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Olimpik Antlaşmaya Giriş 

Olimpik Antlaşma (OC) Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından benimsenen Olimpizmin Temel 
İlkeleri, Kuralları ve İşletme Tüzüklerinin kanunname şeklinde toplanmasını sağlayan bir belgedir. Olimpik 
Hareketin organizasyonunu, aksiyonunu ve işletmesini yönetir ve Olimpiyat Oyunlarının kutlanması için 
gerekli olan şartları ortaya koyar. Özünde Olimpik Antlaşma üç ana amaca hizmet etmektedir: 

a. Anayasal bir doğaya sahip olan temel bir enstrüman olarak, Olimpik Antlaşma Olimpizmin
vazgeçilmez değerlerini ve Temel İlkeleri öne sürer ve hatırlatır.

b. Olimpik Antlaşma ayrıca Uluslararası Olimpiyat Komitesi için kuralları oluşturur.

c. Bunlara ek olarak, Olimpik Antlaşma Olimpik Hareketin üç ana bileşeninin başlıca karşılıklı haklarını
ve yükümlülüklerini de tanımlar. Bunlar hepsinin Olimpik Antlaşmaya uyum sağlamasının gerekli
olduğu Olimpiyat Oyunları Organizasyon Komitesinin yanında; Uluslararası Olimpiyat Komitesi,
Uluslararası Federasyonlar ve Milli Olimpiyat Komiteleridir.

Not: 

Olimpik Antlaşmada aksine bir şart belirtilmediği sürece, her hangi bir fiziksel kişiye ilişkin (örneğin, başkan, 
başkan yardımcısı, toplantı başkanı, lider, görevli, misyon şefi, katılımcı, sporcu, atlet, jüri üyesi, hakem, 
ataşe, aday ve personel, ya da o, onlar gibi ön ekler) erkek cinsiyet eklerinin kullanımının kadın cinsiyetini de 
içerdiği anlaşılacaktır. 
Yazılı olarak aksi özellikle belirtilmediği sürece, Olimpik Antlaşma amaçları için bir yıl, bir takvim yılı anlamına 
gelecek, 1 Ocakta başlayarak 31 Aralık tarihinde sona erecektir. 



Önsöz 
Modern Olimpizm kavramı 1894 yılının Haziran ayında bir girişim yaparak, Paris’te Uluslararası Atletik 
Kongreyi gerçekleştiren Pierre de Coubertin tarafından başlatılmıştır. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) 
23 Haziran 1894 tarihinde kurulmuştur. Modern zamanların ilk Olimpik Oyunları (Olimpiyat’ın Oyunları) 1896 
yılında Yunanistan’ın başkenti Atina’da kutlanmıştır. 1914 yılında Pierre de Coubertin tarafından Paris 
Kongresine takdim edilen Olimpiyat bayrağı benimsendi. Bu bayrakta beş kıtanın birliğini ve Olimpiyat 
Oyunlarında tüm dünyadan gelen sporcuların bir araya gelmesini temsil eden birbirinin içine geçmiş beş 
halka bulunmaktadır. İlk Kış Olimpiyatları ise, 1924 yılında Chamonix, Fransa’da kutlanmıştır. 

Olimpizmin Temel İlkeleri 
1. Olimpizm dengeli bir şekilde vücudun, iradenin ve beynin tüm niteliklerini çalıştıran ve birleştiren bir

yaşam felsefesidir. Sporu kültür ve eğitim ile kaynaştıran Olimpizm, çaba harcamanın verdiği
mutluluğu, iyi bir örnek sunmanın eğitimsel değerini, sosyal sorumluluğu ve evrensel temel etik
prensiplere yönelik saygıya dayalı yaşam tarzını oluşturmayı amaçlamaktadır.

2. Olimpizmin hedefi sporu insanlığın uyumlu gelişimine sunmak, insanlığa saygının korunmasına
yönelik barışçıl bir toplumun oluşmasını sağlamaktır.

3. Olimpiyat Hareketi IOC’nin üst yetkisi altında Olimpiyat Hareketi Olimpizmin değerlerinden esinlenen
tüm birey ve varlıkların uyumlu, organize, evrensel ve kalıcı eylemlerinden oluşmaktadır. Beş kıtayı
kapsar. Büyük bir spor festivali olan Olimpiyat Oyunlarında tüm dünyanın sporcularını bir araya
getirerek zirvesine ulaşır. Simgesi de birbirinin içine geçmiş beş halkadır.

4. Spor faaliyetlerine katılmak bir insan hakkıdır. Her birey herhangi bir ayrımcılığa maruz kalmaksızın,
Olimpiyat ruhu içerisinde spor yapma olasılığına sahip olmalıdır. Bunu yapmak için dostluk,
dayanışma ve fair-play anlayışının hâkim olması gerekmektedir.

5. Sporun toplumun çerçevesi içinde yapıldığı göz önüne alınırsa, Olimpiyat Hareketi içindeki spor
kuruluşlarının belli haklara, yükümlülüklere ve özerkliğe sahip olması gerekmektedir. Bunların
arasında spor kurallarının özgürce kurulması ve kontrol edilmesi, kuruluşlarının yapısının belirlenmesi
ve yönetişimi, dış etkilere maruz kalmaksızın özgürce seçim yapma hakkına sahip olunması ve iyi
yönetişim ilkelerinin uygulanmasını sağlama sorumluluğu yer almaktadır.

6. Irk, din, siyaset, cinsiyet veya başka nedenle herhangi bir ülke ya da kişiye karşı ayrımcılık yapılması
Olimpiyat Hareketine ait olmakla uyumsuzdur.

7. Olimpiyat Hareketine ait olmak Olimpik Antlaşmaya uyum sağlamayı ve IOC tarafından tanınmayı
gerektirmektedir.

Bölüm1 

Olimpik Hareket 

Olimpik Hareketin Bileşeni ve Genel Organizasyonu 

1. Uluslararası Olimpiyat Komitesinin mutlak yetkisi ve liderliği altında Olimpik Hareket Olimpik
Antlaşma altında rehberlik yardımı almak isteyen kuruluşları, atletleri ve diğer kişileri içermektedir.
Olimpik Hareketin hedefi gençleri Olimpizm ve Olimpizmin değerleri uyarınca uygulanan spor ile
eğiterek daha barışçıl ve daha iyi bir dünyanın inşasına katkı yapmaktır.

2. Olimpik Hareketin üç ana parçası Uluslararası Olimpiyat Komitesi (“IOC”), Uluslararası Spor
Federasyonları (“UF’ler”) ve Milli Olimpiyat Komiteleridir (“MOK’leri”).



3. Üç ana bileşenine ek olarak, Olimpik Hareket ayrıca Olimpiyat Oyunlarının Organizasyon Komitelerini
(“OCOG’lar”), ulusal birlikleri, UF’lerle MOK’lerine ait olan kulüpleri ve kişileri, özellikle menfaatleri
Olimpik Hareketin eyleminin temel unsurunu oluşturan sporcuları, bunlara ek olarak jüri üyelerini,
hakemleri, antrenörleri ve diğer spor görevlilerini ve teknisyenleri içermektedir. Ayrıca IOC’nin
tanıdığı diğer kuruluş ve kurumları da içerir.

4. Herhangi bir kapasitede Olimpik Harekete ait olan her kişi ve kuruluş Olimpik Antlaşmanın kurallarına
bağlı kalacak ve IOC kararlarına riayet edecektir.

IOC’nin Misyonu ve Rolü 

IOC’nin rolü tüm dünyada Olimpizmi tanıtmak ve Olimpiyat Hareketine liderlik etmektir. IOC’nin rolü 
aşağıdakilerden oluşmaktadır: 

1. Sporda etik ve iyi yönetişimin teşvik edilmesi ve desteklenmesi, bunun yanında spor üzerinden
gençlerin eğitimi esnasında sporda fair-play ruhunun hâkim olması ve şiddetin yasaklanmasının
sağlanması;

2. Sporun ve spor müsabakalarının organizasyonunun, gelişiminin ve eşgüdümünün teşviki ve
desteklenmesi;

3. Olimpiyat Oyunlarının düzenli kutlanmasının sağlanması;

4. Sporun insanlığının hizmetine sunularak barışın hüküm sürmesini teşvik etmek için yetkin kamu veya
özel kuruluşlar ve makamlar ile işbirliğine gidilmesi;

5. Olimpiyat Hareketinin birliğinin güçlendirilmesi için önlem alınması, bağımsızlığının muhafaza
edilmesi ve sporun özerkliğinin korunması;

6. Olimpiyat Hareketi etkileyecek her türlü ayrımcılığa karşı gelinmesi;

7. Tüm düzeylerde kadınların sporda öne çıkartılmasını teşvik etmek ve desteklemek ve her yapıda
kadın erkek eşitliği ilkesinin uygulanmasını amaçlanması;

8. Sporda dopinge karşı mücadelede öncülük edilmesi;

9. Sporcuların sağlığını korumak üzere önlemlerin yaygınlaştırılması ve desteklenmesi

10. Ticari ya da siyasi olarak sporun ya da atletlerin istismar edilmesine karşı çıkılması;

11. Atletlerin sosyal ve profesyonel geleceklerinin sağlanması için spor kuruluşları ve kamu yetkililerinin
çabalarının teşviki ve desteklenmesi;

12. Herkes için sporun teşviki ve desteklenmesi;

13. Çevre sorunları için sorumluluğun teşviki ve desteklenmesi, sporda sürdürülebilir gelişmenin
sağlanması ve Olimpiyat Oyunlarının böyle gerçekleştirilmesi gereğinin ortaya koyulması;

14. Olimpiyat Oyunlarından ev sahibi şehirlere ve ev sahibi ülkelere pozitif bir miras kalması;

15. Sporun kültür ve eğitim ile birleşmesini öngören girişimlerin teşviki ve desteklenmesi;

16. Uluslararası Olimpik Akademinin (“IOA”) ve kendilerini Olimpik eğitime adamış olan diğer kurumların
faaliyetlerinin teşviki ve desteklenmesi.

2nci Kurala İşletme Tüzüğü 

1. IOC Yönetim Kurulu uygun gördüğü durumlar ve şartlarda, ilgili UF’lerin yardımı ve teknik kurallarına 
uyum sağlayarak, Olimpik Antlaşmaya uymak ve MOK’lerinin veya IOC’nin tanıdığı birliklerin kontrolü 
altında organize edilmek şartı ile uluslar arası çok sporlu müsabakalar – bölgesel, kıtasal ya da dünya 
çapında – için IOC himayesi verebilir.



2.   IOC Yönetim Kurulu, Olimpiyat Hareketin amacı uyarınca olmak üzere başka etkinlikler için de IOC   

IOC Tarafından Tanınma 

1. IOC Olimpiyat Hareketin bileşenlerini resmi olarak tanıyabilir.

2. IOC faaliyetlerinin misyonuna ve rolüne uygun olduğu ulusal spor kuruluşlarını da MOK olarak
tanıyabilir. IOC aynı zamanda kıtasal veya küresel çapta oluşturulan MOK birliklerini de tanıyabilir.
Tüm MOK’leri ve MOK birlikleri mümkün olan her yerde yasal varlık statüsü de kazanmaya
çalışmalıdır. Olimpik Antlaşma ile uyum sağlamalıdırlar. Yasal statüleri de IOC’nin onayına tabi
olacaktır.

3. IOC UF’leri ve UF birliklerini tanıyabilir.

4. UF’lerin veya MOK’lerinin birliklerinin tanınması her UF ve her MOK’sinin doğrudan IOC ile ilişki
kurmasını ve bunun karşıtını hiçbir şekilde etkilememektedir.

5. IOC yasal yapıları ve faaliyetleri Olimpiyat Antlaşmasına uygun olan ve uluslar arası düzeyde çalışan
spor ile ilişkili sivil toplum kuruluşlarını tanıyabilir.

6. Her durumda tanınmanın sonuçlarını IOC İcra Kurulu belirler.

7. IOC nezdinde tanınma geçici olarak ya da tam olarak gerçekleşebilir. Geçici tanınma ya da geçici
tanınmanın geri çekilmesi IOC İcra Kurulu tarafından belirli bir süre için ya da süresiz olarak
yürütülebilir. IOC İcra Kurulu geçici tanınmanın hangi kurallar uyarınca geçersiz kılınacağını
belirleyebilir. Tam tanınma ya da durdurulma Kurulca kararlaştırılır. Tanıma işlemlerinin tüm
ayrıntılarını IOC İcra Kurulu belirler.

Olimpiyat Kongresi 

Olimpiyat Kongresi Olimpiyat Hareketin bileşenlerinin temsilcilerini, IOC’nin belirlediği aralıklarla toplar; 
toplantıya çağrı IOC Başkanı tarafından yapılır; rolü danışmanlık yönündedir. 

Kural 4’e İşletme Tüzüğü 

1. Olimpiyat Kongresi Genel Kurul kararıyla Başkan tarafından toplantıya çağrılır, IOC tarafından Genel
Kurulun belirlediği bir yerde ve tarihte gerçekleştirilir. Başkan Kongreye de başkanlık yapar ve
işlemleri belirler.

2. Olimpiyat Kongresi IOC’nin üyelerinden, Onursal Başkanından, onursal üyelerinden, UF’leri ve
MOK’lerini temsil eden delegelerden oluşur; ayrıca IOC’nin tanıdığı kuruluşların temsilcilerini de
içerebilir. Buna ek olarak Olimpiyat Kongresinde sporcular ve kendi bireysel kapasiteleri ya da temsili
kapasitelerinden dolayı davet edilen şahsiyetler de bulunabilir.

3. UF’lere ve MOK’lerine danıştıktan sonra IOC İcra Kurulu Olimpiyat Kongresinin gündemini belirler.

Olimpik Dayanışma 

Olimpik Dayanışmanın amacı MOK’lerine, özellikle en fazla gereksinim duyanlara yardım örgütlemektir. Bu 
yardım gerek duyuldukça UF’lerin de teknik yardımı alınarak IOC ve MOK’leri tarafından ortak çalışmayla 
hazırlanan programlar şeklinde gerçekleştirilir. 

Kural 5’e İşletme Tüzüğü 

Olimpik Dayanışmanın benimsediği hedefler aşağıdaki hususlara katkı yapmaktır: 

1. Olimpizmin Temel İlkelerinin tanıtılması ve teşvik edilmesi;

2. Olimpiyat Oyunlarına katılmak üzere sporcuların ve takımların hazırlanmasında MOK’lerine yardımcı
olunması;

himayesi sağlayabilir.



3. Sporcu ve antrenörlerin teknik spor bilgilerinin geliştirilmesi, 

4. Bursların verilmesi de dâhil olmak üzere, MOK’leri ve UF’ler ile işbirliği içerisinde sporcu ve 
antrenörlerin teknik düzeylerinin iyileştirilmesi; 

5. Spor ile ilgili idarecilerin eğitilmesi; 

6. Özellikle Olimpik eğitim ve sporun yaygınlaştırılması yoluyla bu hedeflere yönelik çalışan kuruluş ve 
varlıklarla birlikte çalışılması; 

7. Gerekli olan yerlerde ulusal ve uluslar arası organlarla birlikte işbirliğine gidilerek yalın, işlevsel ve 
ekonomik spor tesislerinin yaratılması; 

8. MOK’lerinin yetkisi veya himayesi altında ulusal, bölgesel ve kıtasal düzeyde müsabakaların 
düzenlenmesinin desteklenmesi ve MOK’lerine delegasyonlarının bölgesel ve kıtasal oyunlarda 
organizasyonları, hazırlıkları ve katılımları için yardım edilmesi; 

9. MOK’leri arasında ortak ikili veya çok taraflı işbirliği programlarının teşvik edilmesi; 

10. Hükümetlerin ve uluslar arası örgütlerin sporu resmi kalkınma yardımları arasına eklemelerinin 
sağlanması. 

Bu programları Olimpik Dayanışma Komisyonu yürütmektedir. 

Olimpiyat Oyunları 

1. Olimpiyat Oyunları bireysel ya da takım etkinliklerinde sporcular arasında müsabakalardır, ülkeler 
arasında rekabet değildir. Girişleri IOC tarafından kabul edilen karşılıklı MOK’lerinin seçtiği atletleri 
bir araya getirirler. Bu sporcular ilgili UF’lerin teknik yönetimi altında yarışırlar. 

2. Olimpik Oyunlar, Olimpiyat Oyunlarından ve Kış Olimpiyat Oyunlarından oluşur. Sadece kar ve buz 
üzerinde yapılan sporlar kış sporu olarak addedilir. 

Kural 6’ya İşletme Tüzüğü 

1. Olimpiyat dört müteakip takvim yılından oluşan bir süredir, birinci yılın bir Ocak tarihinde başlar ve 
dördüncü yılın otuz bir Aralık günü biter. 

2. Olimpiyatlar 1896 yılında Atina’da kutlanan ilk Olimpiyat Oyunlarından başlayarak sıralı bir şekilde 
numaralanmıştır. XXIX. Olimpiyat 1 Ocak 2008 tarihinde başlamıştır. 

3. Kış Olimpiyat Oyunlarının rakamları gerçekleştirildikleri sıra uyarınca belirlenmektedir. 

Olimpiyat Oyunları üzerinde bulunan haklar ve Olimpik mülkler 

1. Olimpik Hareketin lideri olarak IOC, Olimpik Hareketin değerini arttırmak ve Olimpiyat Oyunlarının 
düzenlenmesi ve yaygınlaştırılması için yürütülen çabalara yönelik maddi destek vermek ve Olimpiyat 
Oyunları için yaptıkları hazırlıklarında UF’leri, MOK’lerini ve sporcuları desteklemekten sorumludur. 
IOC Olimpiyat Oyunlarının içindeki ve onlara yönelik tüm hakların ve bu kuralda tanımlanan Olimpik 
mülklerin sahibidir, bu kurallar bu amaçlar için gelir getirici potansiyele sahiptir. Bu gelirlerden 
yararlanan Olimpik Hareket ve bileşenlerinin menfaati, tüm bu hakların ve Olimpik mülklerin tüm 
ilgililerce en üst düzeyde korunmasından ve kullanımlarının da bu yüzden IOC tarafından 
onaylanması yönündedir. 

2. Olimpiyat Oyunları, şimdi mevcut olan ya da gelecekte geliştirilecek olan herhangi bir şekil ve 
mekanizma yoluyla; düzenlenmeleri, yararlanılmaları, yayınlanmaları, kayda alınmaları, temsil 
edilmeleri, çoğaltılmaları, erişimleri ve dağıtımlarına ilişkin tüm haklara ve bunlara ait olan verilere 
sahip olan IOC’nin münhasır mülküdür. 

3. Olimpiyat Oyunlarına ve Olimpiyat Oyunlarının müsabakalarına ve spor performanslarına ilişkin tüm 
verilere erişim şartlarını ve kullanımlarına yönelik şartları IOC belirleyecektir. 



4. Olimpiyat simgesi, bayrağı, sloganı, marşı, kimlikleri (“Olimpik Oyunlar” ve “Olimpiyat Oyunları” dâhil 
ama bunlarla kısıtlı kalmamak üzere), isim başlıkları, amblemleri, alev ve meşaleleri, aşağıda Kural 8-
14 içerisinde tanımlandığı şekilde, kolaylık sağlamak üzere toplu ya da bireysel olarak “Olimpik 
mülkler” olarak adlandırılabilir. Olimpik mülkler ve kullanımlarından doğan herhangi ve tüm haklar; 
kar amacı güden, ticari veya reklam amaçları dâhil ama bunlarla kısıtlı olmamak üzere, münhasıran 
IOC’ye aittir. 

Olimpik Simge 

Tek başına, bir ya da beş renkle kullanılan Olimpik simge beş adet birbirinin içine geçmiş, eşit boyutlu 
halkadan oluşmaktadır (Olimpik halkalar). Beş renkli şekliyle kullanıldığı zaman, bu renkler soldan sağa; mavi, 
sarı, siyah, yeşil ve kırmızı olacaktır. Halkalar soldan sağa doğru birbirlerinin içine geçmiştir; mavi, siyah ve 
kırmızı halkalar üst tarafta yer alır, sarı ve yeşil halkalar aşağıda olmak üzere tasarım altta gösterilen grafik 
röprodüksiyona uygun olmalıdır. Olimpik simge Olimpik Hareketin faal oluşunu ifade eder, beş kıtanın 
birbirleri ile birlik oluşturmasını ve tüm dünyadan gelen atletlerin Olimpiyat Oyunlarında toplanarak bir araya 
gelmesini temsil eder. 

Olimpiyat Bayrağı 

Olimpiyat Bayrağının beyaz arka fonu vardır, bordürleri yoktur. Beş renkli Olimpik simge tam merkezinde 
yerleştirilmiş olmalıdır. 

Olimpik Slogan 

Olimpik slogan; “Citius – Altius – Fortius” Olimpiyat Hareketinin tarihsel olarak güdülen büyük amaçlarını 
ifade eder. 

Olimpik Amblemler 

Olimpik amblem Olimpiyat halkalarını başka bir ayırt edici unsurla ilişkilendiren bütünleşik bir tasarımdır. 

Olimpiyat Marşı 

Olimpiyat Marşı Spiro Samara tarafından bestelenen “Olimpiyat Marşı” isimli müzik eseridir. 

Olimpiyat Ateşi, Olimpik meşaleler 

1. Olimpiyat ateşi IOC’nin yetkisi altında Olimpiya’da yanmakta olan ateştir. 

2. Olimpik meşale IOC tarafından onaylanan ve Olimpiyat ateşinin tutuşturulması için kullanılma 
amacını taşıyan portatif bir meşale ya da onun bir reprodüksiyonudur. 

Olimpik Unvanlar 

Olimpik bir unvan Olimpiyat Oyunları, Olimpik Hareket veya bunların herhangi bir bileşkesinin görsel ya da duysal bir birlik, 
bağlantı ya da diğer ilişkisinin temsilidir. 

Kural 7-14’e İşletme Tüzüğü 

1. Yasal Koruma: 

1.1. Hem ulusal, hem de uluslar arası bazda IOC, Olimpiyat Oyunları ve herhangi bir Olimpik mülk 
üzerinde tesis edilen hakların kendisi için yasal açıdan korunmasına yönelik gerekli tüm adımları 
atacaktır. 

1.2. Her MOK IOC’ye karşı kendi ülkesinde Kural 7-14 ile BLR 7-14’e riayet edilmesini sağlamaktan 
sorumludur. Bu tür kural ve işletme tüzüklerini ihlal edecek şekilde Olimpik mülklerin herhangi bir 
kullanımını yasaklamak için gerekli adımları atacaktır. Aynı zamanda IOC’nin menfaatini korumak 
üzere IOC’nin Olimpik mülklerinin korunmasına yönelik elinden geleni yapmayı taahhüt edecektir. 



1.3. Olimpik simge ya da herhangi başka bir Olimpik mülk için ulusal bir kanun veya ticari marka kaydı 
başka tür bir yasal enstrüman ile bir MOK’sine legal koruma sunduğu zaman, bu MOK buradan 
doğan haklarını ancak Olimpiyat Antlaşması ve IOC’den aldığı talimatlar doğrultusunda 
kullanabilecektir. 

1.4. Bir MOK ne zaman gerekli görürse, herhangi bir Olimpik mülk için legal koruma elde etmek üzere ve 
bu tür konularda üçüncü taraflar ile arasında çıkabilecek ihtilafların halli yönünde, bir IOC’den 
yardım isteyebilecektir 

1.5. IOC ne zaman gerekli görürse, herhangi bir Olimpik mülk için legal koruma elde etmek üzere ve bu 
tür konularda üçüncü taraflar ile arasında çıkabilecek ihtilafların halli yönünde, bir MOK’nden 
yardım isteyebilecektir. 

2. Olimpik mülklerin IOC tarafından ya da IOC’nin yetki veya lisans verdiği üçüncü şahıslar tarafından 
kullanımı: 

2.1. IOC kendi uygun gördüğü şekilde kullanabileceği bir ya da birden fazla Olimpik amblem yaratabilir. 

2.2. Aşağıdaki şartlar sırası ile karşılandığı sürece, MOK’sinin ülkesinde Olimpik simge, Olimpik 
amblemler ya da IOC’nin diğer Olimpik mülkleri IOC tarafından, ya da IOC’nin yetki verdiği bir kişi 
tarafından kullanılabilir: 

2.2.1. Tüm sponsorluk ve tedarikçi anlaşmaları ve aşağıda paragraf 2.2.2’de değinilenler haricinde 
tüm pazarlama girişimleri esnasında, bu kullanım ilgili MOK’sinin menfaatlerinde ciddi 
zarara neden olmamalıdır ve karar IOC tarafından bu MOK ile danışarak verilecek, o da bu 
kullanımdan doğan net gelirlerin bir bölümünü alacaktır. 

2.2.2. Tüm lisans anlaşmalarında, bütün ilgili vergilerin ve bu konu ile ilgili peşin yapılan 
masrafların düşülmesinden sonra, MOK bu kullanımdan elde edilen net gelirin yarısını 
alacaktır. Bu tür kullanımdan önce MOK’sine önceden bilgi verilecektir. 

2.3. Kararı sadece kendisine ait olmak üzere, Olimpiyat Oyunlarının yayınlarını tanıtmak için IOC 
Olimpiyat Oyunlarının yayıncılarına IOC’nin Olimpik simgesini, Olimpik amblemlerini veya IOC’nin 
ve OCOG’ların diğer Olimpik mülklerini kullanma yetkisi verebilir. Bu işletme tüzüğünün 2.2.1 ve 
2.2.2 no’lu paragraflarının hükümleri bu yetkilendirme konusunda uygulanmayacaktır. 

3. Olimpik simgenin, Olimpiyat bayrağının, Olimpik slogan ve Olimpiyat marşının kullanımı: 

3.1. Bu işletme tüzüğünün 2.2 no’lu paragrafına tabi olmak üzere, IOC kendi uygun gördüğü şekilde 
Olimpik simgeyi, sloganı, Olimpiyat bayrağını ve marşını kullanabilir. 

3.2. MOK’leri Olimpik simgeyi, sloganı, Olimpiyat bayrağını ve marşını sadece kendi kar amacı gütmeyen 
faaliyetleri çerçevesinde kullanabilir, ancak bu kullanım Olimpik Hareketin gelişmesine katkı 
yapmalı ve saygınlığına olumsuz etki yapmamalıdır ve ilgili MOK’leri önceden IOC İcra Kurulunun 
onayını almış olmalıdır. 

4. Bir MOK veya OCOG tarafından bir Olimpik amblemin yaratılması ve kullanılması: 

4.1. Bir MOK veya OCOG tarafından bir Olimpik amblem IOC’nin onayına tabi olmak üzere yaratılabilir 
ve kullanılabilir. 

4.2. IOC bir Olimpik amblemin tasarımını onaylayabilir, ancak bu amblemin başka Olimpik 
amblemlerden farklı olduğunu göz önüne almalıdır. 

4.3. Bir Olimpik amblemin içinde Olimpik simgenin kapsadığı alan bu amblemin toplam yüz ölçümünün 
üçte birini aşmayacaktır. Bir Olimpik amblemin içerdiği Olimpik simge bütünüyle gözükmeli ve 
hiçbir şekilde değiştirilmemelidir. 

4.4. Yukarıdakilere ek olarak, bir MOK’sinin Olimpik amblemi aşağıdaki şartları karşılamalıdır: 



4.4.1. Amblem o şekilde tasarlanmalıdır ki, ilgili MOK’sinin ülkesi ile bağlantılı olduğu açıkça belirli 
olsun. 

4.4.2. Amblemin ayırt edici unsuru sadece ilgili MOK’sinin ülkesinin ismi – ya da isminin kısaltması 
– ile kısıtlı olamaz. 

4.4.3. Amblemin ayırt edici unsuru Olimpiyat Oyunlarına ya da zaman içinde kısıtlı olacak şekilde 
belli bir tarihe ya da etkinliğe değinmemelidir. 

4.4.4. Amblemin ayırt edici unsuru, doğası itibarı ile evrensel ya da uluslar arası olduğu izlenimini 
veren sloganlar, unvanlar ya da diğer jenerik ifadeler içermeyecektir. 

4.5. Yukarıdaki 4,1, 4,2 ve 4,3 no’lu paragrafların içerdiği hükümlere ek olarak, bir OCOG’un Olimpik 
amblemi aşağıdaki şartları karşılamalıdır: 

4.5.1. Amblem ilgili OCOG’un düzenlediği Olimpiyat Oyunlarına bağlantılı olduğunun açıkça 
belirlenebileceği şekilde tasarlanmalıdır. 

4.5.2. Amblemin ayırt edici unsuru sadece ilgili OCOG’un ülkesinin ismi – ya da isminin kısaltması 
– ile kısıtlı olamaz. 

4.5.3. Amblemin ayırt edici unsuru, doğası itibarı ile evrensel ya da uluslar arası olduğu izlenimini 
veren sloganlar, unvanlar ya da diğer jenerik ifadeler içermeyecektir. 

4.6. Yukarıdaki hükümler geçerli olmadan önce IOC tarafından onaylanan herhangi bir Olimpik amblem 
yürürlükte kalacaktır. 

4.7. Mümkün olan her zaman ve her yerde, bir MOK’sinin Olimpik amblemi kendi ülkesinde MOK 
tarafından yasal koruma altına alınmak üzere sicil kaydı yaptırılmaya uygun olmalıdır. MOK bu sicil 
kaydını IOC’nin bu amblemi onaylamasından sonra altı ay içinde yaptırmalı ve IOC’ye sicil kaydının 
kanıtını ibraz etmelidir. İlgili MOK’leri Olimpik amblemlerini korumak üzere gerekli tüm önlemleri 
alıp, bu korumayı da IOC’ye bildirmediği sürece, IOC’nin Olimpik amblemi onayı geri alınabilir. Aynı 
şekilde, OCOG’lar da kendi Olimpik amblemlerini IOC’nin talimatları doğrultusunda korumalıdırlar. 
MOK’leri ve OCOG’lar tarafından elde edilen koruma IOC’ye karşı yaptırım olarak kullanılamaz. 

4.8. Herhangi bir şekilde bir Olimpik amblemin reklam, ticari ya da kar amacı elde etme nedeniyle 
kullanılması, aşağıda 4.9 ve 4.10 no’lu paragraflarda belirtildiği şekilde gerçekleştirilmelidir. 

4.9. Doğrudan veya üçüncü şahıslar üzerinden kendi Olimpik amblemini herhangi bir reklam, ticari ya da 
kar amacı gütme amacıyla kullanmak isteyen herhangi bir MOK veya OCOG, bu işletme tüzüğüne 
uyum sağlamalı ve bu tür üçüncü şahısların da uymasını sağlamalıdır. 

4.10. Bir OCOG tarafından yapılanlar da dâhil olmak üzere, tüm sözleşmeler ve düzenekler ilgili NOC 
tarafından imzalanmalıdır ve aşağıdaki ilkeler uyarınca yönetime tabi olacaklardır. 

4.10.1. Bir MOK Olimpik ambleminin kullanımı sadece bahsi geçen MOK’sinin ülkesinde geçerli 
olacaktır; bu amblem ya da MOK’sine ait Olimpizme değinen herhangi başka simgeler, 
amblemler, işaretler veya unvanlar daha önce MOK’sinin yazılı izni olmadan başka bir 
MOK’sinin ülkesinde reklam, ticari ya da kar amacı elde etme nedeniyle kullanılamaz. 

4.10.2. Benzer bir şekilde, bir OCOG’un Olimpik amblemi ya da bu OCOG’a ait Olimpizme değinen 
herhangi başka simgeler, amblemler, işaretler veya unvanlar daha önce bu MOK’sinin yazılı 
izni olmadan bir MOK’sinin ülkesinde reklam, ticari ya da kar amacı elde etme nedeniyle 
kullanılamaz. 

4.10.3. Her durumda OCOG tarafından yapılan herhangi bir sözleşmenin geçerliliği ilgili Olimpiyat 
Oyunlarının yapıldığı yılın 31 Aralık tarihinden öteye uzanmamalıdır. 

4.10.4. Bir Olimpik amblemin kullanımı Olimpik Hareketin gelişmesine katkı yapmalı ve saygınlığına 
karşı olumsuz etki yapmamalıdır; Olimpik amblem ve ürünleri veya hizmetleri ile herhangi 



bir ilişki, eğer bu ilişki Olimpizmin Temel İlkeleri veya Olimpik Antlaşmada belirlenen 
IOC’nin rolü ile uyumsuz ise, yasaktır. 

4.10.5. IOC’nin talebi üzerinde her MOK’si veya OCOG, taraf olduğu herhangi bir sözleşmenin bir 
nüshasını ibraz edecektir. 

5. Filateli: 

IOC tarafından belirlenen şartlara tabi olmak üzere, IOC ilgili ülkelerin MOK’leri ile işbirliği yapılarak 
yetkin ulusal makamlarla IOC arasında bağlantılı olarak çıkartılan posta pulları üzerinde Olimpik simgenin 
kullanımını teşvik etmektedir. 

6. Müzik eserleri: 

Ev sahibi şehrin ve ülkenin OCOG ve MOK’si Olimpiyat Oyunları ile bağlantılı olarak özellikle hazırlatılan 
herhangi bir müzik eserinin üzerindeki telif hakkının IOC’ye ait olarak belirlemesi için yürütülen işlemlerin 
IOC’nin uygun gördüğü şekilde yapılmasını sağlayacaktır. 

 
 
Bölüm2 

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) 

Yasal Statü 

1. IOC limitsiz süreye sahip, yasal varlık statüsünde bir birlik şeklinde kurulu, 1 Kasım 2000 tarihli bir 
sözleşme uyarınca İsviçre Federal Konseyince tanınan bir uluslar arası sivil toplum kuruluşu, kar amacı 
gütmeyen bir kurumdur. 

2. Genel Merkezi Lozan’dadır (İsviçre), burası Olimpiyat başkentidir. 

3. IOC’nin hedefi kendisine Olimpik Antlaşma tarafından verilen misyonu, rolü ve sorumlulukları yerine 
getirmektir. 

4. Misyonunu yerine getirmek ve rolünü gerçekleştirmek için IOC vakıflar ve şirketler gibi başka yasal 
varlıkları kurabilir, satın alabilir ya da başka şekillerde kontrol edebilir. 

Üyeler 

1. IOC’nin Bileşimi – IOC üyelerinin seçilme yeterliği, kuruluşa alımı, seçimi, kabulü ve statüleri: 

1.1. IOC üyeleri doğal kişilerdir. BLR 16’ya tabi olmak üzere, IOC üyelerinin toplam sayısı 115’i aşamaz. 
IOC aşağıdaki bileşime sahiptir: 

1.1.1. BLR 16.2.2.5’te tanımlandığı şekilde üyelikleri belli bir işlev veya ofise bağlı olmayan 
çoğunluktaki üyeler; sayıları 70’i aşmayacaktır; BLR 16’da tanımlandığı ve tabi olacağı 
üzere, herhangi bir ülkeden tek bir bu tür vatandaş üyeden fazlası olmayacaktır; 

1.1.2. BLR 16.2.2.2’de tanımlandığı şekilde aktif atletler, toplam sayıları 15’i aşmayacaktır; 

1.1.3. Başkanlar ya da UF’ler içinde, UF’lerin birliklerinde veya IOC’nin tanıdığı diğer kuruluşlarda 
idari veya üst düzey liderlik pozisyonuna sahip olan şahıslar; toplam sayıları 15’i 
aşmayacaktır; 

1.1.4. Başkanlar ya da MOK’lerinde, MOK’lerinin dünya veya kıtasal birliklerinde idari veya üst 
düzey liderlik pozisyonuna sahip olan şahıslar; toplam sayıları 15’i aşmayacaktır, IOC 
içerisinde belli bir ülkeden birden fazla bu tür üye olamaz. 

1.2. BLR 16 uyarınca IOC, üyelerini bu tür giriş hakkı olan kişiler arasından niteliklerini yeterli bulduğu 
şekilde alır ve seçer. 



1.3. IOC üyelerini aşağıdaki yemini ederek yükümlülüklerini yerine getirmeyi taahhüt ettikleri bir törenle 
kabul eder: 

“Uluslararası Olimpiyat Komitesinin bir üyesi olma onuru bana verildiği üzere, bu kapasitede 
sorumluluklarımın bilincinde olduğumu beyan ederek, elimden gelen en iyi şekilde Olimpik 
Harekete hizmet edeceğime; tarafımdan sorgulanması ve itiraz edilmesi söz konusu olmayan 
Olimpik Antlaşmanın tüm hükümlerine ve Uluslararası Olimpiyat Komitesinin tüm kararlarına karşı 
saygı göstereceğime ve saygı gösterilmesini sağlayacağıma; etik kurallarına itaat edeceğime; 
kendimi politik veya ticari etkilerden ve ırk ve dinsel görüşlerden uzak tutacağıma; tüm diğer 
ayrımcılık türlerine karşı mücadele edeceğime; her durumda Uluslararası Olimpiyat Komitesinin ve 
Olimpik Hareketin menfaatlerini gözeteceğime söz veriyorum.” 

1.4. IOC üyeleri kendi ülkelerinde ve hizmet ettikleri Olimpik Hareketin kuruluşlarında IOC’nin ve 
Olimpik Hareketin menfaatlerini temsil ve teşvik ederler. 

1.5. IOC üyeleri hükümetlerden, kuruluşlardan veya diğer üçüncü şahıslardan gelebilecek, kendi 
aksiyonlarının veya oy verme haklarının özgürlüğüne halel getirebilecek emir veya talimatları kabul 
etmeyeceklerdir.  

1.6. IOC üyeleri kişisel olarak IOC’nin borçlarından veya yükümlülüklerinden sorumlu olmayacaklardır.  

1.7. Kural 16.3’e tabi olmak üzere, IOC’nin her üyesi sekiz yıllık bir süre için seçilmektedir ve bir ya daha 
çok ek dönem için tekrar seçilebilir. Yeniden seçilme işlemleri IOC İcra Kurulu tarafından 
belirlenmektedir.  

2. Yükümlülükler: 
Her IOC üyesinin aşağıdaki yükümlülükleri bulunmaktadır: 

2.1. Olimpiyat Antlaşması, Etik Kurallar ve IOC’nin diğer yönetmeliklerine uyum sağlamak; 

2.2. Kurullara katılmak; 

2.3. Üyenin atanmış bulunduğu komisyonların çalışmalarına katılmak; 

2.4. Olimpik Hareketin gelişmesine ve tanıtılmasına katkıda bulunmak; 

2.5. Üyenin kendi ülkesinde ve üyenin hizmet ettiği Olimpik Hareketin kuruluşlarında IOC’nin 
programlarının uygulanmasını izlemek; 

2.6. Başkanın talebi üzerine Başkana üyenin kendi ülkesinde ve üyenin hizmet ettiği Olimpik Hareketin 
kuruluşlarında Olimpik Hareketin gelişmesine ve tanıtılmasına yönelik çalışmalar ve gereksinimler 
konusunda bilgi vermek; 

2.7. Hiçbir gecikme olmaksızın, üyenin kendi ülkesinde ve üyenin hizmet ettiği Olimpik Hareketin 
kuruluşlarında Olimpik Antlaşmanın uygulanmasını önleyebilecek ya da Olimpik Hareketi olumsuz 
etkileyebilecek tüm olaylar hakkında bilgi vermek; 

2.8. Başkanın üyeye yönlendirdiği tüm diğer görevleri yerine getirmek. 

3. Üyeliğin sona ermesi: 
IOC üyelerinin üyelikleri aşağıdaki şartlar dâhilinde sona erer: 

3.1. İstifa: 

Herhangi bir IOC üyesi herhangi bir zamanda yazılı istifasını Başkana sunarak üyeliğini sona 
erdirebilir. Bu istifayı kabul etmeden önce IOC İcra Kurulu istifa eden üye ile bir görüşme yapmayı 
talep edebilir. 

3.2. Yeniden Seçilmeme: 

Kural 16.1.7, BLR 16.2.6 ya da duruma bağlı olarak BLR 16.2.7.2 uyarınca, herhangi bir IOC üyesi tekrar 
seçilmediği takdirde, ek işlemlere gerek duyulmaksızın üyenin üyeliği sona erer. 



3.3. Yaş Sınırı: 

BLR 16.2.7.1’e tabi olarak, 70 yaşına ulaştığı takvim yılının sonunda herhangi bir IOC üyesinin üyeliği 
sona erer. 

3.4. Kurullara katılmama ve IOC çalışmalarında aktif görev yapmama: 

Herhangi bir IOC üyesinin kendisi tarafından herhangi bir beyan yapılmasına gerek kalmaksızın, 
mücbir sebepler hariç tutulmak üzere, iki müteakip sene boyunca üye Kurullara katılmazsa veya IOC 
çalışmalarında aktif olarak yer almaza, üyeliği sona erecektir. Bu durumda, üyeliğin sona erdirilmesi 
kararı, IOC İcra Kurulu önerisi ile Kurul tarafından verilecektir. 

3.5. Oturma adresinin veya menfaatlerinin ana merkezinin transferi: 

Kural 16.1.1.1’de tanımlandığı şekilde herhangi bir IOC üyesi oturma adresini veya menfaatlerinin 
ana merkezini seçimi esnasında kendi ülkesi olan ülkeden başka bir ülkeye transfer ettiği zaman, 
üyenin üyeliği sona erecektir. 
Bu durumda, üyeliğin sona erdirilmesi kararı, IOC İcra Kurulu önerisi ile Kurul tarafından 
verilecektir. 

3.6. Aktif atlet olarak seçilen üyeler: 

Yukarıda 16.1.1.2 no’lu Kural uyarınca seçilen herhangi bir IOC üyesinin, IOC Atletler Komisyonu 
üyeliği bittiği anda, IOC üyeliği de sona erecektir. 

3.7. MOK’leri, MOK’lerinin dünya veya kıtasal birlikleri, UF’ler veya UF’lerin birlikleri veya IOC’ce tanınan 
diğer kuruluşların başkanları ve buralarda idari veya üst düzey liderlik pozisyonuna sahip kişiler: 

Kural 16.1.1.3 ya da Kural 16.1.1.4 içinde tanımlandığı şekilde seçildiği zaman yürütmekte olduğu 
görev bitince IOC üyesinin üyeliği sona erecektir. 

3.8. Üyelikten ihraç: 

3.8.1. Yeminine ihanet ettiği belirlenirse, Kurul bu üyenin IOC’nin menfaatlerini ihmal ettiğine ya 
da bilerek tehlikeye attığına, ya da IOC’ye yakışmayacak bir şekilde hareket ettiğine karar 
verirse, bir IOC üyesi Kurul kararıyla üyelikten ihraç edilebilir. 

3.8.2. Bir IOC üyesini ihraç etme kararı IOC İcra Kurulu teklifi üzerine Kurul kararıyla verilir. Bu 
karar verilen oyların üçte iki çoğunluğunu gerektirmektedir. İlgili üyenin ifade verme hakkı 
bulunmaktadır; bu hakka kendisine karşı getirilen suçlamaları bilme ve kişisel olarak 
Kurulun karşısına çıkma veya yazılı bir savunma ibraz etme hakları da dâhildir. 

3.8.3. Kurul bir ihraç önerisi konusunda karar verene kadar, IOC İcra Kurulu geçici olarak ilgili 
üyenin üyeliğini askıya alabilir ve bu üyeyi üyeliğinden kaynaklanan haklarının, tabi olduğu 
şartların ve işlerinin tümünden ya da bir kısmından mahrum bırakabilir. 

3.8.4. IOC’den ihraç edilmiş olan bir üye MOK, MOK’lerinin birliği ya da OCOG üyesi olamaz. 

4. Onursal Başkan – Onursal Üyeler – Onur Üyeleri: 

4.1. IOC İcra Kurulu önerisi üzerine Kurul IOC Başkanı olarak müstesna hizmetlerde bulunmuş olan bir 
IOC üyesini Onursal Başkan olarak seçebilir. Onursal Başkan danışmanlık yapma hakkına sahiptir. 

4.2. IOC’ye en az on yıl hizmet ettikten ve istisnai yararlar sağladıktan sonra emekli olan bir IOC üyesi, 
IOC İcra Kurulunun teklifi üzerine Kurul tarafından IOC’nin onursal üyesi olarak seçilebilir. 

4.3. IOC İcra Kurulunun teklifi üzerine Kurul tarafından IOC’ye özellikle üstün hizmetlerde bulunmuş IOC 
dışından gelen ünlü kişiler IOC’nin onur üyesi olarak seçilebilir. 

4.4. Onursal Başkan, onursal üyeler ve onur üyeleri yaşam boyu seçilmektedir. Oy verme hakları 
bulunmamaktadır, IOC’nin idari görevlerinde yer alamazlar. 16.1.1 – 1,5, 16.1.7, 16.2, 16.3 no’lu 
Kurallar ve BLR 16.1 ve 16.2 hükümleri onlara uygulanmaz. Statüleri Kurul kararıyla geri alınabilir. 



Kural 16’ya İşletme Tüzüğü 

1. Girişe uygunluk: 
Aşağıdaki şartları karşıladığı sürece, 18 yaşında veya daha büyük olan her doğal kişi IOC üyeliği için 
uygundur: 

1.1. bu kişimin adaylığı aşağıda paragraf 2.1 uyarınca ibraz edilecektir; 

1.2. bu kişi aşağıda paragraf 2.2’de belirtilen şartları karşılayacaktır; 

1.3. bu adaylık Atama Komisyonu tarafından incelenmiş ve bildirilmiş olacaktır; 

1.4. bu kişinin seçilmesi hakkındaki öneri Kurula IOC İcra Kurulu tarafından yapılmış olmalıdır. 

2. IOC üyelerinin seçilme işlemleri: 

2.1. IOC üyeliğine seçilmek için adaylıkların ibrazı: 

Aşağıdaki kişiler ve kuruluşlar IOC üyeliğine seçilmek üzere aday sunma hakkına sahiptir: IOC 
üyeleri, UF’ler, UF’lerin birlikleri, MOK’leri, MOK’lerin dünya veya kıtasal birlikleri ve IOC’nin tanıdığı 
diğer kuruluşlar. 

2.2. Adayların kabul edilebilirliği: 

Kabul edilebilmek için, tüm adaylıklar yazılı olarak başkana sunulmalı ve aşağıdaki şartları 
karşılamalıdır: 

2.2.1. IOC üyeliği için bir adaylık öneren herhangi bir kişi ya da kuruluş her adaylık için önerilen 
adayın aşağıdaki paragraf 2.2.2 uyarınca aktif bir atlet olup olmadığını, ya da aşağıdaki 
paragraf 2.2.3 veya 2.2.4 içinde belirtilen kuruluşlar içerisinde bir işlev ile bağlantılı olup 
olmadığını, ya da adaylığın aşağıdaki paragraf 2.2.5 uyarınca bağımsız bir bireyle ilgili olup 
olmadığını açıkça belirtmelidir. 

2.2.2. Kural 16.1.1.2’nin anlamı dâhil inde aday aktif bir atletse, bu adayın son katılmış olduğu 
Olimpiyat Oyunlarından sonraki Olimpiyat Oyunları veya Kış Olimpiyatları nüshasından 
önce IOC Atletler Komisyonuna seçilmiş ya da atanmış olması gerekmektedir. 

2.2.3. Eğer adaylık bir UF içerisinde veya UF’lerin birliği veya Kural 3.5 uyarınca IOC’ce tanınan bir 
kuruluş içerisindeki bir işlev ile ilişkili ise, aday bu kuruluşun başkanı ya da bu kuruluş içinde 
idari veya üst düzey lider pozisyonuna sahip bir kişi olmalıdır. 

2.2.4. Eğer adaylık bir MOK içerisinde veya MOK’lerinin dünya veya kıtasal birlikleri içerisindeki 
bir işlev ile ilişkili ise, aday bu kuruluşun başkanı ya da bu kuruluş içinde idari veya üst 
düzey lider pozisyonuna sahip bir kişi olmalıdır. 

2.2.5. Herhangi başka bir adaylık önerisi bu kişinin ikamet adresi veya menfaatlerinin ana merkezi 
olduğu ve içinde bir MOK bulunan bir ülkenin vatandaşı olan bağımsız bir birey ile ilgili 
olmalıdır. 

2.3. IOC Atama Komisyonu: 

2.3.1. IOC Atama Komisyonu BLR 16.2.4 ve BLR 21.3 uyarınca IOC üyeliği seçimine yönelik tüm 
adaylıkları incelemekle görevlidir. 

2.3.2. IOC Atama Komisyonu en az bir IOC Etik Komisyonu temsilcisi ve bir IOC Atletler Komisyonu 
temsilcisi içermelidir. 

2.4. IOC Atama Komisyonunun görevleri: 

2.4.1. IOC Atama Komisyonunun görevi IOC üyeliği seçimine yönelik tüm adaylıkları incelemektir 
ve her adaylık için IOC Başkanının belirlediği temrine uygun olarak IOC İcra Kuruluna her 
adaya ilişkin yazılı bir rapor sunmaktır. 



2.4.2. IOC Atama Komisyonu adaylar hakkında tüm yararlı bilgileri, özellikle profesyonel ve maddi 
durumu ile kariyer ve spor faaliyetleri konusundaki bilgileri toplar; Komisyon adaydan bilgi 
alabileceği kişilerden referans getirmesini isteyebilir; Komisyon ayrıca adayı görüşme 
yapmak için davet edebilir. 

2.4.3. IOC Atama Komisyonu her adaylığın uygunluğunu, menşeini ve kabul edilebilirliğini ve 
gerekiyorsa, adayın aktif bir atlet olarak statüsünü veya bağlantılı olduğu işlevi doğrular. 

2.5. IOC İcra Kurulu nezdindeki işlemler: 

2.5.1. IOC İcra Kurulu tek başına Kurula bir adaylık teklif etme yetkisine sahiptir. Bir adaylık 
önermeye karar verirken, IOC İcra Kurulu Kurula açılışından sonra bir ayı aşmayacak bir 
süre içinde IOC Atama Komisyonunun raporuna eklenen bir yazılı teklif sunar. IOC İcra 
Kurulu bir aday ile görüşme yapabilir. Tek bir üyenin seçimi için birçok adaylık önerebilir. 

2.5.2. Aktif atlet olarak önerilen adaylıkları incelemek için yukarıdaki paragraf 2.2.1 ve 2.2.2. 
uyarınca işlem hızlandırılabilir ve yukarıda paragraf 2.4.1 ve 2.5.1’de verilen terminlerden 
gerektiği düzeyde feragat edilerek, IOC Atletler Komisyonuna yeni seçilen aktif atletlerin 
mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde IOC üyeliğine seçilmeleri sağlanabilir. 

2.6. Kurul nezdindeki işlemler: 

2.6.1. IOC üyelerinin seçiminde kurul tek yetkilidir. 

2.6.2. IOC Atama Komisyonunun başkanı Kurula Komisyonun görüşünü bildirme hakkına sahiptir. 

2.6.3. IOC İcra Kurulu tarafından IOC üyeliğine seçilmek için sunulan tüm adaylıklar Kurulun oyuna 
açılır; oylar gizli oylama ile toplanır; kararlar verilen oyların salt çoğunluğu ile verilir. 

2.7. Geçici hükümler: 

Seçimleri 110. Kurulun (11 Aralık 1999) kapanış tarihinden önce gerçekleşmiş olan IOC üyelerinin 
kurulu hakları aşağıdaki şekilde sürmektedir: 

2.7.1. 1966 yılından önce seçilmiş olması durumu haricinde, seçimi 110. Kurulun (11 Aralık 1999) 
kapanış tarihinden önce gerçekleşmiş olan bir IOC üyesi 80 yaşına ulaştığı takvim yılının 
sonuna kadar emekli olmalıdır. Bir üye Başkan, Başkan Yardımcısı ya da IOC İcra Kurulu 
üyesi olarak dönemi esnasında bu yaş sınırına ulaşırsa, emekliliği bir sonraki Kurulun 
sonunda geçerli olacaktır. 

2.8. Kural 16.1.1.1’in son cümlesinde belirtildiği şekilde belli bir ülkeden tek bir üye vatandaş olabilme 
kısıtlaması seçimi 110. Kurulun (11 Aralık 1999) kapanış tarihinden önce gerçekleşmiş olan bir IOC 
üyesine yönelik olarak uygulanmayacaktır. 

3. Üyelerin kaydı: 
IOC İcra Kurulu tüm IOC üyelerinin, Onursal Başkanın, onursal üyelerin ve onur üyelerinin güncel 
kayıtlarını tutmaktadır. Kayıt her üyenin adaylığının kaynağını belirtir ve üyenin adaylığının bir aktif atlet 
olarak mı gösterildiğini, ya da başka bir işlev ile mi bağlantılı olduğunu veya bağımsız birey olarak mı 
sunulduğunu belirtir. 

4. Onursal Başkan – Onursal Üyeler – Onur Üyeleri: 

4.1. Onursal Başkan Olimpiyat Oyunlarına, Olimpik Kongrelere, Kurullara ve IOC İcra Kurulunun 
toplantılarına katılması için davet edilir, buralarda ona Başkanın yanında bir yer ayrılmıştır. 
Önerilerini sunma hakkı vardır. 

4.2. Onursal üyeler Olimpiyat Oyunlarına, Olimpik Kongrelere ve Kurullara katılmaları için davet edilir, 
buralarda her biri için bir yer ayrılmıştır. Başkan talep ettiği zaman önerilerini sunarlar. 



4.3. Onur üyeleri Olimpiyat Oyunlarına ve Olimpik Kongrelere katılmaları için davet edilir, buralarda her 
biri için bir yer ayrılmıştır. Başkan ayrıca onları başka IOC toplantılarına ve etkinliklere katılmaları 
için davet edebilir. 

Organizasyon 

IOC’nin yetkilerini aşağıda belirtilen organları uygular: 
1. Kurul, 
2. IOC İcra Kurulu, 
3. Başkan. 

Kurul 

1. Kurul IOC üyelerinin genel bir toplantısıdır. IOC’nin en üst organıdır. Kararları nihaidir. Olağan Kurul her 
yıl bir kez toplanır. Olağanüstü Kurullar Başkan tarafından ya da üyelerin en az üçte birinin yazılı isteği 
üzerine toplantıya çağrılır. 

2. Kurulun yetkileri aşağıdaki gibidir: 

2.1. Olimpik Antlaşmayı onaylamak ya da değiştirmek. 

2.2. IOC üyelerini, Onursal Başkanı, onursal üyeleri ve onur üyelerini seçmek. 

2.3. Başkanı, Başkan Yardımcılarını ve IOC İcra Kurulunun tüm diğer üyelerini seçmek. 

2.4. Olimpiyat Oyunlarının ev sahibi olacak şehri seçmek. 

2.5. Olağan Kurulun yapılacağı şehri seçmek, Olağanüstü Kurulun toplanacağı şehri seçme yetkisi 
Başkana aittir. 

2.6. IOC’nin yıllık raporunu ve hesaplarını onaylamak. 

2.7. IOC’nin denetçilerini atamak. 

2.8. IOC tarafından MOK’leri, MOK’lerinin birliklerinin, UF‘lerin, UF birliklerinin ve diğer kuruluşların 
tanınması veya tanımanın geri alınması hususlarını kararlaştırmak. 

2.9. IOC üyelerini ihraç etmek ve Onursal Başkan, onursal üyeler ve onur üyelerinin statülerini geri 
almak. 

2.10. Yasalar veya Olimpiyat Antlaşması tarafından kendisine atfedilen tüm diğer konuları çözmek ve 
üzerilerinde karar vermek. 

3. Kurul için gerekli olan yeterli çoğunluk IOC’nin toplam üyeliğinin yarısı artı birdir. Kurul kararları atılan 
oyların çoğunluğu ile verilir; ancak Olimpizmin Temel İlkeleri, Olimpik Antlaşmanın Kuralları hakkındaki 
değişiklikler için veya Olimpik Antlaşmanın başka bir yerinde belirtiliyorsa atılan oyların üçte iki 
çoğunluğu gerekmektedir. 

4. Her üyenin bir oy hakkı bulunur. Yeterli çoğunluğun hesaplanmasında çekimser, boş ve bozuk oylar 
hesaba katılmaz. Vekâletname vererek oy vermeye izin verilmez. Olimpik Antlaşma gerektirdiği zaman ya 
da Başkan bu yönde karar verirse veya mevcut üyelerin en az dörtte biri talep ederse oylama gizli yapılır. 
Beraberlik olması durumunda kararı Başkan verir. 

5. Kişilerin ya da ev sahibi olacak şehirlerin seçiminde Kural 18,3 ve 18,4’ün hükümleri uygulanacaktır. 
Ancak sadece iki aday olduğu veya kaldığı durumlarda, en yüksek sayıda oyu alan üye seçilmiş 
sayılacaktır.  

6. Kurul yetkilerini IOC İcra Kuruluna delege edebilir. 



Kural 18’e İşletme Tüzüğü 

1. IOC İcra Kurulu tüm Kurulların organizasyonu ve hazırlıklarından, bunlarla ilgili tüm finansal konular dâhil 
olmak üzere, sorumludur. 

2. Olağan Kurulun tarihleri tüm IOC üyelerine Kurulun açılışından en az altı ay önce bildirilecektir. Kurul 
resmi olarak eğer olağan bir Kurul ise, toplanışından en az otuz gün önce Başkanın emri ile çağrılacak, 
olağanüstü kurul ise en az on gün önce çağrılacaktır, bunun yanında toplantıda ele alınacak konuları 
belirten bir gündem de verilecektir.  

3. Başkan veya onun yokluğunda ya da kifayetsizliğinde, makamında kıdemli olan katılımcı Başkan Yardımcı 
ya da onun yokluğunda ya da kifayetsizliğinde, makamında kıdemli olan katılımcı IOC İcra Kurulu üyesi 
Kurula başkanlık yapar.  

4. Olimpik Antlaşmada yapılacak değişiklikler konusundaki kararlar dâhil olmak üzere Kurul tarafından aksi 
yönde karar verilmediği sürece, Kurulun herhangi bir kararı derhal geçerlilik kazanır. 
Üyelerin üçte biri talepte bulunursa, ya da Başkan yetkilendirirse, Kurulun gündeminde yer almayan bir 
konu tartışılabilir.  

5. Aşağıdaki durumlarda bir IOC üyesi oylamaya katılmaktan imtina etmelidir: 

5.1. Oylama Olimpiyat Oyunlarının ev sahibi şehrinin seçimi için olup da, kendisi de aday şehrin 
ülkesinin bir vatandaşı olduğu durumda; 

5.2. Oylama bir Kurul, Olimpik Kongre veya herhangi bir başka toplantı veya etkinlik için olup da, kendisi 
de aday bir şehrin veya kamu yetkilisinin ülkesinin bir vatandaşı olduğu durumda; 

5.3. Oylama IOC’ye üyeliğe seçim için üyenin ülkesinin bir vatandaşının adaylığının söz konusu olduğu 
durumda; 

5.4.  Oylama IOC’nin İcra Kurulunun ya da herhangi başka bir makamının üyeliğine seçim için üyenin 
ülkesinin bir vatandaşının adaylığının söz konusu olduğu durumda; 

5.5. Oylamanın üyenin vatandaşı olduğu ülkeye ilişkin herhangi bir konu için yapılmasının söz konusu 
olduğu durumda. 
Müphem bir durumda, ilgili üyenin oylamaya katılıp katılamayacağını Başkan kararlaştıracaktır.  

6. Kurallarını IOC İcra Kurulunun belirlediği Başkanlık seçimi haricinde tüm seçimlerin kurallarını Başkan 
belirler.  

7. Olimpik Antlaşmada kapsanmayan Kurallar veya oylamalara yönelik herhangi bir konu ya da işlem için 
karar Başkan tarafından verilir.  

8. Aciliyet durumunda, bir karar veya işlem Başkan ya da IOC İcra Kurulu tarafından, telefaks ya da 
elektronik posta vasıtasıyla yapılması dâhil olmak üzere, yazışma yoluyla oylamaya sunulabilir.  

9. Toplantıların ve Kurulun diğer oturumlarının tutanakları Başkanın yetkisi altında tutulur. 

IOC İcra Kurulu 

1. Bileşke: 

IOC İcra Kurulu Başkandan, dört adet Başkan Yardımcısından ve on diğer üyeden oluşur. Üyelerinin seçimi 
Kurulun bileşkesini yansıtmalıdır. Her seçimde Kurul yukarıda bahsi geçen ilkeye uyulmasını sağlayacaktır. 

2. Seçimler, makam dönemleri, yenilemeler ve boş pozisyonlar: 

2.1. IOC İcra Kurulunun tüm üyeleri gizli oylamayla Kurul tarafından atılan oyların salt çoğunluğu ile 
seçilir. 



2.2. Başkan Yardımcılarının ve diğer on IOC İcra Kurulunun seçilme dönemleri arasında görevde kalma 
süreleri dört yıldır. Hangi kapasitede seçilmiş olursa olsun, bir üye IOC İcra Kurulunda azami iki 
müteakip dönem boyunca görev yapabilir. 

2.3. Yukarıdaki Kural 19.2.2 uyarınca bir üyenin iki müteakip görev süresini doldurmuş olması 
durumunda, asgari iki yıllık bir süre tamamlandıktan sonra bu üye tekrar IOC İcra Kurulu üyesi 
olarak seçilebilecektir. Bekleme süresi içermeyen Başkanlık makamına seçim için bu durum geçerli 
değildir. 

2.4. Başkan haricinde herhangi bir pozisyonun boşalması durumunda, bir sonraki Kurul bir üyeyi bu 
pozisyonu doldurmak üzere dört senelik bir dönem için seçer. 

2.5. IOC İcra Kurulunun tüm üyeleri görev dönemlerine ve yeniden görev devirlerine onları seçen 
Kurulun sonunda başlarlar. Görev dönemleri, görevlerinin sona erdiği yıl içinde toplanan olağan 
Kurulun sonunda biter. 

2.6. Bu kuralın amaçları için, bir yıl iki müteakip olağan Kurul arasında geçen süre anlamına gelecektir. 

3. Yetkiler, sorumluluklar ve görevler: 

IOC İcra Kurulu IOC’nin idaresi ve işlerinin yönetimi için genel topyekûn sorumluluğu üstlenmiştir. 
Özellikle aşağıdaki görevleri yerine getirir: 

3.1. Olimpik Antlaşmaya uyumu denetler; 

3.2. Organizasyonu ile ilgili tüm dâhil i yönetişim kurallarını onaylar; 

3.3. Yıllık hesaplar da dâhil olmak üzere, her yıl faaliyet raporu hazırlayarak, bunu denetçi raporu ile 
birlikte Kurula sunar; 

3.4. Kural veya işletme tüzüğü değişikliği önerilerin üzerinde Kurula rapor verir; 

3.5. Kurula IOC’ye seçilmeleri için teklif ettiği kişilerin isimlerini ibraz eder; 

3.6. Olimpiyat Oyunlarının düzenlenmesi için adaylıkların kabul edilmesi ve seçilmesi işlemlerini kurar ve 
denetler; 

3.7. Kurulların gündemini belirler; 

3.8. Başkanın önerisi üzerine, Genel Direktörün atamasını – ya da işten çıkartma işlemini – yürütür. 
Ücreti konusunu Başkan kararlaştırır ve yaptırımlarda bulunabilir; 

3.9. IOC’nin tüm tutanaklarının, hesaplarının ve diğer kayıtlarının yasalara uygun bir şekilde güvenli bir 
şekilde saklanarak tutulmasını sağlar, bunlara tüm Kurulların, IOC İcra Kurulu ve diğer komisyon ve 
çalışma grubu tutanakları dâhildir; 

3.10. IOC’nin tüm kararlarını alır ve yönetmeliklerini belirler, bunlar yasal olarak bağlayıcıdır, İcra 
Kurulunun en uygun gördüğü şekillerde, örneğin, kurallar, yargı kararları, normlar, kılavuzlar, 
rehberler, kitapçıklar, talimatlar, gereksinimler ve diğer kurallar şeklinde olabilir, bunların arasına, 
dâhil olmak ama bununla kısıtlı kalmamak üzere, Olimpik Antlaşmanın doğru uygulanmasının 
sağlanması ve Olimpiyat Oyunlarının düzenlenmesi dâhil dir; 

3.11. UF’ler ve MOK’leri ile en az iki yılda bir olmak üzere, periyodik toplantılar düzenler. Bu toplantıların 
divan başkanlığını IOC Başkanı yürütür ve ilgili organlara danıştıktan sonra prosedürü ve gündemi 
Başkan belirler; 

3.12. IOC’nin onursal ayrıcalıklarını hazırlar ve verir; 

3.13. Yasalar tarafından ya da Olimpik Antlaşma gereğince Kurul ya da Başkanın üstlenmediği tüm 
yetkileri uygular ve tüm görevleri yerine getirir.  

4. Yetkilerin delegasyonu: 



5. IOC İcra Kurulu yetkilerini üyelerinden bir ya da daha fazlasına, IOC Komisyonlarına, IOC idaresinin 
üyelerine, başka varlıklara ya da üçüncü şahıslara devredebilir. 

Kural 19’a İşletme Tüzüğü 

1. Başkan tüm IOC İcra Kurulu toplantılarının düzenlenmesinden ve hazırlıklarından sorumludur. Bu 
konudaki yetkilerinin tümünü ya da bir kısmını Genel Direktöre devredebilir. 

2. IOC İcra Kurulu toplantısından en az on gün öncesinden Başkan tarafından toplantı çağrısı yapılarak veya 
üyelerinin çoğunluğunun talebi ile toplanır. Çağrı bildirisinde toplantıda ele alınacak işler de 
belirtilmelidir.  

3. Başkan ya da onun yokluğunda veya kifayetsizliğinde, makamında kıdemli olan toplantıya katılan Başkan 
Yardımcısı onun da yokluğunda veya kifayetsizliğinde, makamında kıdemli olan toplantıya katılan IOC 
üyesi toplantı başkanlığı yapacaktır.  

4. IOC İcra Kurulu toplantıları için gereken çoğunluk yeterliliği sekizdir.  

5. IOC İcra Kurulunun kararları verilen oyların çoğunluğu ile kabul edilir.  

6. Her üye bir oy hakkına sahiptir. Gerekli çoğunluğun hesaplanmasında çekimser oylar, boş ya da bozuk 
oylar hesaba katılmaz. Vekâletname ile oy verilmesine izin verilmez. Olimpik Antlaşma gerektiriyorsa, 
Başkan bu yönde karar verirse ya da mevcut üyelerin en az dörtte biri bu talepte bulunursa, karar gizli 
oylama yapılarak verilebilir. Beraberlik durumunda toplantı divan başkanı karar verir.  

7. BLR 18,5 içinde anlatılan şartlar altında bulunan bir IOC İcra Kurulu üyesi oylamaya katılmaktan imtina 
etmelidir. 
Şüpheli bir durumda, ilgili üyenin oylamaya katılıp katılamayacağına divan başkanı karar verecektir.  

8. Olimpik Antlaşmada kapsanmayan, IOC İcra Kurulu toplantılarına ilişkin yönelik herhangi bir konu ya da 
işlem için karar Başkan tarafından verilir.  

9. IOC İcra Kurulu toplantıları video konferans ya da telekonferans şeklinde yapılabilir.  

10. Aciliyet durumunda, bir karar veya işlem Başkan ya da IOC İcra Kurulu tarafından, telefaks ya da 
elektronik posta vasıtasıyla yapılması dâhil olmak üzere, yazışma yoluyla oylamaya sunulabilir.  

11. Toplantıların ve Kurulun diğer oturumlarının tutanakları Başkanın yetkisi altında tutulur. 

Başkan 

1. Kurul gizli oylama yöntemi ile üyeleri arasından sekiz yıllık bir dönem için ve dört yıllığına bir kez yeniden 
seçilebilecek şekilde bir Başkan seçer.  

2. Başkan IOC’yi temsil eder ve tüm faaliyetleri üzerinde başkanlık görevini yürütür.  

3. Kurul veya IOC İcra Kurulunun müsait olmadığı durumlarda, Başkan IOC adına işlemler yürütebilir ya da 
kararlar alabilir. Bu tür işlemler ve kararlar yetkin organ tarafından zamanlı bir şekilde onay için ibraz 
edilmelidir.  

4. Başkan makamının gerektirdiği görevleri yerine getiremezse, bu makamda kıdemli olan Başkan Yardımcısı 
Başkan yetilerini geri kazanana kadar ya da eğer Başkanın kalıcı maluliyeti söz konusu ise, yeni bir Başkan 
bir sonraki Kurulda seçilene kadar, Başkana vekalet eder. Bu yeni Başkan da dört yıl bir süre için tek bir 
kez yenilenebilir olan sekiz yıllık bir dönem için seçilir. 

Kural 20’ye İşletme Tüzüğü 

Başkanlık seçimi için adaylıklar seçimin yapılacağı Kurulun açılış tarihinden üç ay önce açıklanır. Ancak, IOC 
İcra Kurulunun görüşünce şartlar bir değişikliği öngörüyorsa, bu temrin IOC İcra Kurulu kararıyla 
değiştirilebilir. 



IOC Komisyonları 

Duruma göre, Kurula, IOC İcra Kuruluna ya da Başkana danışmanlık hizmeti vermek için IOC Komisyonları 
yaratılabilir. Gerekli olan tüm durumlarda Başkan kalıcı ya da diğer sürekli veya bir defalık komisyonlar ve 
çalışma grupları kurar. Özellikle Olimpik Antlaşma ya da IOC İcra Kurulunun belirlediği spesifik mevzuatlarda 
kesinlikle aksi yönde bir hüküm bulunmadığı sürece, Başkan bunların yetki alanlarını, görev tanımlarını 
belirler, üyelerinin atamalarını yapar ve işlevlerini tamamlayarak yaşam sürelerini doldurdukları anda da, 
dağıtılıp sonlandırılmaları konusunda karar verir. Özellikle Olimpik Antlaşma ya da IOC İcra Kurulunun 
belirlediği spesifik mevzuatlarda kesinlikle aksi yönde bir hüküm bulunmadığı sürece, Başkanın önceden 
mutabakatı olmadığı sürece herhangi bir komisyon ya da çalışma grubu hiçbir toplantı yapamaz. Başkan 
makamı gereği, tüm komisyonların ve çalışma gruplarının da üyesidir ve bunların toplantılarına katıldığı 
zamanlarda kendisine öncelik tanınacaktır. 

Kural 21’e İşletme Tüzüğü 

1. IOC Atletler Komisyonu: 

Bir IOC Atletler Komisyonu kurularak, üyelerinin çoğunluğu Olimpiyat Oyunlarına katılan atletlerin seçtiği 
atletlerden oluşacaktır. Seçim, IOC İcra Kurulunun benimsediği kurallar doğrultusunda, Atletler 
Komisyonuna danışarak ve bu seçimin yapıldığı Olimpiyat Oyunlarından en az bir yıl önce UF’lere ve 
MOK’lerine bildirilerek, Olimpiyat Oyunlarının ve Kış Olimpiyat Oyunlarının yapıldığı sırada 
gerçekleştirilecektir. 
IOC Atletler Komisyonunun tüm kuralları ve prosedürleri IOC Atletler Komisyonuna danışıldıktan sonra 
IOC İcra Kurulu tarafından kabul edilecektir. 

2. IOC Etik Komisyonu: 

IOC Etik Komisyonu Kural 22 ve BLR 22 uyarınca oluşturulur. 

3. IOC Atama Komisyonu: 

IOC üyeliği için başvuran tüm adaylıkları incelemek için BLR 16.2.3 uyarınca bir IOC Atama Komisyonu 
kurulacaktır. 

IOC Atama Komisyonunun tüm kuralları ve prosedürleri IOC Atama Komisyonuna danışıldıktan sonra IOC 
İcra Kurulu tarafından kabul edilecektir. 

4. Olimpik Dayanışma Komisyonu: 

Olimpik Dayanışma Komisyonu Kural 5 ve BLR 5’ce kendisine tevdi edilen görevleri yürütmek üzere 
kurulmuştur. 

5. Aday Şehirler için Değerlendirme Komisyonları: 

Olimpiyat Oyunları ya da Kış Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yapmak üzere başvuran şehirlerin 
adaylıklarını incelemek üzere, Başkan BLR 33.2.2 uyarınca aday şehirler için iki değerlendirme komisyonu 
kurar. 

6. Olimpiyat Oyunları Koordinasyon Komisyonları: 

Olimpiyat Oyunlarının organizasyonunu ve IOC, OCOG’lar, UF’ler ve MOK’leri arasındaki işbirliğini 
iyileştirmede yardımcı olmak üzere Başkan Kural 37 ve BLR 37 uyarınca Koordinasyon Komisyonları kurar. 

7. IOC Tıp Komisyonu: 

7.1. Başkanın kuracağı Tıp Komisyonunun yetki alanı aşağıdaki görevleri içerecektir: 

7.1.1. Dünya Anti-Doping Yönergesini ve tüm diğer IOC Anti-Doping Kurallarını özellikle Olimpiyat 
Oyunları esnasında uygulamak; 

7.1.2. Atletlerin tıbbi bakımı ve sağlığına ilişkin kılavuz kurallar oluşturmak. 



 

7.2. Tıp Komisyonunun üyeleri Olimpiyat Oyunları esnasında bir MOK’sinin delegasyonuna yönelik 
olarak tıbbi kapasitede işlem yapamaz ve kendi MOK’lerinin delegasyonları tarafından Dünya Anti-
Doping Yönetmeliğinin ihlali ile ilgili tartışmalara katılmayacaklardır. 

8. Prosedür: 

Her IOC komisyonunun başkanlığını bir IOC üyesi yürütür. IOC komisyonları telekonferans veya video 
konferans şeklinde toplantı yapabilirler. 

IOC Etik Komisyonu 

IOC Etik Komisyonunun görevi Etik Yönetmeliği de dâhil olmak üzere bir dizi etik ilke çerçevesinin 
tanımlanması ve güncellenmesi olacaktır, bunu yaparken bahsedilen yönetmeliğin önemli bir parçasını 
oluşturduğu Olimpik Antlaşma içine dâhil olan değer ve ilkelere bağlı olarak çalışacaktır. Ayrıca, IOC Etik 
Komisyonu bu etik ilkelerin ihlal edilmesi konusunda yapılan şikayetleri araştırma ve gerekli gördüğü 
takdirde, IOC İcra Kuruluna yaptırımlar önerme görevine de sahip olacaktır. 

Kural 22’ye İşletme Tüzüğü 

1. IOC Etik Komisyonunun bileşkesi ve organizasyonu kendi iç tüzüğü tarafından belirlenmiştir. 
  

2. Etik Yönetmeliğine IOC Etik Komisyonu iç tüzüğüne ve herhangi başka yönetmeliğe yapılacak herhangi bir 
değişiklik ve IOC Etik Komisyonundan kaynaklanan hükümlerin uygulanması konuları IOC İcra Kurulunun 
onayına sunulacaktır. 

Diller 

1. IOC’nin resmi dilleri Fransızca ve İngilizcedir. 
  

2. Tüm Kurullarda, Fransızca, İngilizce, Almanca, İspanyolca, Rusça ve Arapça dilleri arasında simültane 
tercüme hizmeti verilmelidir. 
  

3. Olimpik Antlaşmanın ve herhangi başka IOC belgelerinin Fransızca ve İngilizce metinleri arasında bir 
farklılık görülmesi halinde, aksi bir durum yazılı olarak belirtilmediği sürece, Fransızca metin esas 
alınacaktır. 

IOC Kaynakları 

1. IOC görevlerini yerine getirebilmek için armağanlar ve bağışlar kabul edebilir ve başka kaynakların 
arayışına girebilir. Televizyon hakları, sponsorluklar, lisanslar ve Olimpik mülkler dâhil ama bunlarla kısıtlı 
olmamak üzere, bunların yanında Olimpiyat Oyunlarının kutlanmasını da içerecek şekilde, haklarının 
kullanılmasından kaynaklanan tüm gelirleri elde eder. 
  

2. Olimpik Hareketin gelişmesini iyileştirmek için IOC gelirlerin bir kısmını UF’lere, Olimpik Dayanışma dâhil 
MOK’lerine ve OCOG’lara aktarabilir. 
 

 
Bölüm3 

Uluslararası Federasyonlar 

UF’lerin tanınması 

Olimpik Hareketin gelişmesi ve teşvik edilmesi için IOC UF’ler olarak dünya çapında bir ya da daha fazla sporu 
idare eden uluslar arası STK’yı ve bu sporları ulusal düzeyde idare eden kapsamlı kuruluşları tanıyabilir. 



Olimpik Hareketin içinde UF’lerin iç tüzükleri, pratikleri ve faaliyetleri Olimpik Antlaşmaya uygun olmalı, 
Dünya Anti-Doping Yönetmeliğinin uygulanması ve kabulü de bunların arasında olmalıdır. Yukarıdakilere tabi 
olmak üzere, her UF kendi sporunun idaresinde bağımsızlığını ve özerkliğini sürdürecektir. 

UF’lerin Olimpiyat Hareketi içinde Misyon ve Rolü 

1. UF’lerin Olimpiyat Hareketi içinde misyonları ve rolleri şöyledir: 
1.1. Olimpiyat ruhuna uygun bir şekilde kendi sporlarının pratiği ile ilgili kuralları belirlemek ve 

uygulamak ve kurallara uyulmasını sağlamak; 
1.2. Tüm dünyada kendi sporlarının gelişmesini sağlamak; 
1.3. Özellikle Olimpizmin ve Olimpik eğitimin yaygınlaştırılması yoluyla, Olimpik Antlaşmada verilen 

hedeflere ulaşılmasına katkıda bulunmak; 
1.4. Özellikle sporlarının sahalarının teknik unsurları ile ilgili konularda, Olimpiyat Oyunlarını 

düzenleyecek adaylar açısından görüşlerini ifade etmek; 
1.5. Olimpik Antlaşmaya uyum sağlayacak şekilde Olimpiyat Oyunlarının müsabakalarına katılım 

şartlarına ilişkin kriterleri belirlemek ve onay için bunları IOC’ye sunmak. 
1.6. Olimpiyat Oyunlarında ve mutabakata varılırsa, IOC’nin hamiliğinde gerçekleştirilen Oyunlarda 

sporlarının teknik kontrol ve yönetimine yönelik sorumluluğu üstlenmek; 
1.7. Olimpik Dayanışma programlarının pratik uygulamasında teknik yardım sağlamak. 

  
2. Ayrıca, UF’ler aşağıdaki haklara sahiptir: 

  
2.1. Olimpik Antlaşma ve Olimpiyat Hareketine ilişkin teklifleri oluşturmak; 

  
2.2. Olimpik Kongrelerin hazırlanmasında birlikte çalışmak; 

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

 
 

Bölüm4 

Milli Olimpiyat Komiteleri (MOK’leri) 

MOK’lerinin Misyon ve Rolü 

1. Kendi ülkelerinde Olimpik Antlaşmaya uygun olarak Olimpik Hareketi geliştirmek, teşvik etmek ve 
korumak MOK’lerinin misyonunu oluşturmaktadır. 

2. MOK’lerinin rolleri de aşağıda verilmektedir: 
2.1. Tüm okul düzeylerinde, spor ve beden eğitimi kurumlarında ve üniversitelerde Olimpik eğitim 

programlarını teşvik ederek, ayrıca Olimpik Eğitime adanmış Ulusal Olimpik Akademiler, Olimpik 
Müzeler ve kültürel olanlar da dâhil olmak üzere Olimpik Harekete ilişkin diğer programların 
kurulmasını teşvik ederek, Olimpik eğitim programlarının başlatılmasını sağlayıp, özellikle spor ve 
eğitim sahalarında kendi ülkelerinde Olimpizmin temel ilkelerini ve değerlerini tanıtmak: 

2.2. Ülkelerinde Olimpik Antlaşmanın izlenmesini sağlamak; 
2.3. Yüksek performanslı sporun yanında herkes için sporun da gelişmesini teşvik etmek; 
2.4. Kurslar düzenleyerek ve bu kursların Olimpizmin temel prensiplerinin ilerletilmesine katkı 

yapmasını sağlayarak spor idarecilerinin eğitimine yardımcı olmak; 
2.5. Sporda her türlü ayrımcılık ve şiddete karşı çıkmak; 
2.6. Dünya Anti-Doping Yönetmeliğini kabul etmek ve uygulamak. 

3. MOK’lerinin Olimpiyat Oyunlarında ve IOC’nin hamiliğini yaptığı tüm bölgesel, kıtasal ya da dünya 
çapında çok sporlu müsabakalarda kendi ülkelerinin temsili için münhasır yetkileri vardır. Buna ek olarak, 
her MOK’sinin sporcu göndererek Olimpiyat Oyunlarına katılma mecburiyeti bulunmaktadır. 



4. MOK’lerinin kendi ülkelerinde Olimpiyat Oyunlarını düzenlemek için başvuran şehri seçmek ve belirlemek 
konusunda münhasır yetkileri vardır. 

5. Misyonlarını yerine getirebilmek için, MOK’leri uyumlu ilişkiler kurmaları gereken hükümet organları ile 
işbirliği içine girebilirler. Ancak Olimpik Antlaşmaya aykırı düşecek herhangi bir faaliyete 
girişmemelidirler. MOK’leri ayrıca STK organları ile de işbirliği yapabilir. 

6. MOK’leri özerkliklerini korumalı ve her türlü baskıya karşı direnmelidir, bunların arasında aşağıdakiler 
dâhil olacak ama bunlarla kısıtlı kalınmayacaktır; onların Olimpik Antlaşmaya uymalarını önleyebilecek 
politik, yasal, dini veya ekonomik baskılar. 

7. MOK’leri aşağıdaki haklara sahiptir: 
7.1. Kendilerini “Milli Olimpiyat Komiteleri” (“MOK’leri”) olarak isimlendirmek, tanımlamak ve 

değinmek, bu isim ya kimlik isimlerinde içerilecek ya da değinilecektir; 
7.2. Olimpik Antlaşma uyarınca Olimpiyat Oyunlarına sporcular, takım idarecileri ve diğer takım 

personeli göndermek; 
7.3. Olimpik Dayanışma yardımlarından yararlanmak; 
7.4. IOC’nin yetki verdiği şekilde ve Kural 7-14 ve BLR 7-14 ile uyum sağlayarak belli Olimpik mülkleri 

kullanmak; 
7.5. Bölgesel Oyunlar da dâhil en, IOC’nin önderlik veya hamilik ettiği faaliyetlere katılmak; 
7.6. IOC’nin tanıdığı MOK birliklerine ait olmak; 
7.7. Olimpiyat Oyunlarının düzenlenmesi de dâhil olmak üzere, Olimpik Antlaşmaya ve Olimpik 

Harekete ilişkin önerileri IOC’ye bildirmek; 
7.8. Olimpiyat Oyunlarının düzenlenmesi için adaylıklar hakkında görüş vermek; 
7.9. IOC’nin talebi üzerine IOC komisyonlarının faaliyetlerine katılmak; 
7.10. Olimpik Kongrelerin hazırlanması çalışmalarında bulunmak; 
7.11. IOC tarafından veya Olimpik Antlaşma tarafından kendilerine verilen diğer hakları kullanmak. 

8. IOC çeşitli bölümleri ve Olimpik Dayanışma üzerinden MOK’lerinin misyonlarını yerine getirmelerine 
yardımcı olur. 

9. Olimpik Antlaşmanın ihlalleri durumunda uygulanacak önlem ve yaptırımlara ek olarak, IOC İcra Kurulu 
bir MOK’sinin ülkesinde Olimpik Hareketin korunması için gerekli kararlar alabilir, bunlara ilgili ülkede 
geçerli olan anayasa, kanun ya da diğer mevzuatın veya devlet veya diğer organın eyleminin MOK’sinin 
faaliyetine ya da iradesinin ifadesine engel olması durumunda bu MOK’sinin tanınmasının askıya alınması 
veya geri çekilmesi de dâhil olacaktır. Bu tür bir karar alınmadan önce, IOC İcra Kurulu bu MOK’si ile 
görüşme yapma fırsatı da tanıyacaktır. 

MOK’lerinin bileşkesi 

1. Bileşkeleri ne olursa olsun, MOK’lerine aşağıdakiler dâhil olacaktır: 

1.1. Ülkelerindeki tüm IOC üyeleri, eğer varsa. Bu üyeler MOK’sinin genel kurullarında oy verme hakkına 
sahip olacaktır. Ayrıca, görevlerinin icabı olarak, Kural 16.1.1.1 ve 16.1.1.2 içinde değinilen ülke 
içindeki IOC üyeleri MOK’sinin icra organının üyesidir, burada oy verme hakkına sahip olacaklardır; 

1.2. Olimpiyat Oyunlarının programına dâhil olan UF’lerin yönettiği sporlara bağlı olan tüm ulusal 
federasyonlar veya temsilcileri; 

1.3. Seçilmiş atlet temsilcileri. Bu temsilciler Olimpiyat Oyunlarına katılmış olmalıdır. En geç katıldıkları 
son Olimpiyat Oyunlarından sonra yer alan son Olimpiyatların sonunda pozisyonlarından çekilmiş 
olmalıdırlar. 

2. Aşağıdakiler MOK’lerine üye olabilir: 

2.1. Sporları Olimpiyat Oyunlarının programına dâhil olmayan, IOC tarafından tanınan UF’lere bağlı olan 
ulusal federasyonlar; 

2.2. Çok sporlu gruplar ve diğer spora yönelik kuruluşlar veya temsilcileri, ayrıca MOK’sinin etkinliğini 
uygulayacak olan ülkenin vatandaşları ya da spor ve Olimpizm amacına istisnai hizmetlerde 
bulunmuş olan kişiler. 



3. Bir MOK’sinin ve icra organının oy veren çoğunluğu yukarıda paragraf 1,2’de bahsi geçen ulusal 
federasyonların ya da temsilcilerinin attığı oylardan ibarettir. Olimpiyat Oyunları ile ilgili konular ele 
alınırken, sadece bu federasyonların ve MOK’sinin icra organının attığı oylar göz önüne alınır. IOC İcra 
Kurulunun onayına tabi olmak üzere, bir MOK’si oy veren çoğunluğuna ve Olimpiyat Oyunları ile ilgili 
konulara ilişkin oylara, yukarıda paragraf 1,1’de değinilen IOC üyelerinin ve yukarıda paragraf 1.3’de 
değinilen atletlerin seçilmiş temsilcilerinin verdiği oyları da dâhil edebilir. 

4. Hükümetler veya diğer kamu makamları bir MOK’sine üye atayamazlar. Ancak bir MOK’si istediği 
takdirde, bu makamların temsilcilerini üye olarak seçebilir. 

5. Bir MOK’sinin yetki alanı kurulmuş olduğu ve genel merkezinin bulunduğu ülkenin sınırları içinde yer 
almalıdır. 

Kural 27 ve 28’e İşletme Tüzüğü 

1. MOK’sinin tanınma işlemleri: 
1.1. Bir MOK’si olarak tanınmak üzere başvuran bir ulusal spor kuruluşu IOC’ye bir başvuru dosyası 

sunarak, başvuru sahibinin Olimpiyat Antlaşmasının öngördüğü tüm şartları, özellikle Kural 28 ve 
BLR 27 ve 28’i karşıladığını kanıtlamalıdır. 

1.2. MOK’sinin üyesi olan ulusal federasyonların ülkelerinde ve uluslar arası sahada ülkelerinde 
sürmekte olan spesifik ve gerçek bir spor faaliyetini, özellikle müsabaka düzenleyerek ve katılarak 
ve sporcular için antrenman programları uygulayarak yürüttüklerini kanıtlamalıdırlar. Bir MOK’si bir 
UF tarafından yönetilen her spor için birden fazla ulusal federasyon tanımayacaktır. Bu ulusal 
federasyonlar veya seçtikleri temsilciler MOK’sinin ve icra organının oy çoğunluğunu oluşturmalıdır. 
Bir MOK’sinin içerdiği en az beş ulusal federasyon Olimpiyat Oyunlarının programına dâhil olan 
sporları yöneten UF’lere bağlı olmalıdır. 

1.3. Başvuru sahibinin iç tüzüklerinin IOC İcra Kurulunca onayı tanınma için bir şarttır. Aynı şart bir 
MOK’sinin iç tüzüklerine yapılacak müteakip değişiklik veya düzenlemeler için de geçerli olacaktır. 
Bu iç tüzükler her zaman için özellikle değinmeleri gereken Olimpiyat Antlaşması ile uyumlu 
olmalıdır. Bir MOK’sinin iç tüzüklerinin anlamları ya da yorumlanmaları ile ilgili bir sorun olduğu 
zaman, ya da MOK’sinin iç tüzükleri ve Olimpik Antlaşma arasında bir ihtilaf olduğu zaman Olimpik 
Antlaşma öncelik alacaktır. 

1.4. MOK’si iç tüzükleri uyarınca her MOK’sinin her yıl en az bir kez üyelerinin Genel Kurulunu toplaması 
gerekmektedir. MOK’leri özellikle Genel Kurullarının gündeminde yıllık faaliyet raporlarının ve 
denetlenmiş mali raporlarının sunumunu ve duruma göre de yetkililerinin ve icra kurullarının 
üyelerinin seçimi konularını dâhil etmelidir. 

1.5. Bir MOK’sinin icra organının yetkilileri ve üyeleri dönemleri dört yılı aşmamak üzere MOK’sinin iç 
tüzükleri uyarınca seçilecek; daha sonra tekrar seçilmeleri mümkün olacaktır. 

1.6. Profesyonel spor idarecilerinin istisnası haricinde, bir MOK’sinin üyeleri hizmetlerine ya da 
görevlerini yerine getirmelerine karşılık herhangi bir ücret ya da ikramiye kabul etmeyeceklerdir. 
Seyahat, geceleme ve işlevlerini yerine getirirken yapacakları diğer haklı masrafların geri ödemesini 
alabilirler. 

1.7. Bir MOK’sinin tanınmasının geri alınması ya da sekteye uğraması Olimpik Antlaşma ya da IOC 
tarafından kendisine verilen tüm haklardan feragat edilmesi anlamına gelecektir. 
  

2. MOK’lerinin görevleri: 
MOK’leri aşağıdaki görevleri yürütürler: 
2.1. Olimpiyat Oyunlarında ve IOC’nin hamilik yaptığı bölgesel, kıtasal ya da dünya çapında çok sporlu 

müsabakalarda kendi delegasyonlarını oluşturur, organize eder ve yol gösterirler. Kendi ulusal 
federasyonlarının önerdiği sporcuların girişleri konusunda karar verirler. Bu seçim atletin spor 
performansının yanında, ülkenin spor yapan gençlerine örnek teşkil edebilme yeteneğine de dayalı 
olmalıdır. MOK’leri ulusal federasyonların önerdiği girişlerin her açıdan Olimpik Antlaşmanın 
hükümlerine uyum sağladığından emin olmalıdır. 



2.2. Delegasyonlarının ekipman, ulaşım ve geceleme masraflarını karşılarlar. Yeterli düzeyde sigorta 
yaptırarak yukarıdaki kişilerin ölüm, sakatlık, hastalık, tıbbi ve farmasötik masraflarını ve üçüncü 
şahıslara karşı yükümlülüklerini karşılamak üzere risklere karşı güvence sağlamalıdırlar. Delege 
üyelerinin davranışlarından da sorumludurlar. 

2.3. Olimpiyat Oyunlarına ilişkin etkinlikler ve ilgili tüm spor müsabakaları ve törenlerde 
delegasyonlarının kullanacağı tüm ekipmanlar ve giyecekleri giysi ve üniformaları tarif etme ve 
belirleme konusunda tek ve münhasır yetkiye sahiptirler. 
Bu münhasır yetki atletler ya da delegasyonların fiili olarak spor müsabakalarında kullandığı özel 
teçhizatları kapsamaz. Bu kuralın amaçları için, ekipmanın uzmanlık gerektiren özelliklerinden 
dolayı ilgili MOK’si tarafından atletlerin performansı üzerinde maddi bir etki yapabileceği kabul 
edilen ekipmanlar özel nitelikli ekipmanlarla kısıtlı olacaktır. Bu tür özel nitelikli ekipmanlar ile ilgili 
herhangi bir kamu açıklaması, eğer doğrudan ya da ima edilerek, Olimpiyat Oyunlarına yönelik 
herhangi bir bahis geçerse, ilgili MOK’sine ibraz edilerek onay alınmalıdır. 
2.4 Kendi bölgelerinde Olimpik mülklerin korunması için IOC’ye yardımcı olurlar.  

3. Öneriler: 
4. MOK’lerinin aşağıdaki hususları yerine getirmesi önerilmektedir: 

4.1. Olimpik Hareketi tanıtma amacına yönelik bir Olimpiyat Günü veya Haftasının düzenli olarak – 
mümkünse her yıl – yapılması için tedbir almak; 

4.2. Faaliyetleri içerisine spor ve Olimpizm alanlarında kültür ve sanatın tanıtılması konularını da dâhil 
etmek; 

4.3. Olimpik Dayanışma programlarına katılmak; 
4.4. Olimpizmin temel ilkelerine uyumlu bir şekilde finans kaynakları aramak. 

Ulusal Federasyonlar 

Bir MOK’si tarafından tanınmak ve bu MOK’sinin bir üyesi olarak kabul görmek için, ulusal bir federasyon 
spesifik, gerçek ve sürmekte olan bir spor faaliyeti yürütmeli, IOC tarafından tanınan bir UF’ye bağlı olmalı ve 
her açıdan hem Olimpik Antlaşma, hem de kendi UF’sinin kuralları ile yönetilmeli ve her açıdan uyum 
sağlamalıdır. 

Bir MOK’sinin Ülkesi ve İsmi 

1. Olimpik Antlaşmada “ülke” ifadesi uluslar arası topluluk tarafından kabul gören bir bağımsız devlet 
anlamına gelmektedir. 

2. Bir MOK’sinin adı ülkesinin topraksal kapsamını ve geleneklerini yansıtmalıdır ve IOC İcra Kurulunun 
onayına tabi olacaktır. 

Bir MOK’sinin Bayrağı, Amblemi ve Marşı 

Bir MOK’sinin Olimpiyat Oyunlarını da içine katacak şekilde, faaliyetlerine ilişkin olarak kullanmak için 
benimseyeceği bayrak, amblem ve marş IOC İcra Kurulunun onayına tabi olacaktır. 
 
 
Bölüm 5 

Olimpiyat Oyunları 

I- Olimpiyat Oyunlarının Kutlanması, Düzenlenmesi ve İdaresi 

Olimpiyat Oyunlarının Kutlanması 

1. Olimpiyatın birinci yılında Olimpiyat Oyunları ve üçüncü yılında Kış Olimpiyat Oyunları kutlanır. 

2. Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yapma onuru ve sorumluluğu IOC tarafından bir şehre emanet edilir, bu 
şehir Olimpiyat Oyunlarının ev sahibi olarak seçilir. 



3. Olimpiyat Oyunlarının tarihini IOC İcra Kurulu belirler. 

4. IOC’nin diğer haklarına halel getirmeksizin, yapılmaları gereken yılda Olimpiyat Oyunlarının 
kutlanmaması ev sahibi şehrin haklarının iptal edilmesi sonucunu doğurur. 

5. Olimpiyat Oyunlarının kutlanmasından dolayı ev sahibi şehrin, OCOG’un veya ev sahibi şehrin ülkesinin 
elde ettiği nakit fazlası Olimpik Hareketin ve sporun gelişmesine yönelik olarak kullanılmalıdır. 

Kural 32’ye İşletme Tüzüğü 

Olimpiyat Oyunlarının müsabakalarının süresi on altı günü aşmayacaktır. 

Ev sahibi şehrin seçilmesi 

1. Herhangi bir ev sahibi şehrin seçimi Kurulun keyfiyetindedir. 

2. Kurulun seçimi yer alana kadar IOC İcra Kurulu izlenecek olan işlemleri belirler. İstisnai ortamlar 
haricinde, bu seçim Olimpiyat Oyunlarının kutlanmasından yedi sene önce yapılır. 

3. Başvuran kentin ülkesinin ulusal devleti IOC’ye bahsi geçen devletin ülkenin ve kamusal makamlarının 
Olimpik Antlaşmaya uyum sağlayacağını ve saygı göstereceğini garanti eden yasal açıdan bağlayıcı bir 
belge sunmalıdır. 

4. Ev sahibi şehrin seçimi ilgili Olimpiyat Oyunların düzenlenmesi için aday bir kente sahip olmayan bir 
ülkede yapılır. 

Kural 33’e İşletme Tüzüğü 

1. Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği başvurusu – Başvuran Şehirler: 
1.1. Kabul edilebilir kılınmak için, herhangi bir şehrin Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yapmak üzere 

başvurusu, ülkesinin MOK’si tarafından onaylanmış olmalıdır, bu durumda bu kent başvuran bir 
şehir addedilebilir. 

1.2. Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yapmak üzere başvuru IOC’ye başvuran kentin yetkin kamu 
yetkilileri tarafından, ülkenin MOK’sinin onayı ile birlikte yapılmalıdır. Bu yetkililer ve MOK’si 
Olimpiyat Oyunlarının IOC’yi tatmin edecek şekilde ve IOC’nin gerektirdiği şartlar uyarınca 
düzenleneceğini garanti etmelidir. 

1.3. Aynı ülkeden aynı Olimpiyat Oyunlarına birden fazla potansiyel başvuran şehir olması durumunda, 
sadece tek bir kent başvurabilecek, buna da ilgili ülkenin MOK’si karar verecektir. 

1.4. IOC’ye Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yapmak için bir başvurunun yapılmasından itibaren, 
başvuran kentin ülkesinin MOK’si nezaret edecek ve başvuran kentin başvurusu ve duruma göre 
Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yapmak için şehrin adaylığına ilişkin hareketleri ve tutumu 
konusunda müteselsil olarak sorumlu olacaktır. 

1.5. Her başvuru sahibi şehir Olimpik Antlaşmaya, IOC İcra Kurulunun çıkarttığı başka yönetmelik veya 
gerekçelere ve UF’lerin kendi sporlarına yönelik teknik standartlara uyma zorunluluğuna sahiptir. 

1.6. Tüm başvuran şehirler, işlemlerin içeriğini belirleyecek olan IOC İcra Kurulu yetkisi altında yürütülen 
adaylık kabul işlemlerine uyum sağlayacaktır. IOC İcra Kurulu hangi şehirlerin aday şehirler olarak 
kabul edileceğine karar verecektir. 

2. Aday Şehirler – Değerlendirme: 
2.1. Aday şehirler seçim için Kurula sunulmak üzere IOC İcra Kurulunca kararlaştırılacak olan başvuran 

şehirlerdir. 
2.2. Başkan Olimpiyat Oyunlarının her biri için aday şehirleri belirleyecek bir Değerlendirme Komisyonu 

atar. Bu komisyonların her biri IOC üyelerini, UF’lerin, MOK’lerinin, Atletler Komisyonunun ve 
Uluslararası Paralimpik Komitesinin (“IPC”) temsilcilerini içerecektir. Aday kentlerin ülkelerinin 
vatandaşları Değerlendirme Komisyonuna seçilemez. Uzmanlar Değerlendirme Komisyonuna 
yardımda bulunabilir. 



2.3. Her Değerlendirme Komisyonu tüm aday şehirlerin adaylıklarını inceleyecek, tesislerini 
denetleyecek ve Olimpiyat Oyunlarının ev sahibi şehrini seçecek olan Kurulun açılış tarihinden en 
geç bir ay önce tüm IOC üyelerine yazılı bir rapor sunacaktır. 

2.4. Her aday kent IOC İcra Kurulunun gerektirdiği finansal garantileri temin edecek, IOC İcra Kurulu bu 
garantilerin şehrin kendisi tarafından mı verileceğine, ya da diğer yetkin yerel, ulusal kamu makamı 
veya başka üçüncü taraflarca mı verileceğine yönelik karar alacaktır. 

3. Ev sahibi şehrin seçimi – Ev Sahibi Şehir Antlaşmasının Yapılması: 
3.1. Değerlendirme Komisyonunun raporunu sunması müteakiben, IOC İcra Kurulunun Kurula oylama 

için ibraz edeceği aday şehirlerin nihai listesini IOC İcra Kurulu hazırlayacaktır. 
3.2. Kurul Değerlendirme Komisyonunun raporunu inceledikten sonra ev sahibi şehrin seçimi yer alır. 
3.3. IOC ev sahibi şehir ve ülkesinin MOK’si ile yazılı bir sözleşme yapar. Ev Sahibi Şehir Antlaşması 

olarak adlandırılan bu sözleşme ev sahibi şehrin seçiminden hemen sonra tüm taraflarca imzalanır. 

Olimpiyat Oyunlarının konumu, yerleri ve tesisleri 

1. IOC İcra Kurulu bazı etkinliklerin aynı ülkede konuşlanmış başka şehirlerde, yerlerde veya tesislerde 
yapılması için yetki vermediği sürece, tüm spor müsabakaları Olimpiyat Oyunlarının ev sahibi kentinde 
yer alacaktır. Açılış ve Kapanış Törenleri ev sahibi şehirde yapılmalıdır. Herhangi türde spor ya da diğer 
etkinliklerin konumları, yerleri ve tesisleri IOC İcra Kurulu tarafından onaylanacaktır. 

2. Kış Olimpiyat Oyunları için, coğrafi ya da topografyaya ilişkin nedenlerden dolayı bir sporun belli 
etkinliklerinin ya da disiplinlerinin ev sahibi şehrin ülkesinde düzenlenmesi imkansız ise, istisnai bazda 
IOC bunların komşu bir ülkede yapılması için yetki verebilir. 

Kural 34’e İşletme Tüzüğü 

1. En geç Değerlendirme Komisyonunun aday şehirlere yaptığı ziyaretten önce ev sahibi şehirden başka bir 
şehir ya da konumda herhangi bir etkinlik, disiplin ya da spor müsabakasını yapma talebi yazılı olarak 
IOC’ye yapılacaktır. 

2. Ev sahibi şehirde veya çevresinde veya başka spor alanlarında ya da tesiste yapılan başka etkinlikler 
Olimpiyat Oyunlarının organizasyonuna, yapılmasına ve medyada yer almasına engel olmayacaktır. 

Organizasyon Komitesi 

Olimpiyat Oyunlarının organizasyonu IOC tarafından ev sahibi şehrin ülkesinin MOK’sine ve ev sahibi şehrin 
kendisine bırakılmıştır. MOK bu amaçla bir Organizasyon Komitesi (“OCOG”) kurmakla sorumlu olacak, bu 
komite kurulduğu andan itibaren doğrudan IOC İcra Kuruluna rapor verecektir. 

Kural 35’e İşletme Tüzüğü 
1. OCOG kendi ülkesinde yasal bir varlık statüsüne sahip olacaktır. 
2. OCOG’un icra organı aşağıdakileri içerecektir: 

 Kural 16.1.1.1’de bahsi geçen ülkedeki IOC üyesi ya da üyeleri; 
 MOK’sinin Başkanı ve Genel Sekreteri; 
 Ev sahibi şehri temsil eden ve onun tarafından atanmış en az bir üye. 
OCOG’un icra organında kamu makamlarının temsilcileri ve diğer önde gelen şahsiyetler de 
bulunabilir. 

3. Kuruluşundan dağıtılmasına kadar OCOG tüm faaliyetlerini Olimpik Antlaşma; IOC, MOK ve ev sahibi 
şehrin yaptığı sözleşme ve IOC İcra Kurulunun diğer yönetmelik veya talimatları uyarınca yürütecektir. 

Yükümlülükler – Olimpiyat Oyunlarının organizasyonunun geri alınması 

1. Olimpiyat Oyunlarının organizasyonu ve yapılmasına ilişkin bireysel veya toplu olarak girilen tüm 
taahhütler konusunda MOK’si, OCOG ve ev sahibi şehir ortak ve müteselsil olarak yükümlüdür, Oyunların 
organizasyonu ve yapılmasına ilişkin finansal sorumluluk bundan hariçtir ve tümüyle ortak ve müteselsil 
olarak ev sahibi şehir ve OCOG tarafından üstlenilecektir, özellikle BLR 33 uyarınca verilen her türlü 



garanti gibi diğer üçüncü tarafların yükümlülükleri bundan etkilenmeyecektir. Olimpiyat Oyunlarının 
organizasyonu ve yapılmasına ilişkin IOC hiçbir şekilde finansal sorumluluğa sahip olmayacaktır. 

2. Olimpik Antlaşmaya ya da IOC’nin diğer yönetmelik veya talimatlarına uyulmaması ya da MOK’si, OCOG 
ya da ev sahibi şehir tarafından girilen taahhütlerin ihlali durumunda, IOC ne zaman isterse ve derhal 
geçerli olmak üzere, Olimpiyat Oyunlarının organizasyonunu ev sahibi şehirden, OCOG’dan ve 
MOK’sinden, bu yüzden IOC’ye karşı oluşacak zararın tazmini etkilenmeksizin, geri alma hakkına sahip 
olacaktır. Böyle bir durumda, MOK’si, OCOG, ev sahibi şehir, ev sahibi şehrin ülkesi ve onların tüm diğer 
devlet ve diğer makamlarının ya da herhangi bir şehrin, yerel, eyalet, il veya diğer bölgesel veya ulusal 
düzeyde herhangi bir varlığı IOC’den hiçbir şekilde tazminat talebinde bulunamayacaktır. 

Olimpiyat Oyunları Koordinasyon Komisyonu – MOK’leri ve OCOG arasında irtibat 

1. Olimpiyat Oyunları Koordinasyon Komisyonu: 

Olimpiyat Oyunlarının organizasyonunu ve IOC, OCOG, UF’ler ve MOK’ler arasındaki işbirliğini iyileştirmek 
üzere bu taraflar arasında çalışma ilişkisini yönetmek ve uygulamak için Başkan bir Olimpiyat Oyunları 
Koordinasyon Komisyonu (Koordinasyon Komisyonu) kuracaktır. Koordinasyon Komisyonu IOC’nin, 
UF’lerin, MOK’lerinin ve atletlerin temsilcilerini içerecektir. 

2. MOK’leri ve OCOG arasında irtibat – Misyon Şefleri: 

Olimpiyat Oyunları esnasında, her MOK’sinin sporcuları, görevlileri ve diğer takım personeli MOK’si 
tarafından atanan bir misyon şefinin sorumluluğu altına girer, görevi MOK’si tarafından kendisine verilen 
diğer işlevlere ek olarak, IOC, UF’ler ve OCOG arasında irtibat sağlamaktır. 

Kural 37’ye İşletme Tüzüğü 

1. Koordinasyon Komisyonunun görevi: 

Koordinasyon Komisyonunun görevine aşağıdakiler dâhildir: 

1.1. OCOG’un ilerlemelerinin izlenmesi; 

1.2. Olimpiyat Oyunlarının organizasyonunun tüm önemli unsurlarının gözden geçirilmesi ve 
incelenmesi; 

1.3. OCOG’a yardım edilmesi; 

1.4. Bir yandan OCOG ile, diğer taraftan IOC, UF’ler ve MOK’leri arasında irtibat kurulmasına yardım 
edilmesi; 

1.5. Tarafların herhangi birileri arasında ortaya çıkabilecek ihtilafları çözmeye yardım edilmesi; 

1.6. Koordinasyon Komisyonunun kendi inisiyatifi ile OCOG üzerinden ya da IOC tarafından tüm UF’lerin 
ve MOK’lerinin Olimpiyat Oyunlarının ilerlemesi hakkında bilgi almasının sağlanması; 

1.7. IOC İcra Kurulunun Olimpiyat Oyunlarına ilişkin önemli konularda OCOG, UF’ler ve MOK’leri 
tarafından ifade edilen görüşlerden haberdar edilmesi; 

1.8. IOC İcra Kurulu ve OCOG’a danıştıktan sonra özellikle hava nakliyesi, navlun, ek görevliler için 
geceleme tesislerinin kiralanması ve biletlerin UF’lere, MOK’lerine ve atanan seyahat acentelerine 
tahsis edilmesi için prosedürler konusunda MOK’leri arasında yararlı işbirliği yapılabilecek alanların 
incelenmesi; 

1.9. Aşağıdaki hususların OCOG’a önerilmesi ve IOC İcra Kurulunun onayına tabi olmak üzere 
belirlenmesi: 

1.9.1. Müsabaka ve antrenman tesislerinde ve Olimpiyat Köyünde geceleme tesislerinde 
düzenlemeler, 

OCOG tarafından verilecek katılım, geceleme ve diğer ilgili hizmetlerin maliyetleri, 



1.9.2. Katılımcı ve görevlilerin ulaşım ve gecelemelerinin sağlanması ve Olimpiyat Oyunlarında 
gerekli işlevleri yerine getirebilmeleri için sporcuların ve görevlilerin refahına ilişkin kendi 
görüşünce önemli olan konular; 

1.10. Müsabaka, antrenman ve diğer tesislerin denetlenmesi ve bu konularda çözemediği sorunlar 
olduğu zaman bunların IOC İcra Kuruluna bildirilmesi; 

1.11. OCOG’un UF’lerin ve misyon şeflerinin görüşlerine olumlu yanıt vermesinin sağlanması; 

1.12. IOC İcra Kurulunun onayına tabi olmak üzere Olimpiyat Oyunlarının organizasyonunun spesifik 
alanları ile çalışan uzmanlaşmış çalışma grupları oluşturmak ve Koordinasyon Komisyonu tarafından 
uygulanabilecek iyileştirmeler konusunda IOC İcra Kurulunu bilgilendirmek; 

1.13. Olimpiyat Oyunları tamamlandıktan sonra Oyunların organizasyonu ile ilgili bir analiz yürütmek ve 
bu konuları IOC İcra Kuruluna raporlamak; 

1.14. IOC İcra Kurulu tarafından kendisine tevdi edilen herhangi başka ek yetkiyi uygulamak ya da 
talimatı yerine getirmek; 

1.15. Koordinasyon Komisyonunun çözemediğini bildirdiği herhangi bir sorun olması ya da kararına uyum 
sağlamayan bir taraf olması durumunda bu durum ve ilgili şartlar en kısa zamanda IOC İcra 
Kuruluna bildirilecek, IOC İcra Kurulu nihai kararı verecektir; 

1.16. Olimpiyat Oyunları sırasında Koordinasyon Komisyonunun görevleri tekrar IOC İcra Kuruluna 
dönecektir. Koordinasyon Komisyonu Başkanı OCOG ile günlük koordinasyon toplantılarına 
katılacaktır. 

2. Misyon Şefleri: 

Olimpiyat Oyunları süresi esnasında misyon şefi Olimpiyat Köyünde kalacak ve tüm tıp, eğitim ve 
müsabaka tesislerine girebilecek ve medya merkezi ile Olimpik Aile otelleri de kendisine açık olacaktır. 

3. Ataşeler: 

OCOG ile işbirliğini kolaylaştırmak için her MOK’si bir ataşe atayabilir. Ataşe seyahat ve geceleme gibi 
pratik sorunların çözülmesine yardımcı olmak üzere OCOG ve kendi MOK’si arasında bir arabulucu olarak 
hareket edecektir. Olimpiyat Oyunları süresi esnasında ataşe kendi MOK’si delegasyonunun bir üyesi 
olarak akredite olmalıdır. 

Olimpiyat Köyü 

Tüm sporcuları, takım görevlilerini ve diğer takım personelini tek bir yerde toplamak üzere, OCOG 
uzunluğunu IOC İcra Kurulunun belirleyeceği bir süre için bir Olimpiyat Köyü temin edecektir. 

Kural 38’e İşletme Tüzüğü 

1. Olimpiyat Köyü IOC İcra Kurulunun belirlediği tüm gereksinimlere uygun olacaktır. 

2. Olimpiyat Köyünde kalacak olan takım görevlilerinin ve diğer takım personelinin kotalarını IOC İcra Kurulu 
belirleyecektir. 

3. IOC OCOG’un ev sahibi şehir haricinde başka konumlarda da etkinlik yapmasına yetki verirse, OCOG’un 
IOC İcra Kurulunun belirlediği gereksinimler uyarınca geceleme, hizmet ve tesis temin etmesi gerekebilir. 

4. Yukarıda gereksinimlerin anlatıldığı şekilde, OCOG Olimpiyat Köyünde sporcuların, takım görevlilerinin ve 
diğer takım personelinin yeme, içme ve geceleme masraflarını, diğer ihtiyaçlarını ve yerel ulaşım 
masraflarını karşılayacaktır. 



Kültürel Program 

OCOG en azından Olimpiyat Köyünün açık kaldığı tüm süre boyunca devam edecek bir kültürel etkinlikler 
programı düzenleyecektir. Bu program daha önceden onay için IOC İcra Kuruluna sunulacaktır. 
 

II- Olimpiyat Oyunlarına Katılım 

Katılım Yönetmeliği 

Olimpiyat Oyunlarına katılmak üzere hak kazanmak için, bir sporcu, antrenör, çalıştırıcı ya da diğer takım 
görevlisi, IOC’nin belirlediği katılma şartları, ilgili UF’nin IOC’nin onayladığı şekilde kuralları dâhil olmak üzere, 
Olimpik Antlaşmaya uyum sağlamalı ve sporcu, antrenör, çalıştırıcı ya da diğer takım görevlisinin girişi kendi 
MOK’si tarafından gerçekleştirilmelidir. Yukarıda bahsi geçen kişiler: 

 Fair-play ve şiddet kullanmama ilkesine uymalı, ona göre davranmalı ve 

 Dünya Anti-Doping Yönetmeliğinin tüm unsurlarına saygı göstermeli ve uymalıdır. 

Kural 40’a İşletme Tüzüğü 

1. Her UF Olimpik Antlaşma uyarınca kendi katılma hakları kriterlerini belirler. Bu kriterler onay için IOC İcra 
Kuruluna ibraz edilecektir. 

2. Katılımı hak etme kriterlerinin uygulanması kendi sorumluluk sahaları dâhilinde, UF’ler, onlara bağlı 
ulusal federasyonlar ve MOK’lerine bırakılmıştır. 

3. Verilebilecek izinler haricinde, Olimpiyat Oyunlarına katılacak olan hiçbir sporcu, antrenör, çalıştırıcı ya da 
diğer takım görevlisi, Olimpiyat Oyunları esnasında şahsının, adının, fotoğrafının ya da spordaki 
performansının reklam amaçları için kullanılmasına izin vermeyecektir. 

4. Bir sporcunun Olimpiyat Oyunlarına girmesi ya da katılımı herhangi bir finansal öngörü şartına bağlı 
olmayacaktır. 

Sporcuların Milliyeti 

1. Olimpiyat Oyunlarına katılmış olan herhangi bir sporcu bu sporcunun girişini gerçekleştiren MOK’sinin 
ülkesinin vatandaşı olmalıdır. 

2. Bir sporcunun Olimpiyat Oyunlarında hangi ülkeyi temsil edebileceğinin belirlenmesi ile ilgili tüm konular 
IOC İcra Kurulu tarafından çözüme kavuşturulacaktır. 

Kural 41’e İşletme Tüzüğü 

1. Aynı anda iki ya da daha fazla ülkenin vatandaşı olan bir sporcu, kendi isteğine bağlı olmak üzere 
herhangi birini temsil edebilir. Ancak, Olimpiyat Oyunlarında, ilgili UF’nin tanıdığı kıtasal veya bölgesel 
şampiyonalarda veya dünya veya bölge şampiyonalarında bir ülkeyi temsil ettikten sonra, 
vatandaşlıklarını değiştiren ya da yeni bir vatandaşlık alan kişilere uygulanan aşağıdaki paragraf 2’de yer 
alan şartları karşılamadığı sürece başka bir ülkeyi temsil edemez. 

2. Olimpiyat Oyunlarında, ilgili UF’nin tanıdığı kıtasal veya bölgesel şampiyonalarda veya dünya veya bölge 
şampiyonalarında bir ülkeyi temsil ettikten sonra, vatandaşlıklarını değiştiren ya da yeni bir vatandaşlık 
alan sporcular eski ülkelerini temsil ettiklerinden beri en az üç yıllık bir sürenin geçmiş olması şartıyla 
Olimpiyat Oyunlarına katılarak yeni ülkelerini temsil edebilirler. Her vakayla ilgili şartları göz önüne alan 
IOC İcra Kurulu tarafından, ilgili MOK’lerinin ve UF’lerin de mutabakatı ile bu süre azaltılabilir ya da 
tamamen kaldırılabilir. 

3. Bağlı bir devlet, eyalet veya deniz aşırı bölüm, bir ülke ya da müstemleke bağımsızlığını kazanırsa, sınır 
değişikliği nedeniyle bir ülke diğer bir ülkeye katılırsa, bir ülke başka bir ülkeyle birleşirse, ya da yeni bir 
MOK’si IOC tarafından tanınırsa, sporcu ait olduğu veya olmuş olduğu ülkeyi temsil etmeye devam 



edebilir. Ancak, tercih ederse, kendi ülkesini temsil edebilir veya eğer varsa, yeni MOK’si tarafından girişi 
gerçekleştirilebilir. Bu özel seçim sadece bir kez yapılabilir. 

4. Ayrıca, kendisininki haricinde başka bir ülkeyi temsil ederek ya da sporcunun temsil etmek istediği ülke 
konusunda bir seçeneğe sahip olması durumunda, bir sporcunun Olimpiyat Oyunlarına katılma hakkını 
elde etmesi halinde, herhangi bir bekleme süresinin uzunluğu dâhil olmak üzere, herhangi bir sporcunun 
milliyet, vatandaşlık, ikamet ya da menşeinden kaynaklanan sorunlar nedeniyle bireysel veya genel 
kararları IOC İcra Kurulu verecektir. 

Yaş sınırı 

Bir UF’nin, IOC İcra Kurulu tarafından onaylanan rekabet kurallarınca belirtilenler haricinde sporcuların 
Olimpiyat Oyunlarına katılması için herhangi bir yaş sınırı bulunmayacaktır. 

Dünya Anti-Doping Yönetmeliği 

Olimpik Hareketin tümü için Dünya Anti-Doping Yönetmeliği zorunludur. 

Davetler ve Girişler 

1. Olimpiyat Oyunlarına katılmak için davetiyeler IOC tarafından açılış töreninden bir yıl önce tüm 
MOK’lerine gönderilmiş olacaktır. 
  

2. Sadece IOC tarafından tanınan MOK’leri Olimpiyat Oyunlarına sporcu girişleri için başvurabilir. 

3. Her giriş IOC’nin kabulüne tabi olacaktır. IOC istediği takdirde, herhangi bir zamanda, sebep göstermeye 
gerek kalmadan bir girişi reddedebilir. Hiç kimse bir hak olarak Olimpiyat Oyunlarına katılma imtiyazına 
sahip değildir. 

4. Bir MOK’si sadece ulusal federasyonların verdiği öneriler üzerine sporcu girişlerini yapar. Eğer MOK’si 
bunları onaylarsa, bu girişleri OCOG’a iletir. OCOG alındıyı kabul eder. MOK’si ulusal federasyonların 
önerdiği girişlerin geçerliğini araştırmalı ve hiç kimsenin ırk, din ya da siyasi nedenlerle veya herhangi 
başka bir ayrımcılık nedeniyle alınmamasının mevzubahis olmamasını sağlamalıdır. 

5. MOK’si Olimpiyat Oyunlarına sadece üst düzey uluslar arası rekabete yeterli düzeyde hazırlanmış olan 
sporcuları gönderecektir. Girişler konusunda UF’si üzerinden ulusal bir federasyon IOC İcra Kurulunun 
MOK’sinin kararını tekrar gözden geçirmesini isteyebilir. IOC İcra Kurulu son kararı verecektir. 

Kural 44’e İşletme Tüzüğü 

1. IOC İcra Kurulu Olimpiyat Oyunlarına katılacak olan tüm katılımcıların sayılarını belirler. 

2. Olimpiyat Oyunlarına dâhil spor müsabakalarına sporcuların girişleri için prosedürler ve son tarihler ve 
kabuller IOC İcra Kurulunca belirlenir. 

3. Tüm girişler IOC’nin belirttiği şekilde yapılacaktır. 

4. Olimpiyat Oyunlarına katılımın bir ön şartı olarak, her sporcu Olimpik Antlaşmanın tüm hükümlerine ve 
kendi sporunu yöneten UF’nin tüm kurallarına uyum sağlayacaktır. Sporcu girişini yapan MOK’si 
sporcunun Olimpik Antlaşmanın bilincinde olduğundan ve bununla birlikte Dünya Anti-Doping 
Yönetmeliğine uyum sağladığından emin olmalıdır. 

5. Tanınan bir MOK’sine sahip olan bir ülkede belli bir spor için ulusal bir federasyon olmaması durumunda, 
MOK’si IOC İcra Kurulunun ve bu sporu yöneten UF’nin onayına tabi olarak, sporcuların bu sporda 
Olimpiyat Oyunlarına girişlerini bireysel olarak gerçekleştirebilir. 

6. Hangi kapasitede olursa olsun, Olimpiyat Oyunlarının tüm katılımcıları IOC İcra Kurulunun öngördüğü 
şekilde bir giriş formu imzalamalıdır. 



7. İlgili MOK’si de yukarıdaki paragraf 6’da bahsi geçen giriş formunu imzalamalıdır, böylece ilgili kurallara 
sporcunun dikkatinin çekilmiş olduğu ve ilgili UF’nin de onayı ile MOK’sinin ilgili Ulusal Spor 
Federasyonunca yetkilendirildiği teyit ve garanti edilir. 

8. Yukarıdaki hükümler yerine getirilmediği takdirde, hiçbir giriş geçerli sayılmayacaktır. 

9. IOC İcra Kurulunun rızası ile gerçekleştirilmezse, uygun bir şekilde girişi tamamlanmış bir delegasyonun, 
takımın ya da bireyin geri çekilmesi Olimpik Antlaşmanın bir ihlali olarak addedilecek ve soruşturma 
açılmasına neden olabilecek ve önlemlere veya yaptırımlara yol açabilecektir. 

10. Her spor için yapılan girişlerin sayısı ilgili Olimpiyat Oyunlarının üç yıl öncesinde ilgili UF’lerle danışarak 
IOC İcra Kurulunca belirlenir. 

11. Bireysel dallarda giriş sayısı Dünya Şampiyonası düzeyini aşmayacak ve hiçbir durumda ülke başına üçten 
fazla olmayacaktır. Belli kış sporları için IOC İcra Kurulu istisnalara izin verebilir. 

12. Takım sporları için takım sayısı IOC İcra Kurulu aksi yönde karar vermediği sürece, her cinsiyetten on iki 
takımı geçmeyecek ve sekiz takımdan da az olmayacaktır. 

13. Belli bireysel ve takım sporlarında yedek sayısında eşit bir açılım elde etmek için, belli sporlarda ülke 
başına ve dal başına yedeksiz tek bir girişe izin verildiği göz önüne alınarak, ilgili UF’lerle danışarak IOC 
İcra Kurulu yedek sayısını azaltabilir veya çoğaltabilir. 

14. IOC İcra Kurulu aksi yönde bir karar almadığı ve Ev Sahibi Şehir Antlaşmasına yazmadığı sürece, Olimpiyat 
Oyunlarında yarışan atlet sayısı on bin beş yüz (10.500) ile ve görevlilerin sayısı da beş bin (5.000) ile 
sınırlı olacaktır. 

 

III- Olimpiyat Oyunlarının Programı 

Olimpiyat Oyunlarının Programı 

1. Olimpiyat Oyunlarının Programı (bundan sonra “program” olarak anılacaktır) mevcut Kural ve İşletme 
Tüzüğü ile birlikte uyum sağlayarak IOC tarafından Olimpiyat Oyunlarının her yapılışı için belirlenen, 
Olimpiyat Oyunlarında yer alan tüm müsabakaların programıdır. 

2. Programın bileşenleri sporlar, disiplinler ve yarışmalardır. Sporlar BLR 45.1 ve BLR 45.2’de belirtilen 
UF’lerin yönettiği sporlardır. Bir disiplin ise, bir ya da daha çok yarışma içeren bir spor dalıdır. Bir yarışma 
da bir sıralamanın ortaya çıktığı ve madalya ile diplomaların tevdi edilmesine yol açan bir sporda ya da 
disiplinlerinden birinde yapılan bir etkinliktir. 

3. Program için tüm sporların seçimi ve programa herhangi bir sporun dâhil edilmesine ilişkin kriterler ve 
şartların belirlenmesi Kurulun yetki alanına girmektedir. Sadece Dünya Anti-Doping Yönetmeliğini 
benimseyen ve uygulayan sporlar programa eklenebilir ve içinde kalabilir. 

4. Bir disiplin ya da yarışmanın programda içerilmesi kararı IOC İcra Kurulunun yetki alanındadır. 

Kural 45’e İşletme Tüzüğü 

1. Olimpiyat Oyunlarına uygulanabilecek genel hükümler: 

1.1. Olimpiyat Oyunlarının her yapılışından sonra IOC programı revize eder. Her revizyon esnasında 
sporları, disiplinleri veya yarışmaları içerme standartları, gözden geçirilebilir ve yetkin IOC organları 
sporları, disiplinleri veya yarışmaları içerme ya da hariç tutma konularında karar verebilir. 

1.2. Olimpiyat Oyunlarının herhangi bir yapılışı için programın hazırlanması üzerine Kurulun vereceği 
herhangi bir karardan önce, programa dâhil olmak üzere önerilen sporu yöneten IOC’ye UF’lerin o 
tarihteki Olimpiyat Oyunlarına katılacaklarını teyit etmeleri gerekmektedir. 



1.3. Herhangi bir sporun Olimpiyat Oyunlarının herhangi bir yapılışına dâhil olması en geç o Olimpiyat 
Oyunların seçiminin yapıldığı Kurul esnasında kararlaştırılmalıdır. 

1.4. Olimpiyat Oyunlarının programının belli disiplinleri ya da yarışmaları içermesi kararı Olimpiyat 
Oyunlarının açılışından en geç üç yıl önce IOC İcra Kurulunca verilecektir. 

1.5. İlgili UF, OCOG ve IOC’nin yetkin organının onayı ile programda değişikliklere izin verebilmek üzere 
BLR 45.1.3 ve 1.4’deki terminlerde kayma yapılabilir. 

1.6. Programın herhangi bir sporu içermesi kararından önce, Kurul içermek için belli kriterler veya 
şartlar belirleyebilir. 

1.7. Bir sporu yöneten ilgili UF Olimpiyat Antlaşmasına ya da Dünya Anti-Doping Yönetmeliğine 
uymuyorsa, Kurul bu sporu programdan çıkartma hakkına sahiptir. Ayrıca, Kural 59 içinde belirtilen 
önlemler ve yaptırımlar da geçerli olacaktır. 

1.8. Sadece ciddi şartlar oluştuğunda, örneğin özellikle ilgili UF Olimpik Antlaşmaya ya da Dünya Anti-
Doping Yönetmeliğine uymuyorsa, Kurul tarafından burada sıralanan UF’lerin sayısının azaltılmasına 
yönelik BLR 45.2.1.2 ve 3.1.2’ye bir değişiklik önerilebilir ve kararlaştırılabilir. 

1.9. BLR 45.1.1.7 ya da 1.1.8 uyarınca Kurula yapılan önergeler ile ilgili olan herhangi bir UF’nin bu 
konuda karar alınmadan önce dinlenme hakkı bulunur. 

2. Olimpiyat Oyunlarına uygulanabilecek hükümler: 

2.1. Programın sporları içermesi 

2.1.1. Programın içerdiği sporlar bir çekirdek spordan (bundan sonra “çekirdek” olarak 
anılacaktır) ve ek sporlardan oluşur. 

2.1.2. Çekirdek aşağıdaki UF’lerin yönettiği sporların arasından IOC İcra Kurulunun seçtiği en az 25 
sporu içerir: 

 Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF); 
 Uluslararası Kürek Federasyonu (FISA); 
 Badminton Dünya Federasyonu (BWF); 
 Uluslararası Baseball 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); 
 Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA); 
 Uluslararası Jimnastik Federasyonu (FIG); 
 Uluslararası Halter Federasyonu (IWF); 
 Uluslararası Hentbol Federasyonu (IHF); 
 Uluslararası Hokey Federasyonu (FIH); 
 Uluslararası Judo Federasyonu (IJF); 
 Uluslararası Birleşik Güreş Stilleri Federasyonu (FILA); 
 Uluslararası Yüzme Federasyonu (FINA); 
 Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM); 
 Uluslararası Softball Federasyonu (ISF); 
 Dünya Taekvondo Federasyonu (WTF); 
 Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF); 
 Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF); 
 Uluslararası Atıcılık Sporları Federasyonu (ISSF); 
 Dünya Okçuluk Federasyonu (WA); 



 Uluslararası Triatlon Birliği (ITU); 
 Uluslararası Yelken Federasyonu (ISAF); 
 Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB). 

2.1.3. IOC İcra Kurulunun önerisi üzerine, Kurul IOC’nin tanıdığı UF’lerin yönettiği sporların 
yanında, BLR 45.2.1.2’de sıralanan ve Kurul kararıyla çekirdekte olmayacak bir ya da daha 
fazla sporu da seçebilir. 

2.1.4. Kurul tarafından programa seçilen ek spor sayısı, toplam spor sayısının çekirdek sporları da 
içerince 28 adedi aşmayacağı şekilde ayarlanmalıdır. 

2.2. Uygulanan prosedür 

2.2.1. IOC İcra Kurulu programa çekirdeği oluşturacak en az 25 sporun alınmasını Kurula öneriyor. 
Kurul daha sonra bunların çekirdek olmasını toplu olarak oyluyor, karar oyların basit 
çoğunluğu ile alınıyor. Çoğunluğa ulaşılamadığı takdirde, Başkanın belirleyeceği şekilde 
Kurul ek oylama turları yapar. Bu oylama turlarına ilişkin programa eklenen tüm sporlar 
çekirdeği oluşturur. 

2.2.2. BLR 45.2.2.1 uyarınca çekirdek oluşturulduktan sonra, BLR 45.2.1.3 uyarınca IOC İcra Kurulu 
programa bir ya da daha çok ek sporun eklenmesini de Kurula önerebilir. Kurul bundan 
sonra ek sporların toplu halde ya da bireysel oylarla ilave edilmesini oylayabilir ve karar 
oyların basit çoğunluğu ile alınır. 

3. Kış Olimpiyat Oyunlarına uygulanacak hükümler 

3.1. Programın sporları içermesi 

3.1.1. Programın içerdiği sporlar bir spor çekirdeğinden (bundan sonra “çekirdek” olarak 
anılacaktır) oluşur. 

3.1.2. Çekirdek aşağıdaki UF’lerin yönettiği sporları içerir: 

 Uluslararası Biatlon Birliği (IBU); 
 Uluslararası Bobsleigh ve Toboggan Federasyonu (FIBT); 
 Dünya Curling Federasyonu (WCF); 
 Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF); 
 Uluslararası Luge Federasyonu (FIL); 
 Uluslararası Buz Pateni Birliği (ISU); 
 Uluslararası Ski Federasyonu (FIS). 

3.1.3. Uygulanan prosedür 

Kurul çekirdek kabulünü toplu olarak oylar, karar oyların basit çoğunluğu ile alınır. 
Çoğunluğa ulaşılamadığı takdirde, Başkanın belirleyeceği şekilde Kurul ek oylama turları 
yapar. Bu oylama turlarına ilişkin programa eklenen tüm sporlar çekirdeği oluşturur. 

3.1.4. Programın ek sporlar içermesi düşünüldüğü takdirde, takip edilecek prosedür gerekli 
değişiklikler yapılmış olarak Olimpiyat Oyunlarına uygulanacak prosedür ile aynı olacaktır. 

Olimpiyat Oyunlarında UF’lerin teknik sorumlulukları 

1. Her UF Olimpiyat Oyunlarında kendi sporunun teknik kontrolünden ve yönetiminden sorumludur; 
program, oyun sahaları, antrenman tesisleri ve tüm ekipmanlar dâhil müsabakaların tüm unsurları 
kurallarına uyacaktır. Tüm bu teknik düzenekler için OCOG ilgili UF’ye danışmalıdır. Her sporda tüm 
yarışmaların yapılması doğrudan ilgili UF’nin sorumluluğuna verilir. 

2. OCOG Olimpiyat Oyunlarının programının içerdiği çeşitli sporların hakkaniyetle muamele görerek 
bütünleşmesini sağlayacaktır. 



3. Akış programı ve yarışmaların günlük zaman çizelgesi konusunda nihai kararı verecek olan merci IOC İcra 
Kuruludur. 

4. Her UF’ye danıştıktan sonra, IOC İcra Kurulu Olimpiyat Oyunları süresince doping testleri ile tüm diğer 
anti-doping tedbirleri için sporcuların sayısı ve seçimini belirler. 

Kural 46’ya İşletme Tüzüğü 

1. Olimpiyat Oyunlarında teknik düzenekler: 

Olimpiyat Oyunlarında teknik düzenekler konusunda UF’ler aşağıdaki haklara ve sorumluluklara sahip 
olacaktır: 

1.1. Kendi sporları, disiplinleri ve yarışmaları için, sonuç standartları, ekipmanların teknik şartnameleri, 
enstalasyonlar ve tesisler, teknik hareketlerin, egzersizlerin ya da oyunların kuralları, teknik 
diskalifiye olma kuralları ve jüri ile zamanlama kuralları dâhil ama bunlarla kısıtlı olmamak üzere, 
kendi sporlarının, disiplinlerinin ve yarışmalarının teknik kurallarını belirlemek. 

1.2. Olimpik yarışmaların nihai sonuçlarını ve sıralamasını belirlemek. Bu sonuçlar masrafları kendisine 
ait olmak üzere, OCOG tarafından her yarışmadan hemen sonra elektronik formatta, IOC tarafından 
belirlenen kılavuz izlenerek UF’lere verilecektir. Bundan sonra ilgili UF kendi resmi web sitesinde bu 
yarışma sonuçlarını sergileme hakkına sahip olacaktır. 

1.3. IOC’nin yetkisine tabi olmak üzere, Olimpiyat Oyunlarında yarışma ve antrenman seansları 
esnasında kendi sporlarının müsabaka ve antrenman tesislerinde teknik yetki alanını uygulamak. 

1.4. İlgili UF’nin önerisi üzerine, IOC İcra Kurulunun belirlediği toplam rakam içerisinde ev sahibi ülkeden 
ve yurt dışından jüri üyeleri, hakemler ve diğer teknik görevlilerin seçilmesi. Ev sahibi ülkenin 
dışından gelen bu jüri üyeleri, hakemler ve diğer teknik görevlilerin geceleme, ulaşım ve 
üniformaları için yapılacak masrafları OCOG ödeyecektir. Teknik görevliler tesiste en az 
sporlarındaki ilk yarışmadan üç günce hazır olmalı ve son yarışmadan sonra en az bir gün daha 
kalmalıdırlar. 

1.5. Tüm kurallara uyulduğundan emin olmak için ve teknik görevliler ve jüri üyeleri için sağlanan 
geceleme, yiyecek ve ulaşım imkânlarını, girişleri, tesislerin standartlarını, müsabakaların 
programını, ön-Olimpiyat etkinlikleri dâhil olmak üzere yarışmaların tüm teknik unsurlarını gözden 
geçirmek ve doğrulamak için kendi sporları için tesislerin planlanmasında ve kurulmasında hazır 
olmak üzere iki teknik delege atanması. 

1.5.1. Girişlerle ilgili tüm gerekli düzenekleri sağlamak üzere sporlarındaki ilk yarışmanın 
başlamasından en az beş gün önce her UF’den iki teknik delege tesiste hazır bulunmalıdır. 

1.5.2. Bu süre esnasında ve Olimpiyat Oyunları bitene kadar, bu delegelerin makul masrafları 
(yolculuk 2.500 km’yi aşıyorsa business class uçak biletleri, yolculuk 2.500 km’yi aşmıyorsa 
ekonomi biletler, yiyecek – içecek ve geceleme) OCOG tarafından ödenecektir. 

1.5.3. İstisnai durumlarda, teknik nedenlerden dolayı delegelerin varlığı ya da ekstra ziyaretlerin 
düzenlenmesi gerektiği zaman, IOC’ye bu konuda bilgi verdikten sonra OCOG uygun 
işlemleri yürütecektir. Anlaşmazlık hallerinde IOC İcra Kurulu karar verecektir. 

1.6. Tüm sporcuların 40 ve 50 no’lu Kurallara riayet etmesinin sağlanması. 

1.7. IOC ve MOK’lerinin yetkisi altında Olimpiyat Oyunlarından önce (ön yarışmalar) ve Olimpiyat 
Oyunları esnasında katılımcıların girebilme şartları konusundaki IOC kurallarının yürürlükte 
olmasının sağlanması. 

1.8. IOC ile birlikte aday şehirler için UF’lerin teknik gereksinimlerinin hazırlanması ve revize edilmesi. 

2. Onay için IOC İcra Kuruluna ibraz edilmeden önce UF’lerin ve OCOG’un mutabakatını gerektiren teknik 
hükümler: 



2.1. İlgili Olimpiyat Oyunlarından en geç iki yıl önce bir spor için programın günlük zaman çizelgesi. 

2.2. Olimpik tesislerin dışında gerçekleşen yarışmaların güzergâhları (örn. yelken, maraton, yürüyüş, yol 
bisiklet yarışı ve üç günlük binicilik yarışması). 

2.3. Olimpiyat Oyunları esnasında ve daha önce antrenman tesislerine ilişkin gereksinimler. 

2.4. UF’lerin teknik kurallarında tanımlanmayan ve içerilmeyen tesislerdeki teknik ekipmanlar. 

2.5. Sonuçları belirlemek için teknik enstalâsyonlar. 

2.6. Olimpiyat Oyunlarında gerekli olacak UF görevlilerinin (jüri üyeleri ve hakemler gibi) üniformaları. 

3. IOC İcra Kurulunun onayını gerektiren UF önerileri: 

3.1. Belli disiplinlerin ya da yarışmaların kaldırılması dâhil, kendi sporlarında Olimpiyat Oyunlarının 
programının belirlenmesi. 

3.2. Olimpiyat Oyunlarına katılan yarışma başına ve ülke başına sporcu sayısının ve takım sayısının 
belirlenmesi. 

3.3. Olimpiyat Oyunlarının başlamasından en geç iki yıl önce kalifikasyon sisteminin kurulması. 

3.4. Olimpiyat Oyunlarının sıralama gruplarının (ya da ön gruplarda takımların) sporcularının 
gruplanması ve seçilmesi için sistemin kurulması. 

3.5. Bireysel ya da takım sporlarında veya yarışmalarında yedek sayılarının hesaplanması. 

3.6. Olimpik Antlaşmada belirtilenler haricinde Olimpiyat Oyunlarının hazırlıklarının denetlenmesi için 
veya ek ziyaretlerin düzenlenmesi için ikiden fazla teknik delegenin görevlendirilmesi. 

3.7. UF’ler tarafından Olimpik yarışmaların görsel veya duysal-görsel kayıtlarının herhangi bir ortamda 
prodüksiyonu, ticari amaçlar için bu kayıtların kullanımı yasak olmak üzere. 

4. Teknik düzeneklere ilişkin ek hükümler: 

4.1. Olimpiyat Oyunlarının açılışından en az üç yıl önce UF’ler OCOG’u, IOC’yi ve MOK’lerini Olimpiyat 
Oyunları esnasında tesisleri teçhiz etmek üzere kullanılacak olan gerekli teknik enstalasyonlar ve 
spor ekipmanlarının özellikleri konusunda bilgilendirmelidir. IOC İcra Kurulunun belirlediği kılavuz 
yönetmeliklere tabi olmak üzere, karşılıklı UF’ler bu tür spor ekipmanlarının belli bir şirketçe ya da 
şirketlerce tedarik edilmesini gerekli görebilirler. 

4.2. İlgili UF’nin önerisi üzerine, IOC İcra Kurulunun belirlediği toplam rakamın sınırları içerisinde, ilgili 
UF tarafından her spor için gerekli teknik görevliler (hakemler, jüri üyeleri, zaman tutucular, 
denetçiler) atanır. Bu UF’lerin talimatları doğrultusunda ve OCOG ile eşgüdüm içinde görevlerini 
yürütürler. 

4.3. Bir kararın verilmesine katılmış olan hiçbir görevli, ortaya çıkan ihtilafın üzerinde karar verme 
sorumluluğunu taşıyan jürinin üyesi olamaz. 

4.4. Jürilerin bulguları en kısa zamanda IOC İcra Kuruluna bildirilmelidir. 

4.5. Kendi sporları üzerine teknik sorularla ilgili karar veren jürilerin kararları ve bunlara ilişkin 
yaptırımlara, ancak IOC İcra Kurulu veya Kurulda karar verilecek ek önlem veya yaptırımlar ayrı 
tutulmak üzere, itiraz kabul etmeyecektir. 

4.6. UF’lerin atadığı tüm teknik görevlilerin gecelemesi için OCOG Olimpiyat Köyü dışında ayrı tesisler 
temin etmelidir. Teknik görevliler ve jürilerin üyeleri Olimpiyat Köyünde kalamazlar. MOK’lerinin 
delegasyonlarına ait değiller ve sadece kendi UF’lerine karşı sorumludurlar. 

5. UF’ler için tesisler ve çalışma yerleri: 



5.1. Olimpiyat Oyunlarında OCOG masraflarını kendisi üstlenmek üzere, teknik konular üzerinde 
işlemleri gerçekleştirmeleri için bu oyunların programının içerdiği sporları yöneten UF’lere gerekli 
tesisleri ve çalışma alanlarını temin edecektir. 

5.2. IOC İcra Kurulunun onayına tabi olmak üzere, OCOG yukarıda bahsi geçen UF’lere talepleri üzerine 
ve masrafları kendilerine ait olmak üzere, toplantılarını ev sahibi şehirde yapmak üzere eğer varsa, 
geceleme de dâhil olmak üzere, idari ve teknik tesisleri temin edecektir. 

6. UF’lerin belirlediği kalifikasyonlar: 

6.1. Kalifikasyon sistemleri her UF tarafından onay için IOC İcra Kuruluna sunulmalıdır. MOK’lerine IOC 
tarafından bu kalifikasyon sistemleri hakkında bilgi verilecektir. 

6.2. Belli sporlar için, Olimpiyat Oyunlarında yer alacak olan sporcuları, özellikle takım sporlarında 
takımları seçmek için UF’ler seçme yarışmaları düzenleyebilir, ya da ya da sporcuların seçimi için 
kısıtlı bir katılım sağlamak üzere düzenleme yapabilir. 

6.3. Kural 48, 55 ve 56 seçme yarışmalarına uygulanmaz. 

7. OCOG’un düzenlediği Ön-Olimpiyat Yarışmaları: 

7.1. IOC İcra Kuruluna onay için sunulacak formül uyarınca, UF’lere danıştıktan sonra OCOG, özellikle 
tesislerin ve teknolojinin teknik unsurlarının denenmesi amacıyla, Olimpiyat Oyunlarında 
kullanılacak tesislerin testlerini yürütmek için Ön-Olimpiyat yarışmaları düzenleyebilir. 

7.2. Ön-Olimpiyat yarışmaları ilgili UF’lerin teknik denetimi altında gerçekleştirilmelidir. 

7.3. Ön-Olimpiyat yarışmaları IOC İcra Kurulunun belirlediği kapsamda Olimpik Antlaşmanın 
hükümlerine tabidir. 

Gençlik Kampı 

Sorumluluğu kendisine ait olmak üzere, IOC İcra Kurulu yetki verdiği takdirde, OCOG Olimpiyat Oyunlarında 
uluslar arası bir gençlik kampı düzenleyebilir. 

Olimpiyat Oyunlarının Medya Kapsamı 

1. Olimpiyat Oyunlarında dünyada mümkün olan en geniş izleyici kitlesinin oluşturulması ve çeşitli 
medyalarca en geniş şekilde kapsama sağlanması için IOC gerekli tüm önlemleri almaktadır. 

2. Olimpiyat Oyunlarının medya kapsamına alınması konusu ile ilgili tüm kararları IOC’nin yetki alanı 
içindedir. 

Kural 48’e İşletme Tüzüğü 

1. İçeriği üzerinden Olimpiyat Oyunlarının medyada kapsanmasının Olimpizmin ilkelerini ve değerlerini 
yayması ve tanıtması Olimpik Hareketin hedefidir. 

2. IOC İcra Kurulu Ev Sahibi Şehir Antlaşmasının bütününün bir parçası olan Teknik Medya Rehberinde 
Olimpiyat Oyunlarında medya kapsamının tüm teknik yönetmelik ve gereksinimlerini sağlamıştır. Teknik 
Medya Rehberinin içeriği ve IOC İcra Kurulunun diğer talimatları Olimpiyat Oyunlarında medya 
yayınlarında dâhil olan tüm kişiler için bağlayıcıdır. 

3. Ancak medya mensubu olarak akredite olan kişiler gazeteci, muhabir ya da diğer medya kapasitesinde 
hareket edebilir. Hiçbir şart altında, Olimpiyat Oyunlarının süresi boyunca, bir sporcu, antrenör, görevli, 
basın ataşesi veya diğer akredite personel gazeteci olarak ya da başka bir medya kapasitesinde hareket 
edemez. 



Olimpiyat Oyunlarına ilişkin yayınlar 

Olimpiyat Oyunlarına ilişkin ve IOC’nin gerektirdiği tüm yayınlar masrafı OCOG tarafından karşılanmak üzere, 
IOC’nin talep ettiği formatta üretilecek ve dağıtılacaktır. 

Kural 49’a İşletme Tüzüğü 

1. OCOG aşağıdaki yayınların ve belgelerin hazırlanmasından, üretiminden, redaksiyonundan ve IOC de 
dâhil olmak üzere, UF’lere, tüm MOK’lerine dağıtılmasından sorumludur: 

1.1. Her spor için genel programı ve teknik düzenekleri içeren bir kılavuzluk broşürü; 

1.2. IOC talimatları uyarınca bir medikal broşür; ve 

1.3. IOC’nin yönlendirdiği şekilde Olimpiyat Oyunlarının kutlanması ve yürütülmesine ilişkin tam bir 
rapor. 
  

Olimpiyat Oyunlarına ilişkin tüm belgeler ve yayınlar konusunda OCOG IOC İcra Kurulunun talimatlarına 
riayet edecektir. Genel bir kural olarak, tüm belgeler ve yayınların içeriği önceden onay alınması için IOC’ye 
ibraz edilecektir. 

Reklamlar, Gösteriler, Propaganda 

1. IOC İcra Kurulu hangi ilkeler ve prensipler altında herhangi bir şekilde reklam ve halkla ilişkiler konularına 
yetki verileceğini belirler. 

2. Olimpik tesislerin bir parçası olarak addedilen stadyumların, tesislerin veya diğer yarışma alanlarının 
içinde ve üzerinde hiçbir reklam veya diğer halkla ilişkiler unsuruna izin verilmez. Stadyumların, tesislerin 
veya diğer spor sahalarının içinde ticari enstalasyonlara veya reklam panolarına izin verilmeyecektir. 

3. Hiçbir Olimpik tesiste, sahada ya da diğer alanda her türlü gösteri, politik, dini ya da ırksal propagandaya 
izin verilmeyecektir. 

Kural 50’ye İşletme Tüzüğü 

1. İşaretlerin aşırı belirgin bir şekilde reklam amaçları için yerleştirilmiş olmaması durumu haricinde, hiçbir 
ticari ya da diğer reklam ya da propagandaya yönelik unsur, eşyaların üreticisinin ilgili eşyanın veya 
ekipmanın kimliğinin belirlenmesi – aşağıdaki paragraf 8’de tanımlandığı üzere – haricinde atletlerin ya 
da diğer Olimpiyat Oyunları katılımcılarının üzerinde, spor giysilerinde, aksesuarlarında ya da daha genel 
olarak, giydiği ya da kullandığı hiçbir giyim eşyası veya ekipmanın üzerinde bulunamaz. 

1.1. Üreticinin kimliği, giyim eşyası ve ekipmanı her kalem başına bir defadan fazla gözükmeyecektir. 

1.2. Ekipman: Yarışmalar esnasında ekipmanın açıkta duran yüzey alanının %10’undan fazlasını 
kapsayan herhangi bir üretici kimlik işareti aşırı belirgin olarak nitelendirilecektir. Bununla beraber, 
hiçbir üretici kimlik işaretinin yüzey alanı 60 cm2’yi aşmayacaktır. 

1.3. Başlıklar (örn. şapkalar, baretler, kasklar, güneş gözlükleri, maskeler) ve eldivenler: 6 cm2’yi aşan 
herhangi bir üretici kimlik işareti aşırı belirgin olarak nitelendirilecektir. 

1.4. Giyim eşyaları (örn. T-shirt’ler, şortlar, eşofman üstleri ve altları): 20 cm2’yi aşan herhangi bir 
üretici kimlik işareti aşırı belirgin olarak nitelendirilecektir. 

1.5. Ayakkabılar: Üreticinin normal ayırt edici tasarım deseninin gözükmesi kabul edilmektedir. 
Üreticinin adı ve/veya logosu da azami 6 cm2’yi aşmayacak şekilde gözükebilir. Bu ya normal ayırt 
edici tasarım deseninin bir parçası olabilir ya da normal ayırt edici tasarım deseninden bağımsız 
olabilir. 

1.6. Uluslararası Spor Federasyonlarından birinin kabul ettiği özel kuralların olması durumunda, 
yukarıda bahsi geçen kurallara yapılabilecek istisnalar IOC İcra Kurulunca kabul görebilir. 



Yukarıdaki bendin hükümlerinin ihlali mevzu bahis olan kişinin diskalifiye olmasına ya da 
akreditasyonunun geri alınmasına yol açabilir. Bu konuda IOC İcra Kurulunun kararları nihai 
olacaktır. 

Sporcuların üzerlerine takılan numaralar hiçbir şekilde reklam malzemesi içeremez ve OCOG’un 
Olimpik amblemini taşımalıdır. 

2. Geçerli olabilmeleri için, Olimpiyat Oyunlarının ambleminin ya da maskotunun kullanılması için hak ve 
lisans da dâhil olmak üzere, her türlü reklam unsuru içeren OCOG sözleşmesi Olimpik Antlaşmaya uyum 
sağlamalı ve IOC İcra Kurulunun verdiği talimatlara da uymalıdır. Aynı şey zaman tutma teçhizatları, skor 
panoları ve televizyon programlarına her türlü kimlik sinyallerinin sokulması için de geçerli olacaktır. Bu 
yönetmeliklerin ihlali durumunda, IOC İcra Kurulunun yetki alanı devreye girecektir. 

3. Olimpiyat Oyunları için yaratılan her türlü maskot bir Olimpiyat amblemi olarak addedilecek, tasarımı da 
onaylanması için OCOG tarafından IOC İcra Kuruluna ibraz edilecektir. Yukarıdaki makamların önceden 
yazılı onayı olmaksızın, bir MOK’sinin ülkesinde ticari amaçlar için kullanılamaz. 

4. OCOG ulusal ve uluslar arası alanda IOC yararına Olimpiyat Oyunlarının amblem ve maskotunun 
mülkiyetinin korunmasını sağlayacaktır. Ancak OCOG tek başına, ve OCOG dağıldıktan sonra ev sahibi 
ülkenin MOK’si hazırlıkları, saklanmaları ve en geç bu Olimpiyat Oyunlarının yapıldığı yılın sonunda sona 
eren sürede Olimpiyat Oyunlarına ilişkin diğer işaretlerin, desenlerin, rozetlerin, posterlerin, nesnelerin 
ve belgelerin yanında bu amblem ve maskottan yararlanabilir. Bu sürenin bitişi üzerine bu amblem, 
maskot, işaretlerin, desenlerin, rozetlerin, posterlerin, nesnelerin ve belgelerin tüm hakları bilahare 
tümüyle IOC’ye ait olacaktır. Duruma göre ve gerekli olan kapsamda OCOG ve MOK’si yediemin olarak 
(mutemet kapasitesinde) bu açıdan sadece IOC yararına hareket edeceklerdir. 

5. Bu işletme tüzüğünün hükümleri gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra, bir Kurulda ya da Olimpik 
Kongrede organizasyon komitesinin imzaladığı tüm sözleşmeler için de geçerli olacaktır. 

6. Sporcuların ve resmi bir pozisyona sahip olan tüm kişilerin üniformaları da MOK’lerinin Olimpik 
amblemini, ya da OCOG’un rızası ile, OCOG Olimpik amblemini içerebilir. UF görevlileri federasyonlarının 
üniformasını ve amblemini üstlerinde taşıyabilir. 
  

7. Zamanlama ekipmanları ve skor tahtaları dâhil olmak üzere, atletler veya Olimpiyat Oyunlarının diğer 
katılımcıları tarafından üstlerinde giyilmeyen ya da kullanılmayan tüm teknik donanımın, enstalasyonların 
veya diğer cihazların kimlik işaretleri mevzu bahis olan ekipman, enstalasyon ya da cihazın boyunun 
1/10’undan fazla boyutta olmaması ve yüksekliğinin 10 cm’yi aşmaması gerekmektedir. 

8. “Kimlik” sözcüğü bir nesnenin üzerinde bir defadan fazla gözükemeyecek şekilde, nesnenin üreticisinin 
adı, tanımı, ticari markası, logosu ya da diğer ayırt edici işaretinin normal olarak sergilenmesi anlamına 
gelmektedir. 

9. Bu 50 no’lu Kural ve bu İşletme Tüzüğüne tabi olan tüm konulara ilişkin olarak, OCOG, tüm katılımcılar ve 
Olimpiyat Oyunları ile ilgili akredite olan diğer kişiler ve bunlara ilişkin tüm kişi ya da taraflar IOC İcra 
Kurulunun el kitaplarına, kılavuzlarına, rehberlerine ve tüm diğer talimatlarına uyum sağlayacaktır. 

Protokol 

1. Olimpiyat Oyunlarının tüm süresi boyunca, tek başına IOC İcra Kurulunun OCOG’un sorumluluğu altında 
olan tüm mekânlarda ve sahalarda uygulanacak protokolün belirlenmesi konusunda yetkisi olacaktır. 

2. Olimpiyat Oyunları esnasında tüm Olimpik etkinliklerde ve toplantılarda, kıdem sıralarına göre Başkan, 
Onursal Başkan ve Başkan Yardımcıları önde gitmek üzere, IOC’nin üyeleri, Onursal Başkanı, onursal 
üyeleri ve onur üyeleri öncelik alır, bunların arkasından OCOG üyeleri, UF’lerin başkanları ve MOK’lerinin 
başkanları yer alır. 



3. Bu Kurala tabi olan tüm konulara ilişkin olarak, OCOG, UF’ler, MOK’leri ve Olimpiyat Oyunlarında her 
kapasitede akredite olan tüm diğer kişiler IOC Protokol Kılavuzuna ve IOC İcra Kurulunun tüm diğer 
talimatlarına uyacaklardır. 

Olimpik Kimlik ve Akreditasyon Kartı – İlişkin haklar 

1. Olimpik Kimlik ve Akreditasyon Kartı sahibinin kimliğini belirleyen ve bu kişinin Olimpiyat Oyunlarında 
hazır bulunma hakkını sunan bir belgedir. Pasaportu ve sahibinin diğer resmi belgeleri ile birlikte, Olimpik 
Kimlik ve Akreditasyon Kartı ev sahibi şehrin ülkesine giriş iznini sağlar. Sahibi Olimpiyat Oyunları 
süresince bu ülkede kalarak Olimpik işlevini yerine getirir ve Olimpiyat Oyunlarından önce ve sonra bir 
aşmayacak bir süre de buna dâhildir. 

2. IOC yetkisi altında, Olimpik Kimlik ve Akreditasyon Kartı akreditasyona hak kazanmış kişilere gönderilir. 
Gerekli olan düzeyde, ve üzerinde de belirtildiği üzere, OCOG sorumluluğu altındaki sahalara, tesislere, 
mekanlara ve yarışmalara giriş izni sağlar. IOC İcra Kurulu bu kartları hak eden kişileri ve teslimatlarına 
ilişkin uygulanacak şartları belirler. OCOG’lar, UF’ler, MOK’leri ve ilgili tüm kişiler ve taraflar bu Kurala 
ilişkin ve tabi olan tüm konularda IOC İcra Kurulunun el kitaplarına, kılavuzlarına, rehberlerine ve tüm 
diğer talimatlarına uyum sağlayacaktır. 

Olimpiyat Bayrağının Kullanımı 

1. Tüm diğer bayraklardan daha büyük boyutlarda olan bir Olimpiyat Bayrağı ana stadyuma ve OCOG 
sorumluluğu altındaki tüm diğer mekânlarda belirgin bir konumda bulunan bir bayrak direğine Olimpiyat 
Oyunlarının tüm süresi boyunca çekilecektir. Bu bayraklar Olimpiyat Oyunlarının Açılış Töreni esnasında 
direğe çekilir ve Kapanış Töreni esnasında indirilir. 

2. Yüksek sayıda Olimpiyat Bayrağı Olimpiyat Köyünde, tüm yarışma ve antrenman mekanlarında, ev sahibi 
şehirde ve OCOG sorumluluğu altındaki tüm diğer mekanlarda, tesislerde ve sahalarda bayrak direğine 
çekilecektir. 

Olimpiyat Ateşinin Kullanımı 

1. OCOG Olimpiyat ateşinin Olimpiyat Stadyumuna getirilmesinden sorumludur. Herhangi bir meşale rölesi 
ve Olimpiyat ateşinin herhangi bir kullanımına ilişkin tüm düzenlemeler tamamen sıkı bir şekilde IOC 
Protokol Kılavuzuna uyularak yürütülecektir. 

2. Olimpiyat Oyunlarının kapanış töreninden sonra, IOC’nin onayı olmaksızın herhangi bir ev sahibi şehirde 
ya da başka yerde, hiçbir Olimpiyat meşalesi, kazanı ya da Olimpiyat ateşinin herhangi bir şekilde 
yakılmasına yönelik hiçbir donanım kullanılamaz. 

Açılış ve Kapanış Törenleri 

1. Açılış ve Kapanış Törenleri sıkı bir şekilde IOC Protokol Kılavuzuna uyularak yürütülecektir. 

2. Tüm törenlerin senaryolarının, zaman çizelgelerinin ve programlarının içerikleri ve ayrıntıları önceden 
onaylaması için IOC’ye ibraz edilecektir. 

3. Duruma göre aşağıdaki iki cümleden birini ifade eden ev sahibi ülkenin devlet başkanı Olimpiyat 
Oyunlarının açıldığını ilan eder: 

 Olimpiyat Oyunlarının açılışında: 
“Modern çağın …. ncı (Olimpiyatın sayısı) Olimpiyatını kutlamak üzere, …. (ev sahibi şehrin adı) 
Oyunlarının açılışını beyan ediyorum.” 

 Kış Olimpiyat Oyunlarının açılışında ise: 
“…. ncı (Kış Olimpiyat Oyunlarının sayısı) …. (ev sahibi şehrin adı) Kış Olimpiyat Oyunlarının açılışını 
beyan ediyorum. 

Olimpiyat Oyunlarının tümü boyunca, tüm törenler de dâhil olmak üzere, OCOG sorumluluğu altına 
verilmiş olan hiçbir mekânda herhangi bir hükümetin temsilcisi, başka kamu yetkilisi veya siyasetçi 



tarafından hiçbir konuşma yapılamaz. Açılış ve Kapanış Törenleri esnasında sadece IOC Başkanı ve OCOG 
Başkanının kısa hitaplarda bulunma hakkı vardır. 

Zafer, Madalyalar ve Diplomalar için yapılan törenler 

Zafer, Madalyalar ve Diplomalar için yapılan törenler sıkı bir şekilde IOC Protokol Kılavuzuna uyularak 
yürütülecektir. Madalyalar ve Diplomaların formatı önceden onaylaması için IOC’ye ibraz edilecektir. 

Şeref Listesi 

IOC ve OCOG ülke başına global bir sıralama hazırlamayacaktır. Her yarışmada madalya kazananların ve 
diploma ile ödüllendirilenlerin isimlerinin listesi OCOG tarafından tespit edilecek ve belirgin bir konumda 
sergilenerek ve ana stadyumda kalıcı olarak yer alacaktır. 

IOC – En son çare olarak başvurulacak makam 

Olimpiyat Oyunlarına ilişkin konularda en son çare olarak başvurulacak makam olma yetkisi IOC’ye aittir. 
 
Bölüm 6 

Önlemler ve Yaptırımlar, Disiplin Prosedürleri ve İhtilafların Çözülmesi 

Önlemler ve Yaptırımlar 

Olimpik Antlaşmanın, Dünya Anti-Doping Yönetmeliğinin, ya da herhangi başka yönetmeliğin ihlali 
durumunda, vaziyete göre, Kurul, IOC İcra Kurulu ya da aşağıda Madde 2.4 altında bahsedilen disiplin 
komisyonunca alınabilecek önlemler ya da yaptırımlar aşağıdadır: 

1. Olimpik Hareket kapsamında: 

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

a. IOC İcra Kurulunun verdiği bir kınama; 

b. Belli bir süre için askıya alınma, IOC İcra Kurulunca verilir. Askıya alınma ilgili kişinin üyeliğinden 
kaynaklanan hakların, imtiyazların ve işlevlerin tümünü ya da bir kısmını kapsayabilir. 

Yukarıda bahsi geçen yaptırımlar kombine edilebilir. Olimpik Antlaşmanın ya da başka herhangi 
bir yönetmeliğin spesifik ihlaline bakılmaksızın, IOC üyeleri, Onursal Başkan, onursal üyeler ve 
onur üyelerine uygulanabilirler. 

1.2. UF’lere ilişkin: 

a. Olimpiyat Oyunlarının programından aşağıdakilerin çıkartılması: 

 Olimpiyat Oyunlarının programından aşağıdakilerin çıkartılması: 

 Bir disiplinin (IOC İcra Kurulu) 

 Bir yarışmanın(IOC İcra Kurulu); 

b. Geçici tanınmanın geri alınması (IOC İcra Kurulu); 

c. Tam tanınmanın geri alınması (Kurul). 

1.3. UF birliklerine ilişkin: 

a. Geçici tanınmanın geri alınması (IOC İcra Kurulu); 

b. Tam tanınmanın geri alınması (Kurul). 

1.4. MOK’lerine ilişkin 



a. Askıya alınma (IOC İcra Kurulu); bu durumda IOC İcra Kurulu her vaka için ilgili MOK’sinin ve 
atletlerinin uğrayacağı sonuçları belirler; 

b. Geçici tanınmanın geri alınması (IOC İcra Kurulu); 

c. Tam tanınmanın geri alınması (Kurul); böyle bir durumda MOK’si Olimpik Antlaşma ile 
kendisine verilmiş olan tüm haklardan feragat eder. 

d. Kurul veya Olimpik Kongre gerçekleştirme hakkının geri alınması (Kurul) 

1.5. MOK’lerin birliklerine ilişkin: 

a. Geçici tanınmanın geri alınması (IOC İcra Kurulu); 

b. Tam tanınmanın geri alınması (Kurul). 

1.6. Ev sahibi şehir, OCOG ve MOK’sine ilişkin: 
Olimpiyat Oyunlarını düzenleme hakkının geri alınması (Kurul). 

1.7. Başvuran ya da aday şehir ve MOK’sine ilişkin: 
Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yapmak üzere başvuran ya da aday şehir olma hakkının geri 
alınması (IOC İcra Kurulu). 

1.8. Diğer tanınan birlik ve kuruluşlara ilişkin: 

c. Geçici tanınmanın geri alınması (IOC İcra Kurulu); 

d. Tam tanınmanın geri alınması (Kurul). 

2. Olimpiyat Oyunları kapsamında, Olimpik Antlaşmanın, Dünya Anti-Doping Yönetmeliğinin ya da IOC Etik 
Yönetmeliği dâhil ama onunla kısıtlı olmamak üzere, IOC, ya da herhangi bir UF veya MOK’sinin çıkarttığı 
herhangi başka bir kararın veya uygulanabilir yönetmeliğin ihlali, veya herhangi uygulanabilir kamu yasası 
veya yönetmeliğinin ihlali durumunda, veya herhangi bir hatalı davranışta: 

2.1. Bireysel sporcu ya da takımlara ilişkin: geçici ya da kalıcı olarak Olimpiyat Oyunlarına katılma 
hakkının geri alınması veya uzaklaştırma, diskalifiye olma veya akreditasyonun geri alınması; 
diskalifiye olma veya uzaklaştırma durumunda, Olimpik Antlaşmanın ilgili ihlalinden dolayı elde 
edilen madalyalar ve diplomalar IOC’ye iade edilecektir. Ayrıca, IOC İcra Kurulunun seçimine bağlı 
olarak, bir sporcu ya da takım diskalifiye olduğu veya uzaklaştırıldığı Olimpiyat Oyunlarındaki diğer 
yarışmalarda elde ettiği herhangi sıralamanın da yararlarını kaybedebilir; bu durumda kazanmış 
olduğu madalyalar ya da diplomalar IOC’ye (İcra Kurulu) iade edilecektir; 

2.2. Görevliler, yöneticiler, delegasyonların diğer üyeleri, hakemler ve jüri üyelerine ilişkin: geçici ya da 
kalıcı olarak Olimpiyat Oyunlarına katılma hakkının geri alınması veya uzaklaştırma (IOC İcra 
Kurulu); 

2.3. Tüm diğer akredite kişilere ilişkin: akreditasyonun geri alınması (IOC İcra Kurulu). 

2.4. IOC İcra Kurulu yetkilerini bir disiplin komisyonuna delege edebilir. 

3. Herhangi bir önlemi ya da yaptırımı uygulamadan önce yetkin IOC organı bir ihtar verebilir. 

4. MOK’leri ve UF’ler dâhil ama onlarla kısıtlı olmamak üzere, tüm yaptırımlar ve önlemler IOC’nin ve 
herhangi başka organın diğer hakları göz ardı edilmeksizin alınmaktadır. 

Kural 59’a İşletme Tüzüğü 

1. Herhangi bir önlem ya da yaptırıma yol açan olaylarla ilgili herhangi bir soruşturma IOC İcra Kurulu yetkisi 
altında yürütülür, IOC İcra Kurulu bu yöndeki yetkisinin tümünü ya da bir kısmını devredebilir. 

2. Herhangi bir soruşturma boyunca, IOC İcra Kurulu geçici olarak ilgili kişi veya kuruluştan bu kişi veya 
kuruluşun üyeliğinden veya statüsünden doğan hakların, imtiyazların ve işlevlerin tümünü ya da bir 
kısmını geri alabilir. 



3. Herhangi bir birey, takım ya da herhangi başka bir birey ya da yasal varlık bu birey, takım ya da yasal 
varlığa bir önlem ya da yaptırım uygulayacak olan yetkin IOC organı ile görüşme yapma hakkına sahiptir. 
Bu hüküm anlamında görüşme yapma hakkı, suçlamaları dinleme hakkını ve kişisel olarak makamın 
önüne çıkma veya yazılı bir savunma verme haklarını da içermektedir. 

4. Kurul, IOC İcra Kurulu veya Kural 59.2.4’de bahsi geçen disiplin komisyonu tarafından kararı verilen 
herhangi bir önlem ya da yaptırım yazılı olarak ilgili tarafa iletilecektir. 

5. Yetkin organ aksi yönde bir karar almadığı sürece, tüm önlemler ve yaptırımlar derhal geçerli olacaktır. 

IOC Kararlarına itiraz 

Tüm hakemlik ve temyiz işlemleri için uygulanabilir kurallar ve terminler göz ardı edilmeksizin ve Dünya Anti-
Doping Yönetmeliğinin herhangi başka bir hükmüne tabi olmak üzere, yarışmalar ve sıralama ve sonuçlar gibi 
yarışmaların neticeleri dâhil olmak ama bunlarla sınırlı kalmamak üzere, Olimpiyat Oyunlarının herhangi bir 
sayısında IOC’nin aldığı hiçbir karara, bu Oyunların kapanışı gününden üç yıl geçmesini içeren bir süre 
sonunda hiç kimse tarafından itiraz edilemez. 

İhtilafların Çözülmesi 

1. IOC kararları kesindir. Onların uygulanması veya yorumlanması ile ilgili herhangi bir anlaşmazlık sadece 
IOC İcra Kurulu tarafından, ve bazı durumlarda Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafından çözülebilir. 

2. Olimpiyat Oyunlarından kaynaklanan ya da Oyunlara ilişik her türlü ihtilaf Spora İlişkin Tahkimat 
Yönetmeliği uyarınca münhasıran Spor Tahkim Mahkemesinin (CAS) önüne getirilecektir. 

 


	Uluslararası Olimpiyat Komitesi Antlaşması
	Olimpik Hareket içerisinde kullanılan kısaltmalar
	Olimpik Antlaşmaya Giriş
	Not:
	Önsöz
	Olimpizmin Temel İlkeleri
	Olimpik Hareket
	Olimpik Hareketin Bileşeni ve Genel Organizasyonu
	IOC’nin Misyonu ve Rolü
	2nci Kurala İşletme Tüzüğü
	IOC Tarafından Tanınma
	Olimpiyat Kongresi
	Kural 4’e İşletme Tüzüğü
	Olimpik Dayanışma
	Kural 5’e İşletme Tüzüğü
	Olimpiyat Oyunları
	Kural 6’ya İşletme Tüzüğü
	Olimpiyat Oyunları üzerinde bulunan haklar ve Olimpik mülkler
	Olimpik Simge
	Olimpiyat Bayrağı
	Olimpik Slogan
	Olimpik Amblemler
	Olimpiyat Marşı
	Olimpiyat Ateşi, Olimpik meşaleler
	Olimpik Unvanlar
	Kural 7-14’e İşletme Tüzüğü
	Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC)
	Yasal Statü
	Üyeler
	Kural 16’ya İşletme Tüzüğü
	Organizasyon
	Kurul
	Kural 18’e İşletme Tüzüğü
	IOC İcra Kurulu
	Kural 19’a İşletme Tüzüğü
	Başkan
	Kural 20’ye İşletme Tüzüğü
	IOC Komisyonları
	Kural 21’e İşletme Tüzüğü
	IOC Etik Komisyonu
	Kural 22’ye İşletme Tüzüğü
	Diller
	IOC Kaynakları
	Uluslararası Federasyonlar
	UF’lerin tanınması
	UF’lerin Olimpiyat Hareketi içinde Misyon ve Rolü
	Milli Olimpiyat Komiteleri (MOK’leri)
	MOK’lerinin Misyon ve Rolü
	MOK’lerinin bileşkesi
	Kural 27 ve 28’e İşletme Tüzüğü
	Ulusal Federasyonlar
	Bir MOK’sinin Ülkesi ve İsmi
	Bir MOK’sinin Bayrağı, Amblemi ve Marşı
	Olimpiyat Oyunları

	I- Olimpiyat Oyunlarının Kutlanması, Düzenlenmesi ve İdaresi
	Olimpiyat Oyunlarının Kutlanması
	Kural 32’ye İşletme Tüzüğü
	Ev sahibi şehrin seçilmesi
	Kural 33’e İşletme Tüzüğü
	Olimpiyat Oyunlarının konumu, yerleri ve tesisleri
	Kural 34’e İşletme Tüzüğü
	Organizasyon Komitesi
	Yükümlülükler – Olimpiyat Oyunlarının organizasyonunun geri alınması
	Olimpiyat Oyunları Koordinasyon Komisyonu – MOK’leri ve OCOG arasında irtibat
	Kural 37’ye İşletme Tüzüğü
	Olimpiyat Köyü
	Kural 38’e İşletme Tüzüğü
	Kültürel Program

	II- Olimpiyat Oyunlarına Katılım
	Katılım Yönetmeliği
	Kural 40’a İşletme Tüzüğü
	Sporcuların Milliyeti
	Kural 41’e İşletme Tüzüğü
	Yaş sınırı
	Dünya Anti-Doping Yönetmeliği
	Davetler ve Girişler
	Kural 44’e İşletme Tüzüğü

	III- Olimpiyat Oyunlarının Programı
	Olimpiyat Oyunlarının Programı
	Kural 45’e İşletme Tüzüğü
	Olimpiyat Oyunlarında UF’lerin teknik sorumlulukları
	Kural 46’ya İşletme Tüzüğü
	Gençlik Kampı
	Olimpiyat Oyunlarının Medya Kapsamı
	Kural 48’e İşletme Tüzüğü
	Olimpiyat Oyunlarına ilişkin yayınlar
	Kural 49’a İşletme Tüzüğü
	Reklamlar, Gösteriler, Propaganda
	Kural 50’ye İşletme Tüzüğü
	Protokol
	Olimpik Kimlik ve Akreditasyon Kartı – İlişkin haklar
	Olimpiyat Bayrağının Kullanımı
	Olimpiyat Ateşinin Kullanımı
	Açılış ve Kapanış Törenleri
	Zafer, Madalyalar ve Diplomalar için yapılan törenler
	Şeref Listesi
	IOC – En son çare olarak başvurulacak makam
	Önlemler ve Yaptırımlar, Disiplin Prosedürleri ve İhtilafların Çözülmesi
	Önlemler ve Yaptırımlar
	Kural 59’a İşletme Tüzüğü
	IOC Kararlarına itiraz
	İhtilafların Çözülmesi




