Olimpiyat Oyunları için İletişim
ve
Resmi Marka Kullanım Kuralları

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC)
RULE 40 Kılavuzu

Bu kılavuz, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin (TMOK) Beijing 2022 Kış Olimpiyat Oyunları sırasında
(Oyunların Açılış Töreninden 9 gün önce başlamak ve Kapanış Töreninden 3 gün sonra sona ermek
üzere, 27 Ocak 2022 – 22 Şubat 2022), sporcu sponsorlarının (IOC sponsoru olmayan markalar ve
şirketler) Olimpik Antlaşma’nın “Kural 40” maddesi kapsamında reklamlarında sporculara yer
vermeye nasıl devam edebileceklerini açıklamak üzere hazırlanmıştır.
Bu kılavuzun amacı, sporcuların ve sponsorlarının, uzun süreli ve jenerik (Olimpiyat temalı olmayan)
reklam kampanyalarını Oyunlar süresince sürdürmesini sağlamak ve bu süreçte Olimpiyatların
resmi sponsorlarının haklarını korumaktır.
Bu kılavuz sadece Türkiye Olimpiyat Takımı’nı (Team Türkiye) ve Türkiye’de yürütülecek olan
sponsorluk çalışmalarını kapsamaktadır.
Olimpik partner olan (TMOK ve IOC sponsorları) sponsorlar pazarlama çalışmalarına aynı düzende,
TMOK ile iş birliği halinde devam edebileceklerdir.
Bu konularda sorularınız ve danışmanlık için rule40@olimpiyat.org.tr adresinden TMOK ile iletişim
kurabilirsiniz.
Bu kılavuz detaylandırılmamış ve tamamen öz bilgiyi aktarmak için hazırlanmıştır. TMOK herhangi
bir zamanda herhangi bir değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Kılavuz – Temel İlkeler
Oyunlar Dönemi süresince, sporcular Olimpik partner olmayan kişisel sponsorlarını tanıtmaya ve
Olimpik partner olmayan kişisel sponsorlar da destekledikleri sporcularla ilgili reklam çalışmaları
aşağıdaki 3 temel ilkeye uyulması koşuluyla sürdürmeye devam edebilirler:
1. Reklam jenerik olduğu sürece (jenerik reklam aşağıda Jenerik Reklam başlığında
tanımlanmıştır.)
2. Reklam Oyunlar Döneminden en az 90 gün öncesinden beri (4 Kasım 2021’den itibaren)
pazarda ise ve reklam bu süre boyunca düzenli olarak devam ediyor ancak Oyunlar Dönemi
boyunca kasıtlı olarak reklam, yayın ve/veya pazarlama sıklığı artırılmıyorsa (*)
3. TMOK pazarlama ve reklam planından en geç 15 Ocak 2022’ye kadar bilgilendirilmişse.
Bu yönergeler, Oyunlar Dönemi boyunca bir sporcunun adının, görüntüsünün veya spor performansının reklamlardaki tüm
kullanımları için geçerlidir. Bu reklam türleri; geleneksel reklamcılık (ör. basılı, TV, canlı yayın, röportaj, dış mekan, çevrimiçi/
çevrimdışı), doğrudan reklamcılık (ör. e-postalar, kısa mesajlar, doğrudan postalar), sosyal ve dijital medya reklamcılığı (ör.
gönderiler, retweetler/repostlar, sporcuların veya sponsorların yaptıkları paylaşımlar), satış noktaları (ör. ürün üzerinde,
mağaza içi promosyonlar) ve halkla ilişkiler (ör. basın bültenleri, ödünç verme veya ürün hediye etme) dahil olmak üzere
tüm ticari tanıtım biçimlerini içerir.
Sponsorlar tüm gerekli onay ve izinleri, önce reklamda yer verilecek sporcu(lar)dan almakla yükümlüdür.
IOC ve TMOK, reklam çalışmalarında vaka bazında muafiyetleri dikkate alacak, her reklamı kendi koşulları ile değerlendirecektir. Örneğin bir
sporcunun 15 Ocak 2022 tarihinden sonra Beijing 2022 kotası kazanması durumunda, sporcunun sponsoru reklam aktivitelerine, Olimpiyatlar
ile bir bağ içermediği ve reklamlarını Rule 40 zaman çizelgesiyle ilişkilendirmediği ve TMOK’u en kısa sürede bilgilendirdiği sürece önceden
planladığı gibi devam edebilir.

Jenerik Reklam
Jenerik reklam, bir sporcu veya sponsor tarafından aşağıdakileri yapmayan herhangi bir reklam anlamına
gelir:
1. - Sponsor veya ürün / hizmetlerinden herhangi biri ile TMOK, Türkiye Olimpiyat Takımı, Oyunlar veya
Olimpik Hareket arasında doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir ilişki oluşturmak;
2. - Bir sporcunun performansına veya Oyunlara katılımına gönderme yapmak;
3. - Olimpiyatlardan görseller veya videolar kullanmak;
4. - Olimpik işaretler veya Olimpiyatlara atıfta bulunan varlıkları kullanmak; (aşağıdaki örnekler dahil ancak
bunlarla sınırlı olmamak üzere).
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Örnek 1
Jenerik Reklam

Gücünü Açığa Çıkar
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Ayşe Özgüven
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Olimpiyat Şampiyonu
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Dünya Şampiyonu
Avrupa Şampiyonu

– Gönderinin TMOK tarafından incelendiğini ve sponsorun Oyunlar Dönemi
boyunca kasıtlı olarak iletişimi artırmadığını varsayarak,
– Gönderinin organik olduğunu ve arkasında hiçbir ödeme yapılmadığını
varsayarak,
– Post, genel görüntü ve mesaj içeriyor.
– Olimpiyat logo/işaretleri veya Oyunlardan görüntüler kullanılmıyor.
– Olimpik ünvan diğer ünvanlar ile dengelenmiş

Örnek 2
Olimpiyat İle Bağdaştırma

ROAD TO BEIJING
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Dünya Şampiyonu
Olimpiyat Şampiyonu
Avrupa Şampiyonu
Dünya Şampiyonu
Avrupa Şampiyonu

Paylaşım diğer tüm kurallara uysa da, "Road To Beijing" referansıyla Olimpiyatlar ile bağlantı
kurmuş.

Örnek 3
Olimpik Varlıkların
Kullanımı

Beijing 2022
yolunda Ayşe'nin
sponsoru olmaktan
gurur duyuyoruz

Reklam, sponsor ve ürün ile Olimpiyatlar arasında bir bağ kuruyor. Aynı
şekilde ambargolu kelime olan "Beijing 2022" kullanılmış.

Örnek 4
Olimpiyatlarda Giyilecek Formanın
Kullanımı

Bring out the power

Reklamda, Team Türkiye'nin Olimpiyatlar'da giyeceği ülke resmi forması kullanılmış.

Örnek 5
Olimpiyat Oyunları ile Dolaylı Bağ Kurulması

Bring out the power

2013
2014
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Bring out the power

Ahmet Özgüven
Dünya Şampiyonu
Olimpiyat Şampiyonu
Avrupa Şampiyonu
Dünya Şampiyonu
Avrupa Şampiyonu

İkonik Çin görüntülerinin kullanılması, Olimpik sporcunun jenerik kullanımı amacını aşarak Olimpiyat Oyunları ile bağ kurulmasına neden olmaktadır. Bu nedenle reklam ilk
kural olan reklamın jenerik olması gerekliğini karşılamamaktadır.

Örnek 6
Yayın Süresi ve Reklamın
Kasıtlı Olarak Yayın Sıklığının Artırılması

Bring out the power
Yayınlanan "jenerik" reklam veya kampanya Oyunlar
Dönemi'nden en az 90 gün öncesinden (4 Kasım 2021)
beri yayında olmalıdır.

Kampanya aynı sıklıkta yayına devam etmeli ve
medya satın alma ya da materyal yönünden
artırılmamalıdır.

Reklam, Oyunlar Döneminden en az 90 gün öncesinden beri (4 Kasım 2021’den itibaren) pazarda değil ise diğer tüm
gereklilikleri karşılasa da "jenerik" reklam olarak kabul edilmez.
Reklam bu süre boyunca düzenli olarak devam ediyor ancak Oyunlar Dönemi boyunca kasıtlı olarak reklam, yayın ve/
veya pazarlama sıklığı ve kampanya materyalleri artırıyorsa "jenerik" reklam olarak kabul edilemez.

Örnek 7
"Geleneksel Dönem" Kampanyaları
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Başladı

ÖNEMLİ HATIRLATMA !
TMOK tarafından incelenen ve 90 gün koşulunu
taşımayan kampanyaların onay alması ve Rule 40
kurallarından haricen tutulması için:
1- Kampanya bir Olimpik varlık ya da Olimpiyatlar'a atıf
içermemelidir.
2- Kampanya en geç 15 Ocak 2022 tarihine kadar TMOK
tarafından incelenmelidir.
3- Kampanya Oyunlar dönemine denk gelen sürede
kasıtlı olarak yayın sıklığını ve yayınlanan materyal
sayısını artırmamalıdır.

Örnek kampanya "90 gün öncesinde yayında olma" şartını taşımıyor. Yine de kampanya sahibi 15 Ocak 2022
tarihine kadar, kampanyanın her yıl aynı dönemde yapıldığını ve herhangi bir Olimpiyat bağlantısı içermediğini
TMOK ile paylaşmışsa, kampanya "Rule 40" kuralları ile çelişmez.

Örnek 8
Sporcuların Diğer Katıldığı Yarışmalara
Yönelik Reklamlar

Örnek 9
Performansa Atıfta
Bulunan Reklamlar
X Brand @xbrand

9 Şubat 2022

X Brand ürünü sayesinde en iyi performansı gösterdin!

Paylaşım 90 gün öncesinden beri yayında olan bir
kampanyanın parçası olsa ve diğer tüm kurallara
uysa da, "En büyük yarışma" ifadesi Olimpiyatları
temsil ettiği, bir ürün bağdaştırması yaptığı ve
sporcunun performansına yönelik çağrışım yaptığı için
kural dışı olarak kabul edilir.
Sporcuların, Oyunlar dönemine denk gelen diğer yarışmaları katılımı ile ilgili paylaşımlar, aşağıdaki kurallara uyması
koşulu ile "90 gün öncesinden yayında olma" koşulundan hariç tutulur.
- TMOK kampanya ile ilgili bilgilendirilmişse,
- Görsellerde, sporcunun Olimpiyatlarda giyeceği forma da dahil olmak üzere Olimpik varlıklar bulunmuyorsa,
- Kampanya söylemlerinde Olimpiyatlara atıf bulunmuyorsa. Ör "Dünya kupası tamam sırada en büyük organizasyon
var" cümlesi atıf içerdiği için kural dışı olacaktır.

ÖNEMLİ HATIRLATMA
Jenerik reklam, bir ürün veya hizmetin sporcunun
performansını artırdığına dair ifadeler içermemeli veya
ima etmemelidir.

Örnek 10
Olimpik Partner Olmayan Sponsorlar İçin Tebrik Mesajları
X Brand @xbrand

27 Şubat 2022

X Brand @xbrand

9 Şubat 2022

X Brand @xbrand

9 Şubat 2022

Ayşe Özgüven'i gösterdiği üstün çabadan ötürü tebrik
ederiz.

X Brand #Beijing2022'de. #TeamXBrand sporcusu
Ahmet, Beijing Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil
edecek. #TeamTürkiye

Ayşe Özgüven'i gösterdiği üstün çabadan ötürü tebrik
ederiz.

Olimpik partner olmayan marka tebrik mesajını Olimpik
varlıkları içermeden, ambargolu kelimeleri kullanmadan
ve sponsoru olduğu her sporcu için yalnız 1 (bir) mesaj
kullanarak tebrik ettiği için kurallara uygundur.

- Gönderi Oyunlar döneminde paylaşılmış.
- Sporcu Olimpiyat forması giyiyor.
- Paylaşım ambargolu kelimeleri kullanıyor.
- Görselde Olimpiyat halkaları yer alıyor. ( Bu aynı
zamanda telif hakkı ihlali anlamına geliyor.)
- Paylaşım'da

ÖNEMLİ HATIRLATMA!
Olimpik partner olmayan sponsorlar, sponsor oldukları
sporcuya yönelik tebrik mesajını Oyunlar dönemi dışında,
Telif Haklarını ve Rule 40 kurallarını ihlal etmeden
paylaşabilirler.

Marka bu hakkı isterse Oyunlar dönemi başlamadan da
kullanabilir.

Olimpik partner olmayan sponsorların, sponsor oldukları
her sporcu için yalnız 1 (bir) tebrik mesajı hakkı vardır.
Retweet, Repost, Story'de alıntılama ile yapılan
paylaşımlar bu hakkın kullanıldığı anlamına gelir.

Örnek 11
Sporcuların Teşekkür Mesajı
Sporcu İsmi @sporcuismi

9 Şubat 2022

X Brand'e bu yolculukta yanımda olduğu için teşekkür
ederim.

Sporcu İsmi @sporcu ismi

9 Şubat 2022

X Brand'e bunca yıldır bana destek olduğu için
teşekkür ederim.

Sporcular, Oyunlar Dönemi boyunca sponsorun desteklerini
tanıtmak için Olimpik partner olmayan sponsor başına bir (1)
"teşekkür" mesajı gönderebilirler, ancak aşağıdakileri
yapmamalıdır:
- Herhangi bir Olimpiyat tesisinden fotoğraf veya video
paylaşmak,
- Türkiye Olimpiyat Takımı fotoğraflarını veya Olimpiyat
madalyasına sahip fotoğraflarını / videolarını dahil etmek,
Sponsorun ürün veya hizmetlerinden bahsetmek veya bunları
tanıtmak,
- Türkiye Olimpiyat Takımı’ndan, Olimpiyat Oyunları’ndan
bahsetmek, etiketlemek veya diğer Olimpiyat işaretlerini
(hashtag'ler dahil, örneğin #TeamTürkiye, #Beijing2022,
#Beijing2021 #Olympics vb.) kullanmak,
- TMOK, IOC, Beijing 2022 veya diğer Olimpik sosyal medya
içeriklerinin yeniden paylaşımlarını (retweet/repost) dahil
etmek,
- Paylaşımı sponsorlu olarak (paid media) öne çıkarmak.
Sporcular, Olimpik partner olan sponsorlara teşekkür
mesajlarını, Olimpik partner olmayan markalardan ayrı
tutmalıdır

Görselde Olimpiyat forması, madalyası ve
Olimpiyat alanından görüntü bulunduğu için
kurala uygun değildir.

ÖNEMLİ HATIRLATMA!
*Sporcular teşekkür gönderilerini yayımlamadan önce TMOK ile paylaşmak zorunda değildir; ancak gönderiler IOC’nin Olimpik
sözleşme (Kural 40) yönergelerine uymalı ve Temel İlkeler ile çelişmemelidir. Sporcular herhangi bir soruları varsa TMOK ile
iletişime geçmelidir.

Örnek 12
Olimpik Partner Olmayan Sponsorlar İçin Retweet, Repost ve Yeniden
Paylaşma
X Brand @xbrand

9 Şubat 2022

Dün #Beijing2022'de gösterdiği performanstan dolayı
sporcumuzu tebrik ederiz.

X Brand @xbrand

9 Şubat 2022

Gelecek iki hafta boyunca nefeslerimizi tutarak sizi
izleyeceğiz.

X Brand @xbrand
X Brand sporcuları verdiği sözü tutar
Athlete Name @athletename

Athlete Name @athletename
Sponsorum X Brand'e teşekkür ederim.

9 Şubat 2022

TeamTürkiye @TMOK_Olimpiyata 9 Şubat 2022

9 Şubat 2022

9 Şubat 2022

Sözümü tuttum. Madalyayı aldım.

Team Türkiye #Beijing2022 Açılış Töreninde!

Olimpik partner olmayan sponsorlar. Sporcuların teşekkür mesajlarını, Oyunlar dönemi içerisinde, tüm
kurallara uysa da, alıntılayamaz, tekrar paylaşamaz, Retweet, repost edemezler.

Olimpik partner olmayan sponsorlar Olimpik
varlık içeren paylaşımları alıntılayamaz, tekrar
paylaşamaz, Retweet, repost edemezler.

Pazarlama / Reklam / İletişim Çalışmaları Bildirim Süreçleri
Sporcular ve sponsorlar, reklam planlarını en geç 15 Ocak 2022 tarihine kadar
rule40@olimpiyat.org.tr adresine e-posta göndererek TMOK’a bildirmelidir. Böylelikle TMOK
Türkiye pazarı için planlanan faaliyetlerden haberdar olacak ve reklamların IOC kurallarına
uygunluğunu kontrol ve teyit edebilecektir.
Gönderilecekler: Reklam planları bildirimi, planlanan her paylaşım stratejisinin temsili bir
örneğini ve kampanyanın Oyunlar Döneminden en az 90 gün önceden beri yayında
olacağını/olduğunu ve sürekli olarak yürütüleceğini gösteren bir medya programını
içermelidir. TMOK, http://olimpiyat.org.tr adresinde bildirim için bir şablon kullanıma
sunacaktır. Genel strateji onay aldığı sürece, Oyunlar Dönemi boyunca yayımlanacak her
paylaşımı onaya sunmak gerekli değildir; ancak Oyunlar Döneminde tebrik içeriği
paylaşmak isteyen sponsorlardan, sunumlarının bir parçası olarak tebrik mesajlarını içeren
gönderileri paylaşmaları istenecektir.
Uygunluk: Beijing 2022 Katılım Koşulları Formunu imzalayarak, Türkiye Olimpiyat Takımı ile
birlikte Beijing 2022 Kış Olimpiyat Oyunları’na katılacak sporcu, antrenör, çalıştırıcı ya da
diğer takım görevlileri “Kural 40” da dahil olmak üzere Olimpik Antlaşma’nın hükümlerine
tabidir. Olimpik Antlaşma ve Temel İlkelere uymak her sporcunun sorumluluğunda iken;
Oyunlar Dönemi boyunca reklam amacıyla Türkiye Olimpiyat Takımı sporcusu kullanan
herhangi bir sponsorun, sporcunun Kural 40'ı ihlal etmediğinden emin olması
gerekmektedir. Kural 40'a ve bu yönergelere uymayan sporcular IOC ve/veya Beijing 2022
Organizasyon Komitesi tarafından ağır cezalar ile cezalandırılabilir.

Uluslararası Kampanyalar / Sporcular: Bu yönergeler yalnızca Türkiye Olimpiyat Takımı (Team
Türkiye) sporcuları ve Türkiye’yi hedefleyen sponsor kampanyaları için geçerlidir. Team Türkiye
sporcuları ve sponsorları, Oyunlar Dönemi boyunca sporcuların görüntülerinin Türkiye dışındaki
reklamlarda kullanılmasını planlıyorlarsa IOC’den onay almaları gerekmektedir. Benzer şekilde,
Beijing 2022’ye katılacak ancak Oyunlarda başka bir ülkenin Olimpiyat Takımı için yarışacak bir
sporcunun görselinin Oyunlar Dönemi boyunca Türkiye’deki reklamlarda kullanılması, sporcunun
Ulusal Olimpiyat Komitesinin onayını gerektirir. TMOK, bu onayların alınmasına yardımcı olabilir ve
ayrıca bir Team Türkiye sporcusu imajının Türkiye dışında reklam amacıyla kullanılması için onay
sağlanmasına destek sağlayabilir.
Paralimpik Oyunları: Paralimpik Oyunlar için benzer kurallar mevcut olsa da bu kılavuzda
bahsedilen yönergeler Olimpiyat Oyunları’na özeldir. Dolayısıyla, Olimpiyat Oyunları Dönemi sona
erdikten sonra, Paralimpik Oyunları sırasında bu yönergeler Olimpik sporcuları kapsamaz.
Paralimpik Oyunlar süresince uygulanacak kurallar için Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) ve
Türkiye Milli Paralimpik Komitesi yönergeleri takip edilmelidir. (www.tmpk.org.tr)

