunmasını sağlar; 
  

3.10 Olimpik Antlaşmanın hakkıyla uygulanması ve Olimpik Oyunların en iyi şekilde organize 
edilmesi için gerekli kararları alır ve düzenlemeleri yapar. Bunlara, yasalar, talimatlar, 
kılavuzlar, yönergeler, gereklilikler ve diğer kararlar dahildir ancak bunlarla sınırlı değildir; 

 
3.11 IFs ve NOCs ile en az iki yılda bir kez periyodik toplantılar organize eder. Bu toplantılara, 

IOC Başkanı başkanlık eder. Prosedür ve gündemi de, ilgili birimlere danışarak IOC 
Başkanı belirler; 

 
3.12 IOC’nin onursal payelerini oluşturur ve tevcih eder; 
  
3.13 Kanunlar yada Olimpik Antlaşma tarafından Genel Kurula yada Başkana atfedilmeyen 

görev ve yetkilerin tümünü kullanır.  
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4. Yetki verme: 
 

IOC Yürütme Kurulu, bir yada daha fazla üyesine, IOC komisyonlarına, IOC idari üyelerine, 
diğer kişi ve üçüncü şahıslara yetki verebilir.  

 
Kural 19 – Uygulama Metni  
 
1. Başkan tüm IOC Yürütme Kurulu toplantılarının organizasyonu ve hazırlıklarından sorumludur. 

Tüm yada bir kısım yetkilerini Genel Direktöre devredebilir.  
 

2. IOC Yürütme Kurulu Başkan tarafından çağrıldığı zaman yada üyelerinin çoğunluğunun talebi 
ile toplanır. Bu talep en az on gün önce yapılmalıdır. Bildiride toplantıda görüşülecek konular 
belirtilmelidir.  

 
3. Başkan, yada yokluğunda en kıdemli Astbaşkan, onun yokluğunda ise en kıdemli Yürütme 

Kurulu üyesi IOC Yürütme Kurulu toplantılarına başkanlık eder.  
 
4. IOC Yürütme Kurulunun toplanması için gerekli sayı sekiz’dir. 

 
5. Kararlar oy çokluğu ile alınır.  

 
6. Her üyenin bir oy hakkı bulunmaktadır. Gerekli çoğunluğu elde etmek için yapılan sayımda 

çizilmiş, boş, zarar görmüş, vs oylar geçersiz sayılır. Vekaleten oy kullanılmaz. Olimpik 
Antlaşmada yazdığı şekli ile, yada Başkan buna karar verirse yada mevcut üyelerin en az  
¼’ünün talebi ile gizli oylama yapılır. Oyların eşitliği durumunda kararı toplantının başkanı verir.  

 
7. Bir IOC Yürütme Kurulu üyesi, BLR 18.5’de açıklanan durumlarda oy kullanmaktan 

kaçınmalıdır. Çelişki durumunda, ilgili üyenin oy kullanıp kullanamayacağına Başkan karar verir.  
 

8. IOC Yürütme Kurulu toplantılarına ilişkin Olimpik Antlaşmada yer almayan herhangi bir 
prosedür hususunda Başkan karar verir.  

 
9. IOC Yürütme Kurulu, telekonferans yada video konferans şeklinde toplantı düzenleyebilir.  

 
10. Acil bir durumda, bir önerge yada kararın IOC Yürütme Kurulu tarafından oylanması, faks yada 

e-posta dahil yazışma ile yapılabilir.  
 

11. Tüm toplantı ve işlemlerin tutanakları Başkanın yetkisinde bir arada tutulur.  
 
20. Başkan  

 
1. Genel Kurul, kendi üyeleri arasından gizli oylama ile sekiz yıllık dönem için bir Başkan seçer. 

Dördüncü yılda yenilenir. 
 
2. Başkan IOC’yi temsil eder ve tüm faaliyetlerinden sorumludur.  

 
3. Ortaya çıkan şartlar, Genel Kurulun yada Yürütme Kurulunun karar almasını engelliyorsa, 

Başkan, IOC adına karar alabilir yada bir işi başlatabilir. Bu tür işler yada kararlar, yetkili organ 
tarafından onaylanması üzere derhal sunulmalıdır.  
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4. Eğer Başkan, makamına ilişkin görevlerini sürdüremiyorsa, en yüksek mevkideki Başkan 
Yardımcısı, Başkan görevine geri dönene kadar yada sürekli engeli olduğu durumda bir sonraki 
Genel Oturumda yeni Başkan seçilene kadar Başkanlık görevini sürdürür. Bu seçilen yeni 
Başkan dört yılda bir yenilenmek üzere sekiz yıllığına seçilir.  

 
Kural 20 – Uygulama Metni 
 
1. Başkanlık seçimi için adaylıklar, seçimin yapılacağı Genel Kurulun açılış tarihinden üç ay önce 

açıklanmalıdır. Ancak, Yürütme Kurulu gerekli gördüğünde bu son tarih üzerinde değişiklik 
yapabilir.  

 
2. Kural 20.3’de açıklanan hariç, Başkan Olimpiyat döneminin ikinci yılında Genel Kurul tarafından 

seçilir. 
 
21. IOC Komisyonları  

 
IOC Komisyonları, Genel Kurula, IOC Yürütme Kuruluna yada Başkana tavsiyede bulunmak amacı 
ile oluşturulmuştur. Başkan gerekli gördüğünde sürekli, daimi yada çalışma grubu şeklinde 
komisyonlar kurabilir. Olimpik Antlaşma yada Yürütme Kurulu tarafından koyulan özel kurallar ile 
aksi açıkça belirtilmedikçe,  Başkan, komisyonların görev sürelerine, üyelerin isimlerine ve 
görevlerini yerine getirdiklerini düşündükleri an dağılmalarına karar verir. Olimpik Antlaşma yada 
Yürütme Kurulu tarafından koyulan özel kurallar ile aksi açıkça belirtilmedikçe,   Başkanın ön 
muvaffakatı olmadan komisyon yada çalışma grubu toplantıları yapılamaz. Başkan mevkisi gereği 
komisyon ve çalışma gruplarının üyesidir ve toplantılardan birisine katıldığı zaman önceliğe sahiptir.  
 
Kural 21- Uygulama Metni 
 
1. IOC Sporcu Komisyonu: 

 
IOC Sporcu Komisyonunun çoğunluğu sporculardan oluşacaktır ve Olimpik Oyunlara katılan 
sporcular tarafından seçileceklerdir. Seçim, Olimpiyat Oyunları ve Olimpik Kış Oyunları 
esnasında IOC Yürütme Kurulu tarafından onaylanan kurallar doğrultusunda Sporcu 
Komisyonuna danışılarak gerçekleştirilecektir ve seçimin yapılacağı Olimpik Oyunlardan en az 
bir yıl önce IFs ve NOCs’e bildirilecektir. IOC Sporcu Komisyonunun tüm kural ve prosedürleri, 
IOC Sporcu Komisyonuna danışıldıktan sonra IOC Yürütme Kurulu tarafından onaylanacaktır.  
 

2. IOC Etik Komisyonu: 
 

IOC Etik Komisyonu, Kural 22 ve BLR22’ye göre oluşturulur.  
 

3    IOC Atama Komisyonu:  
 

 IOC üyeliği için sunulan tüm adaylıkları incelemek üzere, BLR 16.2.3 uyarınca bir IOC Atama 
Komisyonu oluşturulacaktır. IOC Atama Komisyonunun tüm kural ve prosedürleri, IOC Atama 
Komisyonuna danışıldıktan sonra IOC Yürütme Kurulu tarafından onaylanacaktır.  

 
4 Olimpik Dayanışma Komisyonu: 

 
Olimpik Dayanışma Komisyonu Kural 5 ve BLR 5’de bahsi geçen konuları uygulamak üzere 
kurulur.  
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5 Aday şehirler için Değerlendirme Komisyonu: 
 

Olimpiyat Oyunları ve Olimpik Kış Oyunlarına ev sahipliği yapmak üzere başvuran şehirlerin 
adaylıklarını incelemek üzere Başkan, BLR 34.2.2 uyarınca aday şehirler için iki değerlendirme 
komisyonu kurar.  

 
     6 Olimpik Oyunlar Koordinasyon Komisyonları: 
 

Olimpik Oyunların organizasyonunun gelişimini ve IOC, OCOGs, IFs ve NOCs arasındaki 
işbirliğini desteklemek amacı ile Başkan, Kural 38 BLR 38 uyarınca Koordinasyon Komisyonunu 
kurar.  
 

   7      IOC Tıbbi Komisyonu: 
 

   7.1 Başkan aşağıdaki görevleri üstlenecek bir tıbbi komisyon kurar:  
 

7.1.1 Özellikle Olimpik Oyunlar vesilesi ile Dünya Anti-doping Yasası ve IOC Anti-
doping kurallarını uygular; 
 

       7.1.2 Sporcuların tıbbi ve sağlık konularına ilişkin ayrıntılı açıklamalarda bulunur.  
 

7.2 Tıbbi Komisyon üyeleri, Olimpik Oyunlarda bir NOC’nin delegasyonu içinde herhangi 
tıbbi görev alamaz yada ilgili NOC delegasyonu üyeleri tarafından Dünya Anti-doping 
Yasasına uyulmadığı konusunda tartışmalara katılamaz.  

 
8 Prosedür: 
 

Her IOC Komisyonuna bir IOC üyesi başkanlık eder. IOC Komisyonları, toplantılarını 
telekonferans yada videokonferans şeklinde yapabilir.  

 
22. IOC Etik Komisyonu  
 

IOC Etik Komisyonu, Etik Yasasının da dahil olduğu bir etik prensipler çerçevesi oluşturmak ve 
güncelleştirmekle yükümlüdür. Bu Yasa, Olimpik Antlaşmanın değer ve prensiplerine dayalı 
bütünleyici parçasıdır. Ayrıca, Etik Yasasını ihlal etmek de dahil, bu etik prensiplere uyulmaması ile 
bağlantılı şikayetleri araştırır ve gerekirse, verilecek cezalar konusunda IOC Yürütme Kuruluna 
teklifler sunar.  
 
Kural 22 – Uygulama Metni 
 
1  IOC Etik Komisyonunun oluşumu ve işleyişi  statülerinde açıklanmıştır.  
 
2  Etik Yasasında meydana gelecek değişiklikler, IOC Etik Komisyonu statüleri ve IOC Etik 
Komisyonu kaynaklı kural yada uygulamadaki şartlar IOC Yürütme Kurulu onayına sunulur.  

 
23.  Tedbirler ve Cezalar  

 
Olimpik Antlaşma, Dünya Anti-doping Yasası yada diğer herhangi kanunun ihlalinde, Genel Kurul, 
IOC Yürütme Kurulu veya Disiplin Komisyonu tarafından alınabilecek tedbir ve cezalar 2.4’te 
açıklandığı şekli ile aşağıdadır:  
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1. Olimpik Hareket dahilinde:  

 
1.1. IOC üyeleri, Onursal Başkan, onursal üyeler ve onur üyelerine ilişkin:  

 
a) IOC Yürütme Kurulu tarafından verilen bir kınama; 

 
b) IOC Yürütme Kurulu tarafından verilen belirli bir döneme ait askıya alma/men. Bu men 

cezası, ilgili kişinin üyeliğine ilişkin tüm hak, imtiyaz ve görevleri kapsayabilir.  
 

Yukarıda bahsi geçen cezalar birleştirilebilir. Olimpik Antlaşma yada diğer kuralların 
ihlallerinden bağımsız olarak, eylemleri ile IOC çıkarlarını tehlikeye sokan IOC üyeleri, 
Onursal Başkan, onursal üyeler ve onur üyelerine uygulanabilir.   
  

1.2 IFs’a ilişkin olarak:  
 

a) Olimpik Oyunlar programından çıkarılma: 
• Bir spordan (Genel Kurul), 
• Bir branştan (IOC Yürütme Kurulu), 
• Bir yarıştan (IOC Yürütme Kurulu); 

 
b) Geçici tanınmanın elinden alınması (IOC Yürütme Kurulu); 

 
c) Tam tanınmanın elinden alınması (Genel Kurul). 
 

1.3 IFs’ın birliklerine ilişkin olarak:  
 

a) Geçici tanınmanın elinden alınması (IOC Yürütme Kurulu); 
 

b) Tam tanınmanın elinden alınması (Genel Kurul). 
 

1.4 NOCs’e ilişkin olarak:  
 

a) Askıya alınma/men (IOC Yürütme Kurulu) ; bu gibi bir durumda IOC Yürütme Kurulu, 
ilgili NOC ve sporcuların her vakaya ilişkin akıbetini belirler;  

 
b) Geçici tanınmanın elinden alınması (IOC Yürütme Kurulu); 

 
c) Tam tanınmanın elinden alınması (Genel Kurul); bu gibi bir durumda NOC, kendisine 

bahşedilen buna bağlı tüm haklarını Olimpik Antlaşma uyarınca kaybeder.; 
 
d) Bir Genel Kurul yada Olimpik Kongre (Genel Kurul) organize etme hakkının alınması. 

 
1.5 NOCs’in birliklerine ilişkin olarak:  
 

a) Geçici tanınmanın elinden alınması (IOC Yürütme Kurulu); 
 

b) Tam tanınmanın elinden alınması (Genel Kurul). 
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1.6 Ev sahibi şehir, OCOG ve bir NOC’ye ilişkin olarak:  
 

Olimpik Oyunları organize etme hakkının alınması (Genel Kurul). 
 

1.7 Başvuru sahibi şehirlere, aday şehirlere ve NOC’ye ilişkin olarak:  
 

Olimpik Oyunları organize etmek üzere başvurma ve aday olma hakkının alınması (IOC 
Yürütme Kurulu). 

 
1.8 Diğer tanınan birlik ve kurumlara ilişkin:  

 
a)    Geçici tanınmanın elinden alınması (IOC Yürütme Kurulu);  

 
b)   Tam tanınmanın elinden alınması (Genel Kurul). 

 
2. Olimpik Oyunlar bağlamında, Olimpik Antlaşma, Dünya Anti-doping Yasası yada diğer karar ve 

uygulamaların IOC, IFs veya NOCs tarafından herhangi ihlali durumunda (bunlara IOC Etik 
Yasası, uygulamadaki kamu kuralları ve kaideleri ile her şekilde yanlış davranışlar dahildir 
ancak bunlarla sınırlı değildir): 

 
2.1 Ferdi yarışmacılar ve takımlara ilişkin olarak:  
 
      Müsabakalara geçici yada sürekli katılamama veya Olimpik Oyunlardan ihraç, diskalifiye 

yada akreditasyonun iptali; diskalifiye yada ihraç durumunda, Olimpik Antlaşmanın ihlaline 
bağlı elde edilen madalya ve belgeler IOC’ye iade edilir. Buna ek olarak, IOC Yürütme 
Kurulunun takdirine bağlı olarak, bir yarışmacı yada takım, Olimpik Oyunlarda elde edilen 
diğer avantaj yada sıralamalarını kaybedebilir; bu durumda, kazanılmış olan madalya ve 
belgeler IOC’ye (Yürütme Kurulu) iade edilir; 

 
2.2 Resmi görevli, idareci, hakem, jüri üyeleri ve diğer delegasyon üyelerine ilişkin olarak: 
  

Olimpik Oyunlara geçici yada sürekli katılamama veya ihraç (IOC Yürütme Kurulu); 
 
2.3 Tüm akrediteli kişilere ilişkin olarak:  
 

Akreditasyonlarının iptali (IOC Yürütme Kurulu); 
 
2.4 IOC Yürütme Kurulu konu ile ilgili yetkilerini bir Disiplin Komisyonuna devredebilir.  
 

3.   Herhangi bir tedbir yada cezayı uygulamadan önce, yetkili IOC organı bir uyarıda bulunabilir.  
 
4.  Tüm ceza ve tedbirler, IOC, NOCs ve IFs dahil tüm diğer ilgili birimlerin haklarını ihlal etmeksizin 

uygulanır.  
 
Kural 23 – Uygulama Metni 

 
1 . Herhangi bir tedbir yada cezaya gidecek vakaya ilişkin soruşturma, IOC Yürütme Kurulu 

tarafından yönetilir. IOC Yürütme Kurulu, bu bağlamda tüm yada kısmen yetkilerini devredebilir.  
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2.  Bir soruşturma boyunca IOC Yürütme Kurulu soruşturma ile bağlantılı herhangi bir kimsenin 
kurum üyeliği yada statüsünden kaynaklanan görev, hak ve ayrıcalıklarını geçici olarak elinden 
alabilir.  

 
3.   Bir birey, takım yada tüzel kişiye IOC Yürütme Kurulunun tedbir yada ceza uygulayabilmesi için 

o birey, takım yada tüzel kişinin dinlenme hakkı vardır. Bu şart bağlamında dinlenme hakkına, 
ithamlara dair haberdar edilme, fiilen dinlenme ve yazılı savunma verme dahildir.  

 
4. Genel Kurul, IOC Yürütme Kurulu veya Kural 23.2.4’de bahsi geçen disiplin komisyonu tarafından 

karara bağlanan tedbir yada ceza, ilgili tarafa yazılı olarak bildirilecektir.  
 
5.  Tüm tedbir ve kararlar, yetkili organ aksi karar almadıkça, derhal yürürlüğe girer.  

 
24. Diller  
 

1. IOC resmi dilleri Fransızca ve İngilizce’dir.  
 
2. Genel Kurullarda, Fransızca, İngilizce, Almanca, İspanyolca, Rusça ve Arapça simültane 

tercüme sağlanmalıdır.  
 

3. Olimpik Antlaşma ve diğer IOC dokümanlarının İngilizce ve Fransızca metinleri arasında bir 
uyuşmazlık varsa, aksi açık bir yazılı kayıt bulunmuyorsa, Fransızca metin geçerli olacaktır.  

 
25.  IOC Kaynakları  
 

1. IOC bağış ve vasiyet kabul edebilir, görevlerini icra etmesini sağlayacak her türlü başka kaynak 
arayabilir. Televizyon, sponsorluk, lisans ve Olimpik mülkiyet hakları dahil olmak üzere, ancak 
bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, tüm ticari hakların kullanımından ve Olimpik Oyunların 
düzenlenmesinden elde edilen gelirleri alır.  

 
2. Olimpik Hareketin gelişimi için IOC, televizyon haklarından kaynaklanan gelirlerin bir bölümünü 

IFs’a, Olimpik Dayanışma ile birlikte NOCs’e ve OCOGs’e bırakabilir.  
 
26. Uluslararası Federasyonların (IFs) Tanınması  
 

IOC, Olimpik Hareketi geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacı ile, dünya çapında bir yada birden çok 
spor dalını yöneten ve bu sporların ulusal düzeyde idaresini üstlenmiş federasyon/kuruluşları 
himayesinde bir araya toplayan uluslararası hükümet dışı örgütleri “Uluslararası Federasyonlar” 
olarak tanıyabilir.  
 
Olimpik Hareket içinde IFs’ın statüleri, uygulamaları ve faaliyetleri Olimpik Antlaşma ile uyumlu 
olmalıdır. Buna, Dünya Anti-doping Yasasına uyum da dahildir. Yukarıda açıklananların yanı sıra, 
her IF kendi sporunun yönetiminde bağımsızlığını ve özerkliğini korur.  

 
27. Olimpik Hareket İçinde Uluslararası Federasyonların (IFs) Rolü ve Misyonu 
 

1 Olimpik Hareket içinde IFs’ın rolü ve misyonu aşağıdaki gibidir:  
 
1.1 Olimpik ruha uygun olarak, ilgili spor dallarında kuralları saptamak, yürürlüğe koymak ve 

uygulanmasını sağlamak; 
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1.2 Kendi spor dallarının dünya çapında gelişmesini sağlamak; 
 
1.3 Özellikle Olimpizm ve Olimpik eğitimi yaygınlaştırmak yoluyla Olimpik Antlaşmada 

belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak; 
 
1.4 Olimpik Oyunların organize edilmesine ilişkin adaylıklar, özellikle ilgili sporlar alanlarının 

teknik hususları konusunda fikirlerini ifade etmek; 
 
1.5 Olimpik Oyunlarda yarışmalara katılabilme kriterlerini Olimpik Antlaşmaya uygun olarak 

saptamak ve IOC’nin onayına sunmak; 
 
1.6 Olimpik Oyunlarda ve IOC himayesinde gerçekleştirilen Oyunlarda kendi sporlarının 

teknik kontrol ve yönetim sorumluluğunu üstlenmek; 
 
1.7 Olimpik Dayanışma programlarının uygulanmasına teknik yardım sağlamak. 
 

2 Bunlara ek olarak IFs’ın aşağıdaki hakları bulunmaktadır:  
 

2.1 Olimpik Antlaşma ve Olimpik Hareket’e ilişkin IOC’ye teklif götürmek; 
 
2.2 Olimpik Kongrelerin hazırlık çalışmalarında işbirliği yapmak; 

 
2.3 IOC’nin talebi üzerine, IOC Komisyonlarının faaliyetlerine katılmak. 

 
Bölüm 4  
 
Milli Olimpik Komiteler (NOCs)  
 
28.  NOCs’in Rolü ve Misyonu  

 
1  NOCs’in misyonu, Olimpik Antlaşmaya uygun olarak kendi ülkelerinde Olimpik Hareketi 

geliştirmek ve korumaktır.  
 
2   NOCs’in rolü:  

 
2.1 Olimpik eğitim programlarını her seviyede, okul ve üniversitelerin programlarındaki Beden 

Eğitimi ve Spor derslerinde uygulayarak Olimpizm’in temel ilkelerini ve değerlerini kendi 
ülkelerinde yaymak ve Ulusal Olimpik Akademilerin ve Olimpik Müzelerin kurulmasını ve 
Olimpik Hareketle bağlantılı kültürel programların gerçekleştirilmesini desteklemek; 

  
2.2 Ülkelerinde Olimpik Antlaşmaya uyulmasını sağlamak; 
 
2.3 Yüksek performans sporunun yanı sıra herkes için sporu da desteklemek; 
 
2.4 Kurslar düzenleyerek sporda yönetici kadrolarının yetiştirilmesine yardımcı olmak ve 

Olimpizm temel ilkelerinin yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak;  
 
2.5 Sporda her türlü ayrım ve şiddete karşı tedbir almak; 
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2.6 Dünya Anti-doping Yasasını onaylamak ve uygulamak.  
3. NOCs, Olimpik Oyunlarda ve IOC himayesindeki bölgesel, kıtasal ve dünya çapında çok sporlu 

yarışmalarda ülkelerinin temsili konusunda tek yetkilidir. Ayrıca her NOC, sporcu göndermek 
kaydıyla Olimpiyat Oyunlarına katılmak zorundadır.  

 
4. NOCs, kendi ülkelerinde Olimpik Oyunlar düzenlemek üzere başvuracak şehrin belirlenmesinde 

tek yetkilidir.  
 
5. Görevini icra etmek üzere, NOCs hükümet birimleri ile işbirliği yapabilirler ve bununla uyumlu 

bağlantılar kurabilirler.  Ancak, Olimpik Antlaşmaya ters düşecek herhangi bir faaliyet 
girişiminde bulunamazlar. NOCs aynı zamanda sivil toplum kuruluşları ile de işbirliği yapabilirler.  

 
6. NOCs özerkliklerini korumalı ve Olimpik Antlaşmaya uymalarını engelleyecek her türlü siyasi, 

hukuksal, dini ve ekonomik baskıdan uzak durmalıdırlar.  
 
7. NOCs aşağıdaki haklara sahiptirler:  
 

7.1 Kendilerini “Milli Olimpik Komiteler” (“NOCs”) olarak tanımlamak ve adlandırmak. Bu 
tanımlama yada adlandırma isimlerinin içinde geçecektir; 

 
7.2 Olimpik Antlaşmaya uygun olarak Olimpik Oyunlara sporcu, takım görevlileri ve diğer 

takım personelini göndermek; 
 
7.3 Olimpik Dayanışmanın desteğinden yararlanmak; 
 
7.4 Kural 7-14 ve BLR 7-14’e uygun olarak IOC tarafından yetkilendirildiği şekilde bir takım 

Olimpik mülkiyeti kullanmak; 
 
7.5 Bölgesel Oyunlar dahil, IOC himayesindeki faaliyetlerde yer almak; 
 
7.6 IOC tarafından tanınan NOCs’in birliklerine bağlı olmak; 
 
7.7 Olimpik Oyunların organizasyonu dahil, Olimpik Antlaşma ve Olimpik Harekete ilişkin 

IOC’ye teklifler götürmek; 
 
7.8 Olimpik Oyunların organizasyonuna ilişkin adaylıklara dair fikirlerini beyan etmek; 
 
7.9 IOC’nin talebi üzerine IOC Komisyonlarının faaliyetlerine katılmak; 
 
7.10 Olimpik Kongrelerin hazırlıklarında işbirliği yapmak; 
 
7.11 Olimpik Antlaşma ve IOC tarafından kendilerine verilen diğer hakları kullanma. 
 

8. IOC, NOCs’in görevlerini yerine getirmeleri için çeşitli departmanlar ve Olimpik Dayanışma 
aracılığı ile NOCs’e yardımlarda bulunur.  

 
9. Olimpik Antlaşmanın ihlali durumunda alınan tedbirler ve verilen cezaların dışında IOC Yürütme 

Kurulu, bir NOC’nin ülkesinde Olimpik Hareketi koruyabilmek için gerekli her türlü kararı alabilir. 
İlgili ülkede anayasa, herhangi kanun/kural, hükümet yada başka amaçlı diğer kuruluşların 
edinimleri, NOC’nin faaliyetlerini kısıtlama yada durdurma yönünde ise, o NOC’nin tanınmasının 
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askıya alınması veya etkinliklerden uzaklaştırılması buna dahildir. Böyle bir karar alınmadan 
önce, IOC Yürütme Kurulu NOC’ye dinlenme hakkı tanıyabilir.  

 
29. NOCs’in Oluşumu  

 
1. Oluşumları ne şekilde olursa olsun NOCs aşağıdakileri kapsamalıdır:  

 
1.1 Ülkelerinde mevcut tüm IOC üyeleri (eğer varsa). Bu üyeler, NOC’nin Genel Kurullarında oy 

kullanma hakkına sahip olacaklardır. Ayrıca, kural 16.1.1.1’de bahsi geçen ülkedeki IOC 
üyeleri, mevkileri icabı NOC’nin Yönetim Kurulunda oy hakkı olan üyeler statüsündedirler;  

 
1.2 Olimpik Oyunlar programında yer alan IFs’a bağlı tüm ulusal federasyonlar yada temsilcileri; 

 
1.3 Faal sporcular yada Olimpik Oyunlara katılmış eski sporcular; ancak, eski sporcular, 

görevlerinden en geç katılmış oldukları son Olimpik Oyunları izleyen üçüncü Olimpiad’ın 
sonunda çekilmek zorundadırlar.  

 
2. NOCs aşağıdakileri üyeliğe alabilirler:  

 
2.1 IOC’nin tanıdığı IFs’a bağlı olan ancak, sporları Olimpik Oyunlar programında yer almayan 

ulusal federasyonlar; 
 
2.2 Çok sporlu topluluklar ve spora yönelik diğer örgütler, bunların temsilcileri, NOC’nin 

etkinliğini arttırabilecek yada spora ve Olimpizme seçkin hizmette bulunmuş vatandaşlar. 
 

3. NOC ve Yönetim Kurulunda oy kullananların çoğunluğu Olimpik Spor federasyonları veya 
temsilcilerinden oluşacaktır. Olimpik Oyunlara ilişkin hususlarda sadece NOC Yönetim Kurulu 
ve yukarıda paragraf 1,2’de bahsi geçen ulusal federasyonların oyları dikkate alınacaktır. Ancak 
IOC Yürütme Kurulunun onayına bağlı olarak, bir NOC, Olimpik Oyunlara ilişkin hususlarda oy 
kullanabileceklerin yanı sıra, paragraf 1.1’de bahsi geçen ülkedeki IOC üyelerini ve paragraf 
1.3’de bahsi geçen faal yada eski sporcuları oy kullanacaklar listesine dahil edebilir.  

 
4. Hükümetler yada yerel yetkililer NOC üyesi atayamazlar. Ancak, NOC kendi salahiyetinde, bu 

kuruluşların temsilcilerini üye olarak seçme kararı alabilir.  
 

5. Bir NOC’nin yasal yetki alanı, kurulu olduğu ve merkezinin bulunduğu ülkenin sınırları ile 
örtüşmelidir.  

 
Kural 28 – 29 – Uygulama Metni  
 

1. NOC olarak tanınma prosedürü: 
 
1.1 NOC olarak tanınmak üzere başvuran bir ulusal spor kurumu IOC’nin onayına bir dosya 

sunar. Bu dosyada, adayın kural 29 ve BLR 28 ve 29’da öngörülen ve Olimpik Antlaşmada 
açıklanan tüm şartları yerine getirmesi lazımdır.  

 
1.2 NOC’ye bağlı ulusal federasyonların, yarışma organize ederek, yarışmalara katılarak ve 

sporcularına eğitim programı uygulayarak gerçek ve sürekli spor faaliyetinde 
bulunduklarının kanıtını sunmaları gerekir. Bir NOC, her spor branşı için bir IF tarafından 
yönetilen birden fazla ulusal federasyonu tanıyamaz. Seçmiş oldukları bu ulusal 

 34 



federasyonlar veya temsilcileri, NOC’nin ve yürütme organının oy çoğunluğunu almış 
olmalıdırlar. NOC’ye bağlı en az beş ulusal federasyon Olimpik Oyunlar programına dahil 
IFs’a bağlı olmalıdır.  

 
1.3 Bir NOC’nin tanınması için, başvuru sahibi NOC’nin tüzüğünün IOC Yürütme Kurulu 

tarafından onayı şarttır. Aynı şart, NOC tüzüğünde gerçekleştirilecek herhangi değişiklik için 
de geçerlidir. Bu tüzükler, daima Olimpik Antlaşmaya uygun olmalıdır. NOC tüzüğünde 
herhangi bir yorum farkı olursa yada tüzük ile Olimpik Antlaşma arasında bir çelişki ortaya 
çıkarsa, Olimpik Antlaşma geçerli olacaktır.  

 
1.4 Her NOC, tüzüğüne uygun olarak yılda en az bir kez üyelerinin katılımı ile Genel Kurul 

düzenlemelidir. NOC özellikle, Genel Kurul gündemine yıllık raporların sunumu, 
denetlenmiş mali beyanlar ve gerektiğinde idari biriminde görev alacakların seçimini dahil 
ederler.  

 
1.5 Bir NOC’nin idari biriminin yetkilileri ve üyeleri, NOC’nin tüzüğüne göre dört yıllık bir dönem 

için seçilir. Tekrar seçilme hakları da vardır.  
 
1.6 Bir NOC’nin üyeleri, profesyonel spor yöneticileri hariç, hizmetlerinin karşılığı olarak 

herhangi prim yada katkı payı alamazlar. Görevlerini yerine getirirken, seyahat, konaklama, 
vs masrafları karşılanabilir.  

 
1.7 Bir NOC’nin tanınmasının iptali, kendisine Olimpik Antlaşma yada IOC tarafından verilen 

hakların elinden alınmasını gerektirir.  
 

2 Milli Olimpik Komitelerin ( NOCs ) Görevleri; 
 

NOCs aşağıdaki görevleri icra ederler:  
 
2.1 Olimpik Oyunlarda ve IOC himayesindeki bölgesel, kıtasal ve dünya çapında çok sporlu 
yarışmalarda, ilgili delegasyonlarını görevlendirir, örgütler ve yol gösterir. İlgili ulusal 
federasyonları tarafından teklif edilen sporcuların katılımlarına karar verirler. Bu seçim, sadece 
sporcuların performansına göre değil aynı zamanda ülkesinin sporcu gençliğine örnek olabilme 
yeterliliğine de dayanır. NOCs, ulusal federasyonlar tarafından teklif edilen katılımlar/kayıtların 
Olimpik Antlaşma şartlarına uygun olmasını garantilemelidirler.  
 
2.2 Delegasyon üyelerinin ekipman, ulaşım ve konaklamalarını karşılarlar. Ölüm, sakatlık, 
hastalık, tıbbi-farmakolojik masraflar ve üçüncü taraf yükümlülüğü risklerine karşı sorumluluğu 
yeterli düzeyde karşılayacak sigorta yaptırırlar. Delegasyon üyelerinin davranışlarından 
sorumludurlar.  
 
2.3 Olimpik Oyunlar ve bunlara ilişkin tüm yarışma ve seremonilerde, delegasyon üyeleri 
tarafından kullanılacak ekipman ve giyilecek kıyafet – formaları tanımlama ve belirleme 
konusunda tek yetkilidir. 
 
Sadece NOC’ye ait olan bu yetki, sporcuların fiili spor yarışmalarında kullandığı özel ekipmanı 
kapsamaz. Bu kural çerçevesinde özel ekipman, özel nitelikleri sebebi ile sporcuların başarısını 
önemli ölçüde etkilediği  ilgili NOC tarafından da kabul edilen ekipman ile sınırlı tutulur. Bu tür 
bir ekipmanın herhangi bir reklama konu olması, Olimpik Oyunlara açık yada örtülü şekilde 
atıfta bulunması durumunda NOC’nin onayına sunulmalıdır.  
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3 Tavsiyeler: 
 

NOC’lere aşağıdakiler tavsiye edilir:  
 

3.1 Olimpik Hareketi yaygınlaştırmak amacı ile, düzenli olarak – mümkünse her yıl- bir 
Olimpik Gün yada Olimpik Hafta düzenlemek; 

 
3.2 Etkinlikleri çerçevesinde, spor ve Olimpizm alanlarında kültür ve sanatı yaymak; 
 
3.3 Olimpik Dayanışma programlarına katılmak; 
 
3.4 Olimpizm temel prensipleri doğrultusunda mali kaynaklar aramak. 

 
30.  Ulusal Federasyonlar  

 
NOC tarafından tanınmak ve üyeliğe kabul edilmek için bir ulusal federasyonun belirli, fiili ve sürekli 
bir spor faaliyetini yürütmesi, IOC’nin tanıdığı bir IF’a bağlı olması ve faaliyetlerinde hem Olimpik 
Antlaşmaya hem de IF’un kurallarına uygun davranması gerekir.  
 

31. NOC’nin Ülkesi ve Adı 
 
1. Olimpik Antlaşmada “ülke” sözcüğü uluslararası topluluğun tanıdığı bağımsız bir Devleti ifade 

eder.  
 

2. NOC’nin adı, ülkesinin kapladığı alan ve geleneğini yansıtmalı ve IOC Yürütme Kurulu 
tarafından onaylanmalıdır.  

 
32. Bir NOC’nin Bayrağı, Amblemi ve Marşı 
 

Olimpik Oyunlar dahil NOC’nin tüm faaliyetlerinde kullanılacak olan bayrak, amblem ve marş IOC 
Yürütme Kurulu tarafından onaylanmalıdır.  

 
Bölüm 5  
 
    Olimpik Oyunlar  
 
OLİMPİK OYUNLARIN DÜZENLENMESİ, ORGANİZASYONU VE YÖNETİMİ 
 
33. Olimpik Oyunların Düzenlenmesi  

 
1. Olimpiyat Oyunları, bir Olimpiyat döneminin ilk yılında, Olimpik Kış Oyunları ise üçüncü yılında 

düzenlenir.  
 

2. Olimpik Oyunları düzenleme onuru ve sorumluluğu, IOC tarafından Olimpik Oyunlara ev sahipliği 
yapacak olan şehre verilir.  

 
3. Olimpik Oyunların tarihleri IOC Yürütme Kurulu tarafından tespit edilir.  
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4. Olimpik Oyunların düzenlenmesi gereken yılda düzenlenmediği takdirde, IOC’nin hakları ihlal 
edilmeksizin, ev sahibi şehrin hakları iptal edilir. 

 
5. Olimpik Oyunların düzenlenmesi sonucu, ev sahibi ülkenin NOC’den, OCOG’den yada ev sahibi 

şehrinden arda kalanlar, Olimpik Hareket ve sporun gelişmesi için kullanılacaktır.  
 

Kural 33 – Uygulama Metni 
 
       Olimpik Oyunların yarışmalarının süresi 16 günü geçmeyecektir.  
 
34.  Ev Sahibi Şehrin Seçimi  
 

1. Ev sahibi şehrin seçimi Genel Kurula aittir.  
 
2. Seçimlerin gerçekleştirileceği Genel Kurula kadarki dönemde takip edilecek prosedürü IOC 

Yürütme Kurulu belirler. İstisnai durumlar hariç, bu seçim Olimpik Oyunlardan yedi yıl önce 
gerçekleştirilir.  

 
3. Herhangi başvuru sahibi şehrin ülkesinin hükümeti, IOC’ye yasal bağlayıcı bir belge sunarak 

söz konusu hükümet ve yerel yönetimlerinin Olimpik Antlaşmaya uyacaklarını ve saygı 
göstereceklerini garanti eder.  

 
4. Ev sahibi şehrin seçimi, ilgili Olimpik Oyunların organizasyonuna aday şehir göstermemiş olan 

bir ülkede yapılır.  
 
Kural 34 – Uygulama Metni 
 

1 Olimpik Oyunlara ev sahipliği yapmak üzere başvurular – Başvuru Sahibi Şehirler: 
 
1.1 Kabul edilebilir olması açısından, Olimpik Oyunları düzenlemek üzere herhangi bir şehir 

tarafından yapılan herhangi bir adaylık başvurusu,  ilgili NOC tarafından onaylanmalıdır. 
Bu onaydan sonra o şehir başvuru sahibi şehir olarak kabul edilir.  

 
1.2 Olimpik Oyunlara ev sahipliği yapmak üzere başvuru sahibi şehrin ilgili yerel yetkilisi, 

ülkenin NOC’si tarafından onaylanmış başvuru belgesini IOC’ye sunmalıdır. Bahsi geçen 
yerel yetkililer ve NOC, Olimpik Oyunların IOC’nin talep ettiği şartlara uygun olarak 
gerçekleştirilmesini garantilemelidirler.  

 
1.3 Aynı Olimpik Oyunlar için, aynı ülkeden birkaç potansiyel aday şehir varsa, ilgili ülkenin 

NOC’si tarafından seçilen sadece bir şehir başvurabilir.  
 
1.4 Bir şehrin Olimpik Oyunlara ev sahipliği yapmak üzere IOC’ye başvuruda 

bulunulmasından itibaren başvuruda bulunan şehrin NOC’si, başvuruya ilişkin tüm 
eylemlerden ve hatta şehrin Olimpik Oyunlara ev sahipliği yapması üzere aday seçilmesi 
durumunda adaylığının denetim ve idaresinden sorumludur.  

 
1.5 Her başvuru sahibi şehir, Olimpik Antlaşma ve IOC Yürütme Kurulu tarafından öngörülen 

tüm kural ve kaideler ile ilgili IFs’ın teknik normlarına uymak zorundadırlar.  
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1.6 Tüm başvuru sahibi şehirler, IOC Yürütme Kurulunun belirlediği ve yetkisinde yürütülen 
aday kabul prosedürüne uymalıdır. IOC Yürütme Kurulu hangi şehirlerin aday şehir olarak 
kabul edileceğine karar verir.  

 
2 Aday Şehirler – Değerlendirme:  
 

2.1 Aday şehirler, IOC Yürütme Kurulu tarafından uygun olduklarına karar verilen ve seçim 
için Genel Kurula sunulan şehirlerdir.  

 
2.2 Başkan, her Olimpik Oyunlar için aday şehirleri değerlendirmek üzere bir Değerlendirme 

Komisyonu atar. Bu Komisyonlarda IOC üyeleri, IFs’ın temsilcileri, NOCs’in temsilcileri, 
Sporcu Komisyonu temsilcisi ve Uluslararası Paralimpik Komite (IPC) temsilcisi yer alır. 
Aday şehirlerin vatandaşlığını taşıyanlar Değerlendirme Komisyonu üyesi olamazlar. 
Değerlendirme Komisyonu uzman yardımı alabilir.  

 
2.3 Her değerlendirme Komisyonu, tüm aday şehirlerin adaylıkları üzerinde çalışır, müsabaka 

yerlerini ziyaret eder ve Olimpik Oyunlara ev sahipliği yapacak şehrin seçileceği Genel 
Kurulun açılışından bir ay önce adaylıklar konusunda IOC üyelerine yazılı rapor sunar.  

 
2.4 Her Aday şehir, IOC Yürütme Kurulunca talep edildiği üzere, mali garantiler 

sağlayacaktır. Bu garantilerin şehrin kendisi tarafından mı, diğer yerel, bölgesel yada 
ulusal kamu yetkilileri tarafından mı, yoksa herhangi üçüncü taraflarca mı sağlanacağına 
da IOC Yürütme Kurulu karar verecektir. 

 
3 Ev sahibi şehrin seçimi – Ev Sahibi Şehir Kontratının icrası 

 
3.1 Değerlendirme Komisyonu tarafından raporun sunulmasını müteakip IOC Yürütme 

Kurulu, seçim için Genel Kurula oylamaya sunulması üzere belirledikleri adayların nihai 
listesini çıkarır.  

 
3.2 Ev sahibi şehrin seçimi, Genel Kurulun Değerlendirme Komisyonu raporunu 

incelemesinden sonra yapılır.  
 
3.3 IOC, Ev Sahibi Şehir ve NOC ile yazılı bir mutabakata varır. Bu anlaşma, yaygın olarak 

“Ev Sahibi Şehir Kontratı” olarak adlandırılır. Bu anlaşma, ev sahibi şehrin seçiminden 
itibaren taraflarca uygulamaya koyulur.  

 
35. Olimpik Oyunların yeri, alanlar, yarışma yerleri 

 
1. IOC Yürütme Kurulu, bazı yarışmaların aynı ülke içinde ancak farklı şehir yada yerde 

yapılmasına izin vermediği sürece, tüm spor yarışmaları Olimpik Oyunlar Ev sahibi şehrinde 
gerçekleştirilir. Açılış ve kapanış törenleri, ev sahibi şehirde yapılır. Diğer herhangi spor yada 
müsabakanın yeri, bölgesi veya alanı, IOC Yürütme Kurulu tarafından onaylanmalıdır.   

 
2. Olimpik Kış Oyunlarına ilişkin, eğer bir spor dalının yada müsabakasını organizasyonu coğrafik 

yada topografik sebeplerden dolayı ev sahibi şehrin ülkesinde yapılmaya müsait değilse, IOC 
istisnai olarak o yarışmanın sınır komşusu bir ülkede yapılmasına izin verebilir.  
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Kural 35 – Uygulama Metni 
 
1. Herhangi bir disiplin, müsabaka yada diğer spor yarışmasının ev sahibi şehirden başka bir şehir 

yada yerde yapılmasına ilişkin talep, en geç, Değerlendirme Komisyonunun aday şehirleri 
ziyaretinden önce yazılı olarak IOC’ye bildirilmelidir.  

 
2. Olimpik Oyunların organizasyonu ve medya yayını, ev sahibi şehirde, yakınında yada başka 

yarışma alanlarında aynı anda gerçekleştirilen diğer bir müsabaka ile bozulmamalı / 
zayıflatılmamalıdır.  

 
36.  Organizasyon Komitesi (OCOG) 

 
Olimpik Oyunların organizasyonu, ev sahibi şehrin yanı sıra NOC’ye verilir. Bu sebeple kurulacak 
olan Organizasyon Komitesinin (OCOG) kuruluşundan NOC sorumlu olacaktır. OCOG 
kuruluşundan itibaren direk olarak IOC Yürütme Kuruluna karşı sorumlu olacaktır.  
 
Kural 36 – Uygulama Metni  
 
1 OCOG kendi ülkesinde tüzel kişilik taşıyacaktır.  
 
2. OCOG’nin yürütme organı (icra kurulu) aşağıdakileri kapsar:  
 
 — Kural 16.1.1.1’de bahsi geçen ülkedeki IOC üyesi yada üyeleri; 
 — NOC Başkanı ve Genel Sekreteri; 
 — Ev sahibi şehir tarafından atanan ve şehri temsil eden en az 1 üye. 
 
OCOG yürütme organına aynı zamanda yerel yetkililer ve şehrin ileri gelen kişileri dahil olabilir.  
 
3.  Oluşumundan tasviyesine kadar OCOG tüm faaliyetlerini Olimpik Antlaşmaya, IOC, NOC ve ev 

sahibi şehir ile imzaladığı anlaşmalara ve diğer tüm kural ve IOC Yürütme Kurulu talimatlarına 
göre yürütecektir.  

 
37.  Yükümlülükler – Olimpik Oyunların organizasyonundan çekilme / vazgeçme 

 
1. NOC, OCOG ve ev sahibi şehir, Olimpik Oyunların düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesi 

kapsamında, mali sorumluluklar hariç, bireysel yada toplu olarak üstlenilen bütün 
yükümlülüklerden tek tek ve ortaklaşa sorumludurlar; Oyunların düzenlenmesi ve 
gerçekleştirilmesine ilişkin mali sorumluluğu ise, başka tarafların BLR 34 uyarınca vermiş 
oldukları güvenceden doğabilecek yükümlülüğü ihlal etmeksizin, ev sahibi şehir ve OCOG tek 
tek ve ortaklaşa üstlenirler. IOC’nin Olimpik Oyunların düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesine 
ilişkin herhangi bir mali sorumluluğu yoktur.  

 
2.   Olimpik Antlaşma yada diğer kural ve IOC talimatlarına uyulmaması veya NOC, OCOG yada ev 

sahibi şehir tarafından gerçekleştirilen bir ihlal durumunda, IOC, herhangi bir zamanda, doğmuş 
olan zarara bakmaksızın ve bu zararı tanzim etme zorunluluğu olmaksızın, Olimpik Oyunların 
organizasyonunu ev sahibi şehir, NOC ve OCOG’den alma hakkına sahiptir. Böyle bir olayda, 
NOC, OCOG ve ev sahibi şehir, ülkesi ve tüm hükümet ve yerel yetkililer veya diğer kentsel, 
yerel, ülkesel, bölgesel ve ulusal düzeyde taraflar IOC’den herhangi tazminat talep edemezler.  
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38.  Olimpik Oyunlar Koordinasyon Komisyonu – NOCs ile OCOG arasında işbirliği  
 

1. Olimpik Oyunlar Koordinasyon Komisyonu: 
 
 Olimpik Oyunların organizasyonunu ve IOC, OCOG, IFs, NOCs arasında işbirliğini geliştirmek 

için Başkan, bir Olimpik Oyunlar Koordinasyon Komisyonu kuracaktır. Bu Komisyon taraflar 
arasındaki ilişkileri geliştirecektir. Koordinasyon Komisyonuna, IOC, IFs, NOCs ve sporcu 
temsilcileri dahil olacaktır.  

 
2. NOCs ve OCOG arasında irtibat – Misyon şefleri: 
 
 Olimpik Oyunlar boyunca, her NOC’ye dahil olan yarışmacılar, resmi görevliler ve diğer ekip 

personeli NOC tarafından atanan Misyon şefinin sorumluluğunda olacaktır. Görevleri, 
NOC’nin kendisine vereceği ekstra görevlerin dışında IOC, IFs ve OCOG ile irtibatı kurmaktır.  

 
Kural 38 – Uygulama Metni 
 
1. Koordinasyon Komisyonunun yetkileri: 
 

Koordinasyon Komisyonunun yetkilerine aşağıdakiler dahildir: 
 

1.1 OCOG’nin çalışma ve gidişatını gözlemlemek; 
 

1.2 Olimpik Oyunların organizasyonuna dair tüm ana temaları gözden geçirmek ve 
incelemek; 

 
1.3 OCOG’ye destek olmak; 
 
1.4 Bir taraftan OCOG, diğer yandan IOC, IFs ve NOCs arasında iletişimi desteklemek; 
 
1.5 Taraflar arasında ortaya çıkacak ayrılıkların çözümüne yardımcı olmak;  
 
1.6 Koordinasyon Komisyonunun inisiyatifinde, tüm NOCs ve IFs’ın, Olimpik Oyunların 

organizasyonunun gidişatına dair, OCOG kanalı ile yada IOC tarafından 
bilgilendirilmelerini garantilemek; 

 
1.7 IOC Yürütme Kurulunun, Olimpik Oyunlar ile ilgili önemli hususlarda OCOG, IFs ve 

NOCs tarafından ifade edilen görüşlere dair bilgilendirilmesini garantilemek; 
 
1.8 IOC Yürütme Kurulu ve OCOG’ye danışmak kaydıyla, özellikle ulaşım, nakliye, ekstra 

görevliler için konaklama yeri kiralama, IFs, NOCs ve yetkili seyahat acentelerine 
biletlerin dağıtılması gibi konularda NOCs ile yararlı işbirliği yapılabilecek alanları 
incelemek; 

 
1.9 IOC Yürütme Kurulunun onayına tabi olarak aşağıdakileri tespit etmek ve OCOG’ye 

sunmak: 
 

1.9.1 Olimpik Köy içinde yarışma, antrenman alanları ile konaklama ve tesislerde 
düzenlemeler, 
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1.9.2 OCOG tarafından sağlanacak katılım, konaklama ve ilgili hizmetlerin mali 
değerleri, 

 
1.9.3 Katılımcıların ve yöneticilerin ulaşımı, konaklamaları ve yarışmacı ve 

yöneticilerin rahatıyla ilgili diğer konulara ilişkin düzenlemeler; 
 
1.10 Yarışma, antrenman ve diğer tesisleri denetlemek ve çözümlemekte zorlanacağı 
hususları IOC Yürütme Kuruluna bildirmek; 
 
1.11 OCOG’nin, IFs ve Misyon Şeflerinin görüşlerine uygun hareket etmesini garantilemek; 
 

2. Misyon Şefleri:   
 

Olimpik Oyunlar döneminde Misyon şefi Olimpik Köyde kalır ve tüm tıbbi, antrenman, yarışma 
tesisleri, medya merkezi ve Olimpik Aile otellerine girme hakkı vardır.  

 
3. Ataşeler: 
 

OCOG ile işbirliğini kolaylaştırmak amacıyla her NOC bir ataşe görevlendirebilir. Ataşe kendi 
NOC’si ile OCOG arasında seyahat ve konaklamaya dair uygulamadaki problemleri çözmek 
amacı ile arabuluculuk yapar. Olimpik Oyunlar dönemi boyunca ataşe, NOC delegasyonunun 
bir üyesi olarak akredite edilir.  

 
39. Olimpik Köy 
 

Tüm yarışmacıları, ekip yöneticilerini ve diğer ekip personelini aynı yerde toplamak amacıyla 
OCOG, IOC Yürütme Kurulunun tespit edeceği dönem için bir Olimpik Köy oluşturur.  

 
      Kural 39 – Uygulama Metni  
 

1. Olimpik Köy, IOC Yürütme Kurulu tarafından belirlenen tüm gereklilikleri yerine getirmelidir.  
 
2. Ekip resmi görevlilerinin ve Olimpik Köyde konaklayacak diğer ekip personelinin kotaları IOC 

Yürütme Kurulu tarafından belirlenecektir.  
 

3. Eğer IOC, OCOG’nin ev sahibi şehir dışında bir yerde müsabaka düzenlemesine izin vermişse, 
OCOG’den IOC Yürütme Kurulunun belirleyeceği koşullara uygun olarak konaklama ve gerekli 
hizmetleri sağlamasını isteyebilir.  

 
4. OCOG, tüm yarışmacılar, ekip resmi görevlileri ve diğer ekip personelinin Olimpik Köyde ve 

diğer konaklama yerlerinde konaklama, yemek ve yerel transfer masraflarını karşılayacaktır.  
 
 40. Kültür Programı 
 

OCOG, en az Olimpik Köyün açık olduğu dönemin tamamında kültür programı düzenlemelidir. Bu 
program, ön onay için IOC Yürütme Kuruluna sunulmalıdır.  
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II OLİMPİK OYUNLARA KATILIM  
 
41. Olimpik Oyunlara Kabul Kuralları  
 

Olimpik Oyunlara katılabilmek için bir yarışmacı, antrenör, eğitmen yada diğer ekip resmi görevlisi, 
kendi NOC’si tarafından kayıt ettirilmenin yanı sıra, Olimpik Antlaşma ve IOC’nin onayladığı şekli ile 
ilgili IF’un kurallarına uymalıdır. Yukarıda bahsi geçen kişiler özellikle:  

 
• Fair-play ruhuna ve şiddetten kaçınma anlayışına saygı duymalı ve buna göre davranmalıdır; ve 
• Dünya Anti-doping Yasasına her yönüyle saygı gösterip uymalıdır.  

 
Kural 41 – Uygulama Metni 

 
1. Her IF, Olimpik Antlaşmaya uygun olarak kendi sporuna ilişkin kabul kriterini saptar. Bu kriter, 

onay için IOC Yürütme Kuruluna sunulmalıdır.  
 
2. Kabul kriterlerini IFs, onlara bağlı ulusal federasyonlar ve NOCs uygular; her birinin uygulaması 

kendi sorumluluk alanındadır.  
 

3. Olimpik Oyunlara katılan hiçbir yarışmacı, antrenör, eğitmen yada resmi görevli, IOC Yürütme 
Kurulunun izni dışında, kendi adının, görüntüsünün yada spor başarılarının Olimpik Oyunlar 
süresince reklam amaçlı kullanılmasına izin veremez.  

 
4. Bir yarışmacının, Olimpik Oyunlara kaydı yada katılmasında hiçbir mali şart söz konusu olamaz.  

 
42. Yarışmacıların Uyruğu 
 

1. Olimpik Oyunlardaki her yarışmacı, kaydını yapan NOC’nin ülkesinin vatandaşı olmalıdır.  
 
2. Yarışmacının Olimpik Oyunlarda temsil edeceği ülkenin belirlenmesi konusundaki bütün 

anlaşmazlıkları IOC Yürütme Kurulu karara bağlar.  
 
     Kural 42 – Uygulama Metni 
 

1. Aynı anda iki yada daha fazla ülkenin vatandaşı olan bir yarışmacı, bunlardan kendi seçtiği 
ülkeyi temsil edebilir. Ancak, yarışmacı bir kez Olimpik Oyunlarda, kıtasal yada bölgesel 
oyunlarda, yada IF’un tanıdığı dünya yada bölge şampiyonalarında bir ülkeyi temsil ettikten 
sonra, aşağıda paragraf 2’de öngörülen uyruğunu değiştirmiş yada yeni bir uyruk edinmiş 
kişilere uygulanan koşulları yerine getirmemişse başka bir ülkeyi temsil edemez.  

 
2. Olimpik Oyunlarda, kıtasal yada bölgesel oyunlarda yada ilgili IF’un tanıdığı dünya yada bölge 

şampiyonalarında bir ülkeyi temsil etmiş ve daha sonra uyruğunu değiştirmiş yada yeni bir 
uyruk edinmiş olan yarışmacı, söz konusu değişikliğin yada yeniliğin üzerinden en az üç yıl 
geçtikten sonra Olimpik Oyunlarda yeni ülkesini temsil edebilir.  Bu süre, her vakanın şartları 
göz önüne alınarak, NOC’nin ve ilgili IF’un izniyle ve IOC Yürütme Kurulu onayı ile kısaltılabilir, 
hatta tümüyle kaldırılabilir.  

 
3. Birliğe bağlı bir devlet, eyalet yada denizaşırı yönetsel bölge, bir ülke yada sömürge 

bağımsızlığını kazanırsa, sınır değişikliği nedeniyle bir ülke bir diğerinin içinde kalırsa yada IOC 
yeni bir NOC’yi tanırsa, yarışmacı, ülkesini veya eski ülkesini temsil etmeyi sürdürebilir. Bununla 
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birlikte, ülkesini temsil etmeyi yada Olimpik Oyunlara kaydının, varsa, yeni NOC’si tarafından 
yapılmasını tercih edebilir. Bu seçim sadece bir kez yapılabilir.  

 
4. Bu uygulama metninde açıkça ele alınmamış diğer bütün durumlarda, özellikle de yarışmacının 

vatandaşı olduğu ülkeden başka bir ülkeyi temsil etmesi yada temsil edeceği ülkeyi seçmesi söz 
konusu olduğunda, IOC Yürütme Kurulu genel yada bireysel nitelikte her türlü kararı alabilir ve 
özellikle yarışmacıların milliyetine, uyruğuna, sürekli oturduğu yada yaşadığı yere ve her türlü 
bekleme süresinin uzunluğuna ilişkin özgül koşullar koyabilir.  

 
43. Yaş Sınırı  
 

Olimpik Oyunlara katılacak yarışmacılar için, IOC Yürütme Kurulu tarafından onaylanan ve IF 
yarışma kurallarında öngörülen şekil dışında hiçbir yaş sınırı uygulanamaz.  

 
44. Dünya Anti-doping Yasası 
 
       Tüm Olimpik Hareket için Dünya Anti-doping Yasası zorunludur.  
 
45. Davetler ve Kayıtlar  
 

1. Olimpik Oyunlarda yer alınması üzere gönderilecek davetler IOC tarafından tüm NOCs’e açılış 
seremonisinden bir yıl önce iletilir.  

 
2. Sadece IOC tarafından tanınan NOCs Olimpik Oyunlara yarışmacı kayıt ettirebilirler. Tüm 

kayıtlar IOC’nin onayına tabidir ve IOC kendi salahiyetinde, herhangi bir zamanda, herhangi bir 
sebep göstermeksizin bir kaydı reddedebilir. Hiç kimse Olimpik Oyunlara katılmak için hak iddia 
edemez.  

 
3. Bir NOC, sadece ulusal federasyonlar tarafından önerilen yarışmacıları kayıt ettirebilir. NOC 

onayladıktan sonra bu kayıtları OCOG’e gönderir. OCOG kayıtları almış olduğunu teyit 
etmelidir. NOCs ulusal federasyonların teklif ettiği yarışmacı isimlerinin geçerliliğini 
araştırmalıdır ve hiçbir kimsenin ırk, din, siyasi yada herhangi bir ayrım nedeniyle ihraç 
edilmediğini garantilemelidir.  

 
4. NOCs Olimpik Oyunlara sadece üst düzey uluslararası yarışmalar için yeterince hazırlanmış 

olan yarışmacıları gönderir. Ulusal federasyonlar, bağlı oldukları IF aracılığıyla, NOC’nin kayıtlar 
konusundaki bir kararına karşı IOC Yürütme Kuruluna başvurabilir. IOC Yürütme Kurulunun 
kararı nihaidir.  

 
Kural 45 – Uygulama Metni  

 
1. Olimpik Oyunların katılımcılarının sayısını IOC Yürütme Kurulu belirler.  
 
2. Olimpik Oyunlara dahil olan spor yarışmalarının yarışmacı kayıtları için son tarihler,  prosedürler 

ve kabulleri IOC Yürütme Kurulu tarafından belirlenir.  
 

3. Tüm kayıtlar IOC’nin onayladığı özel bir forma basılmalı ve OCOG tarafından belirlenen sayıda 
kopya olarak gönderilmelidir.  
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4. Olimpik Oyunlara katılmanın ön koşulu olarak her yarışmacı, Olimpik Antlaşmanın bütün 
hükümlerine ve yarıştığı spor dalını yöneten IF’un kurallarına uymayı kabul eder. Yarışmacının 
Olimpik Antlaşma ve Dünya Anti-doping Yasasını bilmesini ve bunlara uymasını sağlamak 
yarışmacıyı kayıt ettiren NOC’nin sorumluluğundadır.  

 
5. IOC’nin NOC’sini tanıdığı bir ülkede belirli bir spor dalında ulusal federasyonun bulunmaması 

durumunda, söz konusu NOC, o spor dalında ferdi olarak sporcu kayıt ettirebilir; bu tür kayıtlar 
IOC Yürütme Kurulu ve ilgili IF’un onayına bağlıdır.  

 
6. Her seviyede Olimpik Oyunların katılımcısı aşağıdaki deklarasyonu imzalamalıdır:  

 
“ Olimpik Oyunların bir katılımcısı olarak, uluslararası tarihsel önem taşıyan kalıcı bir etkinliğe 
katıldığımı kavramak kaydıyla ve katılımımın kabul edileceğini öngörerek, Olimpik Oyunların ve 
Olimpik Hareketin tanıtılması kapsamında Uluslararası Olimpik Komitenin (IOC) onayladığı 
yada onaylayacağı koşullar altında ve amaçlar doğrultusunda Olimpik Oyunlar sırasında film, 
televizyon görüntüsü, fotoğraf ve bunların dışındaki biçimlerde kaydımın yapılmasını kabul 
ederim. 
 
 Ayrıca yürürlükteki Olimpik Antlaşmaya, özellikle de Olimpik Antlaşmanın Olimpik Oyunlara 
kabul kurallarına (Kural 41 ve uygulama metni dahil), kitle iletişim araçlarına (Kural 51), Olimpik 
Oyunlarda giyilen yada kullanılan giysi ve donanım üzerinde izin verilen üretici markasına (Kural 
53 –uygulama metni) uyacağımı kabul ederim.  
 
Ayrıca, Olimpik Oyunlara katılımımla bağlantılı yada katılımım esnasında meydana gelen 
anlaşmazlıkların Spor bağlantılı tahkim yasası (Kural 61) uyarınca derhal Tahkim Kuruluna 
iletileceğini kabul ederim.  
 
Bunun dışında Dünya Anti-doping Yasası ve IOC Etik Yasasına uyacağımı kabul ederim. 
 
İlgili ve uygulamadaki tüm şart ve kurallar, Milli Olimpiyat Komitem ve/veya Ulusal Spor 
Federasyonum yada Uluslararası Spor Federasyonu tarafından dikkatime sunulmuştur”.  

 
7. Tüm ilgili kuralların yarışmacıların dikkatine sunulduğunu ve ilgili IF’nun onayıyla, Ulusal Spor 

Federasyonu tarafından NOC’ye kayıtları imzalama yetkisi verilmiş olduğunu garantilemek ve 
teyit etmek üzere, ilgili NOC paragraf 6’da bahsi geçen deklarasyonu imzalayacaktır.  

 
8. Yukarıdaki şartlara uyulmadığı sürece hiçbir kayıt geçerli olmayacaktır.  

 
9. Usulüne uygun olarak kaydı yapılmış bir delegasyonun, takımın yada bireyin, IOC Yürütme 

Kurulunun izni olmadan çekilmesi Olimpik Antlaşmaya aykırıdır ve soruşturma gerektirir, hatta 
tedbir uygulanması veya disiplin cezası verilmesi ile sonuçlanabilir.  

 
10. Her spor için kayıt sayısı, ilgili IFs’a danışmak kaydıyla, Oyunlardan iki yıl önce IOC Yürütme 

Kurulu tarafından belirlenir.  
 

11. Ferdi yarışmalara yapılacak kayıtların sayısı Dünya Şampiyonasındakini aşmayacaktır ve hiçbir 
yarışmada ülke başına üçü geçmeyecektir. IOC Yürütme Kurulu, bazı kış sporları için istisnalar 
uygulayabilir.  
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12. IOC Yürütme Kurulu aksi karar almadıkça, takım sporlarında her cinsiyet için takım sayısı 
onikiyi aşamaz, sekizden az olamaz.  

 
13. Takım yada ferdi bazı sporların yedek sayısında eşit bir dağılım elde etmek için ve bazı 

sporlarda yarışma başına yedek olmaksızın sadece bir kayıt kabul edildiğini göz önünde 
bulundurarak IOC Yürütme Kurulu, ilgili IFs’a danışarak yedek sayısında arttırma yada azaltma 
yapabilir.  

 
14. IOC Yürütme Kurulu tarafından aksi karar alınmadıkça ve Ev Sahibi Şehir Sözleşmesine 

yazılmadıkça, Olimpiyat Oyunlarında yarışacak sporcu sayısı onbinbeşyüz (10,500) ve resmi 
görevli sayısı beşbin (5000) ile sınırlı kalacaktır.  

 
III  OLİMPİK OYUNLAR PROGRAMI  
 
46. Olimpik Sporlar  
 

Aşağıdaki IFs’ın yönetimindeki sporlar, Olimpik Sporlar olarak kabul edilir:  
 

1. Olimpiyat Oyunları:  
 

• Atletizm Federasyonları Uluslararası Birliği   (IAAF)  
• Uluslararası Kürek Federasyonu   (FISA)   
• Uluslararası Badminton Federasyonu  (IBF) 
• Uluslararası Beysbol Federasyonu   (IBAF) 
• Uluslararası Basketbol Federasyonu  (FIBA) 
• Uluslararası Boks Federasyonu   (AIBA) 
• Uluslararası Kano Federasyonu   (ICF) 
• Uluslararası Bisiklet Birliği     (UCI) 
• Uluslararası Binicilik Federasyonu   (FEI) 
• Uluslararası Eskrim Federasyonu   (FIE) 
• Futbol Federasyonları Uluslararası Birliği  (FIFA) 
• Uluslararası Cimnastik Federasyonu  (FIG) 
• Uluslararası Halter Federasyonu   (IWF) 
• Uluslararası Hentbol Federasyonu   (IHF) 
• Uluslararası Hokey Federasyonu   (FIH) 
• Uluslararası Judo Federasyonu   (IJF) 
• Uluslararası Güreş Federasyonu   (FILA) 
• Uluslararası Yüzme Federasyonu   (FINA) 
• Modern Pentatlon Uluslararası Birliği  (UIPM) 
• Uluslararası Softbol Federasyonu   (ISF) 
• Dünya Taekwondo Federasyonu   (WTF) 
• Uluslararası Tenis Federasyonu   (ITF) 
• Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu  (ITTF) 
• Uluslararası Atıcılık Sporları Federasyonu  (ISSF) 
• Uluslararası Okçuluk Federasyonu   (FITA) 
• Uluslararası Triatlon Birliği    (ITU) 
• Uluslararası Yelken Federasyonu   (ISAF) 
• Uluslararası Voleybol Federasyonu   (FIVB) 
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2. Olimpik Kış Oyunları  

 
• Uluslararası Biatlon Birliği      (IBU) 
• Uluslararası Bobsleigh ve Tobogganing Federasyonu (FIBT) 
• Uluslararası Curling Federasyonu    (WCF) 
• Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu   (IIHF) 
• Uluslararası Kızak Federasyonu    (FIL) 
• Uluslararası Buz Pateni Birliği    (ISU) 
• Uluslararası Kayak Federasyonu    (FIS) 

 
47. Spor Programları, Sporların, Disiplinlerin ve Yarışmaların Kabulü 
 

IOC, sadece Olimpik Sporların dahil olduğu Olimpik Oyunlar programını oluşturur.  
 

1.  Olimpik Oyunlar programına dahil olan Olimpik Sporlar:  
 

Olimpik programa dahil olacak bir Olimpik spor aşağıdaki kriterleri karşılamalıdır: 
 

1.1 Olimpiyat Oyunları programına, en az yetmiş-beş ülkede ve dört kıtada erkeklerin, kırk ülke 
ve üç kıtada bayanların yaygın şekilde yaptığı sporlar dahil edilebilir; 

 
1.2 Olimpik Kış Oyunları programına, en az yirmi-beş ülkede ve üç kıtada yaygın şekilde 

yapılan sporlar dahil edilebilir; 
 

1.3 Olimpik Oyunlar programına yalnızca Dünya Anti-doping Yasasını kabul eden ve uygulayan 
sporlar dahil edilebilir; 

 
1.4 Sporlar Olimpik Oyunlar programına belirli bir Olimpik Oyunlardan en az yedi yıl önce alınır 

ve aşağıdaki paragraf 6’ya tabi olarak sonradan hiçbir şekilde değiştirilemez. 
 
2.  Disiplinler:  

 
2.1 Disiplin bir Olimpik sporun bir yada birkaç yarışmadan oluşan koludur ve Olimpik Oyunlar 

programına alınabilmesi için uluslararası düzeyde tanınmış olması gerekir.  
 
2.2 Disiplinlerin programa dahil edilme prosedürleri Olimpik sporlarınki ile aynıdır.  
 
2.3 Bir disiplin, Olimpik Oyunlar programına belirli bir Olimpik Oyunlardan en az yedi yıl önce 

kabul edilir ve aşağıdaki paragraf 6 uyarınca sonradan hiçbir şekilde değiştirilemez.  
3.  Yarışmalar:  

 
3.1 Yarışma, bir Olimpik spor yada disiplinde düzenlenerek derece sıralaması ile sonuçlanan 

karşılaşmadır, madalya ve belgelerin verilmesine yol açar.  
 
3.2 Olimpik Oyunlar programına dahil olması için bir yarışma hem sayısal hem de coğrafi 

anlamda uluslararası düzeyde tanınmalıdır ve en az iki kez dünya ve kıta 
şampiyonalarında yer almış olmalıdır.   
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3.3 Olimpik Oyunlar programına, en az elli ülkede ve üç kıtada erkeklerin, otuz-beş ülke ve 
üç kıtada bayanların yaygın şekilde katıldığı yarışmalar dahil edilebilir; 

 
3.4 Bir yarışma, Olimpik Oyunlar programına belirli bir Olimpik Oyunlardan en az üç yıl önce 

alınır ve aşağıdaki paragraf 6’ya tabi olarak sonradan hiçbir şekilde değiştirilemez. 
 

4. Sporların, Disiplinlerin ve Yarışmaların Programa Kabulü için Kriterler:  
 

4.1 Herhangi bir spor, disiplin yada yarışmanın Olimpik Oyunlar programına kabul 
edilebilmesi için bu kuralda öngörülen koşullara uyması gerekir.  

 
4.2 Başarının temelde mekanik itmeye bağlı olduğu spor, disiplin yada yarışmalar kabul 

edilemez.  
 
4.3 IOC aksi karar almadıkça, tek bir yarışma, aynı anda hem ferdi hem de takım 

sıralamasına sayılamaz.  
 
4.4 Olimpik Oyunlar programına dahil edilmiş olan ancak artık bu kuralın kriterlerine uymayan 

spor, disiplin yada yarışmalar, bazı istisnai durumlarda, Olimpik geleneği sürdürmek için 
IOC kararı ile programda kalabilirler.  

 
5. IFs’ın Olimpik Oyunlara Katılım Bildirimleri: 
 

Olimpik Oyunlar programındaki sporları yöneten IFs, ilgili Olimpik Oyunlara katılacaklarını, en 
geç o Oyunlar için ev sahipliği yapacak şehrin seçildiği IOC Genel Kurulu esnasında IOC’e 
bildirmelidir.  

 
6. Bir spor, disiplin yada yarışmanın kabul yada ihracına ilişkin son tarihlerin değiştirilmesi: 
 

Olimpik Oyunlar programında bir takım değişikliklerin yapılabilmesi için, paragraf 1.4, 2.3 ve 
3.4’de açıklanan son tarihlerden aşağıdaki şartlar altında feragat edilebilir: 

 
6.1 Bir spor, disiplin yada yarışmanın kabulü için, ilgili IOC yetkili organı kararı, o sporu 

yöneten IF’un ve ilgili Olimpik Oyunları düzenleyen OCOG’nin onayı ile son tarih 
değiştirilebilir. 

 
6.2 Eğer bir sporu yöneten IF, Olimpik Antlaşma yada Dünya Anti-doping Yasasına uymazsa, 

o sporu, disiplin yada yarışmayı ihraç etmek için, IOC yetkili organının kararı ile son 
tarihlerde değişiklik yapılabilir. Buna ek olarak, Kural 23 uyarınca tedbir yada cezalar 
uygulanabilir.  

 
7. Bir spor, disiplin yada yarışmayı kabul yada ihraç etme yetkisi:  
 

Bir sporun kabul yada ihracına ilişkin yetki IOC Genel Kurulunundur. Bir disiplin yada 
yarışmanın kabul yada ihracına ilişkin yetki IOC Yürütme Kurulunundur.  

 
48. Olimpik Oyunlar Programı 
 

1. Olimpiyat Oyunları programı en az onbeş Olimpik spor içermelidir. Bu alt sınır Olimpik Kış 
Oyunları için geçerli değildir. 

 47 



 
2. Her Olimpik Oyunları müteakip IOC, Olimpik Oyunlar programını gözden geçirir.  

 
3. Her gözden geçirme esnasında, sporların, disiplin yada yarışmaların kabul standartları 

incelenebilir ve spor, disiplin yada yarışmaların kabul yada ihraçları IOC yetkili organları 
tarafından belirlenir.  

 
49. Olimpik Oyunlarda IFs’ın Teknik Sorumlulukları   
 

1. Her IF, Olimpik Oyunlarda kendi sporunun teknik kontrol ve yönetiminden sorumludur; 
programlar, oyun alanları, antrenman yerleri ve bütün ekipman dahil, yarışmaların tüm unsurları 
ilgili IF’un kurallarına uygun olmalıdır. Tüm bu teknik düzenlemeler için OCOG, ilgili IFs’a 
danışmalıdır. Her sporda tüm yarışmaların gerçekleştirilmesi direk ilgili IF’un sorumluluğundadır.  

 
2. OCOG, farklı Olimpik sporlara eşit şekilde yaklaşılmasını ve kaynaştırılmasını garantilemelidir.  

 
3. Yarışmaların programları ve günlük zaman çizelgelerine ilişkin nihai karar IOC Yürütme 

Kuruluna aittir.  
 
  Kural 49 – Uygulama Metni 
 

1. Olimpik Oyunlarda teknik düzenlemeler: 
 

        IFs, Olimpik Oyunlardaki teknik düzenlemelere ilişkin aşağıdaki hak ve sorumluluklara sahiptir:  
 

1.1 Sonuç standartları, ekipmanların teknik özellikleri, monte edilmeleri, tesisler, teknik 
hareket, egzersiz yada oyunun kuralları dahil, ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, 
kendi sporlarının, disiplinlerinin yada yarışmalarının teknik kurallarını oluşturmak.  

 
1.2 Olimpik yarışmaların nihai sonuç ve sıralamalarını düzenlemek. Bu sonuçlar IFs’a, 

OCOG tarafından masraflarını kendisi karşılaması kaydıyla, her yarışmadan sonra 
elektronik olarak IOC talimatlarına uygun şekilde temin edilecektir. İlgili IF, bu sonuçları 
daha sonra kendi resmi web sitesinde yayınlama hakkına sahiptir.  

 
1.3 IOC yetkisi altında, Olimpik Oyunlar esnasında kendi sporunun yarışma ve antrenmanları 

boyunca yarışma ve antrenman yerlerinin teknik yasal sorumlusudur.  
 
1.4 İlgili IF’un teklifi üzerine ve IOC Yürütme Kurulu tarafından onaylanan toplam sayıda, ev 

sahibi ülke yada dışarıdan hakem, jüri ve teknik görevli seçmek. Dışarıdan seçilen 
hakem, jüri ve teknik görevlilerin konaklama, transfer ve üniforma masrafları OCOG 
tarafından karşılanacaktır. Teknik görevliler, kendi sporlarının ilk yarışmasından en az üç 
gün önce yarışma yerinde bulunmalıdır ve son yarışmadan en az bir gün sonra 
ayrılmalıdır.  

 
1.5 Kendi sporlarının planlama ve hazırlık aşamasında, kurallara uyulması, kayıtlar, yarışma 

yeri standartları, yarışma programı, ön-olimpik müsabakalar ve teknik görevlilere 
sağlanacak konaklama, yemek ve transfere dair şartların garantilenmesi üzere iki teknik 
delegenin görevlendirilmesi. 
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1.5.1 Her IF’dan iki teknik delege, kayıtlara dair tüm gerekli düzenlemeleri yapmak üzere 
ilk yarışmadan en az beş gün önce yarışma yerinde bulunmalıdır.  

 
1.5.2 Bu dönemde ve Olimpik Oyunlar bitene kadar bu delegelerin makul masrafları 

(seyahat 2500 km’den fazla ise business class, seyahat 2500 km’i aşmıyorsa 
ekonomi sınıfı uçuş bileti + konaklama + yemek) OCOG tarafından karşılanacaktır.  

 
1.5.3 Teknik sebeplerden dolayı delegenin yarışma yerinde bulunması yada ekstra 

ziyaretinin gerektiği istisnai durumlarda, IOC’ye bildirildikten sonra, düzenlemeler 
OCOG tarafından yapılır. Anlaşmazlık durumunda IOC Yürütme Kurulu karar 
verecektir.  

 
1.6 Tüm yarışmacıların Kural 51 ve 53’ün şartlarına uymalarını garantilemek. 
 
1.7 IOC ve NOCs’nin yetkisinde Olimpik Oyunlar öncesi (Ön müsabakalar) ve Olimpik 

Oyunlar esnasında, katılımcıların seçilmelerine ilişkin kuralları uygulamak. 
 
1.8 IOC ile beraber, aday şehirler için IFs’ın teknik gerekliliklerini hazırlamak ve yenilemek. 

 
2 IOC Yürütme Kurulunun onayına sunulmadan önce, IFs ve OCOG’nin onayını gerektiren teknik 

koşullar:  
 

2.1 Olimpik Oyunlarda bir sporun programının günlük çizelgesi. 
 

2.2 Olimpik alanlar dışında yer alacak yarışmaların güzergahları (yelken, maraton, yol 
bisikleti, üç günlük binicilik). 

 
2.3 Olimpik Oyunlar öncesi ve esnasında antrenman tesislerinin ihtiyaçları. 

 
2.4 Yarışma yerlerinde, IFs’ın kurallarında açıklanmayan yada yer almayan teknik ekipman. 

 
2.5 Sonuçların oluşturulması için teknik donanım. 

 
2.6 IF resmi görevlilerinin Olimpik Oyunlar döneminde gerekli üniformaları (hakem, jüri gibi). 

 
3   IF’ un, IOC Yürütme Kurulunun onayını gerektiren teklifleri:  
 

3.1   IOC tarafından tespit edilen kural, kriter ve şartlar uyarınca, kendi sporlarına dair Olimpik 
Oyunlar programını yapmak, yarışmaları programa dahil etmek yada çıkartmak. 

 
3.2  Olimpik Oyunlara katılacak takım sayısı ile yarışma ve ülke başına katılacak yarışmacı 

sayısını tespit etmek. 
 

3.3  Olimpik Oyunlardan en az üç yıl önce seçme (eleme) sistemini oluşturmak.  
 
3.4 Olimpik Oyunlar seçme yarışmalarının elemelerine girecek sporcuları (yada eleme 

gruplarındaki takımları ) seçme ve gruplandırma sistemini kurmak. 
 
3.5 Ferdi yada takım sporlarında veya yarışmalarında yedek sayısını saptamak. 
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3.6 Doping testi için yarışmacı sayısını ve seçim şeklini belirlemek.  
 
3.7 Daha önceki Oyunlarda IOC’nin kadınlık belgesi vermiş olduğu sporcuların listesine ek 

olarak, IF’un, Olimpik Oyunlarda geçerli olmak üzere Dünya ve Kıta Şampiyonalarında 
kadınlık belgesi vermiş olduğu sporcuların listesini çıkarmak.  

 
3.8 Olimpik Oyunlara ilişkin hazırlıkları gözlemlemek üzere ikiden fazla teknik delege 

görevlendirmek yada Olimpik Antlaşma’da öngörülene ek ziyaretler düzenlemek.  
 
3.9 IFs’un,  herhangi bir ortamda Olimpik yarışmaların görsel yada işitsel-görsel kaydını 

yapması, bu tür kayıtları herhangi ticari amaçlı kullanması yasaktır.  
 

4    Teknik düzenlemelere ilişkin ek koşullar:  
 

4.1    En geç Olimpik Oyunların açılışından üç yıl önce IFs, Olimpik Oyunlar sırasında yarışma     
yerlerinde kullanılacak spor ekipmanı ve teknik donanımın özelliklerini OCOG, IOC ve 
NOCs’e   bildirmelidirler. İlgili IFs,  IOC talimatları doğrultusunda, spor ekipmanının belirli 
bir şirket yada şirketler tarafından teçhiz edilmesini talep edebilirler. 

 
4.1 Her spor için gerekli teknik görevliler (hakem, jüri, zaman tutucuları, gözlemciler) ve itiraz 

jürisi,  ilgili IF’un teklifi üzerine IOC Yürütme Kurulu tarafından tespit edilen toplam sayı 
sınırları dahilinde ilgili IF tarafından atanır.  

 
4.2 Anlaşmazlık çıkan bir vakada, olaya dahil olan hiçbir görevli karar veren jürinin üyesi 

olamaz.  
 
4.3 Jürinin bulguları, en kısa zamanda IOC Yürütme Kuruluna bildirilecektir.   
 
4.4 Jüriler, kendi sporlarına ilişkin tüm teknik sorunları karara bağlarlar. Kararları ve 

verebilecekleri ilgili tüm cezalarda,  IOC Yürütme Kurulu yada Genel Kurulunun 
verebileceği ek cezalar dahil,  temyize gidilmez.  

 
4.5 OCOG, IFs tarafından görevlendirilecek teknik görevlilerin konaklamaları için Olimpik Köy 

dışında ayrı tesisler sağlamalıdır. Teknik görevliler ve jüri üyeleri Olimpik Köyde 
konaklayamazlar. NOCs’in delegasyonlarına dahil değildirler ve sadece ilgili IFs’na karşı 
sorumludurlar.  

 
5. IFs için konut alanları ve tesisler: 
 

5.1 Olimpik Oyunlarda OCOG, masraflarını kendi karşılaması kaydıyla, Olimpik Oyunlar 
programına dahil olan sporları yöneten IFs’ın teknik işlemlerini yürütebilmeleri için gerekli konut 
alanı ve tesisleri sağlayacaktır.  

 
5.2 IOC Yürütme Kurulunun onayı ile OCOG, yukarıda bahsi geçen IFs’ın kendi talepleri 
üzerine ve masraflarını kendileri karşılamak kaydıyla, toplantılarını ev sahibi şehirde 
düzenleyebilmeleri için, konaklamanın yanı sıra, idari ve teknik imkan sağlayacaktır.  

 
6. IFs tarafından organize edilen seçme (eleme) yarışmaları:  
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6.1 Bazı sporlar için (özellikle Olimpik Oyunlara katılacak takım oyunları), IFs yarışmacılarını 
belirlemek üzere seçme yarışmaları organize edebilir yada katılımı sınırlı sayıda tutabilir.  

 
6.2 Sınırlama yada seçme yarışmalarının sistemi, IOC Yürütme Kurulu tarafından 

kararlaştırılan ölçüde olacaktır ve Olimpik Antlaşma şartlarına tabidir. Seçme sistemi, IOC 
Yürütme Kuruluna onay için sunulacaktır. IFs tarafından düzenlenen seçme 
yarışmalarına ilişkin tüm hususlar IOC tarafından NOCs’e bildirilecektir.  

 
6.3 Kural 51, 58 ve 59 seçme yarışmalarında uygulanmaz.  
 

7. OCOG tarafından düzenlenen Olimpik Ön Yarışmalar:  
 

7.1 Olimpik Oyunlarda kullanılacak tesisleri, özellikle yarışma alanlarında kullanılacak teknik 
ekipmanı ve teknolojiyi denemek amacıyla OCOG, IOC Yürütme Kuruluna sunulan bir 
program dahilinde ve IFs’a danıştıktan sonra Olimpik Ön Yarışmalar düzenleyebilir.  

 
7.2 Olimpik Ön Yarışmalar, ilgili IFs’ın teknik denetiminde gerçekleştirilecektir.  
 
7.3 Olimpik Ön Yarışmalar, IOC Yürütme Kurulu’nun belirlediği ölçüde Olimpik Antlaşma 

şartlarına tabidir.  
 
50. Gençlik Kampı  

 
IOC Yürütme Kurulu’nun vereceği izin ile OCOG, Olimpik Oyunlar vesilesi ile kendi sorumluluğunda 
uluslararası bir Gençlik Kampı düzenleyebilir.  

 
51.  Olimpik Oyunların Medya Yayını 
 

1. IOC, Olimpik Oyunların dünya çapında farklı medya kuruluşları tarafından en yaygın ve en 
yoğun şekilde yayınının yapılabilmesini garantilemek için gerekli tüm girişimlerde bulunacaktır.    

 
2. Olimpik Oyunların medyada yayınına ilişkin tüm kararlar IOC yetkisindedir.  

 
     Kural 51 – Uygulama Metni 
 

1. Olimpik Hareketin hedeflerinden birisi, Olimpik Oyunların medyada yayınlanması yoluyla 
Olimpizm ilke ve değerlerini yaymak ve özendirmektir.   

 
2.   IOC Yürütme Kurulu, Olimpik Oyunların medya yayınına ilişkin teknik şart ve gereklilikleri IOC 

Medya Rehberinde açıklar. Bu rehber, Ev Sahibi Şehir Kontratının bütünsel bir parçasıdır. IOC 
Medya Rehberinin içeriği ve IOC Yürütme Kurulu’nun tüm talimatları Olimpik Oyunların medya 
yayınına dahil olan kişiler için bağlayıcıdır.  

 
3. Sadece Medya olarak akredite edilen kişiler gazeteci, muhabir veya diğer medya sıfatıyla 

hareket edebilirler. Olimpik Oyunlar süresince, herhangi bir sporcu, antrenör, resmi görevli, 
basın ataşesi yada diğer akrediteli katılımcı, hiçbir koşulda,  gazeteci yada diğer medya sıfatı ile 
hareket edemez.  
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52.  Olimpik Oyunlara İlişkin Yayınlar 
 

Olimpik Oyunlara ilişkin IOC’nin gerekli gördüğü tüm yayınlar, IOC’nin talep ettiği formatta, 
masraflarının OCOG tarafından karşılanması kaydıyla bastırılıp dağıtılacaktır.  

 
    Kural 52 – Uygulama Metni 
 

1. OCOG, aşağıdaki yayın ve dokümanların hazırlanma, üretim, basım ve IOC’ye, IFs’a ve tüm 
NOCs’e dağıtımından sorumludur:  

 
1.1 Her spor için genel program ve teknik düzenlemeleri içeren açıklayıcı broşür; 

 
1.2 IOC talimatları doğrultusunda hazırlanmış olan sağlık broşürü; ve  

 
1.3 IOC talimatları doğrultusunda Olimpik Oyunların düzenlenmesine ilişkin kapsamlı bir rapor.  

 
2. Olimpik Oyunlara ilişkin tüm doküman ve yayınlar için OCOG, IOC Yürütme Kurulu talimatlarına 

uymak zorundadır. Genel bir kural olarak, doküman ve yayınların tüm içeriği, ön onay için 
IOC’ye sunulmalıdır.  

 
53. Reklam, Tanıtım ve Propaganda 
 

1. Reklam ve yayınlara hangi şekilde izin verileceğinin ilke ve şartlarını IOC Yürütme Kurulu 
belirler.  

 
2. Olimpik alan olarak kabul edilen stadyum ve yarışma yerleri içinde ve dışında hiçbir reklam 

yada yayına izin verilmez. Stadyum, yarışma yeri ve diğer spor alanlarında, ticari tesisat yada 
reklam panolarına izin verilmez.  

 
3. Herhangi Olimpik alanda, yarışma yeri yada diğer alanlarda siyasi, dini veya ırksal tanıtım yada 

propaganda yapılamaz.  
 

Kural 53 – Uygulama Metni 
 
1.  Olimpik Oyunlara katılan sporcuların yada diğer kişilerin giydiği yada kullandığı spor giysileri, 

aksesuarlar, yada daha genel olarak herhangi bir giyim eşyası yada ekipman üzerinde, ilgili 
eşyanın yada ekipmanın üreticisini tanıtan, paragraf 8’de açıklananlar ve reklam amacıyla göze 
batacak şekilde olmayanlar dışında, ticari olsun yada olmasın hiçbir yayın yada propaganda yer 
alamaz:  

 
1.1 Üreticinin tanıtıcı işareti her giysi ve ekipman üzerinden bir kereden fazla görünemez.  
 
1.2 Ekipman: Yarışma sırasında sergilenen ekipmanın toplam yüzeyinin %10’undan fazlasını 

kaplayan her türlü üretici işareti, göze batacak biçimde koyulmuş kabul edilir. Ayrıca, hiçbir 
üretici işareti 60 cm²’den büyük olamaz.   

 
1.3 Baş aksesuarları (örneğin; şapka, kask, güneş gözlüğü, koruma gözlüğü) ve eldivenler: 

Üreticinin 6 cm²’yi geçen her türlü tanıtıcı işareti göze batacak şekilde koyulmuş kabul 
edilir.  

 

 52 



1.4 Giysi: (örneğin; T-şört, şort, eşofman üstü, eşofman altı) Üreticinin 20 cm²’yi geçen her 
türlü tanıtıcı işareti göze batacak şekilde koyulmuş kabul edilir.  

 
1.5 Ayakkabılar: Üreticinin normal ayırt edici tasarım motifine yer verilebilir. Ayrıca üreticinin en 

fazla 6 cm² büyüklüğündeki isim ve/veya logosu normal ayırt edici tasarım motifinin öğesi 
olarak yada ondan bağımsız olarak görünebilir.  

 
1.6 Bir IF tarafından özel kuralların uygulanıyor olması durumunda, yukarıda belirtilen 

kuralların dışında istisnalar IOC Yürütme Kurulu tarafından onaylanmalıdır.  
 

Mevcut paragrafın herhangi bir şekilde ihlali, ilgili kişilerin diskalifiyesi yada 
akreditasyonlarının ellerinden alınması ile sonuçlanır. Bu hususta IOC Yürütme Kurulunun 
alacağı karar nihaidir.  
 
Yarışmacıların forma numaralarında herhangi reklam bulunamaz ve OCOG’nin Olimpik 
Amblemini taşımalıdır.   

 
2. OCOG’nin herhangi Olimpik öğesini, Olimpik Oyunların amblemini yada maskotunu kullanma 

hakkını veya iznini kapsayan tüm sözleşmelerin geçerli olabilmeleri için Olimpik Antlaşmaya ve 
IOC Yürütme Kurulunun talimatlarına uyması zorunludur. Aynı şart, zaman göstergesi, 
skorboard, ve televizyon programlarının aralarına tanıtma sinyalleri girmesine ilişkin 
sözleşmeler için de geçerlidir. Bu kuralların ihlali, IOC Yürütme Kurulunun yetki alanına girer.  

 
3. Olimpik Oyunlar için yaratılan herhangi bir maskot Olimpik Amblem sayılır ve OCOG, maskotun 

tasarımını onay için IOC Yürütme Kuruluna sunmalıdır. Bu maskot, bir NOC’nin ülkesinde 
IOC’nin ön yazılı onayı olmadan kullanılamaz.  

 
4. OCOG, Olimpik Oyunların ambleminin ve maskotunun mülkiyetinin hem ulusal, hem de 

uluslararası düzeyde IOC yararına korunmasını garantiler. Bununla birlikte, önce tek başına 
OCOG ve OCOG’nin dağılmasından sonra da ev sahibi ülkenin NOC’si Olimpik Oyunların 
hazırlık ve gerçekleşme dönemleriyle, en fazla bu Oyunların düzenlendiği takvim yılının sonuna 
kadarki süre boyunca Olimpik Oyunlarla ilgili diğer marka, tasarım, işaret, afiş, nesne ve 
belgelerin yanı sıra bu amblemi ve maskotu da ticari amaçla kullanabilir. Bu süre dolduğunda, 
söz konusu amblem, maskot ve diğer marka, tasarım, işaret, afiş, nesne ve belgeler üzerindeki 
yada bunlarla ilgili tüm haklar o tarihten itibaren IOC’e geçer. Duruma göre ve gerektiği ölçüde 
OCOG ve/veya NOC bu konuda sadece IOC’nin yararına olmak üzere mütevelli (yediemin 
sıfatıyla) işlevi görür.  

 
5.  Bu uygulama metnindeki hükümler, bir Genel Kurul yada Olimpik Kongrenin organizasyon 

komitesinin imzaladığı bütün sözleşmelere de, gerekli değişiklikler yapılmış olarak, uygulanır.  
 
6.  Yarışmacıların ve tüm resmi görevlilerin üniformalarında, kendi NOC’lerinin bayrağı yada Olimpik 

amblemi, veya OCOG’nin izniyle OCOG’nin Olimpik amblemi yer alabilir. IF görevlileri kendi 
federasyonlarının üniformasını ve amblemini taşıyabilirler.  

 
7.  Olimpik Oyunlarda sporcuların yada diğer katılımcıların giymediği yada kullanmadığı zaman 

göstergesi, ve skorboard dahil bütün teknik donanım, tesisat ve diğer aygıtların üzerindeki 
tanıtıcı işaretler hiçbir koşulda söz konusu ekipmanın boyunun 1/10’unu geçemez ve hiçbir 
zaman 10 cm’yi aşan yükseklikte olamaz.  
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8. “Tanıtıcı işaret” terimi, söz konusu nesnenin üreticisinin adı, unvanı, markası, logosu yada diğer 
bir ayırt edicinin işaretinin normal olarak gösterilmesini ifade eder ve her bir nesne üzerinde 
yalnızca bir kez görülebilir.  

 
9.  OCOG, tüm katılımcılar, Olimpik Oyunlara akrediteli diğer tüm kişiler ve ilgili taraflar, el 

kitaplarına, kılavuzlara, resmi tavsiyelere ve bu uygulama metni ile Kural 53’e tabi tüm 
hususlarda IOC Yürütme Kurulunun tüm talimatlarına uymak zorundadırlar.   

 
IV PROTOKOL 
 
54. Protokol 
 

1.  Olimpik Oyunlar süresince, OCOG sorumluluğunda yerleştirilmek kaydıyla, IOC Yürütme Kurulu 
tüm yarışma yerleri ve diğer alanlarda protokolü belirleme yetkisinin tek sahibidir.  

 
2.  Olimpik Oyunlar süresince, tüm Olimpik tören ve yarışmalarda, IOC üyeleri, Onursal Başkanı, 

onursal üyeleri ve onur üyeleri mertebelerine göre Başkan, Onursal Başkan ve Başkan 
Yardımcıları başı çekmek üzere protokolde önceliğe sahip olurlar, onları OCOG üyeleri, IFs’ın 
Başkanları ve NOCs’nin Başkanları izler.  

 
3.  OCOG, IFs, NOCs ve diğer tüm akrediteli kişiler, pozisyonları ne olursa olsun, IOC Protokol 

Rehberine ve bu Kurala dair IOC Yürütme Kurulunun tüm talimatlarına uymak zorundadırlar.  
 
55. Olimpik Kimlik ve Akreditasyon Kartı – İlgili Haklar 
 

1.  Olimpik Kimlik ve Akreditasyon Kartı, taşıyıcısının kimliğini açıklar ve Olimpik Oyunlarda yer 
alma hakkını verir. Kart sahibi, bir pasaport ve seyahat belgeleri eşliğinde ev sahibi şehrin 
ülkesine giriş yapabilir. Kart sahibi, Olimpik Oyunlardan 1 ay önce, Oyunlar boyunca ve 1 ay 
sonrasını kapsayan dönemde burada kalır ve Olimpik Oyunlar boyunca görevini icra eder.  

 
2.   Olimpik Kimlik ve Akreditasyon Kartı, IOC yetkisinde akredite olabilmek için gerekli özelliklere 

sahip kişilere verilir. Kart, gerekli dereceye kadar ve üzerinde belirtildiği ölçüde, Olimpik alanlara 
ve yarışma yerlerine OCOG sorumluluğunda girme hakkı verir. IOC Yürütme Kurulu bu kartın 
verilebileceği kişileri ve dağıtımına ilişkin koşulları belirler. OCOG, IFs, NOCs ve diğer tüm ilgili 
kişiler, bu kurala ilişkin tüm hususlarda el kitapları, kılavuzlar, resmi tavsiyeler ve IOC Yürütme 
Kurulunun tüm talimatlarına uymak zorundadırlar.  

 
56. Olimpik Bayrağın Kullanımı  
 

1. Diğer tüm bayraklardan daha büyük ebatta bir Olimpik bayrak Olimpik Oyunların ana 
stadyumunda rahatça görülebilecek bir yerde göndere çekilmeli ve Olimpik Oyunlar boyunca 
dalgalanmalıdır. Diğer tüm alanlarda da bayraklar OCOG sorumluluğunda göndere çekilmelidir. 
Bu bayraklar Olimpik Oyunlar Açılış Töreninde göndere çekilirler ve Kapanış Töreninde 
indirilirler.  

 
2. Olimpik Köyde, tüm yarışma ve antrenman alanlarında, ev sahibi şehirde ve tüm Olimpik 

alanlarda çok sayıda bayrak OCOG’nin belirleyeceği yerlere asılmalıdır.  
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57.  Olimpik Ateşin Kullanımı  
 

1.  Olimpik Ateşin Olimpik Stadyuma kadar getirilmesinden OCOG sorumludur. Olimpik Meşale’nin 
taşınması ve Olimpik ateşin kullanımına ilişkin tüm düzenlemeler kesinlikle IOC Protokol 
Rehberine uygun olarak yürütülecektir.  

 
2.  Olimpik Oyunlar kapanış töreninden sonra, Olimpik meşale, yada ateşin yanık kalmasını 

sağlayan diğer her türlü cihaz, IOC’nin onayı olmadan başka bir ev sahibi şehir yada herhangi 
yerde kullanılamaz.   

 
58. Açılış ve Kapanış Törenleri  
 

1. Açılış ve Kapanış Törenleri kesinlikle IOC Protokol Rehberine uygun olarak düzenlenmelidir.  
 
2. Törenlere ilişkin tüm senaryo, çizelge ve programların içeriği, IOC’nin ön onayına sunulmalıdır.  
 
3. Olimpik Oyunlar, ev sahibi ülkenin Devlet Başkanı’nın aşağıdaki cümlelerden birisini söylemesi ile  

açılır:  
 

- eğer Olimpiyat Oyunlarının açılışı ise:  
 
“ Modern çağın ………… (Olimpiyat’ın sayısı) Olimpiyatlarının başlaması üzere ………..(ev sahibi 
şehrin adı) Olimpiyat Oyunlarını açıyorum”. 
 
- eğer Kış Olimpik Oyunlarının açılışı ise: 
 
“………… (Olimpik Kış Oyunlarının sayısı) ………..(ev sahibi şehrin adı) Olimpik Kış Oyunlarını 
açıyorum”. 
 
Törenler dahil Olimpik Oyunlar boyunca, OCOG sorumluluğundaki herhangi bir alanda, bir 
hükümet yetkilisi, yerel yetkili yada diğer bir siyasi tarafından buna benzer bir konuşma 
yapılamaz. Açılış ve Kapanış Törenlerinde sadece IOC Başkanı ve OCOG Başkanı kısa 
konuşmalar yapabilir.  

 
59. Ödül, Madalya ve Diploma Törenleri  
 

Galibiyet, Madalya ve Diploma Törenleri kesinlikle IOC Protokol Rehberine uygun olarak 
yapılacaktır. Madalya ve diplomaların formatları ön onay için IOC’ye sunulacaktır.  

 
60. Onur Listesi  
 

IOC ve OCOG ülkelere göre genel bir sıralama yapmaz. Her branşta madalya ve diploma alanların 
isimlerinden oluşan bir onur listesi OCOG tarafından oluşturulur ve madalya kazananların isimleri 
ana stadyumda görülebilecek bir yerde sürekli olarak sergilenir.  

 
V  Tahkim  
61. Anlaşmazlıklar – Tahkim  
 

Olimpik Oyunlar dolayısıyla yada Olimpik Oyunlarla bağlantılı ortaya çıkacak herhangi bir 
anlaşmazlık Sporla ilgili Tahkim Yasası uyarınca Spor Tahkim Kuruluna iletilir.  

 55 


