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Dünya Dopingle 
Mücadele Kurallarının 

amacı temiz sporcuların 
haklarını korumaktır
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Bu rehber, resmi bir 
belge sayılmaz. Dünya 
Dopingle Mücadele 
Kuralları adlı belgenin 
yerine kullanılamaz.

BÖLÜM1

DÜNYA DOPİNGLE 
MÜCADELE KURALLARI
“Dünya Dopingle Mücadele Kuralları” 
tam olarak nedir?
Dünya Dopingle Mücadele Kuralları, dopingle mücadelenin ana çerçevesini oluşturur. 
Bütün dünyada Olimpik hareket çerçevesindeki birçok spor kuruluşu ve Ulusal Dopingle 
Mücadele Kuruluşları tarafından kabul edilmiştir. Ayrıca, Sporda Dopingle Mücadele 
UNESCO sözleşmesi ile, 170’den fazla hükümet tarafından onaylanmıştır. 
Dünya Dopingle Mücadele Kuralları ilk olarak Temmuz 2004’te yürürlüğe girmiştir. Belge 
üzerinde yapılan ilk değişiklikler 1 Ocak 2009’da yürürlüğe girmiş, ikinci değişiklikler ise     
1 Ocak 2015’te yürürlüğe girmiştir. 
Belgenin tam metni Dünya Dopingle Mücadele Ajansı’nın (WADA) internet sayfasında 
bulunabilir. 
WADA ayrıca bu belgeyi desteklemeye yönelik, farklı teknik ve faaliyet alanlarına ilişkin 
“Uluslararası Standartlar” geliştirmiştir. Bunlar: Yasaklı Madde ve Yöntemler Listesi, 
Doping Kontrolü ve Soruşturmalar, Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası, Laboratuvarlar ve 
Mahremiyetin ve Kişisel Bilgilerin Korunması adlı belgelerdir. 
Bu rehberde atıf yapılan “Maddeler” öncelikli olarak Dünya Dopingle Mücadele Kurallarında 
yer alan maddelerdir. Uluslararası Standartlar gibi diğer belgelerdeki maddelere atıf 
yapıldığında, ayrıca belirtilecektir. 

DÜNYA DOPİNGLE MÜCADELE 
KURALLARI’NIN UYGULANMASI
Kimler bu kurallara uymak zorundadır?
1.  Eğer ulusal veya uluslararası düzeyde sporcu iseniz, Dünya Dopingle Mücadele  
 Kurallarına uymak zorundasınız. “Uluslararası düzeyde” sporcu tanımı, sporcuların
   Uluslararası Federasyonları tarafından yapılır. “Ulusal düzeyde” sporcular ise,
 sporcuların bağlı olduğu Ulusal Dopingle Mücadele Kuruluşu tarafından belirlenir.

2.  Eğer “ulusal düzeyde” sporcu kategorisine girmeyen, ancak ulusal düzeyde 
müsabakalara katılan bir sporcu iseniz, Ulusal Dopingle Mücadele Kuruluşları, 
Dünya Dopingle Mücadele Kurallarına tabi olup olmayacağınıza veya kuralların 
sizin için nasıl uygulanacağına karar verebilir. Eğer bu düzeyde müsabakalara 
katılıyorsanız, Dopingle Mücadele Kuruluşu tarafından doping kontrolüne 
alınmışsanız ve sonucu pozitif çıkmışsa veya doping kontrol sürecine müdahale 
etmişseniz ya da başka bir dopingle mücadele kural ihlalinde bulunmuşsanız, bu 
durumda, Dünya Dopingle Mücadele Kuralları uyarınca yaptırım uygulanması gerekir. 

3.  Müsabakalara katılmıyor, sadece rekreasyon ve fitness amaçlı aktivitelerde 
bulunuyorsanız, Ulusal Dopingle Mücadele Kuruluşlarının yine Dünya Dopingle 
Mücadele Kuralları’na tabi olup olmayacağınıza veya kuralların sizin için nasıl 
uygulanacağına karar verme yetkisi bulunmaktadır. 

BÖLÜM2

BÖLÜM3

 

 REHBER HAKKINDA
Dünya Dopingle Mücadele Kurallarında, bir sporcu olarak, uymanız gereken kurallar 
belirlenmiştir. Bu rehberin amacı, söz konusu kuralları anlamanıza yardımcı olmaktır. 

Bu rehber, resmi bir belge değildir. Dünya 
Dopingle Mücadele Kuralları adlı belgenin 
yerine kullanılamaz. Şunu belirtmek gerekir ki, 
Dünya Dopingle Mücadele Kuralları her zaman 
yararlanacağımız temel kaynaktır. Dolayısıyla, bu 
rehber, yalnızca kuralların anlaşılması amacıyla 
oluşturulmuştur ve hiçbir şekilde bağlayıcı bir 
belge niteliği taşımaz. 

Dünya Dopingle Mücadele Kurallarının ilk birkaç 
sayfasında “spor ruhunun” taşıması gereken 
esas gayeden söz edilir. Bu ruh, her dopingle 
mücadele programının birincil hedefini oluşturur:          

                                                                      Dopingin önlenmesi!

Bunun anlamı, bilerek ya da bilmeden yasaklı madde veya yöntemlerin kullanımını 
veya diğer dopingle mücadele kural ihlallerini önlemektir. 
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GÖREV VE 
SORUMLULUKLAR 
Sporcu olarak belli başlı görev ve sorumluluklarınız vardır. Bunlar: 
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BÖLÜM4

Sporcu destek personeli olarak adlandırılan antrenörler, kulüp yöneticileri, menajerler 
ve benzeri kişiler genellikle sporcular tarafından örnek alınırlar. Bu kişilerin de bazı hak 
ve sorumlulukları vardır. Bunlar: 

>  Kendilerine veya destek oldukları 
sporculara uygulanacak dopingle 
mücadele kural ve ilkeleri hakkında 
bilgi sahibi olmak ve bunlara riayet 
etmek.

>  Doping kontrol programına ilişkin iş 
birliği yapmak.

>  “Temiz spor” anlayışını yaymak adına  
nüfuzlarını kullanmak.

>  Dopingle mücadele kural ihlalleri 
konusunda araştırma ve soruşturma 
yapan Dopingle Mücadele 
Kuruluşlarıyla iş birliği yapmak.

>  Geçerli bir nedene dayanmaksızın, 
herhangi bir yasaklı madde veya 
yöntem kullanmamak veya 
bulundurmamak.

>  Daha fazla ayrıntı için, Madde 21.2’ye 
bakınız.

>  “Yürürlükteki tüm dopingle mücadele 
ilke ve kurallarını” bilmeli ve bunlara 
riayet etmelisiniz. 

>  “Ağız yoluyla tükettiğiniz”, yani yiyip 
içtiğiniz ve vücudunuza girebilecek 
her şey için sorumluluk almalısınız. 
Burada hayati önem oluşturan 
konu, vücudunuzda bulunan her 
şeyden sorumlu olmanızdır. Hukuki 
açıdan ifade etmek gerekirse, buna 
“kusursuz sorumluluk” ilkesi diyoruz.

>  Örnek alımı için her zaman hazır 
bulunmalısınız. 

>  Size tedavi uygulayan bir sağlık 
personelini yasaklı bir madde 
vermemesi ya da yasaklı bir 
yöntem uygulamaması konusunda  
uyarmalısınız. Ayrıca, aldığınız 
herhangi bir tıbbi tedavinin Dünya 
Dopingle Mücadele Kuralları’na aykırı 
olmadığından emin olmalısınız. 

>  Dopingle mücadele kural ihlalleri 
konusunda araştırma ve soruşturma 
yapan dopingle mücadele 
kuruluşlarıyla iş birliği yapmalısınız.

> Daha fazla bilgi için Madde 21.1’e   
 bakınız.
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PART 1

PART 2

PART1

PART2

İçeriği hakkında 
şüphe duyulan 

besin destek ürünleri 
kullanılmamalıdır. 

Bir ürünün içeriğinden emin 
değilseniz, o ürünü kullanmayın. 

Bilmemek, farkında olmamak, 
hiçbir zaman bahane olarak 

kabul edilmez!

Kural ihlalleri 
pozitif sonuçtan 
daha fazlasını 
kapsayabilir. 
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BÖLÜM5 Dopingle Mücadele Kural İhlali 
değerlendirilirken “kasıt” önem taşır mı?
Daha önce belirtildiği gibi, vücudunuzda bulunan her şeyden siz sorumlusunuz. 
Buna “Kusursuz Sorumluluk” ilkesi demiştik. Bir yasaklı maddenin kullanımı veya 
bulundurulmasına istinaden, dopingle mücadele kural ihlali gerçekleşip gerçekleşmedi-
ğini belirlemek için; kasıt, kusur, ihmal veya kasten kullanım gibi unsurlara bakılmaz. 

Çevrenizde bulunan biri size bir madde vermişse veya kamptayken size bir madde 
verilmişse, ürün etiketinde yasaklı madde yer almıyorsa veya madde ya da yöntem 
performansınızı artırmayacak olsa bile; bu durumlardan hiçbiri dopingle mücadele kural 
ihlaline yönelik bir savunma teşkil etmez. 

Bir yasaklı madde veya yöntemi 
kullanır veya kullanmaya teşebbüs 
ederseniz, doping yapmış olur-
sunuz. Kullanımın veya kullan-
maya teşebbüs etmenin başarıyla 
sonuçlanması veya sonuçlanma-
masının bir önemi yoktur. Sporcu 
doping yapmış sayılır.

Daha fazla ayrıntı için, Madde 2.1 ve 
2.2’ye bakınız.

Besin Destek Ürünleri
Birçok ülkede besin destek ürünlerine yönelik düzenleme çok gevşek tutulmuş olabilir. 
Sağlık – gıda marketlerinde veya internette satılan besin destek ürünlerinin üzerindeki 
etikette verilmeyen yasaklı madde içermesi az rastlanılan bir durum değildir. Son 
birkaç yıl içinde, çok sayıda pozitif sonuç, yanlış etiketlenmiş veya bulaşık besin destek 
ürünlerinden kaynaklanmıştır. 
Bir örnek vermek gerekirse, son yıllarda, Olimpiyat Oyunları da dahil olmak üzere, 
örneğinde yasaklı madde methylexaneamine (MHA) bulunduğu için pozitif sonuç alınan 
farklı branşlarda çok sayıda vakaya rastlanmıştır. Farklı isimlerle adlandırılan bu uyarıcı, 
1,3 – dimethylamylamine veya DMAA olarak da bilinir. Geranium kök ekstratı veya 
geranium yağı (geranium yağından veya bitkilerinden yapılmasa da) olarak da adlandırılır. 
Bu isimler ürün etiketi üzerinde yer alabilir veya almayabilir. Fakat, “methylexaneamine”, 
Yasaklılar Listesinde olmasına rağmen nadiren ürün etiketleri üzerinde belirtilir. 
Başka diğer vaatleri yanında, kas geliştirdiği, 
toparlanmaya yardımcı olduğu, enerji verdiği 
ve kilo vermeyi sağladığı iddia edilen ürünlerle 
ilgili son derece tedbirli olmalısınız. Çünkü 
yanlış etiketlenmiş bir besin destek ürününden 
kaynaklanan pozitif testten doğacak tüm 
sonuçlardan katiyetle sorumlu tutulacaksınız. 
Bu konuda yapılması gereken en doğru şey, 
içeriği hakkında şüphe duyulan bir besin destek 
ürününün alınmamasıdır. 
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> Doping Kontrolünün herhangi bir
 kısmını bozmak veya bozmaya
 teşebbüs etmek. Örneğin, doping
 kontrol görevlisine kasten müdahale
 etmek, şahitlik etmek isteyen birinin
 gözünü korkutmak veya bu kişiyi
 tehdit etmek ya da içine yabancı bir   
 madde atarak örneği bozmak.   
 Bakınız: Madde 2.5.

>  Yasaklı madde veya yöntem 
bulundurmak. Örneğin, diyabetli bir 
çocuk için insülin satın almak gibi 
bazı geçerli tıbbi koşulların dışında bir 
arkadaşa veya bir yakınına vermek 
amacıyla, yasaklı bir madde satın 
almak veya bu maddeye sahip olmak/
üzerinde bulundurmak kabul edilemez. 
Bakınız: Madde 2.6

>  Yasaklı bir maddenin yasadışı ticaretini 
yapmak veya yapmaya teşebbüs 
etmek. Bakınız: Madde 2.7.

>  Yasaklı bir madde veya yöntemi bir 
sporcuya uygulamak veya uygulamaya 
teşebbüs etmek. Bakınız: Madde 2.8.

>  Suç ortaklığı. Bu madde birçok farklı 
davranışı kapsar: destek vermek, 
teşvik etmek, özendirmek, yardım ve 
yataklık etmek, ihlali örtbas etmek, 
komplo kurmak veya “başka bir kişi” 
tarafından, dopingle mücadele kural 
ihlali veya ihlal teşebbüsünü kapsayan 
“başka herhangi türde bir suç ortaklığı” 
gerçekleştirmek. Bakınız: Madde 2.9. 

>  Yasak iş birliği. Bakınız: Madde 2.10.

>  Bulunabilirlik İhlalleri. Bakınız: 
 Madde 2.4

>  Örnek vermekten kaçınmak, örnek 
vermeyi reddetmek veya örnek 
vermemek. Bakınız: Madde 2.3

Bir dopingle mücadele kural ihlali, güvenilir herhangi bir yolla ispatlanabilir. Buna 
laboratuvar sonuçları ve “analitik olmayan ispat” denebilecek diğer kanıtlama yolları 
dahildir. Bu tür ispat kapsamında, “Sporcu Biyolojik Pasaportu” (bir dizi biyolojik parametre 
kullanılarak belli bir zaman çerçevesinde yürütülen çalışma), itiraflar, şahitlerin ifadesi ve 
çeşitli belgelerle sunulan kanıtlar vardır. 

DOPİNG NEDİR?
Dünya Dopingle Mücadele Kuralları’nda, bir sporcunun hangi durumlarda dopingle 
mücadele kural ihlali oluşacağını bilmekle yükümlü olduğu, açıkça ifade edilmiştir. 

Bu ihlaller, pozitif sonuçtan daha fazlasını kapsayabilir. 
Bu durum, Dünya Dopingle Mücadele Kurallarında 
“Aykırı Analitik Bulgu” olarak tanımlanır. 
Örneğin, yasaklı madde ve yöntem kullanmak 
veya bulundurmak da bir dopingle mücadele kural 
ihlalidir. 
Başka tür dopingle mücadele kural ihlalleri de vardır: 

Bunlar, Dünya Dopingle Mücadele Kurallarında  
aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır:



Habersiz doping 
kontrolü, etkili 
dopingle mücadele 
programının temel 
taşıdır.
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AYRINTILAR:
Dopingle mücadele kural ihlali nedeniyle hak mahrumiyeti cezası almış veya suçlu bulunmuş 
ya da dopinge ilişkin disiplin cezası almış olan antrenör, doktor veya diğer kişilerle birlikte 
çalışmamalısınız. 

Bu tür bir yasak iş birliğine verilebilecek örnekler şunları içerir: antrenman programı almak 
veya kişi tarafından antrene edilmek, taktik bilgi, beslenme veya tıbbi tavsiye, terapi ve tedavi 
almak veya ilaç reçetesi yazdırmak. Üstelik “sporcuya destek veren kişi” menajer veya temsilci 
görevlerinde bulunmayabilir. Yasak iş birliği olarak değerlendirilmesi için sporcunun karşı taraftan 
aldığı destek ya da hizmet için herhangi bir bedel ya da ücret ödemesi şart değildir. 

Ebeveyn, çocuk veya karı - koca gibi, profesyonel veya sporla ilişiği olmayan bir yakınlık/ilişki söz 
konusu olduğunda bu hüküm geçerli değildir. 

Daha fazla ayrıntı için, Madde 2.10’a bakınız.

‘Bulunabilirlik’ Kuralı
Bulunabilirlik bildiriminde bulunmanın temel gereği müsabaka dışı doping kontrollerinin 
yapılabilmesini kolaylaştırmaktır. 

Bulunabilirlik bildiriminde bulunmak, Dopingle 
Mücadele Kuruluşuna, yerinizi tespit etme ve aynı 
zamanda doping yapan sporcuların yakalanma ih-
timalini artıracak şekilde habersiz doping kontrolü 
yapma imkanı verir. Habersiz doping kontrolü, etkili 
dopingle mücadele programının temel taşıdır.

Kayıtlı Doping Kontrol Havuzunda yer alan sporcula-
rın doğru ve güncel Bulunabilirlik bildiriminde 
bulunmaları gerekir. 

Eğer Kayıtlı Doping Kontrol Havuzunda olduğunuza 
dair bildirim aldıysanız, bu durum çeyrek dönemler halinde Bulunabilirlik bilgisi vermeniz 
gerektiği anlamına gelir. Bulunabilirlik bildirimine, düzenli olarak programlanan aktiviteler 
ve her gün olmak üzere doping kontrolü için müsait olmanız gereken bir saatlik zaman 
dilimi dahildir. Aktiviteler ve bir saatlik zaman dilimi bildirimlerine ilişkin bir değişikliğin 
vakit kaybedilmeden sisteme girilmesi ve bilgilerin güncellenmesi gerekir. 

> Eğer çeyrek dönemler halinde oluşturulmuş formu zamanında doldurmazsanız,     
    bildirim kusurunda bulunmuş olursunuz.

> Bir saatlik zaman dilimi içerisinde bulunacağınızı söylediğiniz yerde olmazsanız,   
    bu durum başka bir kusur olan “kaçırılmış doping kontrolü” ile sonuçlanır. 

Olası bir bildirim kusuru veya kaçırılmış doping kontrolü için ilgili Dopingle Mücadele 
Kuruluşuna itirazda bulunma hakkınız vardır. Bir 12 aylık dönem içerisinde toplamda 3 
kez bildirim kusuru işlenmesi ve/veya doping kontrolünün kaçırılması, geçerli bir itiraz 
söz konusu değilse bir dopingle mücadele kural ihlali oluşturur. 

Eğer takım oyuncusu iseniz ve kayıtlı doping kontrol havuzunda bulunuyorsanız, diğer 
bireysel sporcularla aynı bulunabilirlik bildirim kurallarına tabi olursunuz. 

Bir takım oyuncusu veya bireysel bir sporcu, bulunabilirlik bildiriminin bir kısmını 
veya tamamını iletmek üzere antrenörü, kulüp yetkilisi veya diğer üçüncü kişiyi 
yetkilendirebilir; ancak her sporcunun doğru ve eksiksiz bulunabilirlik bilgisi 
vermesine ilişkin nihai sorumluluğu değişmez. 

Takımlara ilişkin bulunabilirlik bildirimleri de aynı şekilde Dopingle Mücadele Kuruluşuna 
verilebilir. Doping Kontrolü ve Soruşturmalara ilişkin Uluslararası Standart (ISTI), Madde 
4.8.2’ye bakınız. 

Dopingle Mücadele Kuruluşları, kayıtlı doping kontrol havuzunda bulunmayan bazı 
sporculardan daha az ayrıntı içeren bulunabilirlik bildiriminde bulunmalarını isteyebilir. 
Siz de bu sporculardan biriyseniz, bulunabilirlik bildirim kurallarına riayet etmemeniz, 
dopingle mücadele kural ihlali olarak değerlendirilmez, ancak Dopingle Mücadele 
Kuruluşunuz tarafından belirlenen başlıca yaptırımlara maruz kalabilirsiniz. 

 

‘Yasak iş birliği’ nedir?
Sporcuların hak mahrumiyeti cezası almış antrenörlerle veya performans geliştiren ilaç 
temininde bulunmaktan suçlu bulunmuş diğer kişilerle çalışmaya devam ettikleri pek 
çok örnek mevcuttur. 

2015 yılının başında yenilenen Dünya Dopingle Mücadele Kuralları uyarınca, böyle bir 
“sporcu destek personeli” ile herhangi bir iş birliği içinde olmamanız gerektiği konusunda 
özellikle uyarıldıktan sonra, söz konusu iş birliğine devam etmeniz, dopingle mücadele 
kural ihlalidir.
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BÖLÜM1

BÖLÜM2

Hangi madde 
ve yöntemlerin 
Yasaklılar Listesinde 
olduğunu bilmekle 
yükümlüsünüz. 
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BÖLÜM6 YASAKLILAR LİSTESİ
Hangi madde ve yöntemler yasaklıdır?
WADA, Yasaklı Madde ve Yöntemler Listesi’ni hazırlar ve yılda en az bir kez olmak üzere 
belirli aralıklarla günceller. Güncellenmiş liste genellikle her yıl 1 Ocak tarihinde yürürlüğe 
girer ve bundan birkaç ay önce WADA’nın internet sayfasında yayımlanır. 

     
  Listede yer alan maddeler iki kategoriye ayrılır: 

1. Her zaman yasaklı olanlar 

2. Müsabaka içinde yasaklı olanlar (spor 
branşı tarafından tanımlanır, ancak genellikle 
müsabakadan 24 saat öncesini kapsar).

Her zaman yasaklı olan maddeler: hormonlar, 
anabolikler, EPO, beta-2 agonistler, maskeleyici 
maddeler ve idrar söktürücüleri içerir, ancak 
bunlarla sınırlı değildir. 

Sadece müsabaka içinde yasaklı olan maddeler: uyarıcılar, marijuana, narkotikler ve 
glukokortikoidleri kapsar, ancak bunlarla sınırlı değildir. 

Ayrıca kan nakli veya manipülasyonu veya bazı durumlarda damar içi enjeksiyonlar 
da her zaman yasaklı yöntemler arasındadır. 

Her zaman yasak olan maddeler ile sadece 
müsabaka içinde yasak olan maddeler 
arasındaki fark nedir? 
Bir maddenin her zaman yasaklı olması, o maddenin hem antrenman dönemi hem 
de müsabaka içi kullanımının tüm yıl boyunca yasak olduğu anlamına gelir. Örneğin; 
antrenmanda kullanıldığında anabolik steroidlerin performans artırıcı uzun süreli etkileri 
olabilir veya doping yapıldığına dair kanıtları saklamak için maskeleyici maddeler 
kullanılabilir. 

Bunun aksine, sadece müsabaka içinde kullanımı yasak olan bir maddenin müsabaka 
dışında kullanılması, söz konusu maddeye ilişkin bir kanı, müsabaka içi doping kontrolü 
sırasında hala vücudunuzda bulunmadığı sürece, dopingle mücadele kural ihlali sayılmaz.

Açıkça ifade etmek gerekirse, pek çok madde uzun süre vücudunuzda kalmaya devam 
edebilir. Eğer müsabaka dışında aldığınız bir madde (aldığınız zaman yasak olmayan) 
müsabaka içi doping kontrolünde alınan örneğinizin pozitif sonuç vermesine neden 
olursa (müsabaka içinde yasaklı olduğu takdirde), dopingle mücadele kural ihlalinde 
bulunmakla suçlanırsınız. 

Yasaklı maddeler eczanelerde satılan kullanımı 
yaygın ilaçlarda bulunabilir mi?
Evet. Soğuk algınlığı ve grip tedavisinde kullanılan ilaçlar ve ağrı kesiciler de dahil olmak 
üzere kullanımı yaygın pek çok ilaç yasaklı madde içerebilir. 

Daha fazla bilgi için Uluslararası Federasyon veya Ulusal Dopingle Mücadele Kuruluşu 
tarafından temin edilen kaynaklara bakınız. 



TAKİ başvurusu geriye 
dönük olarak değil, 
müsabaka öncesinde 
yapılmalıdır.

Dopinge karşı verilen 
mücadelenin temel 
ilkelerinden biri 
sağlığınızı korumaktır. 
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TEDAVİ AMAÇLI 
KULLANIM İSTİSNASI (TAKİ)
Dopinge karşı verilen mücadelenin temel ilkelerinden biri sağlığınızı korumaktır. 

Sağlık nedenleriyle yasaklı bir madde almanız veya yasaklı bir yöntem kullanmanız 
gerekebilir. Bunu Dünya Dopingle Mücadele Kurallarına uygun olarak yapabilirsiniz. 
Buradaki önemli nokta “Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası” veya TAKİ almak zorunda 
olmanızdır. 

TAKİ alabilmek için bazı kriterlerin yerine getirilmesi gerekir. Örneğin; yasaklı madde 
(veya yöntem) kullanımının sağlığınız için gerekli olması; kullanımının normal sağlığınıza 
geri dönmenizi sağlaması dışında herhangi bir performans artırıcı etki yaratmıyor olması; 
ve yasaklı madde veya yöntem kullanımına alternatif olarak makul bir tedavi seçeneğinin 

olmaması.

Uluslararası ve ulusal düzeyde sporcuların 
aynı zamanda kurallarla ilgili önemli bir 
noktayı anlamaları gerekir: acil veya istisnai 
durumlar dışında, TAKİ almak için geriye 
dönük değil önceden başvuruda bulunmak 
gerekir. Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnasına 
ilişkin Uluslararası Standartlar (ISTUE) Madde 
4.3’e bakınız. 

Ulusal sporcular için TAKİ’ler, yetkisi altında olduğunuz Ulusal Dopingle Mücadele 
Kuruluşu tarafından değerlendirmeye alınır. Uluslararası sporcular için başvurusu yapılan 
TAKİ’ler ise tabi olduğunuz Uluslararası Federasyon tarafından verilir. Olimpiyat Oyunları 
ve diğer büyük çaplı farklı müsabakaların yer aldığı organizasyonlar da aynı zamanda 
TAKİ’lerini kendileri verebilirler. Madde 4.4’e bakınız. 

Yeni bir başvurunun yapılıp yapılmaması gerektiği veya daha önce alınan bir TAKİ’nin 
tanınıp tanınmayacağını öğrenmek için Uluslararası Federasyon veya Ulusal Dopingle 

Mücadele Kuruluşunuza başvurmanız gerekir. 
Dopingle Mücadele Kuruluşunuz, bu süreç 
boyunca size yol gösterici olacaktır. 

Kendi ülkenizde aldığınız TAKİ’nin uluslararası 
düzeyde otomatik olarak tanınacağına kesin 
gözüyle bakmayınız. Eğer herhangi bir 
şüpheniz olursa, Uluslararası Federasyonunuz 
veya büyük çaplı turnuva düzenleyicisine 
başvurarak teyit etmelerini sağlayınız. 

Bu süreci ayrıntılarıyla açıklayan Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnasına ilişkin 
Uluslararası Standartlar (ISTUE) Ek 1’e bakınız. 

BÖLÜM7 DOPİNG KONTROLÜ ÖRNEK 
ALIMI VE ÖRNEK ANALİZİ
Yetkili bir doping kontrol görevlisi sizden örnek vermenizi isterse, bu talebi yerine 
getirmek zorundasınız. 

Bir sporcu üzerinde yetkisi olan her Dopingle Mücadele Kuruluşunun o sporcudan 
herhangi bir zaman ve yerde idrar ve/veya kan örneği alma ve bu örnekleri dopingle 
mücadele adına analiz ettirme hakkı vardır. 

Doping Kontrolü Yapmaya Yetkili Kuruluş kimdir?
Ulusal Dopingle Mücadele Kuruluşları aşağıdaki sporculara doping kontrolü 
yapmaya yetkilidir.

1. O ülkenin vatandaşı olan sporcular, o ülkede ikamet eden diğer sporcular, o ülkenin 
lisansına sahip veya o ülkenin spor kuruluşlarına üye olan sporcular, 

2. Geçici olarak Dopingle Mücadele Kuruluşunun ülkesinde bulunan sporcular

3. Bir Uluslararası Federasyonun kuralları doğrultusunda kendilerine daha fazla yetki 
verildiği taktirde normalde yetkisi altında bulunmayan diğer sporcular

Uluslararası Federasyonlar kendi kurallarına tabi olan sporculara doping kontrolü 
yapmaya yetkilidir. Bu sporculara;

1. Belli bazı uluslararası müsabakalara katılan sporcular ve

2. Uluslararası Federasyonun üyesi olan veya Uluslararası Federasyonun doğrudan 
veya dolaylı üyesi olan kuruluşların üyesi olan veya Uluslararası Federasyon ve üye 
kuruluşlar tarafından lisans verilen sporcular dahildir. 

Büyük çaplı turnuva düzenleyicileri genellikle kendi müsabakalarına katılan 
sporculara doping kontrolü yapmaya yetkilidir.

WADA normalde doping kontrolü yapmaz, ancak doping kontrolü yapmaya 
yetkilidir. WADA doping kontrolü yapmaya karar verdiğinde, doping kontrolünün 
gerçekleştirilmesi için diğer Dopingle Mücadele Kuruluşları ile iş birliği yapar.

Örnek alım işlemi standart hale getirilmiştir. İşlemle ilgili daha fazla bilgi ve bu süreç 
dahilindeki haklarınız için Ek 1’e bakınız. 

Bir sporcunun örneğinde bulunan yasaklı bir madde gerekçe gösterilerek bir kural 
ihlalinin gerçekleşip gerçekleşmediği, sadece WADA tarafından akredite edilen veya 
onaylanan laboratuvarlar tarafından analiz edildikten sonra ortaya çıkarılabilir. 
A örneği analiz sonucunda Aykırı Analitik Bulgu saptanırsa, B örneği analizine 
ilişkin haklarınızla ilgili bilgi edinmek için Ek 2’ye bakınız. 

BÖLÜM8
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Bir Uluslararası 
Federasyon veya Ulusal 
Dopingle Mücadele 
Kuruluşunun kayıtlı doping 
kontrol havuzundayken 
sporu bırakırsanız, 
müsabakalara dönmek 
istediğinize dair altı 
ay öncesinden yazılı 
bildirimde bulunmanız 
gerekir. 

Örnekler 10 yıl 
süreyle dondurula-
bilir, depolanabilir 
ve yeniden analiz 
edilebilir. 
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Örnekler ne kadar süreyle saklanır?
Örnekler 10 yıl süreyle dondurulup, depola-
nabilir ve  yeniden analiz edilebilir. Teknoloji 
hızla gelişiyor. Günümüzde saptanamayan 
bazı yasaklı madde ve yöntemler gelecekte ko-
laylıkla ortaya çıkarılabilecektir. Eğer herhangi 
bir sebeple doping yapmayı düşünüyorsanız 
veya böyle bir tanıdığınız varsa, depolanan 
örneklerin ileride tekrar analiz edilecek olması 
siz veya tanıdıklarınız için güçlü bir caydırıcı 
etki yaratmalıdır. 

Örnekler artık doping kontrolü için kullanılmadığında, anonim hale getirilerek, kalite 
kontrol amacıyla kullanılır, atılır veya daha önceden doping kontrol formunda rızanız 
alınmışsa bilimsel araştırma için kullanılır. 

Spora Yeniden Dönüş
Bir Uluslararası Federasyon veya Ulusal Dopingle Mücadele Kuruluşunun kayıtlı 
doping kontrol havuzundayken sporu bırakırsanız ve tekrar spora dönmek istediğinizde 
müsabakalara dönmek istediğinize dair altı ay öncesinden yazılı bildirimde bulunmanız 
gerekir. Bu altı ay süresince dopingle mücadele kurallarına tabi olmayı ve yeniden 
müsabakalara girmenize izin verilmeden önce doping kontrolü için her an hazır 
bulunmayı kabul etmeniz gerekir. 

Eğer bu kuralın katiyetle uygulanması sizin için “bariz adaletsiz” bir durum teşkil ediyorsa, 
WADA bir muafiyet uygulayabilir. Madde 5.7’ye bakınız. 

ADAMS nedir?
ADAMS (Dopingle Mücadele İdari ve Yönetim Sistemi) WADA’nın güvenli, internet tabanlı, 
dopingle mücadele veri tabanı yönetim sistemidir. ADAMS, laboratuvar sonuçlarını, 
Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnalarını ve Dopingle Mücadele Kural İhlallerine ilişkin bilgileri 
depolar. Bu veri tabanı, ilgili kuruluşlar arasında bilgi paylaşımını sağlar ve daha etkin, 
verimli ve şeffaf çalışılmasını amaçlar. 

Pek çok Uluslararası Federasyon ve Ulusal Dopingle Mücadele Kuruluşu, sporcu 
bulunabilirlik bilgileri, TAKİ’ler ve doping kontrol sonuçları için merkezi bir bilgi tabanı 
olarak ADAMS’ı kullanır. ADAMS hayatınızı kolaylaştırmak için geliştirilmiştir. 

ADAMS’ta kendi bilgilerinize bakabilirsiniz. Uluslararası Federasyonlar ve Ulusal 
Dopingle Mücadele Kuruluşları size ADAMS’a erişim izni vermekle yükümlüdür. 
Dopingle Mücadele Kuruluşlarındaki yalnızca belli personelin bilgilerinize ulaşma izni 
vardır. ADAMS’ın çok aşamalı giriş sistemi veri güvenliği ve gizliliğini korur. 
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DOPİNGLE MÜCADELE 
KURAL İHLALLERİNDEN 
DOĞACAK HUKUKİ SONUÇLAR
Bir dopingle mücadele kural ihlalinden doğacak hukuki sonuçlar, müsabaka sonuçlarının 
iptali, hak mahrumiyeti cezası, kural ihlalinin zorunlu olarak kamuoyuna duyurulması ve 
belki de mali yaptırımı kapsayabilir. 

MÜSABAKA SONUÇLARININ İPTALİ
Bireysel sporlarda, bir müsabakaya ilişkin dopingle mücadele kural ihlali (örneğin 
bireysel bir oyun veya yarış) o müsabakanın sonuçlarının otomatik olarak iptaline neden 
olur. Madde 9’a bakınız. 

Sonuçların iptali ne anlama gelir? 
Sonuçların, madalyaların, puanların ve para ödüllerinin kaybı anlamına gelir. Aynı turnuva/
şampiyona kapsamındaki (örneğin Olimpiyat Oyunları) diğer müsabaka sonuçları da iptal 
edilebilir. Madde 10.1’e bakınız. 

Sonuçlar genellikle - adil yargı ilkeleri aksini gerektirmedikçe - dopingle mücadele 
kural ihlali tarihinden (örneğin pozitif örneğin alım tarihi) herhangi bir tedbir veya hak 
mahrumiyeti ceza süresi başlangıcına kadar, geriye dönük olarak iptal edilir. Bakınız 
Madde 10.8. 

HAK MAHRUMİYETİ CEZASI
Hak mahrumiyeti cezası, herhangi bir müsabakada yer alamayacağınız veya bir 
Uluslararası Federasyonun, onun üye ulusal federasyonlarının ya da üye kulüplerinin 
herhangi bir etkinliğine katılamayacağınız anlamına gelir. Kulübünüz veya takımınızla 
antrenman yapmanız veya kulüp ve takımınıza ait tesisleri kullanmanız da bu kapsam 
içindedir. 

Benzer şekilde, Dünya Dopingle Mücadele Kurallarının diğer herhangi bir imza sahibi 
tarafınca (Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Paralimpik Komite, Milli Olimpiyat Komitesi 
gibi) veya onlara bağlı kuruluşlar tarafından düzenlenen veya yetkilendirilen herhangi bir 
müsabakaya katılamazsınız. 

Aynı şekilde, herhangi bir profesyonel lig veya herhangi bir uluslararası veya ulusal 
düzeyde turnuva veya bir devlet kuruluşu tarafından finanse edilen herhangi bir elit veya 
ulusal düzeyde spor etkinliğine katılamazsınız. Bakınız Madde 10.12.1.

Hak mahrumiyeti ceza süresi ne kadardır?
Dünya çapında güçlü bir uzlaşma sağlanarak, özellikle sporcular arasında, hile yapanların 
dört yıl hak mahrumiyeti cezası alması gerektiği öngörülmüştür. 

Ceza süresi her zaman dört yıl mıdır? 
Hayır.

Bir dopingle mücadele kural ihlalinin hak 
mahrumiyeti cezasına yol açmadığı olur mu?
Evet. Ancak sporcu kusur veya ihmalinin olmadığını kanıtlayabilmelidir. 
Ayrıca, tanımlanmış maddeleri kapsayan bazı özel durumlarda, sporcunun kusur 
derecesi düşükse, yani belirgin bir kusuru yoksa, bir uyarı verilebilir. Aynı durum, ürün 
etiketinde yer almayan yasaklı bir madde içeren veya internette yapılan araştırmalarla 
hakkında yeterli bilgi alınamayan ürünler olarak tanımlanan bulaşık ürünler (genellikle 
besin desket ürünleri) için de geçerlidir.

Hak mahrumiyeti ceza süresi hangi faktörlere 
bağlıdır?
İhlal türü, kullanılan yasaklı madde veya yöntem, doping uygulamasının mahiyeti ve 
sporcunun kusur derecesi.

BÖLÜM9

TÜM BU KURALLAR BİRBİRİYLE NASIL ÖRTÜŞÜR? 
Bir yasaklı madde tespit edilmesi veya kullanımına ilişkin temel kurallar şöyledir: 

Eğer doping yapmak istediyseniz, madde ne olursa olsun, hak mahrumiyeti cezası 
dört yıldır.

Aksi taktirde iki yıldır. Eğer ağır kusur veya ihmalinizin olmadığını gösterebilirseniz, bu 
durumda hak mahrumiyeti cezası en fazla bir yıla kadar düşürülebilir (yani minimum 
hak mahrumiyeti cezası bir yıldır).

Eğer bir kural ihlali tanımlanmış madde veya bulaşık bir üründen kaynaklanıyorsa 
ve ağır kusurunuz olmadığını ispatlayabilirseniz, hak mahrumiyeti cezası kusur 
derecesine bağlı olarak iki yıldan kınama cezasına kadar değişkenlik gösterebilir. 

Diğer dopingle mücadele kural ihlallerine ilişkin hak mahrumiyeti ceza süresi için 
madde 10.3’e bakınız. 
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MALİ YAPTIRIMLAR
Dünya Dopingle Mücadele Kuralları doping yapıldığı için para cezası vermez. Ancak bu 
durum, Dopingle Mücadele Kuruluşlarının kendi kuralları doğrultusunda para cezası 
vermelerine engel değildir. 

Mali yaptırımlar asla hak mahrumiyeti ceza süresinin yerine geçemez veya bu sürenin 
düşürülmesini sağlayamaz. 

Varlıklı sporcular para cezası ödeyerek hak mahrumiyeti cezasına çarptırılmaktan 
kurtulamazlar. 

Daha fazla bilgi için Madde 10.10’a bakınız. 

ZORUNLU OLARAK KAMUOYUNA AÇIKLAMA
Eğer bir dopingle mücadele kural ihlalinde bulunmuş olduğunuz ortaya çıkarsa, bu durum 
kamuoyuna açıklanır. Buradaki amaç, kamuoyuna duyurmanın önemli bir caydırıcı etki 
yaratmasıdır.

Dopingle Mücadele Kuruluşu, nihai karar verildikten sonraki 20 gün içinde, sporcu 18 
yaşından küçük olmadığı sürece, sporcunun adını, ihlalin içeriğini ve bu ihlalden doğan 
hukuki sonuçları yayımlamak zorundadır. 

Eğer nihai karar bir ihlal olmadığı yönündeyse, karar ancak sporcu rıza gösterdiği taktirde 
kamuoyuna duyurulabilir. Madde 14.3.2’ye bakınız. 

TAKIM SPORLARI
Eğer bir takım oyuncusuysanız ve dopingden yakalanırsanız, Dünya Dopingle Mücadele 
Kurallarında yer alan tüm hükümlere tabi olursunuz. Ayrıca, takımınız için de bazı 
yaptırımlar uygulanabilir. Takımınıza uygulanacak yaptırım, takımın katıldığı turnuva 
üzerinde yetki sahibi olan kuruluş tarafından belirlenir. Madde 11’e bakınız.

ZAMANAŞIMI
Herhangi bir dopingle mücadele kural ihlali işlemi, ihlalin gerçekleştiği iddia edilen 
tarihten itibaren 10 yıl içinde başlatılmalıdır. Madde 17’ye bakınız. 

DAVALAR VE İTİRAZLAR 
Tüm sporcuların tarafsız bir mahkeme nezdinde adil yargılanma hakkı bulunmaktadır. 
Ayrıca, makul bir süre zarfında, davalarının durumuna ilişkin bilgilendirilme hakkına 
sahiptirler. 

Eğer uluslararası bir müsabakaya katılımınıza ilişkin yürütülen bir soruşturmanız 
varsa veya uluslararası düzeyde bir sporcuysanız, diğer Dopingle Mücadele 
Kuruluşları ile birlikte siz de, kararlara ilişkin, sadece Uluslararası Spor 
Tahkim Mahkemesine (CAS) itiraz edebilirsiniz. Aksi takdirde 
kararlar bağımsız ve tarafsız ulusal tahkim kurulu 
yoluyla temyize götürülür. Madde 13’e bakınız. 

HAK MAHRUMİYETİ CEZASINA İLİŞKİN
> Eğer bir dopingle mücadele kural ihlali ile suçlanıyorsanız, size tedbir uygulanabilir veya size
 karşı yapılan suçlamaya itiraz etme hakkınızdan feragat etmeden – yani vazgeçmeden -
 tedbiri gönüllü olarak kabul edebilirsiniz.

>  Her uzunlukta hak mahrumiyeti ceza süresi; 

  1.  tedbiri veya verilen cezayı kabul ettiğiniz tarihte veya  

  2. itiraz edilen durumlarda, bir duruşmanın ardından bir karar alındığı tarihten itibaren
       işlemeye başlar.

> Eğer hak mahrumiyeti cezasını çekmekte olan bir sporcuysanız, resmi bir dopingle mücadele
 eğitim programında yer alabilirsiniz.

> Ayrıca, aşağıda verilen hallerin daha kısa olanı süresince bir takımla antrenmanlara dönebilir
 veya bir kulübün tesis ve imkanlarından yararlanabilirsiniz:

  1. geri dönüş süreciniz başlamadan önceki son iki ay, veya 

  2.  hak mahrumiyeti ceza sürenizin son dörtte birlik kısmı Bakınız Madde 10.12.2

> Not: Bazı tedbirler zorunludur. Madde 7.9.1’e bakınız. 

İş birliği ve “somut destek”
Hatalarını kabul eden sporcular ve diğer kişilerin iş birliği içinde olmaları ve dopingle 
mücadele kural ihlallerinin gün yüzüne çıkması için destek vermeleri, temiz spor için 
büyük önem taşır. 

Dünya Dopingle Mücadele Kuralları, bunu özel bir durum olarak görür. 

Eğer sporcu Dopingle Mücadele Kuruluşu bir kural ihlali bildirimi yapmadan önce gönüllü 
olarak doping yaptığını itiraf ederse ve bu itiraf söz konusu zaman dahilinde eldeki tek 
güvenilir kanıt ise, hak mahrumiyeti ceza süresi, diğer türlü uygulanacak olan cezanın 
yarısına kadar düşürülebilir. 

Bir sporcu, eğer Dopingle Mücadele Kuruluşuna, polise veya soruşturma yetkilisine veya 
profesyonel disiplin kuruluna “somut destek” sağlar ve bu durum Dopingle Mücadele 
Kuruluşunun başka birine karşı yeni bir dava açmasıyla veya böyle bir soruşturma 
imkanının ortaya çıkarılmasıyla sonuçlanırsa, hak mahrumiyeti ceza süresi yine önemli 
oranda düşürülebilir. 

“Somut destek” nedir? Somut destek, yazılı olarak, kendiniz de dahil olmak üzere 
herhangi bir kişinin doping yapması hakkında bildiğiniz her şeyi tamamen açıklamanız 
anlamına gelir. Aynı zamanda, gerektiğinde bir davada ifade vermek de dahil olmak 
üzere, yetkililerle tam bir iş birliği içinde olmak demektir. 

Ayrıntılı bilgi için Madde 10.6.1 ve 10.6.2’ye bakınız. 



20 2015 DÜNYA DOPİNGLE MÜCADELE KURALLARI

 GÜNCEL BİLGİLER
2015 yılında yenilenen Dünya Dopingle Mücadele Kuralları bazı değişiklikler getirmiştir. 

Ayrıca, dünya genelinde, sporcuların büyük çoğunluğunun temiz yarışmayı seçtiğini 
düşünürsek, sporcuların temiz sporu desteklemelerine olanak vermiştir. 

Spor federasyonunuza veya ulusal dopingle mücadele kuruluşuna başvurarak kendi 
ülkeniz ve sporunuza özgü ek bilgiler edinebilirsiniz. 

Eğitim ve Farkındalık Programlarına ilişkin bilgi almak için WADA’nın internet sayfasını 
ziyaret ediniz.  
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ÖRNEK ALIM İŞLEMLERİ

ÖRNEK ALIM İŞLEMİNİN 11 AŞAMASI

Ekler kısmıyla doping kontrol sürecinin genel hatlarıyla özetlenmesi amaçlanmıştır. 
Lütfen 18 yaşından küçük ve engelli sporcular için bazı özel, küçük değişiklikler 
olduğunu aklınızda bulundurunuz. Ekler bölümünün son kısmında bu bilgilere 
ulaşılabilir. 

WADA’nın internet sitesinden, Ulusal Dopingle Mücadele Kuruluşundan veya 
Uluslararası Federasyonunuzdan daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

İlk etapta vurgulanması gereken şey örneğin bütünlüğüdür. Burada verilen işlemler 
dizisinden bir sapma olması, örneğin bütünlüğü bozulmadığı sürece doping 
kontrolünü geçersiz kılmayacaktır. 

1   SPORCU SEÇİMİ

Doping kontrolü için sizden her zaman ve her yerde örnek alınabilir. 

2   BİLDİRİM
Doping Kontrol Görevlisi veya Eşlikçi tarafından doping kontrolüne seçildiğinize dair 
bildirim yapılır. Doping Kontrol Görevlisi veya Eşlikçi sizi hak ve sorumluluklarınız 
konusunda bilgilendirir. Bunlara, işlem süresince bir temsilci bulundurma hakkı da 
dahildir. 

Doping kontrolüne seçildiğinizi onaylayan bir formu imzalamanız istenir. 

3   DOPİNG KONTROL İSTASYONUNA GİDİŞ
Doping kontrol istasyonuna vakit geçirmeden gitmeniz gerekir. 

Doping Kontrol Görevlisi veya Eşlikçi, basın toplantısına katılmanız veya antrenmanı 
tamamlamanız gibi aktiviteler için istasyona gecikmeli olarak gitmenize izin verebilir. 

Ancak, doping kontrolüne seçildiğinize dair size bildirim yapıldıktan sonra, Doping 
Kontrol Görevlisi veya Eşlikçi örnek alım işlemi tamamlanana kadar sizi gözlem 
altında tutar. 

4   İDRAR KABININ SEÇİLMESİ

Hepsi ayrı ayrı poşetlenmiş bir dizi kaptan bir tane seçmeniz istenir. Malzemenin 
açılmamış ve üzerinde oynanmamış olduğunu doğrulamanız gerekir. Kabı seçtikten 
sonra işlem bitene kadar her an kontrolünü üstlenmeniz gerekir. 

5   ÖRNEK VERME
Örnek verme esnasında, sadece siz ve aynı cinsiyetten bir Doping Kontrol Görevlisi veya 
Eşlikçinin tuvalete girmesine izin verilir.

Sizden ellerinizi yıkamanız istenir.

Sonra giysilerinizi yukarı kaldırmanız ve/veya aşağı indirmeniz istenir ki Doping Kontrol 
Görevlisi veya Eşlikçi idrarın çıkış yerini açık bir şekilde görebilsin. 

6   İDRAR MİKTARI

Doping Kontrol Görevlisi, gerekli minimum miktar olan 90 ml’nin sizin de tamamen 
görebileceğiniz şekilde verildiğinden emin olacaktır. Eğer ilk etapta 90 ml veremezseniz, 
bu miktara ulaşana kadar daha fazla idrar vermeniz istenecektir. 

7   ÖRNEĞİN BÖLÜŞTÜRÜLMESİ
Hepsi ayrı ayrı paketlenmiş kitlerden seçme şansınız olacaktır. Bir tane seçin. 
Malzemenin açılmamış ve üzerinde oynanmamış olduğunu onaylamanız gerekir. Kiti 
açın. Şişeler, kapaklar ve kutu üzerindeki Örnek kod numaralarının hepsinin eşleştiğini 
kontrol edin. 

Önce B şişesine en az 30 ml dökerek ve kalanını A şişesine boşaltarak örneği bölün.

Kabın altında çok az bir miktar bırakmanız istenecektir. Bunun nedeni doping kontrol 
görevlisinin özgül ağırlık ölçümü yapabilmesidir. 

İdrarı kendiniz boşaltın. Yardıma ihtiyaç duyarsanız, temsilcinizden veya Doping Kontrol 
Görevlisinden sizin adınıza boşaltmasını isteyebilirsiniz. 

8   ÖRNEKLERİN MÜHÜRLENMESİ

Sonraki aşamada hem A hem de B şişesini poşetlere koyarak ağızlarını kapatın. Siz 
(veya temsilciniz) ve Doping Kontrol Görevlisi şişelerin iyice kapatıldığından emin 
olmalıdır. 
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Reşit Olmayan ve Engelli Sporcular için 
uygulanan değişiklikler nelerdir?

BİLDİRİM 
Eğer 18 yaşından küçükseniz veya engelli bir sporcuysanız, doping kontrolüne 
seçildiğinize dair size bildirim yapıldıktan sonra, bu seçim üçüncü bir kişiye daha 
bildirilebilir. 

ÖRNEK VERME 
18 yaşından küçük ve engelli sporcular yanlarında temsilci bulundurabilirler. Ancak, bu 
temsilcinin örneğin verilişini görmesine izin verilmez. Buradaki amaç, Doping Kontrol 
Görevlisinin örneğin verilişini doğru biçimde görebilmesini sağlamaktır. 

Eğer temsilci bulundurmamaya karar verirseniz, Dopingle Mücadele Kuruluşu veya 
Doping Kontrol Görevlisi üçüncü bir kişinin bulunmasını isteyebilir. 

Eğer hareket yetiniz sınırlıysa veya ellerinizi pratik biçimde kullanamıyorsanız, 
temsilcinizden veya Doping Kontrol Görevlisinden malzemeleri tutmak, örneği şişelere 
bölmek ve belgeleme işlemlerini tamamlamak konusunda yardım isteyebilirsiniz. 

Eğer ciddi bir koordinasyon eksikliğiniz varsa, daha büyük bir idrar kabı kullanabilirsiniz. 

Eğer görme bozukluğunuz varsa, bir temsilci, tuvalet de dahil olmak üzere örnek 
alım işleminin her aşamasında size eşlik edebilir. Ancak, temsilci örneğin çıkışını 
görmeyecektir. Temsilciniz veya Doping Kontrol Görevlisi doping kontrol formunu sizin 
için okuyabilir ve temsilcinizden doping kontrol formunu sizin adınıza imzalamasını 
isteyebilirsiniz. 

Eğer prezervatif drenajı veya içe yerleştirilen sonda drenajı kullanıyorsanız, idrar 
toplama poşetini çıkarmalı ve sistemi süzmelisiniz ki yeni örnek alınabilsin. 

Eğer kendiniz boşaltacaksanız, örnek vermek için kendi sondanızı kullanabilirsiniz. 
Bu sonda, üzerinde oynama yapılması halinde bu durumu belli edecek şekilde 
üretilmiş olmalıdır. Eğer varsa, Doping Kontrol Görevlisi tarafından verilen sondayı da 
kullanabilirsiniz. 

Zihinsel engeli olan sporcuya, temsilcisi, tuvalet alanı da dahil olmak üzere örnek alım 
işlemi süresinin tamamı boyunca eşlik edebilir. Ancak temsilci örnek çıkışını doğrudan 
gözlemlemeyecektir. 

 9  ÖZGÜL AĞIRLIK ÖLÇÜMÜ

Doping Kontrol Görevlisinin örneğin özgül ağırlığını ölçmesi gerekir. Eğer gerekli 
koşulları taşımıyorsa, başka bir örnek vermeniz istenecektir. 

10  DOPİNG KONTROL FORMUNUN DOLDURULMASI
Bu formda, reçeteli veya reçetesiz kullandığınız her türlü ilacı ve/veya yakın bir zamanda 
aldığınız besin destek ürünlerini belirtmelisiniz. 

Bu form aynı zamanda, doping kontrol işleminin herhangi bir aşamasıyla ilgili belirtmek 
isteyebileceğiniz şeylerin yazılacağı formdur. 

Doping kontrolü amacıyla yapılan analizlerin sona ermesinin ardından, kimliğiniz 
kullanılmadan örneğinizin bilimsel çalışma amacıyla kullanılmasına onay verip 
vermeyeceğiniz sorulacaktır. Evet veya hayır diyebilirsiniz. 

Örneğin kod numarası da dahil her şeyin doğru olduğundan kesinlikle emin olunuz. 

Laboratuvar kopyasının kimlik bilgilerinizi ortaya çıkaracak herhangi bir bilgi 
içermediğinden emin olunuz. 

Formu imzalamanız istenecektir. 

Alım işlemi bittikten sonra, doping kontrol formunun bir kopyası sizde kalır. 

11  LABORATUVAR SÜRECİ
Örnekleriniz güvenli bir süreç dahilinde, taşınmak üzere paketlenir. 

Örnekleriniz WADA tarafından akredite edilmiş bir laboratuvara yollanır. Örnekleriniz 
işleme girdiğinde, laboratuvar, Laboratuvarlara ilişkin Uluslararası Standartlar adlı belge 
doğrultusunda hareket eder. Taşıma zincirinin doğru oluşturulduğundan emin olunur. 

A örneğiniz analiz edilir. 

B örneğiniz güvenli şekilde saklanır. A örneğinde Aykırı Analitik Bulguya rastlanması 
halinde sağlama yapılması için kullanılabilir. 

Laboratuvar örnek analizinin sonuçlarını ilgili Dopingle Mücadele Kuruluşu ve WADA’ya 
bildirecektir. 

Kan örneği alım işlemi
Bildirim, kimlik tespiti yapılması, sporcuya eşlik edilmesi ve işlemin anlatılması gibi, 
idrar örnek alımı için geçerli koşulların aynısı kan örnek alımı için de geçerlidir. 
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 B ÖRNEĞİ SÜRECİ
Laboratuvarlar örnekleri incelerken sporcuların isimlerini değil, sadece örneklerin kod 
numaralarını  görür.

Bir sporcunun A örneğini analiz eden laboratuvar, sonuçları aynı anda hem WADA’ya 
hem de ilgili Dopingle Mücadele Kuruluşuna gönderir. 

 

 

Sonuçlar ve B örneği analizine ilişkin haklarınız yazılı olarak size bildirilecektir. 

Eğer B örneğinizin analiz edilmesini isterseniz veya Dopingle Mücadele Kuruluşu B 
örneği analizini talep ederse, bu işlemi izlemek için kendiniz laboratuvara gidebilir veya 
sizin adınıza bir temsilci gönderebilirsiniz. 

Bu esnada A örneği analizi, Tanımlanmış Maddeler kapsamı dışındaki bir Madde veya 
Yasaklı bir Yönteme ilişkin Aykırı Analitik Bulgu ile sonuçlanırsa, sporcuya Tedbir 
uygulanmalıdır. Aynı zamanda, Dünya Dopingle Mücadele Kuralları gereği, böyle bir 
tedbir uygulanması halinde, savunma hakkını kullanabilirsiniz. Sunulan fırsatlar, vakanın 
zamanlamasına göre değişebilir. 

Eğer B örneği, A örneği analiz sonucunu doğrularsa, Dopingle Mücadele Kuruluşu, adil 
yargılanma hakkınızı gözetecek şekilde sonuçları değerlendirme işlemine geçecektir. 

Eğer B örneği, A örneği analiz sonucunu doğrulamazsa, başka herhangi bir eylemde 
bulunulmayacak ve tabii ki varsa Tedbir kaldırılacaktır. 

EK 2
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AYKIRI ANALİTİK BULGU 
Eğer A örneğiniz pozitif çıkarsa, - bu durum Dünya Dopingle Mücadele Kurallarında 
“Aykırı Analitik Bulgu” olarak adlandırılır – sonuçların değerlendirilmesi ile sorumlu 
kuruluş bir ön inceleme yürütür.

Bu inceleme iki nokta üzerinde odaklanır:

1.   Örnek içinde bulunan madde için Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnasına 
 başvurulmuş mu? 

2. Örnek alım işlemi ve analizi kurallara uygun yapılmış mı?
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