
Müsabakalarda Manipülasyonun Önlenmesi Hakkında  
Olimpik Hareket Kuralları (Kod) 

 
GİRİŞ 
 
a. Uluslararası Olimpiyat Komitesi, tüm Uluslararası Federasyonlar, Ulusal Olimpiyat 
Komiteleri ve onların Kıtasal, Bölgesel ve Ulusal düzeydeki üyeleri ve IOC tarafından tanınan 
kuruluşlar (bundan sonra, 'Spor Kuruluşları'), spor müsabakalarında manipülasyonun sporun 
bütünlüğüne yönelik yarattığı tehlikeyi kaydederek, Olimpik Gündem 2020’de belirtilen temiz 
sporcuların ve yarışmaların korunması da dahil olmak üzere, sporun bütünlüğünü korumaya 
yönelik taahhütlerini yeniden beyan eder. 
 
b. Bu tehdidin karmaşık yapısı nedeniyle, Spor Kuruluşları bu tehditle tek başlarına mücadele 
edemeyeceklerini kabul eder ve bu nedenle kamu yetkilileri, özellikle kanun uygulayıcıları ve 
spor bahisleri birimleri ile işbirliğine hayati önem verir. 
 
c. Bu Kuralların amacı, tüm müsabakaları manipülasyon riskinden korumak için Spor 
Kuruluşları ve üyelerine Kurallarla uyumlu düzenlemeler sağlamaktır. Bu Kurallar, Avrupa 
Birliği Spor Müsabakalarının Manipülasyonuna İlişkin Sözleşme 1, özellikle Madde 7 ile 
uyumlu düzenlemeler getirmekte olup, Spor Kuruluşlarının başkaca bağlayıcı düzenlemeler 
getirmelerini engellemez. 
 
d. IOC, Olimpik Antlaşma'nın 2.8. Maddesi ile belirlenen yetkisi çerçevesinde, Müsabakalarda 
Manipülasyonun Önlenmesi Hakkında Olimpik Hareket Kurallarını (bundan sonra ‘Kod’) 
oluşturmuştur. 
 
e. Olimpik Antlaşma ve IOC Etik Kuralları ile bağlı olan Spor Kuruluşları, bu Kod’da belirtilen 
standartlara uyarak ve kendi üyelerinden de benzer şekilde davranmalarını talep ederek, 
sporun bütünlüğünü destekleme ve müsabakalarda manipülasyona karşı mücadele etme 
taahhütlerini beyan eder. Spor Kuruluşları, bu Kod'u referans olarak alarak, buna uygun veya 
kendi yetkileri dahilinde bu kurallardan başkaca zorlayıcı düzenlemelerde bulunmayı ve 
uygulamayı taahhüt ederler. 
 
Madde 1 - Tanımlar 
 
1.1 “Çıkar”, bir bahis sonucu elde edilen kazançlar ve / veya potansiyel kazançlar gibi ancak 
bunlarla sınırlı olmayan, doğrudan veya dolaylı olarak para veya eşdeğeri ya da rüşvet, 
kazanç, hediye ve diğer avantajları ifade eder. Bu tanım, resmi para ödülleri, katılım ücretleri, 
sponsorluk veya diğer sözleşmeler kapsamında yapılacak ödemeleri içermez. 
 
1.2 “Müsabaka”, bir Spor Kuruluşu veya ona bağlı kuruluşun kurallarına, veya uygun olduğu 
hallerde başkaca yetkili spor organizasyonu kurallarına, uygun olarak organize edilmiş 
yarışmalar, herhangi bir spor müsabakası, turnuva, maç veya etkinlik anlamına gelir. 
 
1.3 “İçeriden Alınan Bilgiler”, bir kişinin pozisyonundan dolayı sahip olduğu, bir spor veya 
müsabaka ile ilgili bilgileri ifade eder. Genel ve önceden yayınlanmış bilgiler ile söz konusu 
Müsabakanın kural ve düzenlemeleri gibi ilgi duyanlar tarafından kolayca erişilebilir bilgiler 
bu kapsama girmez.  



 
1.4 “Katılımcı” aşağıdaki kategorilerden birine mensup herhangi bir gerçek veya tüzel kişi 
anlamına gelir: 
a. “sporcu” spor yarışmalarına katılan herhangi bir kişi veya grup; 
b. “sporcu destek personeli” herhangi bir antrenör, koç, menajer, temsilci, ekip personeli, 
ekip yetkilisi, spor müsabakalarına katılan veya spor müsabakalarına katılan sporcuları tedavi 
etmekle görevli tıbbi veya paramedikal personel veya sporcularla çalışan diğer kişiler; 
c. “resmi”, spor müsabakalarını düzenleyen kuruluşların sahibi, hissedarı, yöneticisi veya 
personeli yanı sıra hakemler, jüri üyeleri ve diğer akredite olmuş kişiler anlamına gelir. Terim 
ayrıca, spor organizasyonunun yönetici ve personelini veya uygun olduğunda yarışmayı 
tanıyan başkaca yetkili kurum veya kulübü de kapsar. 
 
1.5 “Spor Bahisleri veya Bahis”, gelecekte yapılacak ve sonucu henüz belli olmayan spor 
yarışmasıyla ilgili olarak parasal değer veya ödül beklentisiyle yapılan herhangi bir bahis 
anlamına gelir. 
 
Madde 2 - İhlaller 
 
Aşağıda tanımlanan davranışlar, bu Kod’un ihlali anlamına gelir: 
 
2.1 Bahis 
a. Katılımcının doğrudan katıldığı bir Müsabaka; veya 
b. Katılımcının sporu; veya 
c. katılımcı olduğu çok sporlu bir Müsabaka 
ile ilgili bahisler 
 
2.2 Spor müsabakalarının manipülasyonu 
Kendisi veya başkaları için haksız Çıkar elde etmek amacıyla, spor yarışmasının 
öngörülemeyen doğasının tamamını veya bir kısmını ortadan kaldırmak üzere, sonucun veya 
bir spor yarışmasının seyrinin uygunsuz bir şekilde değiştirilmesini amaçlayan kasıtlı 
düzenleme, işlem veya ihmal . 
 
2.3 Yoz davranış 
Bir müsabakanın manipülasyonu veya başkaca herhangi bir yozluk suretiyle bir Çıkar 
sağlamak, talep etmek, almak, aramak veya kabul etmek. 
 
2.4 İçeriden alınan bilgi 
1. Spor müsabakalarının herhangi bir şekilde manipüle edilmesi veya başkaca bir yozlukla, 
Katılımcının kendisi tarafından veya başka bir kişi ve/veya kurum aracılığıyla İçeriden Alınan 
Bilgilerin bahis amacıyla kullanılması. 
2. Kendisi bir Çıkar elde etse de etmese de, böyle bir açıklamanın Bahis, yarışma 
manipülasyonu veya başkaca bir yozluk için kullanılmasına neden olabileceğini bilen veya 
bilmesi gereken Katılımcı tarafından İçeriden Alınan Bilgilerin herhangi bir kişi ve / veya 
kuruluşa ifşa edilmesi. 
3. Bilgilerin gerçekten sağlanıp sağlanmadığına bakılmaksızın, İçeriden Alınan Bilgilerin bir 
Çıkar karşılığı alınması ve/veya verilmesi. 
 
2.5 Bildirimden kaçınma 



1. Kod’un ihlaline yol açabilecek davranış veya olaylarda yer alması için kendisine yapılan 
yaklaşım veya davetlerin Katılımcı tarafından ilk fırsatta, tüm ayrıntılarıyla ilgili Spor 
Kuruluşuna veya bir açıklama/bildirim mekanizması kapsamında yetkili makamlara 
bildirilmesinden kaçınılması. 
2. Kod’un ihlaline yol açabilecek davranış veya olaylarda yer alması için başka bir Katılımcıya 
yapılan yaklaşım veya davetler de dahil olmak üzere, Katılımcının farkettiği (ya makulen 
haberdar olması gereken) herhangi bir olayın, olgunun ya da konunun ilk fırsatta, tüm 
ayrıntılarıyla ilgili Spor Kuruluşuna veya bir açıklama/bildirim mekanizması kapsamında 
yetkili makamlara bildirilmesinden kaçınılması. 
 
2.6 İşbirliğinden kaçınma 
1. Yetkili Spor Kuruluşu tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında kendisinden talep 
edilen herhangi bir bilgi ve / veya dokümantasyon ve / veya erişim sağlanmasında doğru, 
eksiksiz ve gereksiz gecikme olmaksızın iş birliği yapmamak dahil ve bunlarla sınırlı olmamak 
kaydıyla, olası bir Kod ihlali ile ilgili olarak bir Spor Kuruluşu tarafından yürütülen herhangi bir 
soruşturmada iş birliği yapmaktan kaçınma. 
2. Soruşturmayla ilgili olabilecek herhangi bir belge veya diğer bilgileri gizlemek, tahrif etmek 
veya imha etmek de dahil ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Spor Kuruluşu tarafından olası 
bir Kod ihlali ile ilgili olarak yürütülen herhangi bir soruşturmanın engellenmesi veya 
geciktirilmesi. 
 
2.7 Madde 2.1 ila 2.6'nın uygulanması 
1. Bir ihlalin yapılıp yapılmadığının belirlenmesi için aşağıdakiler geçerli değildir: 
a. Katılımcının ilgili Yarışmaya katılıp katılmadığı; 
b. Bahsin yapıldığı veya yapılması amaçlanan Müsabakanın sonucu; 
c. Herhangi bir Çıkar veya başka bir düşüncenin gerçekten verilip verilmediği veya alınıp 
alınmadığı; 
d. Bahsin doğası veya sonucu; 
e. Katılımcının ilgili Yarışmadaki gayreti veya performansının söz konusu eylemlerden veya 
ihmalden etkilenip etkilenmediği veya etkilenmeyeceği; 
f. İlgili Müsabakanın sonucunun söz konusu fiiller veya ihmalden etkilenip etkilenmediği 
(veya etkilenmesi beklenebilecek); 
g. Manipülasyonun ilgili Spor Kuruluşun bir teknik kuralının ihlalini içerip içermediği; 
h. Yarışmaya Spor Kuruluşunun ulusal veya uluslararası yetkili temsilcisinin katılıp katılmadığı. 
2. Gerçekte böyle bir fiilin bir ihlale yol açıp açmaması ve / veya bunun kasten veya ihmalle 
gerçekleşmesine bakılmaksızın, bir Katılımcının bu Kod’un bir ihlaliyle sonuçlanacak herhangi 
bir yardım, suç ortaklığı veya teşebbüsü, ihlal işlenmiş gibi muamele görecektir. 
 
Madde 3 - Disiplin Prosedürü 
 
Bu Madde, tüm Spor Kuruluşları tarafından uyulması gereken minimum standartları 
içermektedir. 
 
3.1 Soruşturma  
1. Bu Kod’u ihlal ettiği iddia edilen Katılımcı, öne sürülen fiillerin ve / veya ihmallerin 
detayları ve olası yaptırımlar hakkında bilgilendirilmelidir. 
2. Yetkili Spor Kuruluşunun talebi üzerine ilgili Katılımcı, ihlalle ilgili kayıtlar (bahis hesap 
numaraları ve bilgileri, ayrıntılı telefon faturaları, banka ekstreleri, internet servis kayıtları, 
bilgisayarlar, sabit diskler ve diğer elektronik bilgi depolama aygıtları) ve / veya iddia edilen 



ihlalle ilgili gerçekler ve koşullar hakkında beyanda bulunmak dahil, Kuruluşun ihlal 
soruşturması ilgili olabileceğini düşündüğü tüm bilgileri vermekle mükelleftir. 
 
3.2 İlgili kişinin hakları 
Bu Kod’un ihlali ile bağlantılı tüm prosedürlerde, aşağıdaki haklara uyulmalıdır: 
1. Suçlamalar hakkında bilgi edinme hakkı; ve 
2. Yetkili Spor Kuruluşunun önünde bizzat ve / veya yazılı olarak bir savunma sunarak adil, 
zamanında ve tarafsız duruşma hakkı; ve 
3. Refakatçi bulundurma ve / veya temsil edilme hakkı. 
 
3.3 İspat yükümlülüğü 
Spor Kuruluşu, bir ihlalin yapıldığını ispatla yükümlüdür. İhtimaller dengesi, bu Kod 
kapsamındaki tüm konularda ispat standardıdır. İhtimaller dengesi, kanıtların üstünlüğünde, 
Kod’un ihlalinin gerçekleşmiş olmasının gerçekleşmemesinden daha muhtemel olduğunu ima 
eden bir standarttır. 
 
3.4 Gizlilik 
Spor Kuruluşu tüm prosedür boyunca gizlilik ilkesine kesinlikle saygı göstermelidir; bilgi, 
sadece bilmesi gerekenlerle paylaşılmalıdır. Gizliliğe, davanın kamuya açıklanmasına kadar, 
prosedürle ilgili herhangi bir kişi tarafından da kesinlikle saygı gösterilmelidir. 
 
3.5 Rapor eden kişinin anonimliği 
Anonim raporlama kolaylaştırılmalıdır. 
 
3.6 Temyiz 
1. Spor Kuruluşu, kendi bünyesi dahilinde uygun bir temyiz sistemine sahip olmalı veya bir dış 
tahkim mekanizmasına (tahkim mahkemesi gibi) başvuru imkanı tanımalıdır. 
2. Temyiz sisteminin genel prosedürü, temyiz başvurusunda bulunma süresi ve itirazın 
bildirim prosedürü gibi ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, hükümleri içerecektir. 
 
Madde 4 - Geçici Önlemler 
 
4.1 Spor Kuruluşu, sporun saygınlığı açısından belirli bir risk oluşturan durumlarda bu Kod’un 
3.1 ila 3.4. Maddelerine uymak kaydıyla, Katılımcıya geçici uzaklaştırma da dahil olmak üzere 
geçici önlemler uygulayabilir. 
4.2 Geçici bir tedbirin uygulandığı hallerde bu, uygulanabilecek herhangi bir nihai yaptırımın 
belirlenmesinde dikkate alınacaktır. 
 
Madde 5 - Yaptırımlar 
 
5.1 Bir ihlalin yapıldığı tespit edildiğinde, yetkili Spor Kuruluşu Katılımcıya, asgari uyarıdan 
azami ömür boyu yasaklamaya kadar değişebilen münasip bir yaptırım uygulayacaktır. 
5.2 Spor Kuruluşu yaptırımları belirlerken tüm ağırlaştırıcı ve hafifletici koşulları dikkate 
alacak ve yazılı kararında bu koşulların nihai yaptırım üzerindeki etkisine detaylı bir şekilde 
yer verecektir. 
5.3 Katılımcının, başka bir Katılımcı ile ilgili olarak bir suçun tespit veya tesis edilmesiyle 
sonuçlanan önemli yardımda bulunması, bu Kod uyarınca kendisine uygulanacak herhangi bir 
yaptırımı hafifletebilir. 
 



Madde 6 - Karşılıklı tanıma 
 
6.1 Temyiz hakkına tabi olarak, bir Spor Kuruluşu tarafından bu Kod’a uygun olarak verilen 
her türlü karar, diğer tüm Spor Kuruluşları tarafından tanınacak ve bunlara uyulacaktır. 
6.2 Bu Kod altında tanımlanan bir Spor Kuruluşu olmayan diğer herhangi bir spor kurumu 
veya yetkili mahkeme tarafından verilen kararlar, tüm Spor Kuruluşları tarafından tanınacak 
ve bunlara uyulacaktır. 
 
Madde 7 - Uygulama 
 
7.1 Olimpik Antlaşma’ya bağlı tüm Spor Kuruluşları, Olimpik Antlaşma’nın 1.4 Kuralı uyarınca, 
bu Kod’a uymayı kabul eder. 
7.2 Bu Spor Kuruluşları, kendi yargı yetkileri dahilinde, eğitim önlemleri de dahil olmak üzere 
işbu Kod’un uygulanmasından sorumludur. 
7.3 Bu Kod’da yapılacak herhangi bir değişiklik, uygun bir istişare sürecinden sonra IOC 
Yönetim Kurulu tarafından onaylanacak ve tüm Spor Kuruluşları bilgilendirilecektir. 


