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TÜRKİYE DOPİNGLE MÜCADELE TALİMATI 

GİRİŞ 

Önsöz 

Türkiye Dopingle Mücadele Talimatı, Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun Dünya Dopingle Mücadele 
Kuralları ve Türkiye’deki spora ilişkin yasal mevzuat uyarınca sahip olduğu yükümlülüklere uygun olarak 
hazırlanmıştır ve Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun Türkiye’de dopingle mücadeleye ilişkin görev ve 
yetkileri ile Türkiye’deki dopingle mücadeleye dair kuralları düzenlemektedir. 

Dopingle mücadele kuralları, sporun yapıldığı koşulları düzenleyen spor kurallarıdır. Dopingle mücadele 
ilkelerinin Dünya çapında ve uyum içinde uygulanmasını amaçlayan bu kurallar, ceza ve özel hukuk 
normlarından nitelik itibariyle farklıdır. Her ne kadar orantılılık ve insan hakları ilkelerine saygı duyacak şekilde 
uygulanmaları amaçlanmış olsa da ceza hukuku veya genel hukukun tâbi olduğu şartlar, usuller ve sair kanun 
ve/veya kurallar ile sınırlandırılmaları veya bunlara tâbi olmaları amaçlanmamıştır. Bütün mahkemeler, tahkim 
kurulları ve diğer yargılama makamları, belli bir vakaya ilişkin olguları ve hukuka uygunluğunu incelerken, 
Dünya Dopingle Mücadele Kuralları’ndaki Dopingle Mücadele Hükümlerinin kendine özgü niteliklerinin ve söz 
konusu hükümlerin, dünya çapındaki paydaşların sporda hakkaniyet ortamını sağlamak ve korumak için 
nelerin gerekli olduğu konusundaki geniş mutabakatı ile oluşturulduğu gerçeğinin bilincinde olmalı ve buna 
saygı duymalıdır. 

Dünya Dopingle Mücadele Kuralları’nda belirtildiği üzere, Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu, Doping 
Kontrolüyle ilgili tüm gereklilikleri her yönüyle yerine getirmekten sorumludur. Doping Kontrolü veya dopingle 
mücadele Eğitimine ilişkin gerekliklerin herhangi bir bölümünü yerine getirme görevi, Türkiye Dopingle 
Mücadele Komisyonu tarafından herhangi bir Yetkilendirilmiş Üçüncü Tarafa devredilebilir. Ancak, Türkiye 
Dopingle Mücadele Komisyonu, Yetkilendirilmiş Üçüncü Tarafın, söz konusu görevleri Dünya Dopingle Mücadele 
Kuralları, Uluslararası Standartlar ve bu Talimat’a uygun şekilde yerine getirmesini şart koşacaktır. Türkiye 
Dopingle Mücadele Komisyonu, devredilen görevlerin Dünya Dopingle Mücadele Kuralları’na uygun şekilde 
yerine getirilmesini sağlamaktan daima sorumludur. Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu, davalara ilişkin 
hüküm verme ve Sonuçların Değerlendirilmesi sürecini yürütme yetkisini Spor Tahkim Mahkemesinin (CAS) 
Dopingle Mücadele Birimine devredebilir. 

Bu Talimat’ta italik olarak yazılan terimler, Ek 1’de tanımlanmıştır. Aksi belirtilmedikçe, Maddelere yapılan 
atıflar, bu Türkiye Dopingle Mücadele Talimatı’nın Maddelerine atıfta bulunmaktadır. 

Dünya Dopingle Mücadele Kuralları ve Türkiye Dopingle Mücadele Talimatı’nın Temel Gerekçesi 

Dopingle mücadele programları, spor için temelde değerli olanın korunmasını amaçlar. Bu temel değer, 
sıklıkla "sporun ruhu" olarak adlandırılır. Her bir Sporcunun doğal yeteneklerini geliştirerek etik değerlere 
uygun şekilde mükemmeliyete erişme çabası, sporun ruhunun esasıdır. 

Dopingle mücadele programları, Sporcuların sağlığını korumayı ve Sporcular için Yasaklı Maddeleri ve 
Yöntemleri Kullanmadan mükemmeliyete ulaşma konusunda fırsat sağlamayı amaçlar. 

Dopingle mücadele programları; kurallara, rakiplere, adil rekabete, sporda eşitliğe ve temiz sporun dünyadaki 
değerine saygı gösterilmesi için sporun bütünlüğünü korumaya çalışır. 

Sporun ruhu; insan ruhunun, bedeninin ve zekâsının aynasıdır, Olimpizm felsefesinin özüdür ve aşağıdakiler 
de dahil olmak üzere sporun temsil ettiği değerlerle ifade edilir: 

• Sağlık 

• Ahlak, sporda hakkaniyet ve dürüstlük 

• Dünya Dopingle Mücadele Kuralları’nda belirtilen Sporcu hakları 

• Mükemmel performans 

• Kişilik ve Eğitim 

• Keyif alma ve eğlence 

• Ekip çalışması 
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• Adanmışlık ve bağlılık 

• Kurallara ve yasalara saygı 

• Kendine ve diğer Katılımcılara saygı 

• Cesaret 

• Birliktelik ve dayanışma 

Sporun ruhu, dürüst oyunu ifade eder. 

Doping, esası itibariyle sporun ruhuna aykırıdır. 

Ulusal Dopingle Mücadele Programı 

Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi 
arasında 24.05.2011 tarihinde imzalanan protokole dayanarak kurulmuştur. Türkiye Dopingle Mücadele 
Komisyonu, bu protokol uyarınca Türkiye’de bağımsız “Ulusal Dopingle Mücadele Kuruluşu” olarak görev 
yapan tek yetkili kuruluştur. 

Bu bağlamda, Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu, Dünya Dopingle Mücadele Kuralları’nın 20.5.1 maddesi 
uyarınca, bilhassa işleyişteki kararlarında ve faaliyetlerinde spordan ve devletten bağımsız olma konusunda 
gerekli yetki ve sorumluluğa sahiptir. Sınırlama olmaksızın, bu, aynı zamanda herhangi bir Uluslararası 
Federasyon, Ulusal Federasyon, Büyük Çaplı Turnuva Düzenleyicisi, Milli Olimpiyat Komitesi, Milli Paralimpik 
Komitesi veya spor veya dopingle mücadeleden sorumlu bir kamu kurumunun işleyişteki kararlarında söz 
sahibi olan veya yönetiminde görev alan herhangi bir Kişinin Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun 
işleyişteki kararlarına veya faaliyetlerine müdahale etme yasağını da kapsamaktadır. 

Türkiye Dopingle Mücadele Talimatı’nın Kapsamı 

Türkiye Dopingle Mücadele Talimatı, aşağıdakiler için geçerlidir: 

a. Doping Kontrolünün herhangi bir sürecine dahil olan, Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun 
yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, komisyon üyeleri, alt kurul üyeleri, çalışanları, belirli görevlileri 
ile Yetkilendirilmiş Üçüncü Taraflar ve bunların çalışanları da dahil olmak üzere Türkiye Dopingle 
Mücadele Komisyonu; 

b. Doping Kontrolünün herhangi bir sürecine dahil olan, yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, 
komisyon üyeleri, alt kurul üyeleri, çalışanları, belirli görevlileri ile Yetkilendirilmiş Üçüncü Taraflar 
ve bunların çalışanları da dahil olmak üzere Türkiye’deki Ulusal Federasyonlar; 

c. Türk vatandaşı olup olmadığına veya Türkiye’de ikamet edip etmediğine bakılmaksızın, her 
durumda aşağıdaki Sporcular, Sporcu Destek Personeli ve Himaye Edilen Kişiler de dahil olmak 
üzere diğer Kişiler: 

(i) Türkiye’deki herhangi bir Ulusal Federasyonun veya kulüpler, takımlar, birlikler veya ligler de 
dahil olmak üzere söz konusu Ulusal Federasyonun üyesi ya da bağlı bir kuruluşunun üyesi veya 
lisans sahibi olan bütün Sporcular ve bütün Sporcu Destek Personeli; 

(ii) Türkiye’deki herhangi bir Ulusal Federasyon tarafından veya kulüpler, takımlar, birlikler veya 
ligler de dahil olmak üzere söz konusu Federasyonun üyesi ya da bağlı bir kuruluşu tarafından 
her nerede olursa olsun düzenlenen, toplanan, yetkilendirilen veya tanınan Turnuvalar, 
Müsabakalar veya etkinliklere herhangi bir sıfatla katılan bütün Sporcular ve bütün Sporcu 
Destek Personeli; 

(iii) Dopingle mücadele kapsamında, Türkiye’deki herhangi bir Ulusal Federasyon tarafından veya 
kulüpler, takımlar, birlikler veya ligler de dahil olmak üzere söz konusu Ulusal Federasyon üyesi 
ya da bağlı bir kuruluşu tarafından akreditasyon, lisans veya sözleşme gereğince ya da başka 
bir şekilde Türkiye’deki herhangi bir Ulusal Federasyonun yetki alanı içinde bulunan herhangi 
bir Sporcu, Sporcu Destek Personeli veya diğer Kişi; 

(iv) Herhangi bir Ulusal Federasyona bağlı olmayan bir ulusal lig ya da bir Ulusal Turnuva 
düzenleyicisi tarafından düzenlenen, yapılan, toplanan ya da yetkilendirilen herhangi bir 
etkinliğe herhangi bir sıfat altında katılan bütün Sporcular ve bütün Sporcu Destek Personeli; 
ve 
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[(iv) bendine ilişkin açıklama: Bahsi geçen etkinlikleri düzenleyen organlar, ulusal dopingle mücadele programına dahil edilir.] 

(v) Kamu ve özel beden eğitimi ve spor tesislerinde eğlence ve sağlığı koruma amaçlı egzersiz yapan 
ve Rekreasyonel Sporcu olarak tanımlanan tüm Kişiler; ancak bu tanım, herhangi bir dopingle 
mücadele kural ihlalinin gerçekleştirilmesinden önceki 5 (beş) yıl içinde Doping Kontrolü ve 
Soruşturmalara İlişkin Uluslararası Standartlar’a uygun olarak her bir Uluslararası Federasyon 
tarafından tanımlandığı gibi Uluslararası Düzeyde bir Sporcu olmuş veya Doping Kontrolü ve 
Soruşturmalara İlişkin Uluslararası Standartlar’a uygun olarak Türkiye Dopingle Mücadele 
Komisyonu veya her bir Ulusal Dopingle Mücadele Kuruluşu tarafından tanımlandığı gibi Ulusal 
Düzeyde bir Sporcu olmuş, Uluslararası bir Turnuvada herhangi bir ülkeyi açık yaş kategorisinde 
temsil etmiş veya herhangi bir Kayıtlı Doping Kontrol Havuzuna dahil edilmiş veya herhangi bir 
Uluslararası Federasyon, Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu veya Ulusal Dopingle Mücadele 
Kuruluşu tarafından yürütülen başka bir bulunabilirlik bildirim programı havuzuna dahil edilmiş 
Kişileri kapsamaz. 

[(v) bendine ilişkin açıklama: “Açık yaş kategorisi” ifadesi ile yalnızca gençler veya belirli yaş gruplarının katılabildiği müsabakaların hariç 
tutulması amaçlanmıştır.] 

Bu Talimat; Devlet, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ve/veya Ulusal Federasyonlar ya da herhangi bir Ulusal 
Federasyonun üyesi ya da bağlı bir kuruluşu tarafından sağlanan olanak ve/veya hizmetleri kullanan tüm Kişiler 
ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, Türkiye’de ikamet eden veya Müsabaka, antrenman ya da başka 
herhangi bir amaçla Türkiye’de bulunan bütün Sporcular da dahil olmak üzere Dünya Dopingle Mücadele 
Kuralları uyarınca Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun üzerinde yetkiye sahip olduğu tüm diğer Kişiler 
için de bağlayıcıdır. 

Yukarıda bahsi geçen tüm Kişiler; Türkiye'de spora katılımının veya sporda yer almasının bir koşulu olarak, bu 
Talimat’ın ihlali durumunda doğacak Sonuçlar ve bu Talimat uyarınca davaları ve itirazları karara bağlayacak 
olan Madde 8 ve Madde 13’te belirtilen yargılama makamlarının yargı yetkisi de dahil olmak üzere bu Talimat’ı 
ve bu Talimat’a uyacaklarını kabul etmiş ve bu Talimat’ı uygulamaktan sorumlu olan Türkiye Dopingle Mücadele 
Komisyonunun yetkisini tanımış sayılır. 

[Açıklama: Dünya Dopingle Mücadele Kuralları’nın Sporcu veya Sporcu Destek Personeli olmayan bir Kişi için bağlayıcı olduğu durumlarda, 
söz konusu Kişi elbette ki Örnek alımları veya Doping Kontrollerine tâbi olmayacaktır ve dolayısıyla Dünya Dopingle Mücadele Kuralları 
kapsamında Yasaklı bir Maddenin veya Yasaklı bir Yöntemin Kullanılması veya Bulundurulmasıyla bağlantılı dopingle mücadele kural 
ihlallerinden dolayı yaptırıma tâbi tutulmayacaktır. Ancak, söz konusu Kişi, yalnızca Dünya Dopingle Mücadele Kuralları Madde 2.5 (Bozma), 
Madde 2.7 (Yasadışı Ticaret), Madde 2.8 (Yasaklı bir Madde veya Yöntemi bir Sporcuya Tatbik Etme), Madde 2.9 (Suç Ortaklığı), Madde 2.10 
(Yasak İş Birliği) ve Madde 2.11 (Yetkililere Bilgi Vermek İsteyen bir Kişinin Bundan Vazgeçirilmesi veya bu Kişiye Zarar Vermek amacıyla bir 
Sporcu veya diğer Kişi tarafından Gerçekleştirilen Eylemler) kapsamındaki ihlallerle bağlantılı disiplin cezalarına tâbi olacaktır. Ayrıca, söz 
konusu Kişi, Dünya Dopingle Mücadele Kuralları Madde 21.3'te belirtilen ek görev ve sorumluluklara tâbidir. Buna ek olarak, bir çalışanın Dünya 
Dopingle Mücadele Kuralları’na tâbi olmasını zorunlu tutma yükümlülüğü de yürürlükteki yasalara tâbidir. 

Bu Talimat’ın 19. maddesi uyarınca, Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu, yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, yetkilileri, çalışanları ve belirli 
görevlileri ile Yetkilendirilmiş Üçüncü Taraflar ve onların çalışanları ile yapılacak her türlü düzenlemenin (sözleşme, iş akdi veya başka herhangi 
bir anlaşma türü aracılığıyla) söz konusu Kişilerin bu Talimat’a tâbi olduğu ve uymakla yükümlü olduğu ve Türkiye Dopingle Mücadele 
Komisyonunun dopingle mücadele vakalarını sonuca bağlama yetkisini kabul ettiklerine dair açık hükümler içermesini sağlayacaktır.] 

Bu Talimat’a tâbi ve uymakla yükümlü olan yukarıda bahsi geçen Sporculardan aşağıda yer alan ölçütleri 
karşılayanlar, bu Talimat’ın amaçlarına uygun olarak Ulusal Düzeyde Sporcu kabul edilir ve dolayısıyla bu 
Talimat’ın Ulusal Düzeyde Sporculara özgü hükümleri (örneğin; Doping Kontrolü sürecinin tüm safhaları, Tedavi 
Amaçlı Kullanım İstisnası, Bulunabilirlik ve Sonuçların Değerlendirilmesi) bu Sporcular için geçerli olur: 

a. Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun Kayıtlı Doping Kontrol Havuzunda bulunan Sporcular, 

b. Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun Ulusal Doping Kontrol Havuzunda bulunan Sporcular, 

c. Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu tarafından her yıl belirlenen ve resmi internet sitesinde 
(http://www.tdmk.org.tr/ulusal-ve-uluslararasi-sporcu-tanimlari/) ilan edilen spor dalları ve 
branşlarına ait müsabakalara katılacak Sporcular. 

Ancak, aynı zamanda kendi Uluslararası Federasyonları tarafından Uluslararası Düzeyde Sporcu olarak da 
tanımlanan Sporcular, bu Talimat’ın amacına uygun olarak Ulusal Düzeyde Sporcu yerine Uluslararası Düzeyde 
Sporcu olarak kabul edilir. 
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MADDE 1: DOPİNGİN TANIMI 

Doping, bu Talimat’ın 2.1. maddesinden, 2.11. maddesine kadar olan bölümünde belirtilen dopingle mücadele 
kural ihlallerinden bir veya daha fazlasının gerçekleştirilmesidir. 

MADDE 2: DOPİNGLE MÜCADELE KURAL İHLALLERİ 

Madde 2’nin amacı, hangi durumların ve eylemlerin dopingle mücadele kural ihlali sayılacağını açıklamaktır. 
Doping vakalarıyla ilgili yargılamalar, bu kurallardan bir veya daha fazlasının ihlal edildiğine dair iddialara 
dayanılarak yürütülür. 

Sporcular veya diğer Kişiler, nelerin dopingle mücadele kural ihlali teşkil edebileceği konusunda ve Yasaklılar 
Listesi’nde yer alan maddeler ve yöntemler hakkında bilgi sahibi olmakla yükümlüdür. 

Aşağıdakiler dopingle mücadele kural ihlallerini oluşturur: 

2.1 Sporcudan Alınan Örnekte Yasaklı bir Maddenin veya Metabolitlerinin veya Belirteçlerinin 
Tespit Edilmesi 

2.1.1 Herhangi Yasaklı bir Maddenin kendi vücuduna girmesini engellemek, her Sporcunun 
kendi sorumluluğundadır. Sporcular, kendilerinden alınan Örneklerde tespit edilen 
her türlü Yasaklı Maddeden veya onun Metabolitlerinden veya Belirteçlerinden 
sorumludur. Bu nedenle, Madde 2.1 uyarınca bir dopingle mücadele kural ihlalinin 
ispatı için Sporcunun Yasaklı Maddeyi kasten, Kusur veya İhmal neticesinde veya 
bilinçli olarak kullandığının kanıtlanması gerekmez. 

[Madde 2.1.1’e ilişkin açıklama: Bu madde kapsamındaki bir dopingle mücadele kural ihlali değerlendirilirken Sporcunun Kusurlu olup 
olmadığına bakılmaz. Bu kural, çeşitli Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) kararlarında “Kusursuz Sorumluluk” ilkesi olarak tanımlanmıştır. Bir 
Sporcunun Kusuru, Madde 10 kapsamında bu dopingle mücadele kural ihlalinden doğacak Sonuçların belirlenmesi aşamasında dikkate alınır. 
Bu ilke Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafından tutarlı bir şekilde uygulanmaktadır.] 

2.1.2 Madde 2.1 kapsamındaki bir dopingle mücadele kural ihlali, aşağıdakilerden 
herhangi birinin varlığı durumunda yeterli şekilde kanıtlanmış olur: 

a. Sporcunun A Örneğinde, Yasaklı bir Maddenin veya onun Metabolitlerinin 
veya Belirteçlerinin varlığı durumunda Sporcunun B Örneğinin 
incelenmesine ilişkin hakkından feragat etmesi üzerine B Örneğinin 
incelenmemesi veya 

b. Sporcunun B Örneğinin incelenmesi ve A Örneğinde Yasaklı bir Maddenin 
veya onun Metabolitlerinin veya Belirteçlerinin tespit edildiğinin B Örneğinin 
incelenmesiyle teyit edilmiş olması veya 

c. Sporcunun A veya B Örneğinin 2 (iki) parçaya bölündüğü ve bölünmüş 
Örneğin teyit için kullanılan kısmının analizinin bölünmüş Örneğin ilk 
parçasında tespit edilen Yasaklı Maddenin veya onun Metabolitlerinin veya 
Belirteçlerinin varlığını teyit etmesi veya Sporcunun bölünmüş Örneğin teyit 
için kullanılacak kısmının analiz edilmesinden feragat etmesi. 

[Madde 2.1.2’ye ilişkin açıklama: Sonuçları Değerlendirme yetkisine sahip olan Dopingle Mücadele Kuruluşu, Sporcu B Örneğinin analiz 
edilmesini talep etmese dahi, takdir yetkisini kullanarak B Örneğini analiz ettirebilir.] 

2.1.3 Yasaklılar Listesi’ndeki veya bir Teknik Belgedeki Karar Sınırları özellikle belirtilen 
maddeler hariç olmak üzere, Sporcunun Örneğinde herhangi bir miktarda Yasaklı 
Maddenin ya da onun Metabolitlerinin veya Belirteçlerinin tespit edilmesi, bir 
dopingle mücadele kural ihlali olarak kabul edilir. 

2.1.4 Madde 2.1’in genel kuralının bir istisnası olarak, Yasaklılar Listesi’nde veya 
Uluslararası Standartlar’da veya Teknik Belgelerde bazı Yasaklı Maddelerin 
değerlendirilmesine veya bildirilmesine yönelik özel koşullar belirlenebilir. 

2.2 Yasaklı bir Madde veya Yasaklı bir Yöntemin Sporcular Tarafından Kullanılması veya 
Kullanılmaya Teşebbüs Edilmesi 

[Madde 2.2’ye ilişkin açıklama: Yasaklı bir Maddenin veya Yasaklı bir Yöntemin Kullanılması veya Kullanılmaya Teşebbüs edilmesi, güvenilir 
her türlü yöntem aracılığıyla saptanabilir. Madde 3.2’ye ilişkin açıklamada da belirtildiği gibi, bir dopingle mücadele kural ihlalinin Madde 2.1 
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çerçevesinde tespiti için gereken kanıtların aksine, Kullanım veya Kullanmaya Teşebbüs halleri; diğer durumlarda Yasaklı bir Maddenin 
“varlığının” tespiti için Madde 2.1’de öngörülen koşulları sağlamayan, Sporcunun itirafı, tanık beyanları, belgeye dayalı kanıtlar, Sporcu 
Biyolojik Pasaportunun bir parçası olarak toplanan veriler de dahil olmak üzere boylamsal profil takibinden elde edilen sonuçlar veya diğer 
analitik bilgi gibi başka güvenilir yöntemlerle de tespit edilebilir. 

Örneğin, Yasaklı bir Maddenin Kullanımı, B Örneği analizi ile teyit edilmeksizin A Örneğinin analizinden elde edilen güvenilir analitik verilerle 
veya diğer Örnek ile sonucun neden teyit edilmediğine dair Dopingle Mücadele Kuruluşu tarafından tatmin edici bir açıklama sunulması 
koşuluyla sadece B Örneğinin analizinden elde edilen güvenilir analitik verilerle de kanıtlanabilir.] 

2.2.1 Herhangi Yasaklı bir Maddenin kendi vücuduna girmesini ve Yasaklı bir Yöntemin 
Kullanılmasını engellemek her Sporcunun kendi sorumluluğundadır. Bu nedenle, bir 
dopingle mücadele kural ihlalinin ispatı için Sporcunun Yasaklı bir Maddeyi veya 
Yasaklı bir Yöntemi kasten, Kusur veya İhmal neticesinde veya bilinçli olarak 
Kullandığının kanıtlanması zorunlu değildir. 

2.2.2 Yasaklı bir Maddenin veya Yasaklı bir Yöntemin Kullanılmasında veya Kullanılmaya 
Teşebbüs edilmesinde başarılı veya başarısız olunduğuna bakılmaz. Bir dopingle 
mücadele kural ihlali için Yasaklı Maddenin veya Yasaklı Yöntemin Kullanılması veya 
Kullanılmaya Teşebbüs edilmesi tek başına yeterlidir. 

[Madde 2.2.2’ye ilişkin açıklama: Yasaklı bir Maddenin ya da Yasaklı bir Yöntemin “Kullanılmaya Teşebbüs” edildiğinin ispatı için, Sporcunun 
bu yöndeki niyetinin kanıtlanması gerekir. Böyle bir dopingle mücadele kural ihlalinin kanıtlanması için niyetin var olması gerekliliği, ihlallerle 
ilgili olarak Madde 2.1’de ve Yasaklı bir Maddenin veya Yasaklı bir Yöntemin Kullanılmasına ilişkin olarak da Madde 2.2’de öngörülen Kusursuz 
Sorumluluk ilkesini zayıflatmaz. 

Söz konusu maddenin Müsabaka Dışı dönemde Kullanımının yasaklı olmadığı ve Sporcu tarafından Müsabaka Dışı dönemde kullanılmadığı 
sürece, bir Sporcunun Yasaklı bir Maddeyi Kullanması, dopingle mücadele kural ihlali sayılır. (Ancak, Yasaklı bir Maddenin veya onun 
Metabolitlerinin veya Belirteçlerinin Müsabaka İçi dönemde alınan Örnekte tespit edilmesi, söz konusu maddenin ne zaman uygulandığına 
bakılmaksızın Madde 2.1’in ihlali sayılır.)] 

2.3 Bir Sporcunun Örnek Vermekten Kaçınması, Örnek Vermeyi Reddetmesi veya Örnek 
Vermemesi 

Usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş bir Kişi tarafından yapılan bildirim sonrasında haklı bir 
nedene dayanmaksızın Örnek vermekten kaçınılması, Örnek vermenin reddedilmesi veya 
Örnek verilmemesi. 

[Madde 2.3’e ilişkin açıklama: Örneğin, bir Sporcunun Doping Kontrol yetkilisinin kendisine bildirimde bulunmasını veya Doping Kontrolü 
yapmasını kasten engellemesi durumunda, söz konusu Sporcu “Örnek vermekten kaçınma” adı altındaki dopingle mücadele kuralını ihlal 
etmiş kabul edilir. "Örnek vermeme”, Sporcunun kasti veya ihmalkâr davranışına dayandırılabilirken, Örnek vermekten "kaçınılması" veya 
Örnek vermenin “reddedilmesi” Sporcunun kasten söz konusu şekilde davrandığı anlamına gelir.] 

2.4 Bir Sporcunun Bulunabilirlik Kusurları İşlemesi 

Kayıtlı Doping Kontrol Havuzunda bulunan bir Sporcunun 12 (on iki) aylık bir süre içinde 
Sonuçların Değerlendirilmesine İlişkin Uluslararası Standartlar’da belirtildiği şekilde toplamda 
3 (üç) kez Doping Kontrolünü kaçırması ve/veya bildirim kusuru işlemesi eylemlerinin 
herhangi bir bileşimidir. 

2.5 Bir Sporcu veya diğer Kişi tarafından Doping Kontrolünün herhangi bir Bölümünün 
Bozulması veya Bozulmaya Teşebbüs Edilmesi 

2.6 Bir Sporcu veya bir Sporcu Destek Personeli tarafından Yasaklı bir Maddenin veya Yasaklı bir 
Yöntemin Bulundurulması 

2.6.1 Bir Sporcunun, Madde 4.4’e uygun olarak verilmiş bir Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası 
(TAKİ) onayı çerçevesinde Bulundurduğunu veya kabul edilebilir diğer gerekçelerinin 
olduğunu ispatlaması istisna olmak üzere, Sporcunun Müsabaka İçi dönemde Yasaklı 
bir Maddeyi veya Yasaklı bir Yöntemi Bulundurması veya Müsabaka Dışı dönemde 
yasak olan Yasaklı bir Maddeyi veya Yasaklı bir Yöntemi Müsabaka Dışındaki dönemde 
Bulundurmasıdır. 

2.6.2 Madde 4.4’e uygun olarak bir Sporcuya verilmiş bir Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası 
(TAKİ) onayı çerçevesinde Bulundurduğunu veya kabul edilebilir diğer gerekçelerinin 
olduğunu ispatlaması istisna olmak üzere, bir Sporcu Destek Personelinin, bir Sporcu, 
Müsabaka veya antrenmanla ile ilişkili olarak Müsabaka İçi dönemde Yasaklı bir 
Maddeyi veya Yasaklı bir Yöntemi Bulundurması veya Müsabaka Dışı dönemde yasak 
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olan Yasaklı bir Maddeyi veya Yasaklı bir Yöntemi Müsabaka Dışındaki dönemde 
Bulundurmasıdır. 

[Madde 2.6.1 ve Madde 2.6.2’ye ilişkin açıklama: Kabul edilebilir gerekçelere, örneğin, Yasaklı bir Maddenin bir arkadaşa veya akrabaya 
verilmek üzere satın alınması veya Bulundurulması dahil değildir; ancak söz konusu Kişiye düzenlenen bir hekim reçetesi, geçerli bir tıbbi 
gerekçe olarak kabul edilebilir, örneğin, diyabetli bir çocuğa insülin satın alınması gibi.] 

[Madde 2.6.1 ve 2.6.2’ye ilişkin açıklama: Örneğin, (a) Yasaklı Maddelerin veya Yasaklı Yöntemlerin (örneğin, epinefrin otoenjektörü) akut 
hastalıklarda ve acil durumlarda kullanılmak üzere bir Sporcu veya takım doktoru tarafından taşınması veya (b) Yasaklı bir Madde veya Yasaklı 
bir Yöntemin Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası başvurusundan ve Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnasına ilişkin kararın alınmasından kısa bir süre 
önce bir Sporcu tarafından tedavi amaçlı olarak Bulundurulması kabul edilebilir bir gerekçe sayılabilir.] 

2.7 Bir Sporcu veya diğer Kişi tarafından herhangi Yasaklı bir Maddenin veya Yasaklı bir 
Yöntemin Yasa Dışı Ticaretinin Yapılması veya Yasa Dışı Ticaretini Yapmaya Teşebbüs 
Edilmesi 

2.8 Bir Sporcu veya diğer Kişi tarafından herhangi Yasaklı bir Madde veya Yasaklı bir Yöntemin 
herhangi bir Sporcuya Müsabaka İçi dönemde Tatbik Edilmesi veya Tatbik Etmeye Teşebbüs 
Edilmesi veya Müsabaka Dışında Yasak olan herhangi Yasaklı bir Madde veya Yasaklı bir 
Yöntemin herhangi bir Sporcuya Müsabaka Dışındaki bir dönemde Tatbik Edilmesi veya 
Tatbik Etmeye Teşebbüs Edilmesi 

2.9 Bir Sporcu veya diğer Kişi tarafından Suç Ortaklığı Yapılması veya Suç Ortaklığına Teşebbüs 
Edilmesi 

Bir diğer Kişi tarafından işlenen bir dopingle mücadele kural ihlaline veya ihlal Teşebbüsünü 
içeren herhangi bir dopingle mücadele kural ihlaline veya Madde 10.14.1’in ihlaline iştirak 
edilmesi, destek verilmesi, teşvik edilmesi, özendirilmesi, yardım ve yataklık edilmesi, söz 
konusu ihlalin delillerinin yok edilmesi veya gizlenmesi veya belirtilen amaçla diğer şekillerde 
kasıtlı olarak Suç Ortaklığı yapılması veya Suç Ortaklığına Teşebbüs edilmesidir. 

[Madde 2.9’a ilişkin açıklama: Suç Ortaklığı yapma veya Suç Ortaklığına Teşebbüs etme, fiziksel veya psikolojik destek sağlama yoluyla 
gerçekleşebilir.] 

2.10 Bir Sporcu veya diğer Kişi tarafından Yasak İş Birliği Yapılması 

[Madde 2.10’a ilişkin açıklama: Sporcular ve diğer Kişiler, bir dopingle mücadele kural ihlali sonucunda Hak Mahrumiyeti Cezası almış olan veya 
dopingle mücadele ile bağlantılı bir suçtan ötürü ceza almış veya dopingle ilgili olarak spora özgü disiplin kuralları kapsamında disiplin cezası 
almış olan antrenörler, eğitmenler, doktorlar veya diğer Sporcu Destek Personeli ile çalışmamalıdır. Yasak olan iş birliği türlerinin bazıları şu 
şekildedir: Antrenman, taktik, teknik, beslenme veya sağlık konularında öneriler almak; terapi, tedavi veya reçete almak; analiz için vücut 
dokularını vermek veya ilgili Sporcu Destek Personelinin bir menajer veya temsilci olarak hareket etmesine izin vermek. Yasak iş birliğinin 
maddi olan veya olmayan herhangi bir tür kazanımı içermesi gerekli değildir. 

Madde 2.10, Dopingle Mücadele Kuruluşlarının Sporcu veya Sporcu Destek Personelini, söz konusu Sporcu Destek Personelinin men edilmiş 
olmasıyla ilgili bilgilendirilmesini gerektirmese de böyle bir bildirimin yapılmış olması, Sporcu veya Sporcu Destek Personelinin, söz konusu 
Sporcu Destek Personelinin men edilme durumundan önceden haberdar olduğunun kanıtlanabilmesi açısından önemli bir delildir.] 

2.10.1 Bir Dopingle Mücadele Kuruluşunun yetkisine tâbi olan bir Sporcunun veya diğer 
Kişinin, mesleki veya sporla ilişkili bir sıfatla, aşağıdaki özelliklerden herhangi birini 
taşıyan bir Sporcu Destek Personeli ile iş birliği yapması yasaktır: 

2.10.1.1 Eğer bir Dopingle Mücadele Kuruluşunun yetkisine tâbi ise, Hak 
Mahrumiyeti Ceza süresi devam etmekte olan bir Sporcu Destek Personeli 
veya 

2.10.1.2 Eğer bir Dopingle Mücadele Kuruluşunun yetkisine tâbi olmayıp aynı 
zamanda Dünya Dopingle Mücadele Kuralları’na göre yürütülen bir 
Sonuçların Değerlendirilmesi süreci kapsamında Hak Mahrumiyeti 
Cezasının değerlendirmeye alınmamış olduğu durumlarda söz konusu Kişi, 
Dünya Dopingle Mücadele Kuralları’yla uyumlu kurallara tâbi olsaydı, bir 
dopingle mücadele kural ihlali teşkil edecek bir eylemde bulunduğu 
yürütülen bir cezai, disiplin veya profesyonel takibat kapsamında tespit 
edilen veya suçlu bulunan herhangi bir Sporcu Destek Personeli. Bahsi 
geçen Kişinin men edilme durumu, ilgili cezai, profesyonel veya disiplin 
kararından itibaren 6 (altı) yıllık süre veya verilen cezai, profesyonel veya 
disiplin müeyyidesinin süresinden uzun olanı boyunca geçerli olacaktır 
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veya 

2.10.1.3 Madde 2.10.1.1 veya 2.10.1.2’de tanımlanan mahiyetteki bir Kişi için bir 
paravan veya aracı olarak hareket etmekte olan bir Sporcu Destek 
Personeli. 

2.10.2 Madde 2.10’un ihlalinin ispatı için, Sporcunun veya diğer Kişinin söz konusu Sporcu 
Destek Personelinin men edilme durumundan önceden haberdar olduğunun bir 
Dopingle Mücadele Kuruluşu tarafından kanıtlanması gereklidir. 

Madde 2.10.1.1 veya 2.10.1.2’de belirtilen Sporcu Destek Personeli ile yapılmış bir iş 
birliğinin, mesleki bir sıfatla veya sporla ilişkili diğer bir sıfatla yapılmamış olduğunun 
ve/veya söz konusu iş birliğinden kaçınmanın makul olarak mümkün olmadığının 
ispat yükümlülüğü ilgili Sporcuya veya diğer Kişiye aittir. 

Madde 2.10.1.1, 2.10.1.2 veya 2.10.1.3’te belirtilen ölçütleri karşılayan Sporcu Destek 
Personelini tespit eden Dopingle Mücadele Kuruluşları bu bilgiyi Dünya Dopingle 
Mücadele Ajansına bildirir. 

2.11 Yetkililere Bilgi Vermek İsteyen bir Kişinin Bundan Vazgeçirilmesi veya bu Kişiye Zarar 
Vermek amacıyla bir Sporcu veya diğer Kişi tarafından Gerçekleştirilen Eylemler 

Bu tür davranışlar, herhangi bir şekilde Madde 2.5’in ihlalini teşkil etmediği durumlarda, 
aşağıdakileri kapsamaktadır: 

2.11.1 Bir dopingle mücadele kural ihlali iddiasıyla veya Dünya Dopingle Mücadele 
Kuralları’yla uyumsuzluk iddiasıyla ilgili olarak; Dünya Dopingle Mücadele Ajansı, bir 
Dopingle Mücadele Kuruluşu, kolluk kuvvetleri, düzenleyici veya mesleki disiplin 
organı, yargılama heyeti veya Dünya Dopingle Mücadele Ajansı veya bir Dopingle 
Mücadele Kuruluşu adına soruşturma yürüten bir Kişiye iyi niyet çerçevesinde bilgi 
vermek isteyen bir Kişinin bundan vazgeçirilmesi amacıyla gerçekleştirilen tehdit 
veya gözünü korkutmayı içeren tüm eylemler. 

2.11.2 Bir dopingle mücadele kural ihlali iddiasıyla veya Dünya Dopingle Mücadele 
Kuralları’yla uyumsuzluk iddiasıyla ilgili olarak, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı, bir 
Dopingle Mücadele Kuruluşu, kolluk kuvvetleri, düzenleyici veya mesleki disiplin 
organı, yargılama heyeti veya Dünya Dopingle Mücadele Ajansı veya bir Dopingle 
Mücadele Kuruluşu adına soruşturma yürüten bir Kişiye iyi niyet çerçevesinde bilgi 
vermiş veya delil sunmuş bir Kişiye zarar vermek amacıyla gerçekleştirilen karşı 
eylemler. 

Madde 2.11’in amaçları kapsamında, zarar vermek amacıyla söz konusu Kişiye yönelik 
gerçekleştirilen karşı eylem, tehdit ve gözünü korkutma; iyi niyet temelinden yoksun 
ya da orantısız tepki içeren eylemlerdir. 

[Madde 2.11.2’ye ilişkin Açıklama: Bu Madde, iyi niyet çerçevesinde ihbarda bulunan Kişileri korumak amacı taşımakta olup kasten yanlış bilgi 
veren/asılsız ihbarda bulunan Kişileri korumaz.] 

[Madde 2.11.2’ye ilişkin Açıklama: Zarar vermek amacıyla gerçekleştirilen karşı eylemler, örneğin şunları kapsar: ihbarda bulunan Kişinin 
fiziksel veya zihinsel sağlığını, ekonomik çıkarlarını, aile bireylerini veya tanıdıklarını tehdit eden eylemler. Bir Dopingle Mücadele Kuruluşunun 
iyi niyet çerçevesinde ihbarda bulunan Kişi aleyhinde bir dopingle mücadele kural ihlali iddiasını öne sürmesi, zarar vermek amacıyla 
gerçekleştirilen karşı eylemler kapsamında değerlendirilemez. Madde 2.11’in amaçlarına uygun olarak, yanlış olduğunu bilerek ihbarda 
bulunmuş bir Kişinin yaptığı ihbar, iyi niyet çerçevesinde yapılmış bir ihbar olarak kabul edilmez.] 

MADDE 3: DOPİNG YAPILDIĞININ İSPATI 

3.1 İspat Yükümlülüğü ve Standartları 

Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu, bir dopingle mücadele kuralının ihlal edildiğini 
ispatlamakla yükümlüdür. İspat standardı, Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun iddianın 
ciddiyetini göz önünde bulundurarak, bir dopingle mücadele kuralının ihlal edilmiş olduğu 
hususunda yargılama makamını tam ikna edecek düzeyde ihlal iddiasının altında yatan 
gerekçeleri ispatlaması anlamına gelmektedir. Her vakada ispat standardı, salt olasılık 
dengesinden daha yüksek, ancak makul bir şüphenin varlığını gösteren bir ispattan daha 
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düşüktür. Madde 3.2.2 ve 3.2.3’de bahsi geçen durumlar hariç olmak üzere, bu Talimat’ın 
aksini ispat yükümlülüğünü dopingle mücadele kural ihlalinde bulunduğu iddia edilen 
Sporcuya veya diğer Kişiye yüklediği durumlarda, ispat standardı, olasılıklar dengesi üzerine 
kurulur. 

[Madde 3.1’e ilişkin açıklama: Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu tarafından yerine getirilmesi gereken bu ispat standardı, birçok ülkede 
mesleki ihlallere ilişkin davalarda uygulanan standarda benzemektedir.] 

3.2 Unsurların ve Varsayımların İspat Yöntemleri 

Dopingle mücadele kural ihlallerine ilişkin unsurlar, itiraflar da dahil olmak üzere güvenilir 
herhangi bir yöntemle belirlenebilir. Dopingle mücadele kural ihlallerine ilişkin vakalarda 
aşağıdaki ispat kuralları uygulanır: 

[Madde 3.2’ye ilişkin açıklama: Örneğin, Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu, Madde 2.2 çerçevesindeki bir dopingle mücadele kural ihlalini 
Sporcunun itiraflarına, üçüncü şahısların güvenilir ifadelerine, güvenilir belgelere dayanan kanıtlara, Madde 2.2’ye ilişkin açıklamalarda 
belirtildiği gibi hem A hem de B Örneğinden elde edilen güvenilir analitik verilere veya Sporcu Biyolojik Pasaportu gibi, Sporcunun kan veya 
idrar Örneklerinin boylamsal profilinden elde edilen sonuçlara dayanarak ispat edebilir.] 

3.2.1 İlgili bilimsel çevrelerle müzakerelerde bulunulmasının ardından Dünya Dopingle 
Mücadele Ajansı tarafından onaylanan veya emsal vaka değerlendirmelerine konu 
edilmiş olan analitik yöntemlerin veya Karar Sınırlarının bilimsel olarak geçerli 
oldukları kabul edilmektedir. Söz konusu varsayımın koşullarının karşılanıp 
karşılanmadığı konusunda itiraz etmek veya bilimsel geçerliliğe ilişkin bu varsayımı 
çürütmek isteyen bir Sporcu veya diğer Kişi, bu itirazının bir ön koşulu olarak, önce 
itirazını ve itirazının gerekçesini Dünya Dopingle Mücadele Ajansına bildirir. Birinci 
derece disiplin kurulu, itiraz kurulu veya Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), kendi takdir 
yetkisiyle bu türden itirazları ayrıca Dünya Dopingle Mücadele Ajansına bildirebilir. Bu 
bildirimin ve Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) dosyanın Dünya Dopingle Mücadele 
Ajansına ulaşmasını takip eden 10 (on) gün içinde, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı 
da ilgili davaya müdahil olma, bilirkişi olarak veya diğer şekillerde hazır bulunma ve 
kanıt sunma hakkına sahip olur. Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) nezdinde görülen 
davalarda, Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) heyeti, Dünya Dopingle Mücadele Ajansının 
talebi ile ilgili itirazın heyet tarafından değerlendirilmesine yardım etmesi için ilgili 
alanda bilimsel yeterliliğe sahip bir bilirkişi atar. 

[Madde 3.2.1’e ilişkin açıklama: Bazı Yasaklı Maddeler için Dünya Dopingle Mücadele Ajansı, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı tarafından 
akredite edilmiş laboratuvarlara, Yasaklı Maddenin veya Metabolitlerinin veya Belirteçlerinin tahmini yoğunluğu Asgari Raporlama Düzeyinin 
altında olduğu durumlarda Örnekleri Aykırı Analitik Bulgu olarak bildirmemeleri talimatını verebilir. Dünya Dopingle Mücadele Ajansının 
belirlediği Asgari Raporlama Düzeyleri veya hangi Yasaklı Maddelerin Asgari Raporlama Düzeyine tâbi olacağıyla ilgili kararlarına karşı itiraz 
yolu kapalıdır. Ayrıca, laboratuvarın Örnekte tespit ettiği Yasaklı Maddenin tahmini yoğunluğu, yalnızca tahminidir. Örnekte tespit edilen 
Yasaklı Maddenin kesin yoğunluğunun Asgari Raporlama Düzeyinin altında olma olasılığı, Örnekte söz konusu Yasaklı Maddenin varlığına 
dayanılarak öne sürülen bir dopingle mücadele kural ihlali için hiçbir durumda geçerli bir savunma olarak kabul edilmez.] 

3.2.2 Dünya Dopingle Mücadele Ajansı tarafından akredite edilmiş ve Dünya Dopingle 
Mücadele Ajansı tarafından yetkilendirilmiş diğer laboratuvarların Örnek analizini ve 
saklama işlemlerini Laboratuvarlara İlişkin Uluslararası Standartlar’a uygun olarak 
yaptıkları ve uyguladıkları varsayılır. Sporcu veya diğer Kişiler, Laboratuvarlara İlişkin 
Uluslararası Standartlar’dan Aykırı Analitik Bulguya yol açabilecek biçimde bir sapma 
olduğunu kanıtlayarak bu varsayımı çürütebilirler. Sporcu veya diğer Kişinin, Aykırı 
Analitik Bulguya yol açacak şekilde Laboratuvarlara İlişkin Uluslararası 
Standartlar’dan dikkate değer ölçüde bir sapma olduğunu kanıtlayarak söz konusu 
varsayımı çürütmesi durumunda, Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu böyle bir 
sapmanın söz konusu Aykırı Analitik Bulguya yol açmadığını ispatlamakla yükümlü 
olacaktır. 

[Madde 3.2.2’ye ilişkin açıklama: Laboratuvarlara İlişkin Uluslararası Standartlar’dan makul surette Aykırı Analitik Bulguya yol açabilecek bir 
sapma olduğunu olasılıklar dengesine dayanarak ispatlama yükümlülüğü, Sporcu veya diğer Kişiye aittir. Sporcu veya diğer Kişi söz konusu 
sapmayı olasılıklar dengesine dayanarak kanıtlayabildiği sürece, Sporcu veya diğer Kişi için nedenselliği ispat yükü, kısmen daha düşük bir 
ispat standardıdır – yani “olayın gerçekleşme ihtimalinin gerçekleşmeme ihtimalinden makul surette yüksek olmasıdır”. İlgili Sporcu veya 
diğer Kişinin davayı söz konusu standartları karşılayacak şekilde kurması durumunda, sapmanın Aykırı Analitik Bulguya yol açmadığını disiplin 
kuruluna ispatlama yükümlülüğü Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonuna geçer.] 

3.2.3 Diğer Uluslararası Standartlar’dan veya Dünya Dopingle Mücadele Kuralları’ndan veya 
bu Talimat’ta belirtilen diğer dopingle mücadele kurallarından veya ilkelerinden 
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sapmalar, analitik sonuçları veya dopingle mücadele kural ihlaline ilişkin diğer 
delilleri geçersiz kılmaz ve dopingle mücadele kural ihlali için geçerli bir savunma 
olarak kabul edilmez. Ancak, Sporcu veya diğer Kişinin, Uluslararası Standartlar’ın 
aşağıda listelenmiş belirli bir hükmünden sapmanın bir Aykırı Analitik Bulgu veya bir 
bulunabilirlik kusuruna dayanılarak makul surette bir dopingle mücadele kural 
ihlaline yol açmış olabileceğini ispatlayabilmesi durumunda, söz konusu sapmanın 
Aykırı Analitik Bulguya veya bulunabilirlik kusuruna yol açmadığını ispatlama 
yükümlülüğü Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonuna aittir: 

(i)  bir Aykırı Analitik Bulguya dayanılarak makul surette bir dopingle mücadele 
kural ihlaline yol açmış olabilecek, Örnek alımı veya Örneklerin sonraki 
süreçteki idaresiyle ilgili Doping Kontrolü ve Soruşturmalara İlişkin 
Uluslararası Standartlar’dan sapma (böyle bir durumda, sapmanın söz 
konusu Aykırı Analitik Bulguya yol açmadığını ispatlama yükümlülüğü 
Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonuna aittir), 

(ii)  makul surette bir dopingle mücadele kural ihlaline yol açmış olabilecek, 
Aykırı Pasaport Bulgularıyla ilgili Sonuçların Değerlendirilmesine İlişkin 
Uluslararası Standartlar’dan veya Doping Kontrolü ve Soruşturmalara İlişkin 
Uluslararası Standartlar’dan sapma (böyle bir durumda, sapmanın söz 
konusu dopingle mücadele kural ihlaline yol açmadığını ispatlama 
yükümlülüğü Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonuna aittir), 

(iii)  bir Aykırı Analitik Bulguya dayanılarak makul surette bir dopingle mücadele 
kural ihlaline yol açmış olabilecek, B Örneğinin açılışına ilişkin Sporcuya 
bildirimde bulunma gerekliliğiyle ilgili Sonuçların Değerlendirilmesine İlişkin 
Uluslararası Standartlar’dan sapma (böyle bir durumda, sapmanın söz 
konusu Aykırı Analitik Bulguya yol açmadığını ispatlama yükümlülüğü 
Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonuna aittir), 

[Madde 3.2.3 (iii)’ye ilişkin açıklama: Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu, örneğin, bağımsız bir gözlemci tarafından B Örneği açılışı 
ve analizinin gözlemlendiğini ve herhangi bir usulsüzlük tespit edilmediğini göstererek bu tür bir sapmanın Aykırı Analitik Bulguya neden 
olmadığını ispatlama yükümlülüğünü yerine getirecektir.] 

(iv) Bir bulunabilirlik kusuruna dayanılarak makul surette bir dopingle mücadele 
kural ihlaline yol açmış olabilecek, Sporcuya bildirimle ilgili Sonuçların 
Değerlendirilmesine İlişkin Uluslararası Standartlar’dan sapma (böyle bir 
durumda, sapmanın söz konusu bulunabilirlik kusuruna yol açmadığını 
ispatlama yükümlülüğü Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonuna aittir). 

[Madde 3.2.3’e ilişkin açıklama: Örnek alımı veya sonraki sürecin idaresi, Aykırı Pasaport Bulgusu veya bulunabilirlik kusurlarıyla 
bağlantılı olarak Sporcuya bildirim veya B Örneğinin açılışıyla ilgili olmayan başka bir kuraldan veya bir Uluslararası Standarttan 
(örneğin, Eğitime İlişkin Uluslararası Standartlar, Özel Hayatın ve Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Uluslararası Standartlar veya 
Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnalarına İlişkin Uluslararası Standartlar) sapma söz konusu olduğunda, bu durum, Dünya Dopingle Mücadele 
Ajansı tarafından uyumlulukla ilgili bir takibat başlatılmasına yol açabilir. Ancak, böyle bir takibatın başlatılmış olması, dopingle 
mücadele kural ihlali yargılaması açısından geçerli bir savunma olarak kabul edilmez ve Sporcunun bir dopingle mücadele kuralını ihlal 
edip etmediği ile ilgili herhangi bir bağlantısı yoktur. Benzer şekilde, Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun Dünya Dopingle 
Mücadele Kuralları’nın 20.7.7. maddesinde atıfta bulunulan belgesini ihlal etmiş olması, bir dopingle mücadele kural ihlali için geçerli bir 
savunma değildir.] 

3.2.4 Mahkeme veya yargı yetkisine sahip bir mesleki disiplin kurulunun itiraza konu 
olmayan kararıyla tespit edilen unsurlar hakkında; Sporcu veya diğer Kişi alınan 
kararın adil yargılama ilkelerine aykırı olduğunu ispat etmediği sürece, unsurlara 
bağlı olarak kararın verildiği Sporcu veya diğer Kişinin aleyhinde kesin delil oluşturur. 

3.2.5 Bir dopingle mücadele kural ihlaline ilişkin bir vakanın yargılamasını yürüten 
yargılama heyeti, Sporcu veya diğer Kişinin kendisine makul bir süre içinde duruşma 
tarihi bildirilmiş olmasına karşın Sporcu veya diğer Kişinin duruşmaya katılmayı 
(duruşmada bizzat bulunmak veya yargılama heyeti tarafından uygun görülmesi 
durumunda telekonferans yoluyla katılmak suretiyle) ve yargılama heyeti veya 
Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu tarafından kendisine sorulacak sorulara yanıt 
vermeyi reddetmesi durumunda, ihlali gerçekleştirdiği iddia edilen Sporcu veya 
diğer Kişi aleyhine değerlendirme yapabilir. 
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MADDE 4: YASAKLILAR LİSTESİ 

4.1 Yasaklılar Listesi’nin mevzuata dahil edilmesi 

Dünya Dopingle Mücadele Kuralları’nın 4.1. maddesinde tanımlandığı şekilde, Dünya Dopingle 
Mücadele Ajansı tarafından yayımlanan ve düzenlenen Yasaklılar Listesi, bu Talimat’ın 
ayrılmaz bir parçasıdır. 

Yasaklılar Listesi’nde veya onun yeniden düzenlenmiş halinde aksi belirtilmedikçe, Yasaklılar 
Listesi ve üzerinde yapılan değişiklikler, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı tarafından 
yayımlandığı tarihten 3 (üç) ay sonra, bu hususta Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu 
tarafından başkaca herhangi bir karar alınmasına gerek olmaksızın, bu Talimat kapsamında 
yürürlüğe girer. Sporcular ve diğer Kişiler, Yasaklılar Listesi’ne ve üzerinde yapılan tüm 
değişikliklere, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, ek bir resmileştirme sürecine gerek 
olmaksızın, uymakla yükümlüdür. Sporcular ve diğer Kişiler, Yasaklılar Listesi’nin en güncel 
sürümünü ve üzerinde yapılan tüm değişiklikleri bilmekten sorumludur. 

[Madde 4.1’e ilişkin açıklama: Dünya Dopingle Mücadele Ajansının, www.wada-ama.org adresindeki internet sitesi üzerinden güncel Yasaklılar 
Listesi’ne erişilebilir. Yasaklılar Listesi, ihtiyaç durumunda hızlandırılmış bir sürece tâbi olarak tekrar gözden geçirilir ve yayımlanır. Ancak, 
öngörülebilirlik adına, üzerinde değişiklik yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın her yıl yeni bir Yasaklılar Listesi yayımlanır.] 

4.2 Yasaklılar Listesi’nde Belirlenen Yasaklı Maddeler ve Yasaklı Yöntemler 

4.2.1 Yasaklı Maddeler ve Yasaklı Yöntemler 

Yasaklılar Listesi; ileriki bir tarihteki Müsabakalarda performans artışına neden 
olabileceği için veya maskeleyici niteliğinden ötürü kullanımı her zaman yasaklanmış 
olan (hem Müsabaka İçi hem de Müsabaka Dışı dönemde) Yasaklı Maddeleri ve Yasaklı 
Yöntemleri ve ayrıca yalnızca Müsabaka İçi dönemde kullanımı yasaklanmış olan 
maddeleri ve yöntemleri tanımlar. Yasaklılar Listesi’nin kapsamı, belirli spor dallarını 
kapsayacak şekilde Dünya Dopingle Mücadele Ajansı tarafından genişletilebilir. 
Yasaklı Maddeler ve Yasaklı Yöntemler, Yasaklılar Listesi’nde genel kategoriler halinde 
(örneğin; anabolik maddeler) veya bir madde veya yönteme özgü atıfta bulunularak 
belirtilebilir. 

[Madde 4.2.1’e ilişkin açıklama: Kullanımı yalnızca Müsabaka İçi dönemde yasaklı olan bir maddenin Müsabaka Dışı dönemde kullanımı, 
Müsabaka İçinde alınan bir Örnekte söz konusu madde, maddenin Metabolitleri veya Belirteçleri için bir Aykırı Analitik Bulgu bildirilmediği 
sürece, bir dopingle mücadele kural ihlali olarak değerlendirilmeyecektir.] 

4.2.2 Tanımlanmış Maddeler veya Tanımlanmış Yöntemler 

10. Maddenin uygulanması açısından, Yasaklılar Listesi’nde belirtilenler haricindeki 
tüm Yasaklı Maddeler, Tanımlanmış Madde sayılır. Yasaklılar Listesi’nde Tanımlanmış 
Yöntem olarak kabul edildiği özellikle belirtilmediği sürece, hiçbir Yasaklı Yöntem, 
Tanımlanmış Yöntem sayılmaz. 

[Madde 4.2.2’ye ilişkin açıklama: Madde 4.2.2’de belirtilen Tanımlanmış Madde ve Tanımlanmış Yöntemlerin diğer doping madde ve 
yöntemlerinden daha önemsiz veya daha az tehlikeli olduğu düşünülmemelidir. Aksine, bunlar yalnızca, Sporcular tarafından sportif 
performansın artırılması dışındaki amaçlarla vücuda alınması veya kullanılması daha olası olan madde ve yöntemlerdir.] 

4.2.3 Kötüye Kullanılan Maddeler 

10. Maddenin uygulanması açısından, Kötüye Kullanılan Maddeler; spordan bağımsız 
olarak toplumda sıklıkla gerçek amaçları dışında kötüye kullanılmaları nedeniyle 
Yasaklılar Listesi’nde Kötüye Kullanılan Maddeler olarak açıkça tanımlanan Yasaklı 
Maddeleri kapsar. 

4.3 Yasaklılar Listesi’nin Dünya Dopingle Mücadele Ajansı tarafından Belirlenmesi 

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı tarafından Yasaklılar Listesi’ne dahil edilecek Yasaklı 
Maddeler ve Yasaklı Yöntemlerin belirlenmesi, maddelerin Yasaklılar Listesi’ndeki kategorilere 
göre sınıflandırılması, bir maddenin her zaman ya da yalnızca Müsabaka İçinde yasaklı olarak 
sınıflandırılması, bir Yasaklı Madde veya yöntemin Tanımlanmış Madde, Tanımlanmış Yöntem 
ya da Kötüye Kullanılan Madde olarak sınıflandırılması kararı nihaidir. Söz konusu kararlara, 
bir Sporcu veya diğer Kişi tarafından, bu madde veya yöntemlerin maskeleyici veya 
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performans artırıcı niteliği olmadığı, sağlık riski oluşturmadığı veya sporun ruhuna aykırı 
olmadığına dayanan iddialar da dahil, ancak bunlarla sınırlı olmayacak şekilde, hiçbir 
gerekçeyle itiraz edilemez. 

4.4 Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) 

4.4.1 Bir Örnekte Yasaklı bir Maddenin veya Metabolitlerinin veya Belirteçlerinin tespit 
edilmesi ve/veya Yasaklı bir Maddenin veya Yasaklı bir Yöntemin Kullanılması veya 
Kullanılmaya Teşebbüs edilmesi, Bulundurulması veya Yasaklı bir Maddenin veya 
Yasaklı bir Yöntemin Tatbik Edilmesi veya Tatbik Edilmesine Teşebbüs edilmesi; Tedavi 
Amaçlı Kullanım İstisnalarına İlişkin Uluslararası Standartlar’a uygun olarak verilen bir 
Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnasının (TAKİ) koşullarıyla tutarlı olması durumunda, bir 
dopingle mücadele kural ihlali olarak kabul edilmeyecektir. 

4.4.2 Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) Başvuru Süreci ve Tedavi Amaçlı Kullanım 
İstisnası Kurulu  

4.4.2.1 Uluslararası Düzeyde Sporcu olmayan tüm Sporcular, Tedavi Amaçlı Kullanım 
İstisnası (TAKİ) başvurularını, Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnalarına İlişkin 
Uluslararası Standartlar’ın 4.1 ve 4.3. maddelerinin geçerli olduğu durumlar 
haricinde, mümkün olan en kısa sürede, Türkiye Dopingle Mücadele 
Komisyonuna yaparlar. Başvurular, Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu 
resmi internet sitesinde belirtildiği şekilde Tedavi Amaçlı Kullanım 
İstisnalarına İlişkin Uluslararası Standartlar’ın 6. maddesine uygun şekilde 
yapılır. 

4.4.2.2 Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu, Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası 
(TAKİ) onayı için Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) başvurularının 
değerlendirilmesi amacıyla, aşağıda yer alan Madde 4.4.2.2(a)-(ç) uyarınca, 
bir Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası Kurulu (TAKİK) oluşturacaktır: 

a.  Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası Kurulu (TAKİK); Türkiye Dopingle 
Mücadele Komisyonu Yönetim Kurulu Başkanının teklifi, Komisyon 
Yönetim Kurulu'nun değerlendirmesi ve onayı ile atanan, Sporcuların 
tıbbi tedavi ve tedavi süreçleri konularında deneyim ile klinik, egzersiz 
ve spor hekimliği hakkında detaylı bilgi sahibi bir Kurul Başkanı ve 4 
(dört) diğer üyeden oluşur. Atanan her üye, 4 (dört) yıl süreyle görev 
yapar. 

b.  Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası Kurulu (TAKİK) üyesi olarak görev 
almadan önce her üyenin bir çıkar çatışması ve gizlilik beyanı 
imzalaması zorunludur. Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun 
yönetim kurulu üyeleri, çalışanları, komisyon ve alt kurul üyeleri, 
danışmanları ve yetkilileri de dahil olmak üzere vakaların soruşturulma 
ve yargılama öncesi incelenme süreçlerine dahil olan herhangi bir Kişi; 
tedavi amaçlı kullanım istisnası değerlendirme süreçleriyle çıkar 
çatışması oluşturabilecek kurum ve/veya kurulda görev alanlar ile 
dopingle mücadele kural ihlaline dayalı ceza almış Kişiler Tedavi Amaçlı 
Kullanım İstisnası Kuruluna atanamaz. Bu durumun sonradan oluşması 
durumunda ilgili Kişinin üyeliği kendiliğinden düşer. 

c. Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonuna, Tedavi Amaçlı Kullanım 
İstisnası (TAKİ) onayı için başvuruda bulunulduğunda, Kurul Başkanı, 
başvuruyu değerlendirmek üzere 3 (üç) üye (kendisi de dahil olabilir) 
atar. 

ç. Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) başvurusu değerlendirilmeden 
önce, her üye, başvuru sahibi Sporcuyla ilgili tarafsızlıklarını etkilemesi 
muhtemel koşulları Başkan'a bildirir. Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası 
(TAKİ) başvurusunun değerlendirilmesi için Kurul Başkanı tarafından 
tayin edilen üye herhangi bir nedenden ötürü, başvuruyu 
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değerlendiremez veya değerlendirmek istemezse; Kurul Başkanı üye 
değişikliği yapabilir veya yeni bir üye atanmasına karar verebilir. Tedavi 
Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) kararının tarafsızlığını etkileyebilecek 
herhangi bir koşul oluşması durumunda, Kurul Başkanı, Tedavi Amaçlı 
Kullanım İstisnası Kurulu (TAKİK) üyesi olarak görev yapamaz. 

4.4.2.3 Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası Kurulu (TAKİK), alınan başvuruyu Tedavi 
Amaçlı Kullanım İstisnalarına İlişkin Uluslararası Standartlar’ın ilgili hükümleri 
uyarınca en kısa süre içinde değerlendirir (istisnai durumlar dışında) ve 
genellikle eksiksiz başvurunun alındığı günden itibaren 21 (yirmi bir) gün 
içinde kararını bildirir. Başvurunun, bir Turnuvaya katılım tarihinden kabul 
edilebilir bir süre önce yapılması durumunda, Tedavi Amaçlı Kullanım 
İstisnası Kurulu (TAKİK), kararını Turnuva öncesinde bildirmek için gerekli 
çabayı göstermelidir. 

4.4.2.4 Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası Kurulu (TAKİK) tarafından verilen karar, 
Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun nihai kararıdır ve Madde 4.4.6 
uyarınca itiraz edilebilir. Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun Tedavi 
Amaçlı Kullanım İstisnası Kurulunu (TAKİK) tarafından verilen karar, Tedavi 
Amaçlı Kullanım İstisnalarına İlişkin Uluslararası Standartlar’da belirtildiği 
şekilde; Sporcuya, Dünya Dopingle Mücadele Ajansına ve ilgili diğer Dopingle 
Mücadele Kuruluşlarına yazılı olarak bildirilir. İlgili karar, Dopingle Mücadele 
Uygulama ve Yönetim Sistemi (ADAMS) üzerinden de en kısa süre içinde 
bildirilir. 

[Madde 4.4.2’ye ilişkin açıklama: Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu, Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnalarına İlişkin Uluslararası 
Standartlar’ın 5.1. maddesi uyarınca, Ulusal Düzeyde Sporcular tarafından önceden yapılan Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) 
başvurularını değerlendirmeyi, Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun Doping Kontrol Dağılım Planı kapsamında öncelik tanınmamış 
olması gerekçesi ile reddedebilir. Ancak bu durumda, Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu, öncesinde Doping Kontrolüne tâbi tutulan 
Sporcuya geçmişe dönük Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) başvurusunda bulunabilmesi için izin vermelidir. Buna ek olarak, Türkiye 
Dopingle Mücadele Komisyonu, böyle bir durumdan etkilenen Sporcuların yararlanması için söz konusu ilkeleri internet sitesinde yayımlar. 

Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) başvurusu sırasında Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası Kurulu (TAKİK) veya Türkiye Dopingle Mücadele 
Komisyonuna sahte belge sunulması, görevini yerine getirmemesi veya belirli bir eylemi gerçekleştirmesi için bir Kişiye rüşvet teklif edilmesi 
veya rüşvet alınması, herhangi bir tanıktan yalan tanıklık yapması istenmesi veya hile içeren diğer herhangi bir eylemde bulunulması veya 
benzeri herhangi bir kasıtlı müdahale veya Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası süreçlerine müdahale etme yönündeki bir Teşebbüs, Madde 2.5 
kapsamında Bozma veya Bozmaya Teşebbüs olarak değerlendirilecektir. 

Sporcu, Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) onayı (ya da mevcut Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnasının yenilenmesi) için yaptığı her 
başvurunun olumlu sonuçlanacağını varsaymamalıdır. Başvuru onaylanmadan önce Yasaklı Maddenin veya Yasaklı Yöntemin Kullanılması, 
Bulundurulması ya da Tatbik edilmesi durumunda doğacak Sonuçlardan tamamen Sporcunun kendisi sorumludur.] 

4.4.3 Geçmişe Dönük Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) Başvurusu 

Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu, Ulusal Düzeyde veya Uluslararası Düzeyde 
olmayan bir Sporcudan Örnek almak istemesi durumunda, ilgili Sporcunun tedavi 
gerekçelerinden ötürü kullandığı Yasaklı Madde veya Yasaklı Yöntem için geçmişe 
dönük Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) başvurusu yapabilmesine olanak 
sağlayacaktır. 

4.4.4 Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnasının (TAKİ) Tanınması 

Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu tarafından verilen Tedavi Amaçlı Kullanım 
İstisnası (TAKİ) onayı her ulusal seviye için tüm ülkelerde geçerlidir ve başka Ulusal 
Dopingle Mücadele Kuruluşları tarafından da tanınması için ek bir resmi sürece tâbi 
olması gerekli değildir. 

Öte yandan, Sporcunun Uluslararası Düzeyde Sporcu seviyesine gelmesi veya 
Uluslararası bir Turnuvaya katılacak olması durumunda, almış olduğu Tedavi Amaçlı 
Kullanım İstisnası (TAKİ) onayı, ilgili Uluslararası Federasyon veya Büyük Çaplı 
Turnuva Düzenleyicisi tarafından Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnalarına İlişkin 
Uluslararası Standartlar uyarınca aşağıdaki koşullara göre tanınmadığı takdirde, 
kendiliğinden geçerli sayılamaz: 



Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu 
Türkiye Dopingle Mücadele Talimatı - 2021 
 

17 

4.4.4.1 Sporcunun, söz konusu yasaklı madde veya yöntem için, hâlihazırda Türkiye 
Dopingle Mücadele Komisyonu tarafından verilmiş bir Tedavi Amaçlı Kullanım 
İstisnası (TAKİ) onayı varsa ve Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) onayı 
Uluslararası Federasyon veya Büyük Çaplı Turnuva Düzenleyicisi tarafından 
kendiliğinden tanınmıyorsa, Sporcu ilgili Uluslararası Federasyon veya 
Büyük Çaplı Turnuva Düzenleyicisine Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) 
onayının tanınması için bizzat başvuruda bulunmalıdır. Tedavi Amaçlı 
Kullanım İstisnası (TAKİ) onayının, Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnalarına İlişkin 
Uluslararası Standartlar’da belirtilen ölçütlere uygun olması durumunda, 
Uluslararası Federasyon veya Büyük Çaplı Turnuva Düzenleyicisi söz konusu 
Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnasını (TAKİ) tanımakla yükümlüdür. 

Uluslararası Federasyon veya Büyük Çaplı Turnuva Düzenleyicisinin, Türkiye 
Dopingle Mücadele Komisyonu tarafından verilmiş Tedavi Amaçlı Kullanım 
İstisnası (TAKİ) onayının söz konusu ölçütlere uygun olmadığını düşünmesi 
ve bu nedenle tanımayı reddetmesi durumunda; Uluslararası Federasyon, 
kararını gerekçeleriyle birlikte Sporcuya ve Türkiye Dopingle Mücadele 
Komisyonuna en kısa zamanda bildirir. Sporcu ve/veya Türkiye Dopingle 
Mücadele Komisyonu, Madde 4.4.6 uyarınca, bildirimin alınmasını takiben 21 
(yirmi bir) gün içinde kararın gözden geçirilmesi için Dünya Dopingle 
Mücadele Ajansına başvurabilir. 

Konunun, Madde 4.4.6 uyarınca incelenmek üzere Dünya Dopingle 
Mücadele Ajansına götürülmesi durumunda, Dünya Dopingle Mücadele 
Ajansı tarafından bir karar verilene kadar, Türkiye Dopingle Mücadele 
Komisyonu tarafından verilmiş olan Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) 
onayı, ulusal düzeydeki Müsabakalar ve Müsabaka Dışı Doping Kontrolleri 
için geçerli olmaya devam edecektir (ancak uluslararası düzeydeki 
Müsabakalarda geçerli olmayacaktır). 

Konunun 21 (yirmi bir) günlük süre zarfında Dünya Dopingle Mücadele 
Ajansına götürülmemesi durumunda, Türkiye Dopingle Mücadele 
Komisyonu, Sporcunun artık Uluslararası Düzeyde Sporcu olmaması ve 
uluslararası düzeyde Müsabakalara katılmaması koşuluyla ilgili Tedavi 
Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) onayının ulusal düzeydeki Müsabakalarda ve 
Müsabaka Dışı Doping Kontrollerinde geçerliliğini koruyup korumayacağına 
karar vermelidir. Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun kararı 
beklenirken, Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) onayı ulusal düzeydeki 
Müsabakalar ve Müsabaka Dışı Doping Kontrolleri için geçerliliğini korumaya 
devam edecektir ancak uluslararası düzeydeki Müsabakalar için geçerli 
olmayacaktır. 

[Madde 4.4.4.1’e ilişkin açıklama: Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnalarına İlişkin Uluslararası Standartlar’ın 5.7. ve 7.1. maddelerine ek olarak; 
Uluslararası Federasyon, açıkça (1) yetkisi kapsamındaki hangi Sporcuların Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) için başvuruda bulunmaları 
gerektiğini, (2) hangi Dopingle Mücadele Kuruluşlarının Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) kararlarının kendiliğinden tanınacağını ve (3) 
hangi Dopingle Mücadele Kuruluşlarının Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) kararlarının tanınması için başvuruda bulunması gerektiğini 
içeren bir bildirimi internet sitesinde yayımlamalı ve güncel tutmalıdır. Sporcunun Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) onayı, kendiliğinden 
tanınan Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) kapsamına giriyorsa, Sporcunun Uluslararası Federasyona tanınma için başvuruda bulunması 
gerekmemektedir. 

Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnalarına İlişkin Uluslararası Standartlar uyarınca Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu, Sporculara, kendilerine 
mi yoksa Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) onayı tanınması için Uluslararası Federasyon veya Büyük Çaplı Turnuva Düzenleyicisine mi 
başvuru yapacakları konusunda yol gösterecek ve bu süreçte Sporculara yardımcı olacaktır. 

Bir Uluslararası Federasyon, yalnızca Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnalarına İlişkin Uluslararası Standartlar uyarınca gerekli olan tıbbi kayıt ve 
belgelerin eksik olması gerekçesiyle Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu tarafından verilen Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) kararını 
tanımayı reddederse, konu Dünya Dopingle Mücadele Ajansına götürülmemelidir. Bunun yerine, başvurudaki eksik bilgi tamamlanmalı ve 
Uluslararası Federasyona tekrar iletilmelidir.] 

4.4.4.2 Sporcu, söz konusu madde veya yöntem için Türkiye Dopingle Mücadele 
Komisyonu tarafından verilmiş bir Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) 
onayına hali hazırda sahip değilse, Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) 
gereksinimi oluşur oluşmaz, Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnalarına İlişkin 
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Uluslararası Standartlar’a uygun olarak, doğrudan kendi Uluslararası 
Federasyonuna başvuruda bulunmalıdır. 

Uluslararası Federasyonun Sporcunun başvurusunu kabul etmemesi 
durumunda Sporcu, Uluslararası Federasyon tarafından gerekçeleriyle 
birlikte ret kararına ilişkin bilgilendirilir. 

Uluslararası Federasyonun Sporcunun başvurusunu kabul etmesi 
durumunda, Uluslararası Federasyon, Sporcu ve Türkiye Dopingle Mücadele 
Komisyonunu bilgilendirir. Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu, 
Uluslararası Federasyon tarafından verilen kararın, Tedavi Amaçlı Kullanım 
İstisnalarına İlişkin Uluslararası Standartlar’da belirtilen ölçütlere uygun 
olmadığına kanaat getirmesi durumunda, bildirimi takiben 21 (yirmi bir) gün 
içinde kararın gözden geçirilmesi için Dünya Dopingle Mücadele Ajansına 
başvurabilir. 

Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun, gözden geçirilmesi için kararı 
Dünya Dopingle Mücadele Ajansına götürmesi durumunda; Uluslararası 
Federasyon tarafından verilmiş olan Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) 
onayı, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı tarafından bir karar verilene kadar, 
uluslararası düzeydeki Müsabakalar ve Müsabaka Dışı Doping Kontrolleri için 
geçerli olmaya devam edecektir (fakat ulusal düzeydeki Müsabakalar için 
geçerli olmayacaktır). 

Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun, kararı Dünya Dopingle Mücadele 
Ajansına intikal ettirmemesi durumunda; Uluslararası Federasyon 
tarafından verilmiş olan Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) onayı, 21 
(yirmi bir) günlük başvuru süresinin sona ermesinin ardından ulusal 
düzeydeki Müsabakalar için de geçerli olacaktır. 

[Madde 4.4.4.2’ye ilişkin açıklama: Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) başvurularının, Uluslararası Federasyon adına Türkiye Dopingle 
Mücadele Komisyonu tarafından değerlendirebileceği konusunda Uluslararası Federasyon ve Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu 
aralarında mutabakat sağlayabilir.] 

4.4.5 Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnasının Geçerliliğinin Sona Ermesi, İptal Edilmesi veya 
Reddedilmesi 

4.4.5.1 Bu Talimat uyarınca verilen bir Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnasının (TAKİ) 
geçerliliği: a) Herhangi bir ek bildirime veya diğer resmileştirme sürecine 
gerek kalmadan tanınan geçerlilik süresi dolduğunda kendiliğinden sona 
erer, b) Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) onayını takiben Tedavi Amaçlı 
Kullanım İstisnası Kurulu (TAKİK) tarafından zorunlu kılınan gerekliliklere 
veya koşullara Sporcu tarafından en kısa süre içinde uyulmaması 
durumunda iptal edilir, c) Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) ölçütlerine 
uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda Tedavi Amaçlı Kullanım 
İstisnası Kurulu (TAKİK) tarafından iptal edilebilir veya ç) Dünya Dopingle 
Mücadele Ajansı tarafından veya itiraz üzerine incelenmesi neticesinde iptal 
edilebilir. 

4.4.5.2 Böyle bir durumda, Sporcu Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnasının (TAKİ) 
geçerliliğinin sona erdiği, geri çekildiği veya iptal edildiği tarihten önce 
verilen Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) onayı uyarınca söz konusu 
Yasaklı Madde veya Yasaklı Yöntemin Kullanımı ya da Bulundurulması ya da 
Tatbik Edilmesi ile ilgili herhangi bir Yaptırımla karşı karşıya kalmayacaktır. 
Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnasının (TAKİ) geçerliliğinin sona ermesi, geri 
çekilmesi veya iptalini takiben; Aykırı Analitik Bulgu için Sonuçların 
Değerlendirilmesine İlişkin Uluslararası Standartlar’ın 5.1.1.1 maddesi 
uyarınca yapılacak değerlendirmede, bulgunun söz konusu tarihten önce 
Yasaklı Madde veya Yasaklı Yöntem Kullanımı ile uyumlu olup olmadığı göz 
önünde bulundurulmalıdır. Eğer Aykırı Analitik Bulgu söz konusu tarihten 
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önce Yasaklı Madde veya Yasaklı Yöntem Kullanımı ile uyumlu ise dopingle 
mücadele kural ihlali iddiasında bulunulmayacaktır. 

4.4.6 Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) Kararlarının Gözden Geçirilmesi ve İtiraz 
Edilmesi 

4.4.6.1 Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun bir Tedavi Amaçlı Kullanım 
İstisnası (TAKİ) başvurusunu reddetmesi durumunda Sporcu, yalnızca 
Madde 13.2.2’de belirtilen itiraz kurulu nezdinde itiraz edebilir. 

4.4.6.2 Dünya Dopingle Mücadele Ajansı, Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu 
tarafından verilmiş bir Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnasını (TAKİ) tanımama 
yönünde bir Uluslararası Federasyonun almış olduğu ve Sporcu veya Türkiye 
Dopingle Mücadele Komisyonu tarafından kendisine intikal ettirilmiş olan bir 
kararı gözden geçirecektir. Ayrıca Dünya Dopingle Mücadele Ajansı, Tedavi 
Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) verilmesi yönünde bir Uluslararası 
Federasyonun vermiş olduğu bir kararı Türkiye Dopingle Mücadele 
Komisyonu tarafından talep edilmesi durumunda gözden geçirecektir. 
Dünya Dopingle Mücadele Ajansı, karardan etkilenen tarafların talebi 
doğrultusunda veya kendi takdir yetkisini kullanarak diğer Tedavi Amaçlı 
Kullanım İstisnası (TAKİ) kararlarını herhangi bir zamanda gözden 
geçirebilir. Gözden geçirilen Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) 
kararının, Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnalarına İlişkin Uluslararası 
Standartlar’da belirtilen ölçütleri sağlaması durumunda, Dünya Dopingle 
Mücadele Ajansı, Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) kararına müdahale 
etmez. Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) kararının ilgili ölçütlere 
uymaması durumunda ise Dünya Dopingle Mücadele Ajansı kararı iptal eder. 

[Madde 4.4.6.2’ye ilişkin açıklama: Dünya Dopingle Mücadele Ajansı: (a) Madde 4.4.8 uyarınca yapılacak herhangi bir inceleme ve (b) incelenen 
kararın inceleme neticesinde bozulması durumunda gerçekleştirilmiş olan değerlendirme için ücret talep etme hakkına sahiptir.] 

4.4.6.3 Bir Uluslararası Federasyon (veya Uluslararası Federasyon adına ilgili 
başvuruyu değerlendirmeyi kabul etmiş olması durumunda Türkiye 
Dopingle Mücadele Komisyonu) tarafından verilen, Dünya Dopingle Mücadele 
Ajansı tarafından gözden geçirilmemiş veya gözden geçirilmesine karşın 
iptali söz konusu olmamış bir Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) 
kararına, ilgili Sporcu ve/veya Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu 
tarafından yalnızca Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) nezdinde itiraz edilebilir. 

[Madde 4.4.6.3’e ilişkin açıklama: Bu tür durumlarda, itiraz edilen karar, Uluslararası Federasyonun Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) 
kararı olup, Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) kararının incelenmemesine veya (incelenmesinin ardından) Tedavi Amaçlı Kullanım 
İstisnası (TAKİ) kararının iptal edilmemesine yönelik Dünya Dopingle Mücadele Ajansının kararı değildir. Öte yandan, Dünya Dopingle 
Mücadele Ajansı kararını bildirene kadar, Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) kararına itiraz edilmesi söz konusu olmayacaktır. Her 
durumda, karar Dünya Dopingle Mücadele Ajansı tarafından incelenmiş olsun ya da olmasın, Dünya Dopingle Mücadele Ajansının gerekli 
görmesi durumunda müdahil olabilmesi için itiraza ilişkin Dünya Dopingle Mücadele Ajansına bildirim yapılması zorunludur.] 

4.4.6.4 Bir Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) kararının iptali yönünde Dünya 
Dopingle Mücadele Ajansı tarafından alınan bir karara Sporcu, Türkiye 
Dopingle Mücadele Komisyonu ve/veya karardan etkilenen Uluslararası 
Federasyon tarafından yalnızca Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) nezdinde 
itiraz edilebilir. 

4.4.6.5 Bir Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnasının (TAKİ) onaylanması/tanınması veya 
bir Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) kararının gözden geçirilmesi için 
kurallara uygun şekilde yapılmış bir başvurunun makul bir süre içinde karara 
bağlanmaması durumunda, ilgili başvuru reddedilmiş sayılır ve bu durum 
yeniden inceleme talep etme/itiraz hakkının kullanılabilmesinin önünü açar. 
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MADDE 5: DOPİNG KONTROLLERİ VE SORUŞTURMALAR 

5.1 Doping Kontrollerinin ve Soruşturmaların Amacı 

[Madde 5.1’e ilişkin açıklama: Doping Kontrollerinin dopingle mücadele amacıyla düzenlendiği durumlarda, elde edilen analitik sonuçlar ve 
veriler, Dopingle Mücadele Kuruluşunun kuralları gereğince diğer meşru amaçlar için de kullanılabilir. Detaylar için Dünya Dopingle Mücadele 
Kuralları’nın 23.2.2. maddesine ilişkin açıklamaya bakınız.] 

5.1.1 Doping Kontrolleri ve soruşturmalar, dopingle mücadele amacıyla 
gerçekleştirilebilir. Doping Kontrolleri ve soruşturmalar, Doping Kontrolü ve 
Soruşturmalara İlişkin Uluslararası Standartlar’ın hükümlerine uygun olarak yapılır. 

5.1.2 Doping Kontrolleri, Sporcu tarafından Madde 2.1 (Sporcudan Alınan Örnekte Yasaklı 
bir Maddenin veya Metabolitlerinin veya Belirteçlerinin Tespit Edilmesi) veya Madde 
2.2’nin (Yasaklı bir Madde veya Yasaklı bir Yöntemin Sporcular Tarafından Kullanılması 
veya Kullanılmaya Teşebbüs Edilmesi) ihlal edilip edilmediğinin belirlenmesi için 
analitik delil elde etmek amacıyla düzenlenir. 

5.2 Doping Kontrolü Yetkisi 

5.2.1 Madde 5.3’te belirtilen Turnuva Doping Kontrollerindeki kısıtlamalar istisna olmak 
üzere, Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu, bu Talimat’ın Giriş bölümünde (Bölüm: 
Türkiye Dopingle Mücadele Talimatı’nın Kapsamı) belirtilen tüm Sporcuları Müsabaka 
İçi ve Müsabaka Dışı Doping Kontrollerine tâbi tutma yetkisine sahiptir. 

5.2.2 Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu, Hak Mahrumiyeti Cezası devam eden 
Sporcular da dahil olmak üzere, üzerinde Doping Kontrolü yapma yetkisine sahip 
olduğu herhangi bir Sporcuyu herhangi bir zamanda ve herhangi bir yerde Örnek 
almak üzere Doping Kontrolüne tâbi tutma yetkisine sahiptir. 

[Madde 5.2.2’ye ilişkin açıklama: Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu, diğer İmza Sahipleriyle ikili veya çok taraflı sözleşmeler imzalayarak 
Doping Kontrolü düzenleme açısından ek yetkilere sahip olabilir. Sporcu, Doping Kontrolü için hazır bulunacağı, 23:00 ile 06:00 saatleri 
arasında bir 60 dakikalık zaman aralığı belirlemedikçe veya diğer bir şekilde söz konusu zaman dilimi içinde Doping Kontrolü yapılmasına rıza 
göstermedikçe, Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu, Sporcunun doping yaptığına dair ciddi ve belirli bir şüpheye sahip değilse, Sporcuyu 
bahsi geçen saatler arasında Doping Kontrolüne tâbi tutmayacaktır. Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun belirtilen zaman dilimi içinde 
Doping Kontrolü yapmak için yeterli bir şüpheye sahip olmadığına dair bir itiraz, söz konusu Doping Kontrolüne veya Doping Kontrol 
girişimine dayalı bir dopingle mücadele kural ihlaline yönelik bir savunma için dayanak oluşturmayacaktır.] 

5.2.3 Dünya Dopingle Mücadele Ajansı, Dünya Dopingle Mücadele Kuralları’nın 20.7.10. 
maddesinde belirtilen Müsabaka İçi ve Müsabaka Dışı Doping Kontrollerini yapma 
yetkisine sahiptir. 

5.2.4 Bir Uluslararası Federasyonun veya Büyük Çaplı Turnuva Düzenleyicisinin Doping 
Kontrollerinin bir kısmını yürütme yetkisini (doğrudan veya bir Ulusal Federasyon 
aracılığıyla) Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonuna vermesi veya sözleşme ile 
devretmesi durumunda, Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu ilave Örnekler 
toplayabilir veya masrafları Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonuna ait olmak üzere 
ilave analiz türlerini gerçekleştirmesi için ilgili laboratuvara talimat verebilir. İlave 
Örneklerin toplanması veya ilave analiz türlerinin gerçekleştirilmesi durumunda, 
Uluslararası Federasyon veya Büyük Çaplı Turnuva Düzenleyicisi bilgilendirilir. 

5.3 Turnuva Doping Kontrolleri 

5.3.1 Aşağıda aksi belirtilmedikçe, yalnızca tek bir kuruluş, bir Turnuva Dönemi içinde 
Turnuva Mekanlarında Doping Kontrollerinin yürütülmesinden sorumludur. 
Türkiye’de yapılan Uluslararası Turnuvalarda, Turnuvanın yönetim organı olan 
uluslararası kuruluş, Doping Kontrolü yapma yetkisine sahiptir. Türkiye’de yapılan 
Ulusal Turnuvalarda ise Doping Kontrolü yapma yetkisi, Türkiye Dopingle Mücadele 
Komisyonuna aittir. Turnuvanın yönetim organı tarafından talep edilmesi 
durumunda, Turnuva Dönemi içinde Turnuva Mekanları dışında yapılacak herhangi 
bir Doping Kontrolü, Turnuvanın yönetim organı ile koordine edilir. 

5.3.2 Doping Kontrollerini yapma yetkisine sahip olan fakat bir Turnuva kapsamında 
Doping Kontrollerinin başlatılması ve yürütülmesinden sorumlu olmayan bir 
Dopingle Mücadele Kuruluşunun, Turnuva Dönemi içinde Turnuva Mekanlarında 
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Sporculara Doping Kontrolü yapmak istemesi durumunda, söz konusu Dopingle 
Mücadele Kuruluşu, ilgili Doping Kontrollerinin yürütülmesi ve koordine edilmesi için 
izin almak amacıyla ilgili Turnuvanın yönetim organı ile görüşür. Dopingle Mücadele 
Kuruluşunun Turnuvanın yönetim organından almış olduğu yanıttan tatmin 
olmaması durumunda, Dopingle Mücadele Kuruluşu, Doping Kontrolü ve 
Soruşturmalara İlişkin Uluslararası Standartlar’da belirtilen usullere uygun olarak, 
Doping Kontrollerini yapmak ve Doping Kontrollerinin nasıl koordine edileceğini 
belirlemek için Dünya Dopingle Mücadele Ajansından izin isteyebilir. Dünya Dopingle 
Mücadele Ajansı, Turnuvanın yönetim organı ile durumu görüşmeden ve 
bilgilendirme yapmadan Doping Kontrolleri için onay vermemektedir. Dünya 
Dopingle Mücadele Ajansının kararı nihaidir ve itiraza konu edilemez. Doping 
Kontrollerini yürütme yetkisinde aksi belirtilmedikçe, bu Doping Kontrolleri, 
Müsabaka Dışı Doping Kontrolleri olarak kabul edilir. Bu türden bir Doping Kontrolüne 
yönelik Sonuçların Değerlendirilmesi süreci, Turnuvanın yönetim organının belirlemiş 
olduğu kurallarda aksi belirtilmedikçe, Doping Kontrolünü başlatmış olan Dopingle 
Mücadele Kuruluşunun sorumluluğundadır. 

[Madde 5.3.2’e ilişkin açıklama: Dünya Dopingle Mücadele Ajansı, bir Uluslararası Turnuvada Doping Kontrol faaliyetlerini başlatmak için 
girişimde bulunmadan ve söz konusu Doping Kontrollerini düzenlemesi amacıyla Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonuna onay vermeden 
önce, Turnuvanın yönetim organı olan uluslararası kuruluşa danışacaktır. Dünya Dopingle Mücadele Ajansı, bir Uluslararası Federasyona bir 
Ulusal Turnuvada Doping Kontrol faaliyetleri başlatmak için girişimde bulunmadan ve söz konusu Doping Kontrollerini düzenlemeden önce 
ise Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonuna danışacaktır. “Doping Kontrollerini başlatan ve yöneten” Dopingle Mücadele Kuruluşu, istemesi 
durumunda, sözleşme yapmak suretiyle Örnek alımı veya Doping Kontrol sürecinin diğer safhalarına ilişkin sorumluluğu bir Yetkilendirilmiş 
Üçüncü Tarafa devredebilir.] 

5.4 Doping Kontrol Gereklilikleri 

5.4.1 Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu, Doping Kontrol planlamalarını ve Doping 
Kontrollerini, Doping Kontrolü ve Soruşturmalara İlişkin Uluslararası Standartlar’a 
uygun şekilde gerçekleştirir. 

5.4.2 Doping Kontrollerinin gereksiz yere tekrar edilmesinin önüne geçilmesi ve Doping 
Kontrol faaliyetlerinin tek yerde toplanarak etkinliğinin en üst düzeye çıkarılması 
amacıyla Doping Kontrolleri, mümkün olduğunca Dopingle Mücadele Uygulama ve 
Yönetim Sistemi (ADAMS) aracılığıyla düzenlenir. 

5.5 Sporcu Bulunabilirlik Bildirimi 

5.5.1 Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu, Doping Kontrolleri ve Soruşturmalara İlişkin 
Uluslararası Standartlar'da belirtilen şekilde bulunabilirlik bilgisini vermesi gereken 
ve Madde 10.3.2'de belirtildiği şekilde Madde 2.4’ün ihlalinin doğuracağı Sonuçlara 
tâbi olacak Sporcuların yer aldığı bir Kayıtlı Doping Kontrol Havuzu oluşturmuştur. 
Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu, bu Sporcuları belirlemek ve bulunabilirlik 
bilgisini toplamak için Uluslararası Federasyonlarla iş birliği yapar. 

5.5.2 Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu, Kayıtlı Doping Kontrol Havuzunda yer alan 
Sporcuların isme göre bir listesini hazırlayarak Dopingle Mücadele Uygulama ve 
Yönetim Sisteminde (ADAMS) yayımlar. Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu, 
Sporcuları Kayıtlı Doping Kontrol Havuzuna dahil etme ölçütlerini düzenli olarak 
gözden geçirir ve gerekli gördüğü takdirde günceller. Ayrıca, havuzda yer alan her 
bir Sporcunun ilgili ölçütleri karşılamaya devam ettiğinden emin olmak amacıyla 
Kayıtlı Doping Kontrol Havuzundaki Sporcuların listesini düzenli olarak (üç aydan geç 
olmayacak şekilde) gözden geçirir. Sporcular, Kayıtlı Doping Kontrol Havuzuna dahil 
edilmeden önce ve söz konusu havuzdan çıkarıldıklarında bilgilendirilir. Bu bildirim, 
Doping Kontrolü ve Soruşturmalara İlişkin Uluslararası Standartlar'da belirtilen bilgiyi 
içerir. 

5.5.3 Bir Sporcunun hem Uluslararası Federasyonu tarafından bir Uluslararası Kayıtlı 
Doping Kontrol Havuzuna, hem de Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu tarafından 
ulusal Kayıtlı Doping Kontrol Havuzuna dahil edilmesi durumunda, Türkiye Dopingle 
Mücadele Komisyonu ve Uluslararası Federasyon, Sporcunun bulunabilirlik 
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bildirimlerinin hangi kuruluş tarafından kabul edileceğine ilişkin kendi aralarında 
mutabakata varır. Hiçbir durumda Sporcunun birden fazla kuruluşa bulunabilirlik 
bildirimi yapması gerekmeyecektir. 

5.5.4 Doping Kontrolü ve Soruşturmalara İlişkin Uluslararası Standartlar uyarınca, Kayıtlı 
Doping Kontrol Havuzundaki her Sporcu: a) Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonuna 
her üç ayda bir bulunabilirlik bildirimi yapmak, b) söz konusu bilginin her zaman 
doğru ve eksiksiz olmasını sağlamak amacıyla bu bilgiyi gerekli oldukça güncellemek 
ve c) bildirimlerinde belirtmiş olduğu yerlerde Doping Kontrolü için hazır bulunmakla 
yükümlüdür. 

5.5.5 Madde 2.4’ün amaçlarına uygun olarak, Sporcunun Doping Kontrolü ve 
Soruşturmalara İlişkin Uluslararası Standartlar’ın gerekliliklerine uymaması, 
Sonuçların Değerlendirilmesine İlişkin Uluslararası Standartlar Ek B'de tanımlandığı 
üzere, Ek B’de bahsi geçen şartların sağlanması durumunda, bir bildirim kusuru veya 
kaçırılmış Doping Kontrolü olarak değerlendirilir. 

5.5.6 Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun Kayıtlı Doping Kontrol Havuzunda yer alan 
bir Sporcu a) Komisyona sporu bıraktığına dair yazılı bir bildirimde bulunmadıkça ya 
da b) Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu Sporcuya Türkiye Dopingle Mücadele 
Komisyonunun Kayıtlı Doping Kontrol Havuzundan çıkarıldığını yazılı olarak 
bildirmedikçe, Doping Kontrolü ve Soruşturmalara İlişkin Uluslararası Standartlar 
uyarınca bulunabilirlik bildirimi konusundaki gerekliliklere uymayı sürdürmekle 
yükümlüdür. 

5.5.7 Dünya Dopingle Mücadele Ajansının ve Madde 5.2'de belirtildiği üzere söz konusu 
Sporcu üzerinde Doping Kontrolü yapma yetkisine sahip diğer Dopingle Mücadele 
Kuruluşlarının, Kayıtlı Doping Kontrol Havuzundaki Sporcunun verdiği bulunabilirlik 
bilgisine Dopingle Mücadele Uygulama ve Yönetim Sistemi (ADAMS) aracılığıyla 
erişimi bulunur. Bu bulunabilirlik bilgisi daima gizli tutulur. Bu bilgi sadece Doping 
Kontrolünün planlanması, eşgüdümü veya yürütülmesi, Sporcu Biyolojik Pasaportu 
veya diğer analitik sonuçlarla ilgili bilgi sağlanması, olası bir dopingle mücadele kural 
ihlaline ilişkin bir soruşturmaya katkıda bulunulması veya bir dopingle mücadele 
kural ihlali iddiasını desteklemek amacıyla kullanılır. Ayrıca, artık bu amaçlara hizmet 
etmediğinde, Özel Hayatın ve Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Uluslararası 
Standartlar uyarınca imha edilir. 

5.5.8 Doping Kontrolü ve Soruşturmalara İlişkin Uluslararası Standartlar’a uygun olarak; 
Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu, Kayıtlı Doping Kontrol Havuzunda yer alan 
Sporculardan daha az sıkı bulunabilirlik gerekliliklerine tâbi olan Sporcuları içeren bir 
Ulusal Doping Kontrol Havuzu oluşturmuştur. 

5.5.9 Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu, Ulusal Doping Kontrol Havuzuna alınmadan 
önce ve havuzdan çıkarıldıklarında Sporcuları bilgilendirir. Söz konusu bildirim, 
Madde 5.5.10 ve Madde 5.5.11'de belirtildiği üzere, bulunabilirlik gereklilikleri ile bu 
gerekliliklerin yerine getirilmemesi durumunda uygulanacak Yaptırımları içerir. 

5.5.10 Ulusal Doping Kontrol Havuzuna dahil edilen Sporcular, bulundukları yerlerin tespit 
edilebilmesi ve Doping Kontrolüne tâbi tutulabilmeleri için aşağıdaki bulunabilirlik 
bilgisini Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonuna vermekle yükümlüdür: a) gecelik 
konaklama adresi, b) müsabaka programı, c) düzenli antrenman faaliyetleri, ç) 
seyahatler, d) yazışma adresi ve e) kişisel elektronik-posta adresi. Bu tür 
bulunabilirlik bilgisi, Doping Kontrollerinin diğer Dopingle Mücadele Kuruluşları ile 
eşgüdüm içinde yürütülmesi adına Dopingle Mücadele Uygulama ve Yönetim Sistemi 
(ADAMS) aracılığıyla bildirilir. 

5.5.11 Sporcunun bulunabilirlik bildirimlerini Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun 
belirlediği son teslim tarihinde veya öncesinde yapmaması veya doğru bulunabilirlik 
bildiriminde bulunmaması, Sporcunun Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu 
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tarafından Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun Kayıtlı Doping Kontrol 
Havuzuna alınmasıyla sonuçlanır. 

5.5.12 Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu, Doping Kontrolü ve Soruşturmalara İlişkin 
Uluslararası Standartlar gereğince, Kayıtlı Doping Kontrol Havuzu ya da Ulusal Doping 
Kontrol Havuzunda bulunmayan Sporculardan da bulunabilirlik bildirimi yapmalarını 
talep edebilir. Bu durumda, Sporcunun bulunabilirlik bildirimlerini Türkiye Dopingle 
Mücadele Komisyonunun belirlediği son teslim tarihinde veya öncesinde yapmaması 
veya doğru bulunabilirlik bildiriminde bulunmaması, Sporcunun Türkiye Dopingle 
Mücadele Komisyonu tarafından Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun Kayıtlı 
Doping Kontrol Havuzuna alınmasıyla sonuçlanır. 

5.6 Sporu Bırakan Sporcuların Müsabakalara Geri Dönüşü 

5.6.1 Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun Kayıtlı Doping Kontrolü Havuzunda 
bulunan Uluslararası Düzeyde bir Sporcunun veya Ulusal Düzeyde bir Sporcunun, 
sporu bırakması ve sonrasında aktif spora dönmek istemesi durumunda Uluslararası 
Federasyonuna ve Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonuna 6 (altı) ay önceden yazılı 
bildirimde bulunması zorunlu olup Sporcu, Doping Kontrolleri için hazır olana kadar, 
Uluslararası Turnuvalara veya Ulusal Turnuvalara katılamaz. 

Dünya Dopingle Mücadele Ajansının; Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu ve ilgili 
Uluslararası Federasyona danışarak, bu kuralın kati suretle uygulanmasının Sporcu 
açısından açık bir şekilde haksızlığa yol açacağına kanaat getirmesi durumunda, 6 
(altı) ay önceden yazılı bildirimde bulunulması kuralına istisna getirebilir. Bu karara 
Madde 13 kapsamında itiraz edilebilir. 

Madde 5.6.1’in ihlal edilmesi suretiyle elde edilen müsabaka sonuçları, Sporcunun 
katıldığı Turnuvanın Uluslararası Turnuva ya da Ulusal Turnuva olduğunu kesin olarak 
bilmesinin mümkün olmadığını ispatladığı durumlar haricinde Geçersiz Sayılır. 

5.6.2 Bir Sporcunun Hak Mahrumiyeti Cezası devam ederken sporu bırakması durumunda, 
Sporcunun Ulusal Federasyonunu ve Hak Mahrumiyeti Cezasını uygulayan Dopingle 
Mücadele Kuruluşunu yazılı olarak bilgilendirmesi gerekir. Sporcunun müsabakalara 
katılmak suretiyle aktif spor dönmeyi istemesi durumunda, Uluslararası 
Federasyonuna ve Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonuna 6 (altı) ay önceden (veya 
altı aylık süreden uzun olması durumunda, Sporcunun sporu bıraktığı tarih itibari ile 
Hak Mahrumiyeti Ceza süresinin geçmişe kalan kısmına eşdeğer bir süre için) yazılı 
bildirimde bulunmak suretiyle Doping Kontrolleri için hazır bulunana kadar 
Uluslararası Turnuvalara veya Ulusal Turnuvalara katılamaz. 

5.7 Bağımsız Gözlemci Programı 

Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu ve Türkiye’de düzenlenen Ulusal Turnuvaların 
organizasyon komiteleri, söz konusu Turnuvalarda Bağımsız Gözlemci Programının 
yürütülmesine olanak sağlar ve gerekli yetkileri verir. 

MADDE 6: ÖRNEKLERİN ANALİZİ 

Örnekler aşağıdaki ilkelere uygun olarak analiz edilir: 

6.1 Akredite Edilmiş, Yetkilendirilmiş Laboratuvarlar ve Diğer Laboratuvarların Kullanımı 

6.1.1 Örnekler, Madde 2.1 kapsamında Aykırı Analitik Bulgunun doğrudan tespiti için, 
yalnızca Dünya Dopingle Mücadele Ajansı tarafından akredite edilmiş 
laboratuvarlarda veya Dünya Dopingle Mücadele Ajansı tarafından farklı bir şekilde 
yetkilendirilmiş laboratuvarlarda analiz edilir. Örneklerin analizi için Dünya Dopingle 
Mücadele Ajansı tarafından akredite edilmiş veya Dünya Dopingle Mücadele Ajansı 
tarafından yetkilendirilmiş hangi laboratuvarın seçileceğine yalnızca Türkiye 
Dopingle Mücadele Komisyonu karar verir. 
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[Madde 6.1.1’e ilişkin açıklama: Madde 2.1’in ihlal edilip edilmediği, yalnızca Dünya Dopingle Mücadele Ajansı tarafından akredite edilmiş veya 
Dünya Dopingle Mücadele Ajansı tarafından yetkilendirilmiş diğer bir laboratuvar tarafından Örnek analizi yapılarak kanıtlanabilir. Diğer 
Maddelere ilişkin ihlaller, sonuçlar güvenilir olduğu sürece diğer laboratuvarlardan elde edilen analitik sonuçlar kullanılarak belirlenebilir.] 

6.1.2 Madde 3.2'de belirtildiği gibi, dopingle mücadele kural ihlallerine ilişkin gerçekler 
güvenilir herhangi bir yöntemle kanıtlanabilir. Bu durum, örneğin, Dünya Dopingle 
Mücadele Ajansı tarafından akredite edilmiş veya yetkilendirilmiş laboratuvarlar 
haricinde diğer başka güvenilir laboratuvarlar tarafından gerçekleştirilen analizleri 
veya diğer adli testleri kapsar. 

6.2 Örneklerin ve Verilerin Analiz Edilme Amacı 

 Örnekler ve diğer analitik veriler veya Doping Kontrolüne ilişkin bilgi; Yasaklılar Listesi’nde yer 
alan Yasaklı Maddelerin, Yasaklı Yöntemlerin ve Dünya Dopingle Mücadele Kuralları’nın 4.5. 
maddesinde bahsi geçen izleme programı çerçevesinde Dünya Dopingle Mücadele Ajansı 
tarafından belirlenen diğer maddelerin tespit edilmesi ve/veya bir Sporcunun idrarında, 
kanında veya diğer vücut dokularında DNA veya genom haritası çıkarılması da dâhil olmak 
üzere, ilgili değişkenlerin profilini çıkarma konusunda Türkiye Dopingle Mücadele 
Komisyonuna yardımcı olması ya da dopingle mücadele kapsamında diğer herhangi bir meşru 
amaçla analiz edilir. 

[Madde 6.2’e ilişkin açıklama: Örneğin, Doping Kontrolüyle bağlantılı bilgi, Hedefe Yönelik Doping Kontrolü planlamak ve/veya Madde 2.2’ye 
ilişkin bir dopingle mücadele kural ihlali kapsamındaki bir soruşturmayı desteklemek amacıyla kullanılabilir.] 

6.3 Örnekler ve Veriler Üzerinde Araştırma 

Örnekler, ilgili analitik veriler ve Doping Kontrol bilgisi, dopingle mücadele araştırmaları 
amacıyla kullanılabilir. Ancak hiçbir Örnek, Sporcunun yazılı rızası olmadan araştırma için 
kullanılamaz. Araştırma amacıyla kullanılacak Örnekler ve ilgili analitik veriler veya Doping 
Kontrol bilgisi, öncelikle söz konusu Örnekler ve ilgili analitik veriler veya Doping Kontrol 
bilgisinin kaynağı olan belirli bir Sporcuyla ilişkilendirilmelerini önleyecek şekilde işlenir. 
Örnekler ve ilgili analitik veriler veya Doping Kontrol bilgisini içeren herhangi bir araştırma, 
Dünya Dopingle Mücadele Kuralları’nın 19. maddesinde belirtilen ilkelere uygun olarak yapılır. 

[Madde 6.3’e ilişkin açıklama: Çoğu tıbbi veya bilimsel bağlamda da bu şekilde kabul edildiği üzere; kalite kontrolü, kalite iyileştirme, yöntem 
geliştirme ve iyileştirme veya referans popülasyonları oluşturmak için Örneklerin ve ilgili bilginin kullanılması araştırma olarak 
değerlendirilmez. Bu şekilde araştırma kapsamına girmeyen amaçlarla kullanımına izin verilen Örnekler ve ilgili bilgi de Dünya Dopingle 
Mücadele Kuralları’nın 19. maddesi gereğince ve Özel Hayatın ve Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Uluslararası Standartlar’ın gerekliliklerine 
uygun olarak, öncelikle belirli bir Sporcuyla ilişkilendirilmelerini önlenecek şekilde işlenir.] 

6.4 Örnek Analizine ve Raporlanmasına İlişkin Standartlar 

Dünya Dopingle Mücadele Kuralları’nın 6.4 maddesi uyarınca, Türkiye Dopingle Mücadele 
Komisyonu, Laboratuvarlardan Örnekleri Laboratuvarlara İlişkin Uluslararası Standartlar ve 
Doping Kontrolü ve Soruşturmalara İlişkin Uluslararası Standartlar’ın 4.7. maddesine uygun 
şekilde analiz etmesini talep eder. 

Laboratuvarlar, Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu tarafından talep edilmesi durumunda 
veya kendi takdir yetkilerini kullanarak ve masraflar kendilerine ait olmak üzere, standart 
Örnek analiz menüsünde bulunmayan Yasaklı Maddeler veya Yasaklı Yöntemler için Örnekleri 
analiz edebilir. Bu analizlerden elde edilecek sonuçlar, Türkiye Dopingle Mücadele 
Komisyonuna bildirilir ve diğer her analitik sonuçta olduğu gibi aynı geçerliliğe ve Sonuçlara 
sahiptir. 

[Madde 6.4’e ilişkin açıklama: Bu maddenin amacı, dopingin en etkili ve verimli şekilde tespit edilebilmesini sağlamak amacıyla “Etkili Doping 
Kontrolü Yapma” ilkesini Örnek analiz menüsünü kapsayacak şekilde genişletmektir. Dopingle mücadele etmek için kullanılabilecek 
kaynakların sınırlı olduğu bilinmektedir ve Örnek analiz menüsünün kapsamının genişletilmesi, bazı sporlarda ve ülkelerde, analiz edilebilecek 
Örneklerin sayısını azaltabilir.] 

6.5 Sonuçların Değerlendirilmesi Sürecinin Öncesinde veya Sırasında Örneğe Uygulanacak İleri 
Analizler 

Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu, Örneğinin Madde 2.1 kapsamında bir dopingle 
mücadele kural ihlali iddiasına temel teşkil ettiğini Sporcuya resmi bir şekilde bildirmeden 
önce, laboratuvarın Örneği tekrar analiz etme veya ek analizler yapma yetkisinde hiçbir 
kısıtlaması bulunmamaktadır. Söz konusu bildirimden sonra, Türkiye Dopingle Mücadele 
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Komisyonunun Örnek üzerinde ek analizler gerçekleştirmek istemesi durumunda, bunu 
Sporcunun rızası veya yargılama organının onayı ile yapabilir. 

6.6 Örnek Sonucunun Negatif olarak Bildirildiği veya Başkaca bir Dopingle Mücadele Kural 
İhlali İddiasıyla Sonuçlanmadığı Durumda Örneğe Uygulanacak İleri Analizler 

Laboratuvarın Örnek sonucunu negatif olarak bildirmesi sonrasında veya Doping Kontrol 
Örneğinin başkaca bir dopingle mücadele kural ihlali iddiasıyla sonuçlanmadığı durumda, 
Örnek Madde 6.2’nin amacına uygun olarak saklanabilir ve yalnızca Örnek alımını başlatan ve 
yöneten Dopingle Mücadele Kuruluşunun veya Dünya Dopingle Mücadele Ajansının talebi 
üzerine herhangi bir zamanda ileri analize tâbi tutulabilir. Sporcudan Örnek alma yetkisine 
sahip diğer herhangi bir Dopingle Mücadele Kuruluşunun saklanan Örneği ileri analizlere tâbi 
tutmak istemesi durumunda, Örnek alımını başlatan ve yöneten Dopingle Mücadele 
Kuruluşunun veya Dünya Dopingle Mücadele Ajansının iznini almak koşuluyla söz konusu 
analizleri gerçekleştirebilir ve Sonuçların Değerlendirilmesi kapsamında gerekli takibi 
yapmaktan sorumlu olur. Dünya Dopingle Mücadele Ajansı veya başka bir Dopingle Mücadele 
Kuruluşu tarafından başlatılan Örnek saklama veya ileri analiz işlemlerine ilişkin masraflar, 
Dünya Dopingle Mücadele Ajansı veya söz konusu kuruluş tarafından karşılanır. Örneklerin ileri 
analizi, Laboratuvarlara İlişkin Uluslararası Standartlar’ın gerekliliklerine uygun şekilde 
gerçekleştirilir. 

6.7 A veya B Örneğinin Bölünmesi 

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı, Sonuçların Değerlendirilmesi yetkisine sahip bir Dopingle 
Mücadele Kuruluşu ve/veya Dünya Dopingle Mücadele Ajansı tarafından akredite edilmiş bir 
laboratuvarın (Dünya Dopingle Mücadele Ajansının veya Sonuçların Değerlendirilmesi yetkisine 
sahip Dopingle Mücadele Kuruluşunun onayı ile) A Örneği analizi için bölünmüş Örneğin ilk 
kısmını, sonucun teyidi için ise bölünmüş Örneğin ikinci kısmını kullanmak amacıyla A veya B 
Örneğini bölmek istemesi durumunda, Laboratuvarlara İlişkin Uluslararası Standartlar’da 
belirtilen işlemler izlenir. 

6.8  Dünya Dopingle Mücadele Ajansının Örnekleri ve Verileri Kendi Uhdesine Alma Hakkı 

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı, kendi takdir yetkisine bağlı olarak herhangi bir zamanda, 
önceden haber vererek veya vermeksizin, herhangi bir Örneği veya veriyi ve ilgili analitik 
verileri veya bir laboratuvar veya Dopingle Mücadele Kuruluşunun elinde bulundurduğu bilgiyi 
kendi uhdesine alabilir. Dünya Dopingle Mücadele Ajansının talebi üzerine, Örneği veya veriyi 
bulunduran laboratuvar veya Dopingle Mücadele Kuruluşu, Dünya Dopingle Mücadele Ajansına 
erişim vermekle ve Örneği veya veriyi fiziksel olarak teslim almasını sağlamakla yükümlüdür. 
Dünya Dopingle Mücadele Ajansı eğer Örneği veya veriyi uhdesine almadan önce laboratuvara 
veya Dopingle Mücadele Kuruluşuna önceden haber vermediyse, Örnekleri veya verileri 
uhdesine aldıktan sonra makul bir süre içinde, ilgili her bir Dopingle Mücadele Kuruluşuna ve 
laboratuvara bildirimde bulunacaktır. El konulan Örneğe veya veriye ilişkin analiz ve 
soruşturma tamamlandıktan sonra olası bir dopingle mücadele kural ihlali tespit edilmesi 
durumunda, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı, Sporcuyu Doping Kontrolüne tâbi tutma 
yetkisine sahip diğer bir Dopingle Mücadele Kuruluşundan Sonuçların Değerlendirilmesi 
sorumluluğunu üstlenmesini isteyebilir. 

[Madde 6.8’e ilişkin açıklama: Dünya Dopingle Mücadele Ajansının Örneklere veya verilere el koymasına rıza göstermemek veya reddetmek, 
Bozma, Suç Ortaklığı veya İmza Sahipleri tarafından Dünya Dopingle Mücadele Kuralları ile Uyumluluğa ilişkin Uluslararası Standartlar 
uyarınca uyumsuzluk eylemi olarak değerlendirilebilir veya Laboratuvarlara İlişkin Uluslararası Standartlar kapsamında olası bir ihlal teşkil 
edebilir. Gerekli görülmesi durumunda, el konulan Örneklerin veya verilerin ilgili ülkeden çıkışı aşamasında gecikme yaşanmaması adına 
laboratuvar ve/veya Dopingle Mücadele Kuruluşu, Dünya Dopingle Mücadele Ajansına yardımcı olmakla yükümlüdür. 

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı, Örneklere veya ilgili analitik verilere, olası bir dopingle mücadele kural ihlali, bir İmza Sahibi tarafından 
Uyumsuzluk veya diğer bir Kişi tarafından dopingle ilişkili bir eylem gerçekleştirildiği şüphesiyle bağlantılı makul bir gerekçe olmadan tek 
taraflı olarak el koymayacaktır. Bununla birlikte, makul bir gerekçe bulunup bulunmadığı kararı, Dünya Dopingle Mücadele Ajansının takdir 
yetkisine bağlıdır ve bu kararlar için itiraz yolu kapalıdır. Özellikle de makul bir gerekçe olmadığı yönündeki hiçbir iddia, bir dopingle mücadele 
kural ihlaline veya Sonuçlarına ilişkin geçerli bir savunma olarak kabul edilemez.] 

MADDE 7: SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: YÜKÜMLÜLÜK, ÖN İNCELEME, BİLDİRİM VE 
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GEÇİCİ ASKIYA ALMA 

Sonuçların Değerlendirilmesi süreci, dopingle mücadele kural ihlallerini adil, hızlı ve etkin bir şekilde çözmek 
için bu Talimat uyarınca oluşturulmuş bir süreçtir. 

7.1 Sonuçların Değerlendirilmesi Sürecini Yürütme Yükümlülüğü 

7.1.1 Bu Talimat’ın 6.6. ve 6.8. maddeleri ve Dünya Dopingle Mücadele Kuralları’nın 7.1. 
maddesinde aksi belirtilmedikçe, Sonuçların Değerlendirilmesi süreci; Örnek alım 
sürecini başlatan ve yöneten Dopingle Mücadele Kuruluşunun (Örnek alımı söz 
konusu değil ise, öncelikle Sporcu veya diğer Kişiye olası dopingle mücadele kural 
ihlaliyle ilgili bildirimde bulunan ve akabinde dopingle mücadele kural ihlaline ilişkin 
gerekli takibi gerçekleştiren Dopingle Mücadele Kuruluşunun) sorumluluğundadır ve 
bu kuruluşun usul kuralları uyarınca yürütülür. 

7.1.2 Ulusal dopingle mücadele kuralları, vatandaşlığı, ikametgahı, lisansı veya spor 
kuruluşu üyeliği bulunmaması nedeniyle bir Sporcu veya diğer Kişi üzerinde Ulusal 
Dopingle Mücadele Kuruluşunu yetkili kılmadığı durumlarda ya da Ulusal Dopingle 
Mücadele Kuruluşunun sahip olduğu yetkiyi kullanmayı reddetmesi durumunda, 
Sonuçların Değerlendirilmesi süreci, ilgili Uluslararası Federasyon veya ilgili 
Uluslararası Federasyonun yürürlükteki kuralları kapsamında Sporcu veya diğer Kişi 
üzerinde yetki sahibi olan bir üçüncü tarafça yürütülür. 

7.1.3 Sonuçların Değerlendirilmesine İlişkin Uluslararası Standartlar’da açıklandığı üzere; 
olası bulunabilirlik kusurlarıyla (bildirim kusuru veya kaçırılmış Doping Kontrolü) ilgili 
Sonuçların Değerlendirilmesi süreci, söz konusu Sporcunun bulunabilirlik 
bildirimlerini yaptığı Uluslararası Federasyon veya Türkiye Dopingle Mücadele 
Komisyonu tarafından yürütülür. Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun bir 
bildirim kusuru veya bir kaçırılmış Doping Kontrolü saptaması durumunda, söz 
konusu kusuru, diğer ilgili Dopingle Mücadele Kuruluşları için de erişilebilir olacak 
şekilde Dopingle Mücadele Uygulama ve Yönetim Sistemi (ADAMS) aracılığıyla Dünya 
Dopingle Mücadele Ajansına bildirir. 

7.1.4 Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun yetkisi altında bulunan Sporcular ve diğer 
Kişileri ilgilendiren dopingle mücadele kural ihlalleriyle ilişkili Sonuçların 
Değerlendirilmesi sorumluluğunu üstlenmesi gereken diğer durumlar, Dünya 
Dopingle Mücadele Kuralları’nın 7. maddesi uyarınca belirlenir. 

7.1.5 Dünya Dopingle Mücadele Ajansı, bazı özel durumlarda, Türkiye Dopingle Mücadele 
Komisyonundan Sonuçların Değerlendirilmesi sürecini yürütmesini talep edebilir. 
Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun Dünya Dopingle Mücadele Ajansı 
tarafından belirlenen makul süre içinde Sonuçların Değerlendirilmesi sürecini 
yürütmeyi reddetmesi durumunda, bu ret, kurallarla uyumsuzluk olarak 
değerlendirilir. Bu durumda Dünya Dopingle Mücadele Ajansı, Sporcu veya diğer Kişi 
üzerinde yetki sahibi olan diğer bir Dopingle Mücadele Kuruluşundan, gönüllü olması 
durumunda, Sonuçların Değerlendirilmesi yetkisini Türkiye Dopingle Mücadele 
Komisyonu yerine üstlenmesini talep edebilir veya böyle bir Dopingle Mücadele 
Kuruluşu bulunmuyorsa, gönüllü olan başka bir Dopingle Mücadele Kuruluşu bu 
sorumluluğu üstlenebilir. Böyle bir durumda, Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu, 
Dünya Dopingle Mücadele Ajansı tarafından seçilen diğer Dopingle Mücadele 
Kuruluşunun Sonuçların Değerlendirilmesiyle bağlantılı ortaya çıkan masrafları ve 
avukatlık ücretlerini karşılamakla yükümlüdür. Söz konusu masrafların ve avukatlık 
ücretlerinin karşılanmaması, kurallarla uyumsuzluk olarak değerlendirilir. 

7.2 Olası Dopingle Mücadele Kural İhlallerine İlişkin İnceleme ve Bildirim 

Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu herhangi bir olası dopingle mücadele kural ihlaline 
yönelik yürüttüğü incelemeyi ve buna ilişkin bildirimi, Sonuçların Değerlendirilmesine İlişkin 
Uluslararası Standartlar’a uygun şekilde gerçekleştirir. 
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7.3 Geçmiş Dopingle Mücadele Kural İhlallerinin Tespiti 

Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu, bir Sporcu veya diğer Kişiye olası bir dopingle 
mücadele kural ihlaliyle ilgili yukarıda açıklandığı şekilde bildirim yapmadan önce geçmişte 
herhangi bir dopingle mücadele kuralının ihlal edilip edilmediğini belirlemek için Dopingle 
Mücadele Uygulama ve Yönetim Sisteminde (ADAMS) yer alan bilgiyi kontrol eder, Dünya 
Dopingle Mücadele Ajansı ve diğer ilgili Dopingle Mücadele Kuruluşlarıyla iletişime geçer. 

7.4 Geçici Askıya Alma 

7.4.1 Aykırı Analitik Bulgu veya Aykırı Pasaport Bulgusu sonrasında Uygulanan Zorunlu 
Geçici Askıya Alma 

7.4.1.1 Tanımlanmış bir Madde haricindeki Yasaklı bir Maddeye veya Tanımlanmış bir 
Yöntem haricindeki Yasaklı bir Yönteme dayalı Aykırı Analitik Bulgu veya 
inceleme sürecinin tamamlanmasından sonra bir Aykırı Pasaport Bulgusu 
bildirilmesi durumunda, Talimatın 7.2. maddesi gereğince yapılacak 
inceleme ve bildirimin hemen ardından veya sonrasında mümkün olan en 
kısa süre içinde Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu tarafından Sporcuya 
Geçici Askıya Alma uygulanır. 

7.4.1.2 Zorunlu Geçici Askıya Alma, Sporcunun Dopingle Mücadele Disiplin Kuruluna 
(i) ihlalin Bulaşık bir Üründen kaynaklanmış olabileceği veya (ii) ihlalin 
Kötüye Kullanılan bir Madde ile bağlantılı olduğu ve Madde 10.2.4.1 
kapsamında ceza indirimi hakkı doğduğunu ispat edebilmesi durumunda 
kaldırılabilir. 

7.4.1.3 Sporcunun Bulaşık Ürün iddiasıyla zorunlu Geçici Askıya Almanın 
kaldırılmasına ilişkin yapmış olduğu itiraza Dopingle Mücadele Disiplin 
Kurulu tarafından ret kararı verilmesi halinde bu karara karşı itiraz edilemez. 

7.4.2 Tanımlanmış Maddelere, Tanımlanmış Yöntemlere ve Bulaşık Ürünlere ilişkin bir Aykırı 
Analitik Bulguya veya Diğer Dopingle Mücadele Kural İhlallerine Uygulanabilecek 
Tercihe Bağlı Geçici Askıya Alma 

7.4.2.1  Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu; Madde 7.4.1’in kapsamı dışında kalan 
dopingle mücadele kural ihlalleri için, Sporcunun B Örneği analiz edilmeden 
veya Madde 8’de bahsi geçen son duruşmasından önce Geçici Askıya Alma 
uygulayabilir. 

7.4.2.2 Tercihe bağlı uygulanan Geçici Askıya Alma; vaka Dopingle Mücadele 
Disiplin Kurulu tarafından Madde 8 uyarınca karara bağlanmadan önce, 
Sonuçların Değerlendirilmesine İlişkin Uluslararası Standartlar’da aksi 
belirtilmediği sürece Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun takdir 
yetkisine bağlı olarak herhangi bir zamanda kaldırılabilir. 

7.4.3 Zorunlu ve Tercihe Bağlı Geçici Askıya Almaya İlişkin Yargılanma veya İtiraz Hakkı 

7.4.3.1 Madde 7.4.1 ve 7.4.2. hükümlerine bakılmaksızın Sporcu veya diğer Kişiye a) 
Geçici Askıya Alma uygulanmadan önce veya uygulandıktan sonra makul bir 
süre içinde Geçici Askıya Almaya ilişkin bir Ön Duruşma veya b) Geçici Askıya 
Alma uygulandıktan sonra makul bir süre içinde Madde 8 uyarınca 
hızlandırılmış bir yargılama hakkı tanınmadığı sürece Geçici Askıya Alma 
uygulanamaz. 

7.4.3.2 Geçici Askıya Alma uygulanmasının kabulü veya Geçici Askıya Alma 
uygulanmasının reddi yönündeki bir karara, Madde 13.2 uyarınca 
hızlandırılmış bir süreç işletilerek itiraz edilebilir. 

7.4.4  Geçici Askıya Almanın Gönüllü Olarak Kabulü 

7.4.4.1 Sporcular, aşağıdakilerden daha geç olanından önceki bir tarihte başvuruda 
bulunmak kaydıyla; (i) B Örneğinin analiz sonucunun bildirilmesi (veya B 
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Örneğinin analiz edilmesini talep etme hakkından feragat edilmesi) 
akabinde 10 (on) gün içinde veya diğer bir dopingle mücadele kural ihlaline 
ilişkin bildirim yapıldıktan sonraki 10 (on) gün içinde veya (ii) Sporcunun 
katılacağı ilk müsabakanın düzenleneceği tarihten önce, Geçici Askıya 
Almayı kendi istekleriyle yazılı olarak kabul edebilirler. 

7.4.4.2  Diğer Kişiler de dopingle mücadele kural ihlaline ilişkin bildirimi aldıktan 
sonra 10 (on) gün içinde Geçici Askıya Almayı kendi istekleriyle yazılı olarak 
kabul edebilirler. 

7.4.4.3 Geçici Askıya Almanın gönüllü olarak kabul edilmesi durumunda Geçici 
Askıya Alma açısından, Madde 7.4.1 veya 7.4.2 kapsamında verilen bir Geçici 
Askıya Alma kararı için geçerli olan tüm koşullar yürürlüğe girer. Bununla 
birlikte, Geçici Askıya Almanın gönüllü olarak kabul edilmesinden sonra 
herhangi bir zamanda, Sporcu veya diğer Kişinin kabulü geri çekilebilir. 
Böyle bir durumda ilgili Sporcu veya diğer Kişinin Geçici Askıya Alındığı süre, 
Hak Mahrumiyeti Ceza süresinden düşülmeyecektir. 

7.4.5 Geçici Askıya Alma, A Örneğinde tespit edilen bir Aykırı Analitik Bulguya dayanılarak 
uygulanmış ve B Örneğinin analizinin Sporcu veya Türkiye Dopingle Mücadele 
Komisyonu tarafından talep edilmesi sonucunda B Örneğinin analizinin A Örneğinin 
analiz sonucunu teyit etmemesi durumunda, Sporcuya Madde 2.1’in ihlali 
gerekçesiyle Geçici Askıya Alma uygulanmaya devam edilemez. Sporcunun veya 
Sporcunun takımının Madde 2.1’in ihlali gerekçesiyle bir Turnuvadan men edilmesi ve 
sonrasında B Örneğinin analiz sonucunun A Örneğinin analiz sonucunu teyit 
etmemesi durumunda, Turnuvayı başka bir şekilde etkilemeden Sporcunun veya 
takımının Turnuvaya geri alınma olasılığının bulunması durumunda, Sporcu veya 
takım o Turnuvaya devam edebilir. 

7.4.6 Geçici Askıya Alma kararı; Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun ilgili birimleri 
tarafından toplanan delil niteliğindeki bilgi ve belgeler ile, (varsa) Sporcu veya diğer 
Kişinin beyanları esas alınarak, bu Talimat ve Sonuçların Değerlendirilmesine İlişkin 
Uluslararası Standartlar’a uygun şekilde yapılacak ön inceleme sonrasında verilir. 

7.5 Sonuçların Değerlendirilmesine İlişkin Kararlar 

7.5.1 Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun Geçici Askıya Almaya ilişkin kararları dahil 
olmak üzere Sonuçların Değerlendirilmesine ilişkin idari veya yargı kararlarının 
yalnızca belirli bir coğrafi bölge sınırları içinde veya belirli bir spor dalı için geçerli 
olduğu varsayılamaz. Söz konusu kararlar, herhangi bir sınırlama olmaksızın 
aşağıdaki hususları ele almalı ve belirlemelidir: 

a. Herhangi bir dopingle mücadele kuralının ihlal edilip edilmediği veya Geçici 
Askıya Alma uygulanması gerekip gerekmediği, söz konusu tespite dayanak 
oluşturan fiili sebepler ve hangi Maddelerin ihlal edildiği ve 

b. Madde 9 ve 10.10 kapsamında uygulanabilir olan sonuçların Geçersiz Sayılması, 
madalya veya para ödüllerinin geri alınması, uygulanacak olan Hak Mahrumiyeti 
Ceza süresi, ceza başlangıç tarihi ve Mali Yaptırımlar da dahil olmak üzere 
dopingle mücadele kural ihlal(ler)inin doğuracağı tüm Sonuçlar. 

7.5.2 Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun aldığı her karar, bir dopingle mücadele 
kuralının ihlal edilip edilmediğini ve Madde 10.1’de belirtilen, karar yetkisinin 
Turnuvanın yönetim organı olduğu Sonuçların Geçersiz Sayılması durumları hariç tüm 
Sonuçların Geçersiz Sayılmalarını kapsayacak şekilde bu ihlalden kaynaklanan tüm 
Sonuçları içermelidir. Madde 15 uyarınca, söz konusu karar ve kararın Sonuçları, tüm 
ülkelerde ve tüm spor dallarında ilave bir karara gerek duyulmaksızın kendiliğinden 
geçerlidir. 

7.5.3 Müsabaka İçi dönemde alınan bir Örnekte tespit edilen bir Aykırı Analitik Bulguya 
dayalı dopingle mücadele kural ihlalinde, Sporcunun söz konusu Müsabakada elde 
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ettiği Sonuçlar, Madde 9 kapsamında kendiliğinden Geçersiz Sayılır ve Sporcudan 
Örneğin alındığı tarih ile Hak Mahrumiyeti Cezasının infazının başladığı tarihe kadar 
Sporcunun elde ettiği tüm müsabaka sonuçları da Madde 10.10 uyarınca Geçersiz 
Sayılır. 

7.5.4 Aykırı Analitik Bulgunun bir Turnuvada düzenlenen Doping Kontrolü neticesinde 
ortaya çıkmış olması durumunda, ilgili Örneğin alındığı tarihten Sporcunun önce elde 
ettiği bireysel sonuçların Madde 10.1 uyarınca Geçersiz Sayılıp sayılmayacağına karar 
verme sorumluluğu Büyük Çaplı Turnuva Düzenleyicisine aittir. 

7.6 Sonuçların Değerlendirilme Sürecine İlişkin Kararların Bildirimi 

Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu; Sonuçların Değerlendirilmesi kapsamında alınan 
kararlarla ilgili Sporcuları, diğer Kişileri, İmza Sahiplerini ve Dünya Dopingle Mücadele Ajansını 
Madde 14 ve Sonuçların Değerlendirilmesine İlişkin Uluslararası Standartlar’da belirtildiği 
şekilde bilgilendirir. 

7.7 Aktif Sporun Bırakılması 

7.7.1 Sporcunun veya diğer Kişinin, Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun Sonuçların 
Değerlendirilmesi süreci devam ederken aktif sporu bırakması durumunda, Türkiye 
Dopingle Mücadele Komisyonu, Sonuçların Değerlendirilmesi sürecini tamamlama 
yetkisine sahiptir. 

7.7.2 Sporcunun veya diğer Kişinin herhangi bir Sonuçların Değerlendirilmesi süreci 
başlamadan önce aktif sporu bırakması ve Sporcu veya diğer Kişinin bir dopingle 
mücadele kural ihlalinde bulunduğu tarihte Türkiye Dopingle Mücadele 
Komisyonunun söz konusu Sporcu veya diğer Kişi üzerinde Sonuçların 
Değerlendirilmesi yetkisine sahip olduğu durumda, Türkiye Dopingle Mücadele 
Komisyonu, Sonuçların Değerlendirilmesine yönelik süreci yürütme yetkisine sahiptir. 

MADDE 8 – SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: DOPİNGLE MÜCADELE DİSİPLİN KURULU, 
ADİL YARGILANMA HAKKI VE YARGI KARARININ BİLDİRİMİ 

Dopingle mücadele kural ihlalinde bulunduğu iddia edilen herhangi bir Kişi için, Türkiye Dopingle Mücadele 
Komisyonu, Dünya Dopingle Mücadele Kuralları’na ve Sonuçların Değerlendirilmesine İlişkin Uluslararası 
Standartlar’a uygun olarak adil, tarafsız ve İşleyişte Bağımsız bir disiplin kurulu tarafından makul bir süre içinde 
adil bir duruşma düzenlenmesini sağlamakla yükümlüdür. 

8.1 Dopingle Mücadele Disiplin Kurulu ve Adil Yargılanma 

8.1.1 Adil, Tarafsız ve İşleyişte Bağımsız Dopingle Mücadele Disiplin Kurulu 

8.1.1.1 Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu, bu Talimat’a tâbi olan bir Sporcunun 
veya diğer Kişinin, bir dopingle mücadele kural ihlalinde bulunup 
bulunmadığına ilişkin davaya bakma, karar alma ve gerekli olması 
durumunda ilgili Yaptırımları uygulama yetkisine sahip bir Dopingle 
Mücadele Disiplin Kurulu oluşturur. 

8.1.1.2 Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu, Dopingle Mücadele Disiplin 
Kurulunun yapısını, görev süresini, üye atamalarının mesleki deneyimlerin 
dikkate alınarak yapılmasını, İşleyişte Bağımsızlığını ve yeterli düzeyde mali 
kaynak sağlanmasını, Sonuçların Değerlendirilmesine İlişkin Uluslararası 
Standartlara uygun ve çıkar çatışmasından arındırılmış olmasını sağlamakla 
yükümlüdür. 

8.1.1.3 Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun yönetim kurulu üyeleri, 
çalışanları, komisyon ve alt kurul üyeleri, danışmanları ve yetkilileri de dahil 
olmak üzere vakaların soruşturulması ve yargılama öncesi incelenmesi 
süreçlerine dahil olan herhangi bir Kişi; üye ve/veya katip/yazı işleri 
personeli (ilgili katibin müzakere sürecine ve/veya herhangi bir kararın 
hazırlanmasına müdahil olması durumunda), Dopingle Mücadele Faaliyetleri 
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ve yargılama süreçleriyle çıkar çatışması oluşturabilecek kurum ve/veya 
kurulda görev alanlar ile dopingle bağlantılı bir suçtan ötürü ceza almış veya 
spora özgü disiplin kuralları kapsamında disiplin cezası almış veya bir 
dopingle mücadele kural ihlaline dayalı ceza almış Kişiler Dopingle 
Mücadele Disiplin Kuruluna atanamaz. Bu durumun sonradan oluşması 
durumunda ilgili Kişinin üyeliği kendiliğinden düşer.  

8.1.1.4 Dopingle Mücadele Disiplin Kurulu, Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu 
Yönetim Kurulu Başkanının teklifi, Komisyon Yönetim Kurulu'nun 
değerlendirmesi ve onayı ile atanacak her biri bağımsız bir Başkan ve 9 
(dokuz) üyeden oluşur. Başkanın ve üyelerden altısının hukukçu, hukukçu 
üyelerden dördünün spor hukuk alanında deneyim kazanmış, en az 3 yıllık 
mesleki tecrübeye sahip avukat, hukukçular dışında kalan 3 (üç) üyenin de 
en az 3 (üç) yıl mesleki tecrübeye sahip, ilgili tıp alanında deneyim kazanmış, 
uzman tıp doktoru olması zorunludur. 

8.1.1.5 Her üye; hukuk, spor, tıp ve/veya bilim alanlarındaki uzmanlıkları dahil 
olmak üzere dopingle mücadele alanında sahip olmaları gereken 
deneyimleri dikkate alınarak atanır. Her üyenin görev süresi 4 (dört) yıldır 
ve her üye en fazla iki dönem için atanabilir. Üyeler istifa etmedikçe veya 
görevlerini yerine getiremeyecek boyutta sağlık sorunları yaşamadıkları 
sürece görevden alınamaz. 

8.1.1.6 Dopingle Mücadele Disiplin Kurulu, Türkiye Dopingle Mücadele 
Komisyonunun veya herhangi bir üçüncü tarafın müdahalesi olmadan 
duruşma yapma ve karar alma sürecini yürütebilecek durumda olmakla 
yükümlüdür. 

8.1.1.7  Dopingle Mücadele Disiplin Kurulunun yetkileri, hakları ve üyelerinin sahip 
olmaları gereken nitelikler ile usul kuralları ilgili talimatlarda düzenlenir. 

8.1.2 Yargılama Süreci 

8.1.2.1 Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu, bir Sporcu veya diğer Kişiye olası bir 
dopingle mücadele kural ihlaliyle ilgili bildirim yaptığında ve Sporcu veya 
diğer Kişi, Madde 8.3.1 veya Madde 8.3.2 kapsamında yargılanma hakkından 
feragat etmediğinde, vaka, Sonuçların Değerlendirilmesine İlişkin 
Uluslararası Standartlar’ın 8 ve 9. maddelerinde açıklanan ilkelere uygun 
şekilde yargılanması ve karara bağlanması için Dopingle Mücadele Disiplin 
Kuruluna sevk edilir. 

8.1.2.2 Kurul Başkanı, davayı görmek üzere 3 (üç) üyeyi (kendisi de dahil olabilir) 
atar. Davayı görecek 3 (üç) Kişiden oluşan heyetin en az 1 (bir) üyesinin 
yetkin bir avukat, birinin de yetkin bir tıp doktoru olması zorunludur. 
Vakayla bağlantılı olarak öncesinde bir Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası 
(TAKİ) başvurusu, Geçici Askıya Alma da dahil olmak üzere Sonuçların 
Değerlendirilmesine ilişkin karar veya itiraz başvurusu değerlendirme 
süreçlerine dahil olmuş hiçbir üye söz konusu vakaya atanamaz. 

8.1.2.3 Heyete Başkan atanan her üye, imzaladıkları beyanda bildirmiş oldukları 
durumlar haricinde, davanın taraflarının nezdinde tarafsızlıklarını şüpheye 
düşürme ihtimali olan, bilgisi dahilinde başka herhangi bir olgu veya durum 
bulunmadığını yazılı olarak beyan etmekle yükümlüdür. Üyeler, yargılama 
sürecinde Başkana, taraflardan herhangi biriyle ilgili olarak tarafsızlık 
ilkesine aykırı düşebilecek her durumu bildirmelidir. 

8.1.2.4 Bu Talimat’a tâbi olan Sporcular ve diğer Kişileri ilgilendiren Turnuvalarla 
bağlantılı yürütülen yargılamalar, Dopingle Mücadele Disiplin Kurulu 
tarafından uygun görülmesi durumunda hızlandırılmış olarak yürütülebilir. 
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8.1.2.5 Dopingle mücadele kural ihlaliyle ilgili bir yargılama, bir Büyük Çaplı 
Turnuvanın öncesinde Sporcunun Turnuvaya katılıp katılamayacağını 
belirleyecekse veya yargılamayla ilgili kararın bir Turnuva sırasında 
Sporcunun elde ettiği sonuçların geçerliliğini etkileyecekse ya da Sporcunun 
Turnuvaya devam katılım durumunu belirleyecekse yargılama 
hızlandırılabilir. 

8.1.2.6 Dünya Dopingle Mücadele Ajansı, Uluslararası Federasyon ve Sporcunun 
veya diğer Kişinin Ulusal Federasyonu, duruşmaya gözlemci sıfatıyla 
katılabilir. Her halükârda, Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu, devam 
eden davaların durumu ve tüm yargılamaların sonucu hakkında ilgilileri tam 
olarak bilgilendirir. 

8.2 Kararların Bildirilmesi 

8.2.1 Yargılamanın tamamlanmasının akabinde 2 (iki) hafta içinde Dopingle Mücadele 
Disiplin Kurulu tarafından Sonuçların Değerlendirilmesine İlişkin Uluslararası 
Standartlar’ın 9. maddesine uygun şekilde yazılı bir gerekçeli karar düzenlenir. Söz 
konusu gerekçeli karar asgari olarak; kararın bütün gerekçelerini, uygulanan Hak 
Mahrumiyeti Ceza süresini, ceza başlangıç tarihini, Madde 10.10 uyarınca İptal edilen 
sonuçları ve olası azami Yaptırım uygulanmamışsa buna ilişkin gerekçeleri açıkça 
içerir. 

8.2.2 Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu, kararı Sporcuya veya diğer Kişiye ve Madde 
13.2.3 uyarınca itiraz hakkına sahip olan Dopingle Mücadele Kuruluşlarına bildirir ve 
en kısa sürede Dopingle Mücadele Uygulama ve Yönetim Sistemi (ADAMS) aracılığıyla 
rapor eder. Karara, Madde 13 uyarınca itiraz edilebilir. 

8.3 Yargılanma Hakkından Vazgeçme 

8.3.1 Aleyhinde dopingle mücadele kural ihlali iddiası bulunan bir Sporcu veya diğer Kişi, 
ihlali herhangi bir zamanda kabul edebilir, yargılama hakkından açıkça vazgeçebilir 
ve Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu tarafından belirlenen Yaptırımları kabul 
edebilir. 

8.3.2 Her halükârda aleyhinde dopingle mücadele kural ihlali iddiası bulunan Sporcu veya 
diğer Kişinin iddiada bulunan Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun gönderdiği 
bildirimde belirtilen süre içinde veya bildirimde herhangi bir süre belirtilmemiş ise 
bildirimi takip eden 21 (yirmi bir) gün içinde iddiaya ilişkin herhangi bir itirazda 
bulunmaması durumunda, ihlal kabul edilmiş, yargılanma hakkından feragat edilmiş 
ve önerilen Yaptırımlar kabul edilmiş sayılır. 

8.3.3 Madde 8.3.1 ve 8.3.2’nin uygulanabilir olduğu vakalarda, Dopingle Mücadele Disiplin 
Kurulu nezdinde bir yargılama yapılması gerekmemektedir. Bunun yerine, Türkiye 
Dopingle Mücadele Komisyonu tarafından en kısa sürede Sonuçların 
Değerlendirilmesine İlişkin Uluslararası Standartlar’ın 9. maddesine uygun şekilde 
yazılı bir gerekçeli karar düzenlenir. Söz konusu karar asgari olarak; kararın bütün 
gerekçelerini, uygulanan Hak Mahrumiyeti Ceza süresini, ceza başlangıç tarihini, 
Madde 10.10 uyarınca İptal edilen sonuçları ve olası azami yaptırım uygulanmamışsa 
buna ilişkin gerekçeleri içerir. 

8.3.4 Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu, Madde 8.3.3’e göre verilen kararı, Sporcuya 
veya diğer Kişiye ve Madde 13.2.3 uyarınca itiraz hakkına sahip olan Dopingle 
Mücadele Kuruluşlarına bildirir ve en kısa sürede Dopingle Mücadele Uygulama ve 
Yönetim Sistemi (ADAMS) aracılığıyla rapor eder. Türkiye Dopingle Mücadele 
Komisyonu, kararı, Madde 14.3.2 uyarınca Kamuoyuna İlan Eder. 

8.4 Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) Nezdinde Tek Yargılama Yapılması 

Dopingle mücadele kurallarını ihlal ettiği iddia edilen Uluslararası Düzeyde Sporcuların, Ulusal 
Düzeyde Sporcuların veya diğer Kişilerin davaları; Sporcunun veya diğer Kişinin, Türkiye 
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Dopingle Mücadele Komisyonunun (Madde 7 uyarınca Sonuçların Değerlendirilmesinden 
sorumlu olduğu durumlarda) ve Dünya Dopingle Mücadele Ajansının rızasıyla, tek bir 
duruşmayla doğrudan Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) nezdinde görülebilir. 

[Madde 8.4’e ilişkin açıklama: Ulusal veya uluslararası düzeyde, davanın sonradan Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) nezdinde yeniden 
yargılamaya konu olduğu durumlarda, iki dereceli yargılama yapılması, oldukça maliyetli olabilmektedir. Bu Madde’de belirtilen tüm 
tarafların, haklarının tek yargılama aşamasında yeterli derecede korunacağına ikna olmaları durumunda Sporcu veya Dopingle Mücadele 
Kuruluşlarının 2 (iki) ayrı yargılama sebebiyle ortaya çıkacak ek masrafları üstlenmeleri gerekmemektedir. Bir Dopingle Mücadele Kuruluşu, 
Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) duruşmasına gözlemci sıfatıyla katılabilir. Madde 8.4’te belirtilen hiçbir durum, Sporcu veya diğer Kişi veya 
Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun (Sonuçların Değerlendirilmesinden sorumlu olması durumunda) anlaşmayla itiraz hakkından 
feragat etme hakkını ortadan kaldırmaz. Söz konusu feragat, yalnızca anlaşmanın tarafları için bağlayıcıdır ve Dünya Dopingle Mücadele 
Kuralları kapsamında itiraz hakkına sahip olan diğer herhangi bir kuruluş için bağlayıcı değildir.]  

MADDE 9: BİREYSEL SONUÇLARIN KENDİLİĞİNDEN İPTAL EDİLMESİ 

Bireysel Sporlarda Müsabaka İçi dönemde yapılan bir Doping Kontrolünde tespit edilen bir dopingle mücadele 
kural ihlali, ilgili Müsabakada dopingle mücadele kuralını ihlal eden Sporcunun/Sporcuların elde ettiği tüm 
sonuçların kendiliğinden İptal edilmesine ve verilen madalyaların, puanların ve ödüllerin geri alınmasına yol 
açar. 

[Madde.9’a ilişkin açıklama: Takım Sporlarında, oyuncuların aldığı bireysel ödüller geri alınacaktır. Fakat takımın Müsabaka veya Turnuva 
veya lig dışı bırakılması Madde 11’de belirtilen şekilde olacaktır. Takım Sporu olmayan ancak ödüllerin takıma verildiği sporlarda, takımdan 
bir veya daha fazla Sporcunun bir dopingle mücadele kuralını ihlal etmesi durumunda, takımın ihraç edilmesi veya diğer disiplin cezaları 
Uluslararası Federasyonun ilgili kurallarında belirtildiği şekilde uygulanır. 

Madde 9 hükümlerinin uygulanmasının kontrolü Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu tarafından yapılır ve yürütme için ilgili Ulusal Spor 
Federasyonuna ve/veya Spor Kuruluşuna ve/veya ulusal Büyük Çaplı Turnuva Düzenleyicisine bildirilir. İlgili Ulusal Federasyon ve/veya Spor 
Kuruluşunun ve/veya ulusal Büyük Çaplı Turnuva Düzenleyicisinin bildirimi takiben 7 (yedi) gün içinde iptal ve/veya geri alma işlemlerini 
sonlandırması gerekmektedir. Aksi davranış halinde ilgili Ulusal Federasyon ve /veya Spor Kuruluşu ve/veya ulusal Büyük Çaplı Turnuva 
Düzenleyicisi hakkında 12.madde hükümleri uygulanır.] 

MADDE 10: BİREYLERE UYGULANACAK YAPTIRIMLAR 

10.1 Bir Dopingle Mücadele Kuralının bir Turnuva Sırasında İhlali Durumunda Sonuçların İptal 
Edilmesi 

10.1.1 Bir Turnuva sırasında veya bu Turnuvaya bağlı olarak gerçekleşen bir dopingle 
mücadele kural ihlali durumunda, Turnuvanın kural koyucu organının kararı üzerine, 
Sporcunun bahsi geçen Turnuvada elde ettiği bireysel sonuçların tümü İptal edilir ve 
Madde 10.1.2’nin hükümleri istisna olmak üzere kendisine verilen madalyalar, 
puanlar ve ödüller geri alınır. 

Bir dopingle mücadele kuralını ihlal eden Sporcunun aynı Turnuvadaki diğer 
sonuçlarının İptal edilip edilmeyeceğine ilişkin değerlendirmede dikkate alınacak 
unsurlar, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Sporcunun dopingle mücadele kural 
ihlalinin ciddiyeti ve Sporcuya yapılan Doping Kontrolünün diğer Müsabakalarda 
negatif çıkıp çıkmaması olabilir. 

[Madde 10.1.1’e ilişkin açıklama: Madde 9 yalnızca Sporcunun Örneğinin pozitif çıktığı bir Müsabakada (örneğin 100 metre sırtüstü yüzme) 
elde ettiği sonuçları İptal ederken, bu Madde, Turnuva (Örneğin, Dünya Yüzme Şampiyonası) kapsamındaki bütün Müsabakalarda elde edilen 
bütün sonuçların İptal edilmesini öngörmektedir.] 

10.1.2 Sporcunun söz konusu ihlalde Kusurunun veya İhmalinin olmadığını kanıtlaması 
durumunda, Sporcunun ihlali gerçekleştirdiği Müsabakanın dışındaki Müsabakalarda 
elde ettiği sonuçlar Sporcunun söz konusu ihlalinden etkilenmediyse, Sporcunun 
diğer Müsabakalardan elde ettiği bireysel sonuçlar İptal edilmez. 

10.2 Yasaklı bir Madde veya Yasaklı bir Yöntemin Tespit Edilmesi, Kullanılması veya Kullanılmaya 
Teşebbüs Edilmesi veya Bulundurulması Nedeniyle Uygulanacak Hak Mahrumiyeti Cezası 

Madde 2.1, 2.2 veya 2.6’nın ihlali durumunda uygulanacak Hak Mahrumiyeti Ceza süreleri, 
Madde 10.5, 10.6 veya 10.7 hükümlerinde bahsi geçen olası cezanın iptali, indirimi veya askıya 
alınmasına bağlı olarak aşağıdaki gibidir: 

10.2.1 Aşağıdaki hallerde, Madde 10.2.4’e göre, Hak Mahrumiyeti Ceza süresi 4 (dört) yıldır: 
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10.2.1.1 Dopingle mücadele kural ihlalinin Tanımlanmış bir Maddeden veya 
Tanımlanmış bir Yöntemden kaynaklı olmamasıyla birlikte Sporcu veya diğer 
Kişinin dopingle mücadele kural ihlalinde kastının bulunmadığını 
ispatlayamadığı durumlarda. 

[Madde 10.2.1.1’e ilişkin açıklama: Sporcunun veya diğer Kişinin, Yasaklı Maddenin vücuduna nasıl girdiğine dair açıklama sunmadan dopingle 
mücadele kural ihlalinin kasıtlı olmadığını ispat edebilmesi teorik olarak mümkün olmakla birlikte, Madde 2.1 kapsamındaki bir doping 
vakasında Sporcunun Yasaklı Maddenin kaynağını ortaya koymadan ihlalin kasti olmadığını kanıtlama konusunda başarılı olma ihtimali çok 
düşüktür.] 

10.2.1.2 Dopingle mücadele kural ihlalinin Tanımlanmış bir Maddeden veya 
Tanımlanmış bir Yöntemden kaynaklanması ve Türkiye Dopingle Mücadele 
Komisyonunun dopingle mücadele kural ihlalinin kasıtlı gerçekleştiğini ispat 
edebilmesi durumunda. 

10.2.2 Madde 10.2.1’in uygulanabilir olmadığı durumlarda, Madde 10.2.4.1’de bahsi geçen 
durumlar hariç olmak üzere, Hak Mahrumiyeti Ceza süresi 2 (iki) yıldır. 

10.2.3 Madde 10.2’de kullanılan “kasıtlı” ifadesi, Sporcunun veya diğer Kişinin, bir dopingle 
mücadele kuralını ihlal ettiğini bildiği veya ilgili eylemin bir dopingle mücadele kural 
ihlali oluşturabileceği veya bir dopingle mücadele kural ihlali ile sonuçlanabileceği 
yönünde, açık bir şekilde göz ardı edilmiş, belirgin bir riskin bulunduğunu bildiği bir 
eylemde bulunduğunu ifade etmek amacıyla kullanılmaktadır. Yalnızca Müsabaka 
İçinde Yasaklı bir Madde mahiyetinde olan bir maddeden kaynaklı Aykırı Analitik 
Bulgunun yol açtığı bir dopingle mücadele kural ihlali, söz konusu maddenin 
Tanımlanmış bir Madde olması ve Sporcunun söz konusu Yasaklı Maddeyi, Müsabaka 
Dışındaki dönemde Kullandığını kanıtlayabilmesi durumunda, aksi ispat edilinceye 
kadar, söz konusu Kullanımın “kasıtlı” olmadığı varsayılır. Yalnızca Müsabaka İçinde 
Yasaklı bir Madde mahiyetinde olan bir maddeden kaynaklı bir Aykırı Analitik 
Bulgunun yol açtığı dopingle mücadele kural ihlali, söz konusu maddenin 
Tanımlanmış bir Madde dışındaki bir Yasaklı Madde olması ve Sporcunun söz konusu 
Yasaklı Maddeyi, sportif performansı ile ilgili olmayan nedenlerden ötürü Müsabaka 
Dışındaki dönemde Kullandığını kanıtlayabilmesi durumunda söz konusu Kullanım, 
“kasıtlı” olarak nitelendirilmez. 

[Madde 10.2.3'e ilişkin açıklama: Madde 10.2.3, sadece Madde 10.2'nin amaçları için uygulanacak özel bir “kasıtlı” ifadesinin tanımını 
içermektedir.] 

10.2.4 Dopingle mücadele kural ihlalinin Kötüye Kullanılan bir Maddeden kaynaklanıyor 
olması durumunda, Madde 10.2'deki diğer hükümlere bakılmaksızın, aşağıdakiler 
geçerli olacaktır: 

10.2.4.1 Sporcunun ihlalinin, maddenin ağız yoluyla alımının veya Kullanımının 
Müsabaka Dışı dönemde gerçekleştiğini ve sportif performansıyla bağlantısı 
olmadığını ispat edebilmesi durumunda, Hak Mahrumiyeti Ceza süresi 3 (üç) 
aydır. 

Bununla birlikte, Sporcu veya diğer Kişinin, Türkiye Dopingle Mücadele 
Komisyonu tarafından onaylanmış olan Kötüye Kullanılan Maddelerle 
mücadeleye yönelik bir rehabilitasyon programını tatmin edici bir şekilde 
tamamlaması durumunda, bu madde kapsamında hesaplanan Hak 
Mahrumiyeti Ceza süresi 1 (bir) aya indirilebilir. Bu maddede belirtilen Hak 
Mahrumiyeti Ceza süresine, Madde 10.6’de yer alan herhangi bir indirim 
uygulanmaz. 

[Madde 10.2.4.1'e ilişkin açıklama: Rehabilitasyon programının onaylanıp onaylanmaması ve Sporcunun veya diğer Kişinin programı tatmin 
edici bir şekilde tamamlayıp tamamlamadığına dair tespitler, tamamen Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun takdirine bağlı olarak 
yapılır. Bu madde, Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonuna, “sahte” rehabilitasyon programlarının aksine, meşru ve saygın tedavi 
programlarını belirleyerek onaylamak üzere kendi kararlarını alma yetkisi vermeyi amaçlamaktadır. Bununla birlikte, meşru rehabilitasyon 
programlarının geniş ölçüde farklılıklar gösterebileceği ve zaman içinde değişebileceği göz ününde bulundurulduğunda Dünya Dopingle 
Mücadele Ajansının kabul edilebilir rehabilitasyon programları için zorunlu ölçütler geliştirmesinin pratik olmayacağı öngörülmektedir.] 

10.2.4.2 Ağız yoluyla alım, Kullanım veya Bulundurma, Müsabaka İçi dönemde 
gerçekleşmişse ve Sporcu, ağız yoluyla alımın, Kullanımın veya 
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Bulundurmanın sportif performansıyla bağlantısı olmadığını ispat ederse, 
ağız yoluyla alım, Kullanım veya Bulundurma; Madde 10.2.1’de belirtilen 
dopingle mücadele kural ihlali kasıtlı olarak değerlendirilmez ve Madde 
10.4’de tanımlanan Ağırlaştırıcı Sebeplerin tespiti için dayanak oluşturmaz. 

10.3 Diğer Dopingle Mücadele Kural İhlallerinde Uygulanacak Hak Mahrumiyeti Cezaları 

Madde 10.2’de öngörülenlerin haricindeki ve Madde 10.6 veya 10.7 hükümlerinin 
uygulanmadığı hallerde, dopingle mücadele kural ihlallerinde uygulanacak Hak Mahrumiyeti 
Ceza süreleri aşağıdaki gibidir: 

10.3.1 Madde 2.3’ün veya Madde 2.5’in ihlali durumunda, uygulanacak Hak Mahrumiyeti 
Ceza süresi 4 (dört) yıldır. Ancak; 

a.  Sporcu Örnek alım işlemlerine katılmadığında ve dopingle mücadele kural 
ihlalinde kastının bulunmadığını ispatlayabilmesi durumunda uygulanacak 
Hak Mahrumiyeti Cezası 2 (iki) yıldır, 

b.  Diğer tüm durumlarda, Sporcu veya diğer Kişinin, Hak Mahrumiyeti Cezası 
süresinin azaltılmasını haklı gösterecek istisnai koşulları kanıtlayabilmesi 
durumunda Hak Mahrumiyeti Ceza süresi Sporcunun veya diğer Kişinin Kusur 
derecesine bağlı olarak 2 (iki) ila 4 (dört) yıl arasında olacak şekilde belirlenir 
veya 

c.  Himaye Edilen Kişiyi veya Rekreasyonel Sporcuyu ilgilendiren bir vakada, 
Himaye Edilen Kişinin veya Rekreasyonel Sporcunun Kusur derecesine bağlı 
olarak en az Hak Mahrumiyeti Cezası verilmeksizin sadece kınama cezası ile 
en fazla 2 (iki) yıla kadar Hak Mahrumiyeti Cezası verilir. 

10.3.2 Madde 2.4’ün ihlali durumunda, uygulanacak Hak Mahrumiyeti Ceza süresi 2 (iki) 
yıldır. Sporcunun Kusur derecesine bağlı olarak, 1 (bir) yıldan az olmamak kaydıyla, 
verilen cezada indirim uygulanabilir. Bu Madde’de yer alan, Hak Mahrumiyeti Ceza 
süresinin 1 (bir) ila 2 (iki) yıl aralığında belirlenebilme esnekliği, Sporcunun Doping 
Kontrolüne tâbi tutulmaktan kaçınmaya çalıştığına dair ciddi şüphe oluşturan 
davranışlarının olması veya bulunabilirlik bildirimlerinde son dakika değişiklikler 
yapması gibi durumlarda ilgili Sporculara uygulanamaz. 

10.3.3 Madde 2.7’nin veya Madde 2.8’in ihlalleri durumunda, dopingle mücadele kural 
ihlalinin ciddiyetine bağlı olarak en az 4 (dört) yıldan ömür boyu mene kadar Hak 
Mahrumiyeti Cezası verilir. Madde 2.7’nin veya Madde 2.8’in ihlalinin özellikle Himaye 
Edilen bir Kişiyle ilgili olması ciddi bir ihlal sayılır ve Sporcu Destek Personeli tarafından 
Tanımlanmış Maddelerin dışındaki Yasaklı Maddelerle gerçekleştirilen ihlaller 
durumunda, Sporcu Destek Personeline ömür boyu Hak Mahrumiyeti Cezası verilir. 
Ayrıca, Madde 2.7 veya Madde 2.8’in ciddi ihlalleri, aynı zamanda sporla ilgili 
olmayan bazı yasa ve yönetmeliklerin de ihlal edilmesi anlamına gelebilir ve bu gibi 
vakalar ilgili idari mercilere, meslek kuruluşlarına ve/veya adli makamlara bildirilir. 

[Madde 10.3.3’e ilişkin açıklama: Sporculara doping maddesi veren veya bir doping vakasını örtbas eden Kişiler, örneğinde Yasaklı Madde 
tespit edilen Sporculardan daha ağır bir şekilde cezalandırılmalıdır. Spor kuruluşlarının yetkisi genelde sportif faaliyetlerden men etme, lisans 
ve/veya üyeliğin iptali veya diğer sporla bağlantılı hakların geri alınmasıyla sınırlı olduğundan, Sporcu Destek Personelinin yetkili makamlara 
ihbar edilmesi dopingin önlenmesi açısından büyük önem arz etmektedir.] 

10.3.4 Madde 2.9’un ihlali durumunda uygulanacak Hak Mahrumiyeti Ceza süresi, en az 2 
(iki) yıldır ve ihlalin ciddiyetine bağlı olarak ömür boyu Hak Mahrumiyeti Cezasına 
kadar çıkarılabilir. 

10.3.5 Madde 2.10’un ihlali durumunda uygulanacak Hak Mahrumiyeti Ceza süresi 2 (iki) 
yıldır. Sporcunun ve diğer Kişinin Kusur derecesine ve olayın içerdiği diğer koşullara 
bağlı olarak bu cezada indirim uygulanabilir ancak indirim sonrasındaki ceza süresi 1 
(bir) yıldan az olamaz. 

[Madde 10.3.5’e ilişkin açıklama: Madde 2.10’da atıfta bulunulan “diğer Kişinin” bir tüzel Kişi olması durumunda Madde 12’de belirtilen şekilde 
cezalandırılacaktır.] 
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10.3.6 Madde 2.11’de hüküm altına alınmış olan ihlaller için Hak Mahrumiyeti Ceza süresi en 
az 2 (iki) yıldır, ancak Sporcu veya diğer Kişi tarafından gerçekleştirilen kural ihlalinin 
ciddiyetine bağlı olarak ömür boyu Hak Mahrumiyeti Cezasına kadar çıkarılabilir. 

[Madde 10.3.6'ya ilişkin açıklama: Aynı anda hem Madde 2.5'in (Doping Kontrolünün herhangi bir bölümünün Bozulması veya Bozmaya 
Teşebbüs Edilmesi) hem de Madde 2.11'in (Yetkililere Bilgi Vermek İsteyen bir Kişinin Bundan Vazgeçirilmesi veya bu Kişiye Zarar Vermek 
amacıyla bir Sporcu veya diğer Kişi tarafından Gerçekleştirilen Eylemler) ihlalini kapsayan bir eylem söz konusu olduğunda verilecek ceza, 
daha ağır yaptırımı gerektiren ihlale dayanılarak belirlenir.] 

10.4 Hak Mahrumiyeti Ceza Süresini Arttırabilecek Ağırlaştırıcı Sebepler 

Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun, Madde 2.7 (Yasa dışı Ticaretinin Yapılması veya 
Yasa dışı Ticaretini Yapmaya Teşebbüs Edilmesi), Madde 2.8 (Tatbik Edilmesi veya Tatbik 
Etmeye Teşebbüs Edilmesi), Madde 2.9 (Suç Ortaklığı veya Suç Ortaklığına Teşebbüs Edilmesi) 
veya Madde 2.11’in (Yetkililere Bilgi Vermek İsteyen bir Kişinin Bundan Vazgeçirilmesi veya bu 
Kişiye Zarar Vermek amacıyla bir Sporcu veya diğer Kişi tarafından Gerçekleştirilen Eylemler) 
ihlalleri dışında bir dopingle mücadele kural ihlalini içeren bireysel bir vakada standart 
yaptırımdan daha uzun süreyle Hak Mahrumiyeti Cezası uygulanmasını haklı kılan Ağırlaştırıcı 
Sebeplerin mevcut olduğunu tespit etmesi durumunda, Sporcu veya diğer Kişi, dopingle 
mücadele kural ihlalini bilerek işlemediğini ispat edemediği sürece, diğer durumda geçerli 
olan Hak Mahrumiyeti Ceza süresine, ihlalin ciddiyetine ve Ağırlaştırıcı Sebeplerin niteliğine 
bağlı olarak 2 (iki) yıla kadar ek Hak Mahrumiyeti Ceza süresinin eklenmesi suretiyle artırılır. 

[Madde 10.4'e ilişkin açıklama: Madde 2.7 (Yasa dışı Ticaretinin Yapılması veya Yasa dışı Ticaretini Yapmaya Teşebbüs Edilmesi), Madde 2.8 
(Tatbik Edilmesi veya Tatbik Etmeye Teşebbüs Edilmesi), Madde 2.9 (Suç Ortaklığı veya Suç Ortaklığına Teşebbüs Edilmesi) veya Madde 2.11 
(Yetkililere Bilgi Vermek İsteyen bir Kişinin Bundan Vazgeçirilmesi veya bu Kişiye Zarar Vermek amacıyla bir Sporcu veya diğer Kişi tarafından 
Gerçekleştirilen Eylemler) kapsamındaki ihlaller, Madde 10.4'ün kapsamına alınmamıştır çünkü bu ihlallere ilişkin yaptırımlar belirlenirken 
Ağırlaştırıcı Sebeplerin dikkate alınmasına olanak sağlamak amacıyla gerekli hallerde ömür boyuna kadar Hak Mahrumiyet Cezası 
uygulanabilmesi için takdir yetkisi tanınmıştır.] 

10.5 Hak Mahrumiyeti Cezasının Kusur veya İhmalin Olmaması Durumunda İptali 

Bir Sporcunun veya diğer Kişinin bir vakada Kusur veya İhmalinin Olmadığını kanıtlaması 
durumunda Hak Mahrumiyeti Cezası uygulanmaz. 

[Madde 10.5’e ilişkin açıklama: Bu Madde ve Madde 10.6.2 yalnızca yaptırımların uygulanmasına yöneliktir; bu maddeler, bir dopingle 
mücadele kuralının ihlal edilip edilmediğinin belirlenmesi için uygulanmaz. Bu maddeler yalnızca istisnai durumlarda, örneğin, bir Sporcunun 
gereken bütün özeni göstermiş olmasına karşın, bir rakibinin sabotajına maruz kaldığını kanıtlayabildiği durumda uygulanabilir. Öte yandan, 
Kusur veya İhmalin olmaması hükmü aşağıdaki koşullarda uygulanmaz: (a) yanlış etiketlenmiş veya Yasaklı Madde bulaşmış bir vitamin veya 
besin destek ürününden dolayı Doping Kontrolünün pozitif çıkması (Sporcular vücutlarına giren her şeyden sorumludur (Madde 2.1) ve besin 
destek ürünlerine Yasaklı Madde bulaşma olasılığı konusunda uyarılırlar), (b) Yasaklı bir Maddenin Sporcunun hekimi veya antrenörü 
tarafından Sporcuya bildirilmeksizin uygulanması (Sporcular kendi hekimlerini seçmekle ve kendilerine herhangi Yasaklı bir Maddenin 
verilmemesi gerektiğini hekimlerine söylemekle yükümlüdür) ve (c) Sporcunun yiyeceğinin veya içeceğinin Sporcunun eşi, antrenörü veya 
yakın çevresindeki bir Kişi tarafından sabote edilmesi (Sporcular tükettikleri her şeyden ve yiyeceklerine ve içeceklerine müdahale etme 
yetkisini verdikleri Kişilerin davranışlarından sorumludur). Ancak, belli bir vakanın kendine özgü koşullarına bağlı olarak, yukarıda atfedilen 
durumlarda Ağır Kusur veya İhmal olmadığı gerekçesiyle Madde 10.6 uyarınca ceza indirimine gidilebilir.] 

10.6 Ağır Kusur veya İhmal Olmamasına bağlı olarak Hak Mahrumiyeti Cezasının İndirilmesi 

10.6.1 Madde 2.1, 2.2 veya 2.6’in İhlali Durumunda Belirli Koşullarda Yaptırımda İndirim 

Madde 10.6.1 kapsamındaki tüm indirimler ayrı ayrı değerlendirilir ve birbirine 
eklenmez. 

10.6.1.1 Tanımlanmış Maddeler ve Tanımlanmış Yöntemler 

Dopingle mücadele kural ihlalinin Tanımlanmış bir Madde (Kötüye Kullanılan 
Maddeler dışında kalanlar) veya Tanımlanmış bir Yöntem ile gerçekleşmesi 
ve Sporcunun veya diğer Kişinin Ağır Kusur veya İhmalinin Olmadığını ispat 
etmesi durumunda uygulanacak Hak Mahrumiyeti Cezası, Sporcunun veya 
diğer Kişinin Kusur derecesine bağlı olarak, en az Hak Mahrumiyeti Cezası 
verilmeksizin kınama cezası ile en fazla iki (2) yıl süreyle Hak Mahrumiyeti 
Cezası arasında olacaktır. 

10.6.1.2 Bulaşık Ürünler 



Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu 
Türkiye Dopingle Mücadele Talimatı - 2021 
 

36 

Sporcunun veya diğer Kişinin hem Ağır Kusur veya İhmalinin Olmadığını hem 
de saptanan Yasaklı Maddenin (Kötüye Kullanılan Maddeler hariç) bir Bulaşık 
Üründen kaynaklanmış olduğunu ispatlaması durumunda uygulanacak Hak 
Mahrumiyeti Cezası, Sporcunun veya diğer Kişinin Kusur derecesine bağlı 
olarak, en az Hak Mahrumiyeti Cezası verilmeksizin kınama cezası ve en fazla 
2 (iki) yıl süreyle Hak Mahrumiyeti Cezası arasında olacaktır. 

[Madde 10.6.1.2’ye ilişkin açıklama: Bu Maddeden yararlanabilmek için, Sporcu veya diğer Kişi sadece tespit edilen Yasaklı Maddenin Bulaşık 
bir Üründen kaynaklandığını değil, aynı zamanda ayrı olarak Ağır Kusur veya İhmali Bulunmadığını da ispat etmelidir. Ayrıca, Sporcuların, 
besin destek ürünlerini risklerinin farkında olarak kullandıkları da unutulmamalıdır. Bulaşık Ürünü kullanmadan önce Sporcu yüksek düzeyde 
dikkat göstermediği sürece, Bulaşık Ürün vakalarında Ağır Kusur veya İhmal Bulunmamasına dayanılarak nadiren yaptırımda indirim 
yapılmaktadır. Sporcunun Yasaklı Maddenin kaynağını gerçekten açıklayıp açıklayamadığını değerlendirmek açısından, örneğin, Sporcunun 
Bulaşık olduğu sonradan tespit edilen ürünü Doping Kontrol formunda belirtip belirtmediğini veya Bulaşık Ürünü gerçekten kullanıp 
kullanmadığını tespit etmek önemlidir. 

Bu Madde, üretim sürecinden geçmemiş ürünler için uygulanmaz. Aykırı Analitik Bulgunun, mantıklı hiçbir insanın dopingle mücadele kural 
ihlali ile sonuçlanabileceğini öngöremeyeceği koşullarda, musluk suyu veya göl suyu gibi üretim sürecinden geçmemiş bir çevresel bulaş 
sonucu ortaya çıkmış olması durumunda, zaten Madde 10.5 kapsamında herhangi bir Ağır Kusur veya İhmal bulunmamaktadır.] 

10.6.1.3 Himaye Edilen Kişiler veya Rekreasyonel Sporcular 

Dopingle mücadele kural ihlali, Kötüye Kullanılan bir Madde ile bağlantılı 
olmayan bir dopingle mücadele kuralının Himaye Edilen bir Kişi veya 
Rekreasyonel bir Sporcu tarafından ihlal edilmesi durumunda, söz konusu 
Himaye Edilen Kişi veya Rekreasyonel Sporcunun Ağır Kusur veya İhmalinin 
Olmadığını ispat edebilmesi durumunda, Hak Mahrumiyeti Cezası, en az Hak 
Mahrumiyeti Cezası verilmeksizin kınama cezası ve en fazla 2 (iki) yıl süreyle 
Hak Mahrumiyeti Cezası arasında olacaktır. 

10.6.2 Madde 10.6.1’deki Uygulamalar haricindeki Ağır Kusur veya İhmalin Olmaması 
Durumlarında Uygulamalar 

Madde 10.6.1’in uygulanamadığı bireysel bir vakada Sporcunun veya diğer Kişinin 
Ağır Kusur veya İhmalinin Olmadığını kanıtlaması durumunda, Madde 10.7’ye göre 
yapılacak ilave indirimlere veya cezanın kaldırılmasına uygun olarak, aksi durumda 
uygulanması gereken Hak Mahrumiyeti Cezası, Sporcunun veya diğer Kişinin Kusur 
derecesine bağlı olarak azaltılabilecektir, ancak azaltılan ceza süresi, aksi durumda 
uygulanacak Hak Mahrumiyeti Ceza süresinin yarısından daha az olamaz. Aksi 
durumda uygulanacak cezanın ömür boyu Hak Mahrumiyeti Cezası olması 
durumunda, bu Madde kapsamında yapılacak indirimle uygulanacak Hak 
Mahrumiyeti Ceza süresi 8 (sekiz) yıldan daha az olamaz. 

[Madde 10.6.2’ye ilişkin açıklama: Madde 10.6.2; kastın, bir dopingle mücadele kural ihlalinin (örneğin, Madde 2.5, 2.7, 2.8, 2.9 veya 2.11) veya 
belirli bir yaptırımın (örneğin, Madde 10.2.1) bir unsuru olduğu veya Sporcu veya diğer Kişinin Kusur derecesine bağlı olarak hali hazırda belirli 
bir Hak Mahrumiyeti Cezasının öngörüldüğü Maddeler hariç olmak üzere, herhangi bir dopingle mücadele kural ihlaline uygulanabilir.] 

10.7 Kusur Haricindeki Sebeplere Bağlı olarak Hak Mahrumiyeti Cezasının Kaldırılması, 
İndirilmesi veya Askıya Alınması veya Diğer Yaptırımların Uygulanması 

10.7.1 Dünya Dopingle Mücadele Kuralları’na İlişkin İhlallerin Ortaya Çıkarılmasında ve 
Tespitinde Somut Destek Verilmesi 

[Madde 10.7.1'e ilişkin açıklama: Hatalarını kabul eden ve diğer dopingle mücadele kural ihlallerinin açığa çıkarılmasını arzu eden Sporcuların, 
Sporcu Destek Personelinin ve diğer Kişilerin sağlayacağı iş birliği, temiz spor açısından büyük önem arz etmektedir.] 

10.7.1.1 Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu; Madde 13 kapsamındaki bir itiraz 
kurulu kararı verilmeden veya itiraz başvuru süresi dolmadan önce bir 
Sporcu veya diğer Kişinin bir Dopingle Mücadele Kuruluşuna, bir adli makama 
veya profesyonel bir disiplin kuruluna Somut Destek vermiş olmasına 
dayanılarak bireysel dava kapsamında ilgili Kişiye uygulanan Yaptırımların 
(Sonuçların İptali ve zorunlu Kamuoyuna İlan Etme hariç) bir kısmını askıya 
alabilir. Bunun için, söz konusu Somut Desteğin şu koşullardan herhangi 
birini sağlaması gerekmektedir: 
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a.  Dopingle Mücadele Kuruluşunun başka bir Kişi tarafından işlenmiş bir 
dopingle mücadele kural ihlalini ortaya çıkarmasını veya ihlal 
iddiasını öne sürebilmesini sağlaması; veya 

b.  Somut Destek veren Kişinin verdiği bilgiyi Türkiye Dopingle Mücadele 
Komisyonuna veya Sonuçların Değerlendirilmesi sürecinden sorumlu 
diğer bir Dopingle Mücadele Kuruluşuna erişilebilir kılarak bu bilginin 
başka bir Kişi tarafından işlenmiş bir suçun veya mesleki kural 
ihlalinin ortaya çıkarılmasını ve tespitini sağlaması; veya 

c.  Dünya Dopingle Mücadele Ajansının; bir İmza Sahibi, Dünya Dopingle 
Mücadele Ajansı tarafından akredite edilmiş bir laboratuvar veya bir 
Sporcu biyolojik pasaport yönetim birimi (Laboratuvarlara İlişkin 
Uluslararası Standartlar’da tanımlandığı üzere) aleyhinde Dünya 
Dopingle Mücadele Kuralları, bir Uluslararası Standart veya bir Teknik 
Belgenin gerekliliklerine uymadığı gerekçesiyle bir yasal süreç 
başlatmasını sağlaması; veya 

ç.  Somut Desteğin doping haricinde sporda dürüstlüğün ihlali 
kapsamında bir ceza organı veya disiplin kurulu tarafından bir suçun 
veya mesleki ya da spor kurallarıyla ilgili bir kuralın ihlaliyle ilgili yasal 
sürecin başlatılmasını sağlaması ve bu desteğin Dünya Dopingle 
Mücadele Ajansı tarafından onaylanması. Madde 13 kapsamındaki bir 
itiraz kurulu kararı verildikten veya itiraz başvuru süresi dolduktan 
sonra, Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu, Dünya Dopingle 
Mücadele Ajansının ve ilgili Uluslararası Federasyonun da onayı ile 
aksi durumda geçerli olacak Sonuçların yalnızca bir kısmını askıya 
alabilir. 

Aksi durumda uygulanması gereken Hak Mahrumiyeti Ceza süresinin ne 
kadarlık bir kısmının askıya alınabileceği, dopingle mücadele kural ihlalinin 
ciddiyetine ve ilgili Sporcunun veya diğer Kişinin sporda dopingin 
önlenmesine, Dünya Dopingle Mücadele Kuralları’yla uyumsuzluğun ve/veya 
sporda dürüstlükle bağlantılı bir ihlalin ortaya çıkarılmasına katkı sağlamak 
üzere verdiği Somut Desteğin önem derecesine bağlıdır. Aksi durumda 
uygulanması gereken Hak Mahrumiyeti Ceza süresinin dörtte üçünden 
fazlası askıya alınamaz. Aksi durumda uygulanması gereken yaptırımın 
ömür boyu Hak Mahrumiyeti Cezası olması durumunda, bu Madde 
kapsamında infaz edilecek ceza süresi 8 (sekiz) yıldan az olamaz. Bu 
paragrafın amaçları açısından, aksi durumda geçerli olan Hak Mahrumiyeti 
Ceza süresi, bu Talimat’ın 10.9.3.2 maddesi kapsamında eklenebilecek 
herhangi bir Hak Mahrumiyeti Ceza süresini kapsamaz. 

Somut Destek vermek isteyen Sporcu veya diğer Kişi tarafından talep 
edilmesi durumunda, Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu, Sporcunun 
veya diğer Kişinin vereceği bilginin/yapacağı itirafın Dokunulmazlık Tanıma 
Anlaşması’na tâbi olmasını kabul eder. 

Sporcunun veya diğer Kişinin Yaptırımların askıya alınan kısmına gerekçe 
oluşturan iş birliğinde bulunmaya, tam ve güvenilir Somut Destek vermeye 
devam etmemesi durumunda, Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu, ilk 
başta kararlaştırılan Yaptırımları tekrar yürürlüğe koyacaktır. Türkiye 
Dopingle Mücadele Komisyonunun askıya alınmış Yaptırımları yeniden 
yürürlüğe koymaya veya koymamaya karar vermesi durumunda, söz 
konusu karara karşı, Madde 13 uyarınca itiraz etme hakkına sahip herhangi 
bir Kişi tarafından itiraz edilebilir. 

10.7.1.2 Sporcuların veya diğer Kişilerin Dopingle Mücadele Kuruluşlarına Somut 
Destek sunmalarını daha fazla teşvik etmek amacıyla, Türkiye Dopingle 
Mücadele Komisyonunun talebi üzerine veya bir dopingle mücadele kuralını 
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veya Dünya Dopingle Mücadele Kuralları’nda yer alan başkaca bir hükmü ihlal 
etmiş olan veya ihlal ettiği ileri sürülen Sporcunun veya diğer Kişinin talebi 
üzerine, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı, Madde 13’e uygun olarak verilen 
bir itiraz kurulu kararının sonrasında dahi Sonuçların Değerlendirilmesi 
sürecinin herhangi bir aşamasında, aksi durumda uygulanması gereken Hak 
Mahrumiyeti Ceza süresi ve doğacak diğer Sonuçları da dikkate alarak 
cezanın bir kısmını askıya alabilir. Dünya Dopingle Mücadele Ajansı, istisnai 
durumlarda, Somut Desteğe bağlı olarak Hak Mahrumiyeti Ceza sürelerine ve 
doğacak diğer Sonuçlara yönelik olarak bu maddede öngörülen 
sınırlamaların üzerindeki askıya alımları ve hatta hiçbir Hak Mahrumiyeti 
Cezası uygulanmamasını, zorunlu olarak Kamuoyuna İlanının iptalini ve/veya 
para ödüllerinin iade edilmemesini veya para cezalarının veya masrafların 
ödenmemesini kabul edebilir. Bu maddede belirtilen her durumda, 
Yaptırımların tekrar yürürlüğe konulabilmesi için Dünya Dopingle Mücadele 
Ajansının onayı gerekmektedir. Madde 13 hükümlerinin aksine, Madde 
10.7.1.2’e uygun olarak Dünya Dopingle Mücadele Ajansının vermiş olduğu 
kararlara itiraz edilemez. 

10.7.1.3 Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun, Somut Destek gerekçesiyle, aksi 
durumda uygulanması gereken bir yaptırımın bir kısmını askıya alması 
durumunda buna ilişkin karar, gerekçelerin de yer aldığı şekilde Madde 
13.2.3’te belirtilen itiraz etme hakkına sahip diğer Dopingle Mücadele 
Kuruluşlarına, Madde 14’te belirtilen şekilde bildirilecektir. Dünya Dopingle 
Mücadele Ajansı tarafından dopingle mücadelenin yararına olacağının 
belirlendiği özel durumlarda, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı, Türkiye 
Dopingle Mücadele Komisyonuna, Somut Destek anlaşmasının veya verilen 
Somut Desteğin kapsamının Kamuoyuna İlan Edilmesini sınırlandıran veya 
geciktiren gizlilik anlaşmaları imzalamasına yetki verebilecektir. 

10.7.2 Diğer Delillerin Mevcut Olmaması Durumunda bir Dopingle Mücadele Kural İhlalinin 
İtirafı 

Bir Sporcunun veya diğer Kişinin bir dopingle mücadele kuralını ihlal ettiğini, söz 
konusu ihlali ortaya çıkarabilecek olan Örnek alımına ilişkin bir bildirim almadan önce 
veya Madde 2.1 kapsamı dışındaki bir dopingle mücadele kural ihlali söz konusu ise, 
Madde 7’ye uygun olarak ihlale ilişkin ilk bildirimin alınmasından önce kendi isteğiyle 
itiraf etmesi ve bu itirafın, itiraf tarihinde o ihlale ilişkin tek güvenilir delil olması 
durumunda, Hak Mahrumiyeti Ceza süresinde indirime gidilebilir, ancak bu indirim 
sonrasındaki ceza süresi, aksi durumda uygulanacak olan Hak Mahrumiyeti Ceza 
süresinin yarısından az olamaz. 

[Madde 10.7.2’ye ilişkin açıklama: Bu Madde, Dopingle Mücadele Kuruluşunun farkında olmadığı bir dopingle mücadele kural ihlalini 
Sporcunun veya diğer Kişinin kendi isteğiyle itiraf etmesi durumunda uygulanması amacıyla düzenlenmiştir. Bu Madde, Sporcunun veya diğer 
Kişinin yakalanacağını anladığında suçunu itiraf etmesi durumunda uygulanmaz. Hak Mahrumiyeti Ceza süresine uygulanacak indirim oranı, 
şayet gönüllü olarak itirafta bulunmamış olsaydı Sporcunun veya diğer Kişinin yakalanma olasılığının ne kadar olduğu göz önüne alınarak 
belirlenmelidir.] 

10.7.3 Ceza İndirimi için Çoklu Gerekçelerin Uygulanması 

Madde 10.7 kapsamında bir ceza indirimine veya cezanın askıya alınmasına karar 
verilmeden önce, bir Sporcunun veya diğer Kişinin, Madde 10.5, 10.6 veya 10.7’nin 
birden fazla hükmüne göre ceza indirimi alma hakkına sahip olduğunu kanıtladığı 
durumlarda, aksi durumda uygulanması gereken Hak Mahrumiyeti Ceza süresi, 
Madde 10.2, 10.3, 10.5 ve 10.6’ya uygun olarak tespit edilir. Sporcunun veya diğer 
Kişinin, Madde 10.7 uyarınca ceza indirimine veya cezanın askıya alınma hakkına 
sahip olduğunu kanıtladığı durumlarda, Hak Mahrumiyeti Cezası indirilebilir veya 
askıya alınabilir, ancak uygulanacak Hak Mahrumiyeti Cezası aksi durumda 
uygulanması gereken ceza süresinin dörtte birinden az olamaz. 
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10.8 Sonuçların Değerlendirilmesi Sürecindeki Mutabakatlar 

10.8.1 Bildirilen dopingle mücadele kural ihlalinin Erken Kabulü ve Cezanın Kabulüne Bağlı 
Olarak Bazı Dopingle Mücadele Kural İhlalleri İçin 1 (bir) Yıl İndirim Uygulanması 

Bir Sporcu veya diğer Kişiye, Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu tarafından, 4 
(dört) yıl veya daha uzun bir süre Hak Mahrumiyeti Ceza süresi öngörülen (Madde 
10.4'te belirtilen herhangi bir Hak Mahrumiyeti Ceza süresi dahil) olası bir dopingle 
mücadele kuralı ihlali hakkında bildirim yapıldıktan sonra, dopingle mücadele kural 
ihlali iddiasına ilişkin bildirimi almasını takip eden en geç 20 (yirmi) gün içinde ilgili 
Sporcu veya diğer Kişinin ihlali ve bu madde kapsamında belirtilen Hak Mahrumiyeti 
Ceza süresini kabul etmesi durumunda, Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu 
tarafından belirtilen Hak Mahrumiyeti Ceza süresinde Sporcu veya diğer Kişi için 1 
(bir) yıl indirim yapılabilir. Sporcu veya diğer Kişinin bu Madde uyarınca 1 (bir) yıl 
indirim alması durumunda, belirlenen Hak Mahrumiyeti Ceza süresinde diğer 
herhangi bir Maddeye dayanılarak daha fazla indirim yapılamaz. 

[Madde 10.8.1'e ilişkin açıklama: Örneğin, Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu, Sporcunun anabolik steroid Kullanımı ile Madde 2.1'i ihlal 
ettiğini iddia eder ve söz konusu durumda geçerli olan 4 (dört) yıl süreyle Hak Mahrumiyeti Cezası vermek isterse, Sporcu bu Maddede 
belirtilen süre içinde, ihlali ve 3 (üç) yıl Hak Mahrumiyeti Ceza süresini kabul ederek, daha fazla indirim yapılmasına izin verilmeden tek taraflı 
olarak cezasını 3 (üç) yıla düşürebilir. Bu durumda duruşma düzenlenmesine gerek kalmadan dava karara bağlanmış olacaktır.] 

10.8.2 Vaka Çözümleme Anlaşması 

Sporcunun veya diğer Kişinin, Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu tarafından 
dopingle mücadele kural ihlali ile yüzleştirilmesinden sonra ihlali ve Türkiye Dopingle 
Mücadele Komisyonu ve Dünya Dopingle Mücadele Ajansı tarafından uygun görülen 
Sonuçları sorumluluk tamamen kendisine ait olacak şekilde kabul etmesine dayalı 
olarak; 

a. Sporcu veya diğer Kişi; Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu ve Dünya 
Dopingle Mücadele Ajansı tarafından iddia edilen dopingle mücadele kural 
ihlaline ilişkin 10.1 ila 10.7 arasındaki maddeler göz önünde bulundurularak 
yapılan değerlendirme sonucunda, ihlalin ciddiyetine, Sporcu veya diğer 
Kişinin Kusur derecesi ve Sporcunun veya diğer Kişinin ihlali ne kadar erken 
kabul ettiğine bağlı olarak Hak Mahrumiyet Ceza süresinde indirim alabilir ve 

b. Hak Mahrumiyeti Cezası, en erken Örnek alım tarihinden veya en son 
gerçekleşen dopingle mücadele kural ihlal tarihinden itibaren başlatılabilir. 
Bununla birlikte, bu Maddenin uygulandığı her durumda, Sporcu veya diğer 
Kişiye uygulanacak Hak Mahrumiyeti Ceza süresi, üzerinde anlaşmaya 
varılmış olan Hak Mahrumiyeti Ceza süresinin en az yarısı infaz edilecek 
şekilde belirlenir ve Sporcu veya diğer Kişinin yaptırımı kabul ettiği tarihten 
veya uymuş olduğu Geçici Askıya Alma kararının alındığı tarihten erken olanı 
dikkate alınarak hesaplanmaya başlanır. Dünya Dopingle Mücadele Ajansı ve 
Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun bir Vaka Çözümleme Anlaşması 
yapma veya yapmama kararı, Hak Mahrumiyeti Ceza süresinde ne kadar 
indirim yapılacağı ve Hak Mahrumiyeti Cezasının başlangıç tarihi; bir disiplin 
kurulu incelemesine veya kararına konu olamaz ve söz konusu kararlara 
Madde 13 kapsamında itiraz edilemez. 

Bir Sporcu veya başka bir Kişi tarafından bu Madde kapsamında bir vaka çözümleme 
anlaşması talep edilmesi durumunda, Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu, 
Sporcunun veya diğer Kişinin dopingle mücadele kural ihlalini Dokunulmazlık Tanıma 
Anlaşmasına tâbi olacak şekilde kabul etmesi konusunda müzakere başlatılmasına 
onay verir. 

[Madde 10.8'e ilişkin açıklama: 10. Maddede ortaya konan hafifletici veya ağırlaştırıcı sebepler, vaka çözümleme anlaşmasında belirtilen 
Sonuçlara ulaşmada dikkate alınır ve bu sözleşmenin hükümlerinin ötesinde uygulanamaz.] 

10.9 Birden Fazla İhlal 

10.9.1 İkinci veya Üçüncü Dopingle Mücadele Kural İhlali 
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10.9.1.1 Bir Sporcunun veya diğer Kişinin bir dopingle mücadele kuralını ikinci kez 
ihlal etmesi durumunda uygulanacak Hak Mahrumiyeti Cezası, aşağıdaki 
maddelerde yer alan cezaların en ağırı olacaktır: 

a. 6 (altı) ay süreyle Hak Mahrumiyeti Cezası; veya 

b. Aşağıda belirtilen aralıkta bir süreyle Hak Mahrumiyeti Cezası: 

(i) Birinci dopingle mücadele kural ihlali için uygulanmış olan Hak 
Mahrumiyeti Ceza süresi ile ikinci dopingle mücadele kural 
ihlalinin ilk ihlal olduğu varsayılarak uygulanacak ceza süresinin 
toplanmasıyla ortaya çıkan süre; ve 

(ii) İkinci dopingle mücadele kural ihlalinin ilk ihlal olduğu 
varsayılarak uygulanacak Hak Mahrumiyeti Ceza süresinin iki katı. 

Bu aralıktaki bir Hak Mahrumiyeti Ceza Süresinin kararlaştırılması 
için ikinci ihlal ile ilgili koşulların bütünü ve Sporcunun veya diğer 
Kişinin Kusur derecesi göz önünde bulundurulur. 

10.9.1.2 Üçüncü bir dopingle mücadele kural ihlali; Madde 10.5 ve 10.6 kapsamında 
Hak Mahrumiyeti Cezasının iptali veya ceza süresinin indirilmesini gerektiren 
koşulun sağlanması veya Madde 2.4’ün ihlalinden kaynaklanıyor olması 
istisna olmak üzere, her durumda ömür boyu Hak Mahrumiyeti Cezası ile 
sonuçlanır. Yukarıda belirtilen istisnai durumlarda, 8 (sekiz) yıl ile ömür 
boyu arasında Hak Mahrumiyeti Cezası uygulanır. 

10.9.1.3 Madde 10.9.1.1 ve 10.9.1.2’de belirlenen Hak Mahrumiyeti Ceza süresi, daha 
sonra Madde 10.7'nin uygulanmasıyla daha da indirilebilir. 

10.9.2 Bir Sporcunun veya diğer Kişinin Ağır Kusur veya İhmalin Olmadığını kanıtladığı bir 
dopingle mücadele kural ihlalinde, ilgili ihlal bu Madde 10.9 kapsamında olan birden 
fazla ihlal değerlendirmesinde dikkate alınmaz. Ayrıca, Madde 10.2.4.1 uyarınca ceza 
uygulanan bir dopingle mücadele kural ihlali, bu 10.9. maddenin kapsamında olan 
birden fazla ihlal değerlendirmesinde dikkate alınmaz. 

10.9.3 Olası Çoklu İhlallere İlişkin İlave Kurallar 

10.9.3.1 Madde 10.9.3.2 ve 10.9.3.3’te belirtilenler dışında, Madde 10.9 
kapsamındaki cezaların uygulanması amacına yönelik olarak, bir dopingle 
mücadele kural ihlalinin ikinci ihlal olarak sayılabilmesi ancak ilk ihlalin 
Sporcu veya diğer Kişiye 7. maddeye uygun bildirilmiş olmasından sonra 
veya Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun ilk ihlale ilişkin bildirim 
yapmak için makul girişimlerde bulunmasından sonra işlediğinin Türkiye 
Dopingle Mücadele Komisyonu tarafından ispatlanabilmesine bağlıdır. 
Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun bu durumu ispat edememesi 
durumunda, ihlaller birlikte tek ve ilk ihlal olarak sayılır ve uygulanacak 
yaptırım, Ağırlaştırıcı Sebeplere ilişkin hükümlerin uygulanması da dahil 
olmak üzere daha ağır bir yaptırımı gerektiren ihlal temel alınarak belirlenir. 
Önceki dopingle mücadele kural ihlaline dayanan tüm Müsabakalardan elde 
edilen Sonuçlar, Madde 10.10'da belirtildiği şekilde İptal edilir. 

[Madde 10.9.3.1'e ilişkin açıklama: Aynı kural, bir cezanın uygulanmasından sonra, Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun, bir dopingle 
mücadele kural ihlalinin, ilk dopingle mücadele kural ihlali bildiriminden önce yapıldığı gerçeğini ortaya çıkarması durumunda da geçerlidir- 
örneğin, Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu, cezayı, Ağırlaştırıcı Sebeplerin uygulanması da dahil olmak üzere, 2 (iki) ihlalin aynı anda 
karara bağlanması durumunda uygulanması öngörülen cezaya dayanarak belirler.] 

10.9.3.2 Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun, bir Sporcunun veya diğer Kişinin 
bildirimden önce başkaca bir dopingle mücadele kuralını ihlal ettiğini ve bu 
ihlalin bildirilmiş ilk ihlalden 12 (on iki) ay veya daha uzun bir süre öncesinde 
gerçekleştiğini tespit etmesi durumunda, sonradan tespit edilen ihlal için 
Hak Mahrumiyeti Ceza süresi, sonradan tespit edilen ihlal tek başına ilk 
ihlalmiş gibi hesaplanır ve bu Hak Mahrumiyeti Ceza süresi, daha önce 
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bildirilmiş ihlal için uygulanan Hak Mahrumiyeti Ceza süresi ile eş zamanlı 
olarak değil, ardışık olarak çekilir. Bu Madde 10.9.3.2’nin geçerli olduğu 
durumlarda, birlikte ele alınan ihlaller, Madde 10.9.1’in uygulanma 
amaçlarına uygun olarak tek bir ihlal olarak değerlendirilir. 

10.9.3.3 Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun, bir Sporcunun veya diğer Kişinin, 
temelde ileri sürülen başka bir dopingle mücadele kural ihlali nedeniyle 
Doping Kontrol süreciyle bağlantılı şekilde Madde 2.5’i ihlal ettiğini tespit 
etmesi durumunda, Madde 2.5’in ihlali tek başına ilk ihlal olarak kabul edilir 
ve bu tür bir ihlal için Hak Mahrumiyeti Ceza süresi, varsa, ihlale temel teşkil 
eden dopingle mücadele kural ihlali için uygulanan Hak Mahrumiyeti Ceza 
süresi ile eş zamanlı olarak değil, ardışık olarak çekilir. Bu Madde 10.9.3.3’ün 
geçerli olduğu durumlarda, birlikte ele alınan ihlaller, Madde 10.9.1'in 
amacına uygun olarak tek bir ihlal olarak değerlendirilir. 

10.9.3.4 Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun bir Sporcunun veya Kişinin Hak 
Mahrumiyeti Ceza süresi boyunca ikinci veya üçüncü bir dopingle mücadele 
kuralını ihlal ettiğini tespit etmesi durumunda, çoklu ihlaller için Hak 
Mahrumiyeti Ceza süreleri eş zamanlı olarak değil, ardışık olarak işler. 

10.9.4 10 (on) Yıllık bir Süre İçinde Gerçekleştirilen Çoklu Dopingle Mücadele Kural İhlalleri 

Madde 10.9’un amaçlarına uygun olarak, her bir dopingle mücadele kural ihlalinin 
çoklu ihlal kapsamında değerlendirilmesi için aynı 10 (on) yıllık dönem içinde 
gerçekleşmiş olması gerekir. 

10.10 Örnek Alımından veya bir Dopingle Mücadele Kural İhlalinden Sonra Müsabakalarda Elde 
Edilen Sonuçların İptal Edilmesi 

Alınan Örneğin pozitif olarak tespit edildiği bir Müsabakada elde edilen sonuçların Madde 9 
uyarınca kendiliğinden İptal Edilmesine ek olarak, Müsabaka İçi veya Müsabaka Dışı dönemde 
alınan Örneğin pozitif çıktığı veya diğer bir dopingle mücadele kural ihlalinin gerçekleştiği 
tarihten Geçici Askıya Almanın veya Hak Mahrumiyeti Ceza süresinin başlatılma tarihine kadar 
olan süre zarfında Sporcunun elde ettiği diğer tüm Müsabaka sonuçları, adil yargı ilkeleri 
aksini öngörmediği sürece İptal Edilir ve verilen bütün madalyalar, puanlar ve ödüller geri 
alınır. 

[Madde 10.10'a ilişkin açıklama: Bu Talimat’ın hiçbir hükmü, başka bir Kişinin dopingle mücadele kural ihlalinde bulunması nedeniyle zarar 
gören temiz Sporcuların veya diğer Kişilerin bu zararlarının tazminini söz konusu Kişiden talep etme konusunda sahip oldukları hakları 
ortadan kaldırmaz.] 

10.11 Para Ödüllerinin Cezaya Dayalı Olarak Geri Alınması 

10.11.1 Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun bir dopingle mücadele kural ihlali 
cezasına dayalı olarak verilen para ödülünü geri alması durumunda, Türkiye 
Dopingle Mücadele Komisyonu Hak Mahrumiyeti Cezası alan Sporcunun müsabakaya 
katılmamış olması durumunda ödülü hak etmiş olacak diğer Sporculara tahsis 
edilmesi ve dağıtılması için makul önlemleri alır. 

10.11.2 Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu, para ödüllerinin cezaya dayalı olarak tahsili 
için herhangi bir girişimde bulunmamayı tercih ederse, bu paranın tahsil hakkını, 
aksi durumda alması gereken Sporcu/Sporculara devredebilir. “Para ödülünü tahsis 
etmek ve dağıtmak için alınan makul önlemler”, cezaya dayalı tahsil edilecek para 
ödülünün Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu ve hak sahibi Sporcular tarafından 
üzerinde anlaşmaya varıldığı şekilde kullanımını kapsar. 

10.12 Mali Sonuçlar 

10.12.1 Bir Sporcunun ya da diğer Kişinin bir dopingle mücadele kuralını ihlal etmesi 
durumunda, Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu, orantılılık ilkesini gözeterek ve 
takdir yetkisini kullanarak; a) Hak Mahrumiyeti Cezasının infaz edilip edilmediğine 
bakılmaksızın Sporcunun ya da diğer Kişinin dopingle mücadele kural ihlali nedeniyle 
Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun yaptığı masrafların tazminine ve/veya b) 
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Azami Hak Mahrumiyeti Ceza süresinin infazına başlandığı durumlarda geçerli olmak 
kaydıyla, Sporcuya veya diğer Kişiye 20.000 Türk Lirasına kadar varan miktarlarda 
para cezası uygulanmasına karar verebilir. 

10.12.2 Para Cezası uygulanması veya Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun masraflarını 
tazmin etmesi, bu Talimat uyarınca verilmesi gereken Hak Mahrumiyeti Ceza süresini 
ya da diğer bir yaptırımı azaltmak için dayanak oluşturmaz. 

10.13 Hak Mahrumiyeti Ceza Süresinin Başlaması 

Bir Sporcunun bir dopingle mücadele kural ihlali nedeniyle halihazırda infaz edilmekte olan 
bir Hak Mahrumiyeti Cezasının olması durumda, yeni Hak Mahrumiyeti Ceza süresi geçerli Hak 
Mahrumiyeti Ceza süresinin tamamlanmasından sonraki ilk gün başlar. Bununla birlikte, 
aşağıda aksi belirtilmedikçe Hak Mahrumiyeti Ceza süresi, Hak Mahrumiyeti Cezası kararının 
verildiği tarih itibariyle veya yargılamadan feragat edilmiş olması ya da yargılamanın 
yapılmaması durumunda, Hak Mahrumiyeti Cezasının kabul edildiği veya infazına başlandığı 
tarihte başlar. 

10.13.1 Sporcudan veya diğer Kişiden Kaynaklanmayan Gecikmeler 

Yargılama sürecinde veya Doping Kontrolü sürecinin herhangi bir safhasında, 
Sporcudan veya diğer Kişiden kaynaklanmayan önemli gecikmelerin yaşanması ve 
Sporcu veya diğer Kişinin söz konusu gecikmelerin kendisinden kaynaklanmadığını 
ispat edebilmesi durumunda, Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu veya Dopingle 
Mücadele Disiplin Kurulu, mümkün olması durumunda, Hak Mahrumiyeti Ceza 
süresini öngörülenden daha erken olacak şekilde Örneğin alındığı tarihten veya 
başka bir dopingle mücadele kural ihlali söz konusuysa sonuncu ihlal tarihinden 
itibaren başlatabilir. Geçmişe dönük Hak Mahrumiyeti de dahil olmak üzere Hak 
Mahrumiyeti Ceza süresi zarfında Müsabakalardan elde edilen bütün sonuçlar İptal 
Edilir. 

[Madde 10.13.1'a ilişkin açıklama: Madde 2.1 haricindeki dopingle mücadele kural ihlallerinde, Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun, bir 
dopingle mücadele kural ihlalinin varlığını kanıtlamaya yeterli olguları tespit etmesi ve ortaya koyması için gereken süre, özellikle Sporcunun 
veya diğer Kişinin kural ihlalinin tespitini önlemeye yönelik girişimlerde bulunduğu durumlarda oldukça uzun olabilir. Bu koşullar altında, 
yaptırımın daha erken bir tarihte başlatılmasına yönelik olarak bu Maddenin sağladığı esneklik kullanılamaz.] 

10.13.2 Geçici Askıya Almanın ya da Hak Mahrumiyeti Cezasının İnfaz Edilen Kısmının Toplam 
Ceza Süresinden Düşülmesi 

10.13.2.1 Sporcuya veya diğer Kişiye Geçici Askıya Alma uygulanması durumunda, 
uygulanan Geçici Askıya Alma süresi daha sonra kesinleşmiş Hak 
Mahrumiyeti Ceza süresinden düşülür. Sporcu veya diğer Kişinin Geçici 
Askıya Alma kararına uymaması durumunda, Sporcu veya diğer Kişi, Geçici 
Askıya Alma süresinin uymuş olduğu hiçbir bir kısmı için indirim alamaz. 
Hak Mahrumiyeti Cezasının, yapılan itiraz öncesinde infazına başlanmış 
olması durumunda, söz konusu Sporcu veya diğer Kişi, infaz edilmiş Hak 
Mahrumiyeti Ceza süresinin itiraz sonrasında hükmedilen ceza süresinden 
düşülmesine hak kazanır. 

10.13.2.2 Bir Sporcunun veya diğer Kişinin Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu 
tarafından uygun görülen Geçici Askıya Almayı kendi iradesiyle yazılı olarak 
kabul etmesi ve Geçici Askıya Almaya uyması durumunda, Sporcunun veya 
diğer Kişiye uygulanan Geçici Askıya Alma süresi, daha sonra kesinleşmiş 
Hak Mahrumiyeti Ceza süresinden düşülür. Sporcunun veya diğer Kişinin 
kendi iradesiyle verdiği söz konusu yazılı kabul belgesinin bir nüshası, en 
kısa süre içinde Madde 14.1 kapsamında dopingle mücadele kural ihlali 
iddiasıyla ilgili bilgilendirilmesi gereken taraflara gönderilir. 

[Madde 10.13.2.2’ye ilişkin açıklama: Geçici Askıya Almanın bir Sporcu tarafından kendi iradesiyle yazılı olarak kabul edilmesi, Sporcu 
tarafından yapılmış bir itiraf sayılmaz ve hiçbir şekilde Sporcu aleyhinde bir değerlendirme yapma amacıyla kullanılamaz.] 

10.13.2.3 Geçici Askıya Almanın veya gönüllü olarak kabul edilen Geçici Askıya 
Almanın başlangıç tarihinden önceki bir tarihte Sporcunun müsabakalara 
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katılmaması veya takımla olan ilişkisinin askıya alınmış olması durumunda 
oluşacak süreler, kesinleşmiş Hak Mahrumiyeti Ceza süresinden düşülmez. 

10.13.2.4 Takım Sporlarında, bir takıma Hak Mahrumiyeti Cezası uygulanması 
durumunda, adil yargılama ilkeleri aksini gerektirmedikçe, Hak 
Mahrumiyeti Cezası, Hak Mahrumiyeti Cezasına hükmedilen nihai yargı 
kararının alındığı tarihte veya yargılanmadan feragat edilmiş olması 
durumunda Hak Mahrumiyeti Cezasının takım tarafından kabul edildiği 
veya başkaca uygulandığı tarihte başlar. Takıma uygulanan Geçici Askıya 
Alma süresi, zorunlu veya gönüllü olarak uygulandığına bakılmaksızın, 
kesinleşmiş olan toplam Hak Mahrumiyeti Ceza süresinden düşülür. 

10.14 Hak Mahrumiyeti Ceza Süresince veya Geçici Askıya Alma Süresince Geçerli Olacak Durum 

10.14.1 Hak Mahrumiyeti Ceza Süresince veya Geçici Askıya Alma Süresince Spora Katılımın 
Yasaklanması 

Hak Mahrumiyeti Cezası almış veya Geçici Askıya Almaya tâbi olan Sporcular ve diğer 
Kişiler, söz konusu Hak Mahrumiyeti Cezası veya Geçici Askıya Alma süresi sona 
erinceye kadar herhangi bir İmza Sahibi, İmza Sahibine üye kuruluş veya bir kulüp 
veya İmza Sahibine üye kuruluşa üye olan kuruluştan herhangi biri tarafından veya 
herhangi bir profesyonel lig tüzel kişiliği veya herhangi bir uluslararası ya da ulusal 
düzeyde Turnuva tüzel kişiliği tarafından izin verilen veya düzenlenen hiçbir 
Müsabakaya veya onaylanmış dopingle mücadele Eğitim veya rehabilitasyon 
programları hariç hiçbir faaliyete veya devlet kurumlarının maddi destek verdiği üst 
düzeydeki ya da ulusal düzeydeki hiçbir spor etkinliğine hiçbir sıfatla katılamaz. 

4 (dört) yıldan daha uzun süreli Hak Mahrumiyeti Cezası almış olan bir Sporcu veya 
diğer Kişi, cezasının 4 (dört) yılını tamamladıktan sonra, Dünya Dopingle Mücadele 
Kuralları’na uyumluluk konusunda İmza Sahibi ya da İmza Sahibi kuruluşun üyesi 
yetkisine tâbi olmayan yerel müsabakalara, sadece Sporcu olarak katılabilir, ancak 
söz konusu yerel spor müsabakasının Sporcuya veya diğer Kişiye bir ulusal 
şampiyonaya veya Uluslararası Turnuvaya katılma (veya katılmak için puan toplama) 
olanağını doğrudan ya da dolaylı yoldan sağlamaması ve Sporcu veya diğer Kişinin 
hiçbir sıfatla Himaye Edilen Kişilerle çalışmaması gerekir. 

Hak Mahrumiyeti Cezası almış olan bir Sporcu veya diğer Kişi, söz konusu Hak 
Mahrumiyeti Ceza süresi boyunca Doping Kontrolü ve bulunabilirlik bilgisinin 
paylaşılması konusunda Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu tarafından belirlenen 
tüm gerekliliklere tâbi olmaya devam eder. 

[Madde 10.14.1’e ilişkin açıklama: Örneğin, Madde 10.14.2’ye göre, Hak Mahrumiyeti Cezası almış olan bir Sporcu, bağlı olduğu Ulusal 
Federasyon veya bahsi geçen Ulusal Federasyona kayıtlı olan kulübü tarafından düzenlenen veya bir devlet kurumu tarafından finanse edilen 
herhangi bir hazırlık kampına, sportif etkinliğe veya antrenmana katılamaz. Ayrıca, Hak Mahrumiyeti Cezası almış olan bir Sporcu, İmza Sahibi 
olmayan profesyonel lig tüzel kişiliğinin (örneğin, Ulusal Hokey Ligi, Ulusal Basketbol Ligi vs.) müsabakalarında, İmza Sahibi Olmayan 
Uluslararası ve Ulusal Turnuva Düzenleyicilerinin Turnuvalarında Müsabakaya katılamaz. Müsabakaya katılması durumunda Madde 10.14.3’ün 
hükümleri uygulanır. “Faaliyet” tanımı örneğin; bu Maddede belirtilen bir kuruluşun bir memuru, yöneticisi, çalışanı veya gönüllüsü olarak 
hizmet verilmesi gibi idari faaliyetleri de kapsamaktadır. Bir spor dalında uygulanan Hak Mahrumiyeti Cezası, diğer tüm spor dallarında da 
geçerlidir (Kararların Kendiliğinden Bağlayıcılığı başlıklı Madde 15.1’e bakınız). Hak Mahrumiyeti Cezası infaz edilmekte olan bir Sporcunun 
veya başka bir Kişinin, Hak Mahrumiyeti Ceza süresi boyunca herhangi bir zamanda herhangi bir şekilde Sporcu Destek Personeli olarak görev 
yapması veya antrenörlük yapması yasaktır ve bu durum başka bir Sporcu açısından Madde 2.10’un ihlaline neden olabilir. Hak Mahrumiyeti 
Ceza Süresi boyunca elde edilen herhangi bir derece, Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu veya Türkiye'deki Ulusal Federasyonlar 
tarafından hiçbir amaçla tanınamaz.] 

10.14.2 Antrenmanlara Dönüş 

Madde 10.14.1’e istisna teşkil edecek şekilde, bir Sporcu, aşağıda belirtilen sürelerin 
kıyasla kısa olanı zarfında bir takımla antrenmanlara dönebilir veya bir kulübün ya 
da Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun yetkisini tanıyan diğer bir üye 
kuruluşun veya diğer bir İmza Sahibine üye kuruluşun sahip olduğu tesisleri 
kullanabilir: 

a.  Sporcunun Hak Mahrumiyeti Ceza süresinin son iki ayı veya 
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b.  Uygulanan Hak Mahrumiyeti Ceza süresinin son dörtte birlik kısmı. 

[Madde 10.14.2’ye ilişkin açıklama: Pek çok Takım Sporunda ve bazı bireysel sporlarda (örneğin, kayakla atlama ve cimnastik), bir 
Sporcunun tek başına antrenman yapması, infaz edilmekte olan Hak Mahrumiyeti Cezası sona erdikten sonra katılacağı müsabakalara 
hazır hale gelmesi için yeterli değildir, Hak Mahrumiyeti Cezası almış bir Sporcu, bu maddede bahsi geçen hazırlık sürecinde, antrenmanlar 
haricinde hiçbir müsabakaya veya Madde 10.14.1’de belirtilen hiçbir faaliyete katılamaz.]  

10.14.3 Hak Mahrumiyeti Ceza Süresince veya Geçici Askıya Alma Süresince Spora Katılım 
Yasağının İhlali 

Hak Mahrumiyeti Cezası almış olan bir Sporcu veya diğer Kişinin cezasının infaz 
edildiği süre içinde Madde 10.14.1’de belirtilen yasağı ihlal ederek bir Müsabakaya 
katılması durumunda, o Müsabakada Sporcunun veya diğer Kişinin elde ettiği 
sonuçlar İptal Edilir ve esas Hak Mahrumiyeti Ceza süresine eşit yeni Hak Mahrumiyeti 
Ceza süresi, esas Hak Mahrumiyeti Ceza süresinin sonuna eklenir. Yeni Hak 
Mahrumiyeti Ceza süresi, hiçbir Hak Mahrumiyeti Cezası uygulanmayarak kınama 
cezası verilmesi de dahil olmak üzere, Sporcunun veya diğer Kişinin Kusur derecesine 
ve diğer koşullara göre değiştirilebilir. Bir Sporcunun veya diğer Kişinin spora katılım 
yasağını ihlal edip etmediğine ve Hak Mahrumiyeti Ceza süresi eklenip 
eklenmeyeceğine, yürütmüş olduğu Sonuçların Değerlendirilmesi süreci neticesinde 
ilk Hak Mahrumiyeti Ceza süresinin uygulanmasını sağlamış olan Dopingle Mücadele 
Kuruluşu karar verir. Bu karara Madde 13’e uygun olarak itiraz edilebilir. 

Madde 10.14.1'de açıklanan Geçici Askıya Alma sırasındaki spora katılım yasağını ihlal 
eden bir Sporcunun veya diğer Kişinin, Geçici Askıya Alındığı süre Hak Mahrumiyeti 
Ceza süresinden düşülmez ve söz konusu katılım neticesinde elde ettiği sonuçlar 
Geçersiz Sayılır. 

Bir Sporcu Destek Personelinin veya diğer Kişinin, bir başka Kişinin söz konusu Hak 
Mahrumiyeti Ceza süresi veya Geçici Askıya Alma süresi içinde katılım yasağını ihlal 
etmesine yardımcı olması durumunda, Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu, söz 
konusu yardım için Madde 2.9’un ihlaline ilişkin Yaptırımları uygular. 

10.14.4 Hak Mahrumiyeti Ceza süresince Mali Yardımlardan Yoksun Bırakma 

Ayrıca, Madde 10.5 veya 10.6’da hüküm altına alındığı üzere indirime gidilmiş cezalar 
dışındaki dopingle mücadele kural ihlallerinde, Türkiye Dopingle Mücadele 
Komisyonu, Devlet, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Türkiye Paralimpik Komitesi ve 
Ulusal Federasyonlar tarafından ilgili Kişiye yapılan, sporla bağlantılı her türlü mali 
destek veya sporla bağlantılı yardımların tamamı veya bir kısmı durdurulur. 

10.15 Yaptırımların Kendiliğinden Yayımlanması 

Her yaptırımın Madde 14.3’te hüküm altına alındığı şekliyle zorunlu olan kısmı, bunun için 
ayrıca bir karara ihtiyaç duyulmaksızın yayımlanır. 

MADDE 11: TAKIMLARA UYGULANACAK YAPTIRIMLAR 

11.1 Takım Sporlarında Doping Kontrolleri 

Bir Turnuvaya katılan bir takımın birden (1) fazla oyuncusunun dopingle mücadele kural 
ihlalinde bulunduğunun Madde 7 kapsamında saptanması durumunda, Türkiye Dopingle 
Mücadele Komisyonu ilgili takımı Turnuva Döneminde Hedefe Yönelik Doping Kontrolüne tâbi 
tutabilir. Ayrıca Turnuvanın düzenleyicisi ve kural koyucusu da ilgili takımın Turnuva 
Döneminde Hedefe Yönelik Doping Kontrolüne tâbi tutulması konusunda Türkiye Dopingle 
Mücadele Komisyonundan talepte bulunabilir. 

11.2 Takım Sporlarında Uygulanacak Yaptırımlar 

Bir takımın ikiden (2) fazla oyuncusunun bir Turnuva Döneminde dopingle mücadele kural 
ihlalinde bulunduklarının tespit edilmesi durumunda, Turnuvanın kural koyucusu, dopingle 
mücadele kural ihlalinde bulunan Sporculara uygulanacak Yaptırımların yanı sıra, takıma da 
puanlarının silinmesi, Müsabakadan veya Turnuvadan ihraç etme, para cezası ve bunlarla 
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sınırlı olmayacak şekilde başkaca cezaları verir ve buna temel oluşturacak yasal düzenlemeyi 
yapar. 

11.3 Turnuvanın Kural Koyucusu Takım Sporları için Daha Ağır Yaptırımlar Öngörebilir 

Turnuvanın kural koyucusu, Turnuva ile ilgili olarak Takım Sporları için Madde 11.2’de 
belirtilenlerden daha ağır Yaptırımlar öngörebilir. 

[Madde 11.3’e ilişkin açıklama: Örneğin, Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Olimpiyat Oyunları sırasında daha az sayıdaki 
dopingle mücadele kural ihlali sebebiyle bir takımın Olimpiyat Oyunlarından ihraç edilmesini gerektiren kurallar 
koyabilir.] 

MADDE 12: TÜRKİYE DOPİNGLE MÜCADELE KOMİSYONU TARAFINDAN DİĞER SPOR 
KURULUŞLARINA UYGULANACAK YAPTIRIMLAR 

Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun üzerinde yetkiye sahip olduğu Türkiye'deki bir Ulusal Federasyonun 
veya Türkiye'deki herhangi bir spor tüzel kişiliğinin; söz konusu kuruluşun bünyesinde veya organın yetki alanı 
çerçevesinde bu Talimat’a uymadığı, yürürlüğe koymadığı, uygulamadığı veya onamadığının Türkiye Dopingle 
Mücadele Komisyonu tarafından belirlendiği durumlarda, Devlet, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden ve/veya 
Uluslararası Federasyonlardan aşağıdaki ek disiplin işlemlerini uygulamasını talep edebilir: 

12.1 Söz konusu kuruluşların veya spor organlarının tüm üyelerini veya bir grup üyesini, gelecekte 
gerçekleşecek belirli Turnuvalardan veya belirli bir süre kapsamında gerçekleşmesi planlanan 
tüm Turnuvalardan men etmek, 

12.2 Kuruluş veya organın tanınması, üyelerinin Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun 
faaliyetlerine katılım hakkı ve/veya kuruluş veya organa para cezası verilmesi açısından 
aşağıdakilere dayanılarak ek disiplin cezaları verilmesi yönünde talepte bulunmak: 

12.2.1 On iki (12) aylık bir süre zarfında, söz konusu kuruluşa veya organa bağlı Sporcular 
veya diğer Kişiler tarafından bu Talimat’ın dört (4) veya daha fazla kez ihlal edilmesi 
durumunda (Madde 2.4'ü içeren ihlaller hariç): a) söz konusu kuruluşun veya 
organın üyelerinin tamamı veya bir grup üyesinin, iki (2) yıla kadar Türkiye Dopingle 
Mücadele Komisyonunun herhangi bir faaliyetine katılmaktan men edilmesi ve/veya 
b) 30.000 Türk Lirasına kadar para cezasına çarptırılması. 

12.2.2 On iki (12) aylık bir süre zarfında Madde 12.2.1’de belirtilen ihlallere ek olarak söz 
konusu kuruluşa veya organa bağlı Sporcular veya diğer Kişiler tarafından bu 
Talimat’ın dört (4) veya daha fazla kez ihlal edilmesi durumunda (Madde 2.4'ü içeren 
ihlaller hariç), söz konusu kuruluş veya organa dört (4) yıla kadar men cezası 
verilmesi.  

12.2.3 Yukarıda belirtilen kuruluş veya organa bağlı birden fazla Sporcu veya diğer Kişi, 
Uluslararası bir Turnuvada dopingle mücadele kural ihlalinde bulunduğunda, söz 
konusu kuruluş veya organın 20.000 Türk Lirasına kadar para cezasına çarptırılması. 

12.2.4 Söz konusu kuruluş veya organın, Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonundan bir 
Sporcunun bulunabilirlik bilgisinin sağlanması için bir talep aldıktan sonra Türkiye 
Dopingle Mücadele Komisyonunu bilgilendirmekte gereken çabayı göstermediği 
durumlarda, ilgili kuruluş veya organın söz konusu Sporcularının Doping Kontrolüne 
tâbi tutulmasında ortaya çıkan tüm masrafların geri ödenmesi de dahil olmak üzere 
Sporcu başına 10.000 Türk Lirasına kadar para cezasına çarptırılması. 

12.3 Bir kuruluş veya organa sağlanan maddi ve maddi olmayan tüm kaynakların bir kısmının veya 
tamamının durdurulması. 

12.4 Bir kuruluş veya organla bağlantılı bir Sporcunun veya diğer bir Kişinin bu Talimat’a yönelik 
işlediği bir ihlalden kaynaklanan Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun yaptığı tüm 
masrafların (laboratuvar ücretleri, yargılama giderleri ve seyahat giderleri kapsayan ancak 
bunlarla sınırlı olmayan) söz konusu kuruluş veya organ tarafından karşılanmasının 
sağlanması. 

MADDE 13: SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: İTİRAZLAR VE DOPİNGLE MÜCADELE 
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İTİRAZ KURULU 
[Madde 13’e ilişkin açıklama: Dünya Dopingle Mücadele Kurallarının amacı, dopingle mücadele vakalarının adil ve şeffaf iç süreçler kapsamında 
nihai bir itiraz süreci ile çözülmesini sağlamaktır. Dopingle Mücadele Kuruluşlarının verdiği dopingle mücadele kararları, Madde 14 ile şeffaf 
hale gelmektedir. Daha sonra Dünya Dopingle Mücadele Ajansı dahil olmak üzere Belirlenmiş Kişilere ve kuruluşlara bu kararlara itiraz etme 
hakkı tanınır. Madde 13 uyarınca itiraz hakkı bulunan ilgili Kişi ve kuruluşların tanımı, rakibinin Ceza Almasından fayda sağlayabilecek olan 
Sporcuları veya bu Sporcuların bağlı oldukları Ulusal Federasyonları kapsamamaktadır. ] 

13.1 İtiraz Yoluna Başvurulabilecek Kararlar 

Dünya Dopingle Mücadele Kuralları veya bu Talimat’a göre verilen kararlara Madde 13.2’den 
Madde 13.7’ye kadar olan kısımdaki hükümler veya Dünya Dopingle Mücadele Kuralları’nın, bu 
Talimat’ın veya Uluslararası Standartlar’ın ilgili diğer hükümleri uyarınca itiraz edilebilir. İtiraz 
makamı aksi yönde karar vermediği sürece bu tür kararlar yargılama sonuçlanıncaya kadar 
geçerlidir. 

13.1.1 İnceleme Kapsamının Sınırlı Olmaması 

İtiraz konusu incelemenin kapsamı, vaka ile ilgili bütün hususları içermektedir ve ilk 
kararı veren merciinin değerlendirdiği konular veya inceleme kapsamı ile özellikle 
sınırlı değildir. İtiraz yargılamasının taraflarından herhangi biri; aynı dava 
nedeninden veya ilk derece duruşmasında ortaya konulan veya ele alınan aynı genel 
olgulardan ya da koşullardan kaynaklandığı sürece, ilk derece yargılamasında ortaya 
konmayan delil, hukuki iddia ve savunmaları sunabilir. 

[Madde 13.1.1'e ilişkin açıklama: Metinde yapılan düzenleme; 2015 Dünya Dopingle Mücadele Kuralları’nda önemli bir değişiklik yapma amacı 
taşımamakta olup yalnızca konuya açıklık getirme niteliği taşımaktadır. Örneğin, bir Sporcunun sadece Doping Kontrol sürecinin Bozulması 
ile bağlantılı bir kural ihlalinden suçlandığı, ancak aynı eylemin Yasak İş Birliği kapsamında bir kural ihlali de teşkil edebildiği durumlarda, itiraz 
başvurusunda bulunan taraf, itirazında Sporcu aleyhinde hem Yasak İş Birliği hem de Doping Kontrol sürecinin Bozulmasına ilişkin kural 
ihlallerine dayalı iddialarda bulunabilir.] 

13.1.2 Spor Tahkim Mahkemesinin (CAS) İtiraza Konu Gerekçelere Kaynaklık Eden Bulgulara 
Bağlı Olmaması 

Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) kararını verirken, kararına itiraz edilen yargılama 
makamının kullanmış olduğu takdir yetkisine bağlı değildir. 

 [Madde 13.1.2’ye ilişkin açıklama: Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) nezdinde yargılama, tümüyle baştan (de novo) yapılır. Önceki yargılamalar, 
Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) nezdindeki yargılama kanıtlarını sınırlandırmaz ve daha etkili değildir.] 

13.1.3 Dünya Dopingle Mücadele Ajansının İç Hukuk Yollarını Tüketme Zorunluluğunun 
Bulunmaması 

Dünya Dopingle Mücadele Ajansının Madde 13 çerçevesinde itiraz hakkına sahip 
olduğu ve başka hiçbir tarafın Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun süreçleri 
kapsamında kesinleşmiş olan karara itiraz etmediği durumda Dünya Dopingle 
Mücadele Ajansı, Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun işleyiş sürecinde 
öngörülen iç hukuk yollarını tüketmeksizin söz konusu kararı doğrudan Spor Tahkim 
Mahkemesine (CAS) götürebilir. 

[Madde 13.1.3’e ilişkin açıklama: Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun iç hukuk yollarına ait sürecin nihai aşamasından önce (örneğin, ilk 
yargılamada) bir karar verilmesi ve bir sonraki aşamada o karara Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun süreçleri kapsamında kimse 
tarafından itiraz edilmemesi durumunda, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı, Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun süreçleri kapsamında 
öngörülen iç hukuk yollarının geri kalanını kullanmaksızın kararı doğrudan Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) götürebilir.] 

13.2 Dopingle Mücadele Kural İhlalleri, Yaptırımlar ve Geçici Askıya Almalara İlişkin Kararlara 
İtiraz; Kararların Uygulanması ve Yargı Yetkisi 

Bir dopingle mücadele kuralının ihlal edildiğine dair bir karara, bir dopingle mücadele kural 
ihlaline ilişkin Yaptırımların uygulanmasına ya da uygulanmamasına dair bir karara veya bir 
dopingle mücadele kuralının ihlal edilmediğine dair bir karara; bir dopingle mücadele kural 
ihlaline ilişkin incelemenin usule ilişkin eksiklikler nedeniyle yürütülemeyeceğine (örneğin, 
zaman aşımı dahil olmak üzere) ilişkin bir karara; Madde 5.6.1’e uygun olarak sporu bırakmış 
bir Sporcunun Müsabakaya dönmesi için 6 (altı) ay önceden bildirimde bulunması koşuluna 
istisna tanımamaya yönelik bir Dünya Dopingle Mücadele Ajansı kararına; Dünya Dopingle 
Mücadele Kuralları Madde 7.1 kapsamında Sonuçların Değerlendirilmesinin devrine ilişkin bir 
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Dünya Dopingle Mücadele Ajansı kararına; bir Aykırı Analitik Bulgunun veya bir Atipik Bulgunun 
Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu tarafından bir dopingle mücadele kural ihlali olarak 
öne sürülemeyeceğine dair verilen bir karara veya Sonuçların Değerlendirilmesine İlişkin 
Uluslararası Standartlar uyarınca yürütülen bir soruşturma sonrasında bir dopingle mücadele 
kural ihlalinin söz konusu olmadığına dair verilen bir karara; Ön Duruşma sonucunda Geçici 
Askıya Alma uygulanması veya Geçici Askıya Almanın kaldırılması yönünde verilen bir karara; 
Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun Madde 7.4 hükümlerine uymamasına; Türkiye 
Dopingle Mücadele Komisyonunun gerçekleştiği iddia edilen bir dopingle mücadele kural ihlali 
veya bu ihlalin Yaptırımları hakkında karar verme yetkisinin olmadığına dair bir karara; Madde 
10.7.1 kapsamında Yaptırımların bir kısmının askıya alınmasına veya alınmamasına ya da 
Yaptırımların yeniden yürürlüğe konulmasına veya konulmamasına yönelik bir karara; Dünya 
Dopingle Mücadele Kuralları Madde 7.1.4 ve 7.1.5 hükümlerine uyulmamasına; Madde 10.8.1 
hükümlerine uyulmamasına; Madde 10.14.3 kapsamında verilen bir karara; Madde 15 
kapsamında başka bir Dopingle Mücadele Kuruluşunun vermiş olduğu bir kararı tanımama 
yönünde Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu tarafından verilen bir karara ve Dünya 
Dopingle Mücadele Kuralları Madde 27.3 kapsamında verilen bir karara yalnızca Madde 
13.2’de belirtildiği şekilde itiraz edilebilir. 

13.2.1 Uluslararası Düzeyde Sporculara veya Uluslararası Turnuvalara İlişkin İtirazlar 

Bir Uluslararası Turnuvaya katılım veya Uluslararası Düzeyde Sporcuları ilgilendiren 
vakalara ilişkin verilen kararlara sadece Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) nezdinde 
itiraz edilebilir. 

[Madde 13.2.1’e ilişkin açıklama: Geçerli yasalar uyarınca tahkim kararlarının iptali veya uygulanmasına ilişkin yeniden incelenmesi 
gerekmedikçe Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) kararları nihai ve bağlayıcıdır.] 

13.2.2 Diğer Sporcuları veya diğer Kişileri İlgilendiren İtirazlar 

Madde 13.2.1 kapsamı dışındaki vakalara ilişkin kararlara, Dopingle Mücadele İtiraz 
Kurulu nezdinde itiraz edilebilir. İtiraz süreci, Sonuçların Değerlendirilmesine İlişkin 
Uluslararası Standartlar uyarınca yürütülür. 

13.2.2.1 Dopingle Mücadele İtiraz Kurulunun Oluşumu 

13.2.2.1.1 Dopingle Mücadele İtiraz Kurulu, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, 
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ve Sporcular Konseyi tarafından 
üçer Kişi bildirilecek olup toplam 9 (dokuz) üyeden oluşur. Üyeler 
aralarından bir Başkan ve bir Başkan Yardımcısı seçer.  

13.2.2.1.2 Bildirilen her üç üyeden; ikisinin en az 5 (beş) yıllık mesleki 
tecrübeye sahip, hukuk fakültesi mezunu, dopingle mücadele 
alanında çalışmaları bulunan, bir tanesinin ise tıp fakültesi 
mezunu, en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip, dopingle 
mücadele alanında çalışmaları bulunan Kişiler arasından seçilmesi 
gerekmektedir. Her iki hukukçudan en az birisinin avukat olması 
zorunludur. 

13.2.2.1.3 Her üye; hukuk, spor, tıp ve/veya bilim alanında sahip oldukları 
uzmanlık da dahil olmak üzere dopingle mücadele alanında sahip 
oldukları gerekli deneyim göz önünde bulundurularak seçilir. Her 
üyenin görev süresi 4 (dört) yıldır ve her üye en fazla iki dönem 
için seçilebilir. 

13.2.2.1.4 Dopingle Mücadele İtiraz Kurulunun her bir üyesi, Kurumsal ve 
İşleyişte Bağımsız olmakla yükümlüdür. Türkiye Dopingle 
Mücadele Komisyonunun veya bağlı kuruluşların (Yetkilendirilmiş 
Üçüncü Taraflar vb.) yönetim kurulu üyeleri, çalışanları, komisyon 
ve alt kurul üyeleri, danışmanları ve yetkilileri de dahil olmak 
üzere ilgili Dopingle Mücadele Faaliyetleri ve yargılama 
süreçleriyle çıkar çatışması oluşturabilecek kurum ve/veya 
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kuruluşlarda görev alanlar ile dopingle mücadele kural ihlaline 
dayalı ceza almış Kişiler Dopingle Mücadele İtiraz Kuruluna 
seçilemez. Bu durumun sonradan oluşması durumunda ilgili 
Kişinin üyeliği kendiliğinden düşer. 

13.2.2.1.5 Üyeler istifa etmedikçe, çekilmiş sayılmadıkça veya üyeliği 
kendiliğinden düşmedikçe yerlerine yeni üye seçilemez. Herhangi 
bir nedenle boşalan üyeliğe, ilgili üyeyi bildirmiş kurum tarafından 
15 (on beş) gün içinde aynı ölçütler dikkate alınarak yeni bir üye 
bildirilir. Üyelerin belirlenmesinde bu Talimat hükümleri, Dünya 
Dopingle Mücadele Ajansı ve Avrupa Konseyi ölçütleri esas alınır. 

13.2.2.1.6  İtiraz Kurulunun idari işlerini yürütmek üzere bir İtiraz Kurulu 
Koordinatörlüğü oluşturulur. Hukuk fakültesi mezunu olma 
zorunluluğu bulunan koordinatör İtiraz Kurulu’na bağlı olarak 
çalışır ve sadece ona karşı sorumludur. İtiraz Kurulunun görev ve 
yetkilerini yerine getirebilmesi için Türkiye Dopingle Mücadele 
Komisyonu tarafından her yılın başında, her türlü tasarruf yetkisi 
tanınır ve Dopingle Mücadele İtiraz Kuruluna ait bütçe tahsis 
edilir. Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu gerekli bütçenin 
tahsis edilmesinden sorumludur. 

13.2.2.1.7  İtiraz Kurulunun yetki ve hakları, üyelerinin sahip olmaları 
gereken nitelikleri ve İtiraz Kurulunun usul kuralları ilgili 
talimatlarda düzenlenir. 

13.2.2.2 Dopingle Mücadele İtiraz Kurulu Heyetlerinin Oluşumu, Yapılan Duruşmalar 
ve Yürütülen Yargılama İşlemleri 

13.2.2.2.1 Duruşmalar ve yargılama işlemleri, başta Sonuçların 
Değerlendirilmesine İlişkin Uluslararası Standartlar Madde 8, 9 ve 
10’da belirtilen ilkeler olmak üzere, Dünya Dopingle Mücadele 
Kuralları, Uluslararası Standartlar ve bu Talimat hükümlerine 
uygun şekilde Dopingle Mücadele İtiraz Kurulu heyetleri 
tarafından yürütülür. 

13.2.2.2.2 Başkan, (kendisinin de dahil olabileceği şekilde) vakaya ilişkin 
yargılamayı yapmak üzere, heyete ikisi hukukçu biri de tıp 
doktoru olacak şekilde 3 (üç) üye atar. Hukukçu üyelerden en az 
birinin avukat olması zorunludur. 

13.2.2.2.3 Taraflardan birinin Sporcu olması durumunda heyete atanacak 
üyelerden birinin Sporcular Konseyi tarafından bildirilen hukukçu 
isimlerden olması zorunludur. Taraflardan birinin ulusal spor 
federasyonu olması durumunda Başkan, taraf olan ulusal spor 
federasyonuna heyet üyelerinden birini seçme hakkı tanır. 
Verilen süre içinde ilgili ulusal spor federasyonu tarafından seçim 
yapılmazsa görevlendirmeyi Başkan yapar. Ulusal spor 
federasyonun itirazını inceleyecek heyette Başkan görev alamaz. 

13.2.2.2.4 Vakaların soruşturulma ve yargılama öncesi incelenme 
süreçlerine dahil olan herhangi bir Kişi ve/veya müzakere 
sürecine ve/veya herhangi bir kararın hazırlanmasına müdahil 
olmuş kâtip/yazı işleri personeli ile taraf Sporcunun Tedavi Amaçlı 
Kullanım İstisnası (TAKİ) başvurusunu, Geçici Askıya Alma da dahil 
olmak üzere herhangi bir Sonuçların Değerlendirilmesi kararını, 
birinci derece kararını veya birinci derece kararına itirazı 
değerlendirmiş Kişiler heyete üye olarak atanmaz. Üyeler, 
taraflara ilişkin tarafsızlığı etkileyecek herhangi bir olası durumu 
en kısa süre içinde Başkana bildirecektir. 
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13.2.2.2.5 Başkan tarafından heyet üyesi olarak atanmasının ardından, her 
bir üye, yazılı olarak beyan ettikleri durumların haricinde ek 
olarak, taraflardan herhangi birinin gözünde tarafsızlığının 
sorgulanmasına sebep olabilecek hiçbir hal veya durumun 
olmadığına dair, ilk imzaladıkları beyannameden farklı bir 
beyanname imzalar. 

13.2.2.2.6 Heyet, duruşma ve karar alma sürecini, Türkiye Dopingle 
Mücadele Komisyonu veya herhangi bir üçüncü tarafın etkisinde 
kalmadan yürütmekle yükümlüdür. 

13.2.2.2.7 Davayı görmek üzere Başkan tarafından atanan bir üye, hangi 
nedenle olursa olsun, yargılamanın yürütülmesi konusunda 
isteksiz davranır veya yetersiz kalırsa, Başkan, o üyeyi 
değiştirebilir veya yeni bir heyet atayabilir. 

13.2.2.2.8 Bu madde uyarınca duruşmalar mümkün olduğu kadar süratle 
tamamlanır ve her halükârda bu süre ilk derece merciinin 
kararından itibaren 2 (iki) ayı geçemez. Müsabakalar veya 
Turnuvalar ile bağlantılı olarak yapılan duruşmalar heyetin takdir 
yetkisine bağlı olarak hızlandırılmış olarak yürütülebilir. 

13.2.2.2.9 Heyet dava sürecine yardımcı olması veya tavsiyede bulunması 
amacıyla bir bilirkişi görevlendirme takdir yetkisine sahiptir. 

13.2.2.2.10 Uluslararası Federasyon, ilgili Ulusal Federasyon, Türkiye Milli 
Olimpiyat Komitesi, Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu ve 
Dünya Dopingle Mücadele Ajansı taraf olmadıkları Dopingle 
Mücadele İtiraz Kurulu dava duruşmalara gözlemci olarak 
katılma hakkına sahiptir. 

13.2.2.2.11 Taraflar veya temsilcileri, bildirim yapılmasına karşın duruşmada 
hazır bulunmazlarsa, tarafların katılımı olmadan duruşmanın 
yapılıp yapılmayacağına heyet karar verir. 

13.2.2.2.12 Masrafları kendileri karşılamak suretiyle taraflar duruşmada 
avukat ve/veya tercüman bulundurma hakkına sahiptir. 

13.2.2.2.13 Davanın tarafları yargılamanın her aşamasında, delil sunma, 
delillere erişim, tanık çağırma, tanıklara soru sorma ve yazılı ve 
sözlü olarak beyanda bulunma hakkına sahiptir. 

13.2.2.3 Dopingle Mücadele İtiraz Kurulu Kararları 

13.2.2.3.1 Duruşmanın tamamlanmasını takip eden 21 (yirmi bir) gün içinde 
veya istisnai durumlar hariç olmak üzere, her halükârda 
başvurunun yapılmasını takip eden 3 (üç) ay içinde heyet 
tarafından Sonuçların Değerlendirilmesine İlişkin Uluslararası 
Standartlar’ın 9. Maddesinde belirtilen ilkelere uygun şekilde 
gerekçelendirilmiş, tarih ve imza içerir yazılı bir karar düzenlenir. 

13.2.2.3.2 Söz konusu karar; böyle bir durumun söz konusu olması halinde 
olası azami yaptırımın neden uygulanmadığına dair detaylı 
gerekçeler de dahil olacak şekilde kararın bütün gerekçelerini, 
uygulanan Hak Mahrumiyeti Ceza süresini ve ceza başlangıç 
tarihini içerir. 

13.2.2.3.3 Dopingle Mücadele İtiraz Kurulu kararı, Türkiye Dopingle 
Mücadele Komisyonu tarafından Sporcuya veya diğer Kişiye, 
ilgilinin bağlı olduğu Ulusal Federasyona, karar bir Ulusal 
Federasyon hakkındaysa ilgili federasyona ve Madde 13.2.3 
uyarınca itiraz hakkına sahip olan Dopingle Mücadele 
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Kuruluşlarına bildirilir ve en kısa süre içinde Dopingle Mücadele 
Uygulama ve Yönetim Sistemi (ADAMS) aracılığıyla rapor edilir. 

13.2.2.3.4 Karara, Madde 13.2.3 uyarınca itiraz edilebilir ve karar Madde 
14.3.2 uyarınca Kamuoyuna İlan Edilebilir. 

13.2.3 İtiraz Hakkına Sahip Olan Kişiler 

13.2.3.1 Uluslararası Düzeyde Sporculara veya Uluslararası Turnuvalara İlişkin İtirazlar 

Madde 13.2.1’e tâbi olan vakalarda Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) 
başvurma hakkına sahip olan taraflar şunlardır: 

a. İtiraz edilen karara konu olan Sporcular veya diğer Kişiler; 

b.  Kararın verildiği vakanın diğer tarafları; 

c.  İlgili Uluslararası Federasyon; 

ç.  Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu ve (eğer farklıysa) ilgili Kişinin 
ikamet ettiği ülkedeki veya vatandaşı veya lisans sahibi olduğu 
ülkelerdeki Ulusal Dopingle Mücadele Kuruluşları; 

d.  Kararın Olimpiyat Oyunları veya Paralimpik Oyunları üzerinde bir etkiye 
sahip olması veya Olimpiyat Oyunlarına veya Paralimpik Oyunlarına 
katılabilmek için seçilebilme hakkının da içinde bulunduğu bazı kararları 
etkilemesi durumunda Uluslararası Olimpiyat Komitesi veya Uluslararası 
Paralimpik Komitesi; 

e.  Dünya Dopingle Mücadele Ajansı. 

13.2.3.2 Diğer Sporcuları veya Diğer Kişileri İlgilendiren İtirazlar 

13.2.3.2.1 Madde 13.2.2’ye tâbi olan vakalarda, Dopingle Mücadele İtiraz 
Kuruluna başvuru hakkına sahip olan taraflar şunlardır: 

a.  İtiraz edilen karara konu olan Sporcular veya diğer Kişiler; 

b.  Kararın verildiği vakanın diğer tarafları; 

c.  İlgili Uluslararası Federasyon; 

ç. Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu ve (eğer farklıysa) ilgili 
Kişinin ikamet ettiği ülkedeki veya Kişinin vatandaşı olduğu 
veya lisansa sahip olduğu ülkelerdeki Ulusal Dopingle 
Mücadele Kuruluşları; 

d. Kararın Olimpiyat Oyunları veya Paralimpik Oyunları üzerinde 
bir etkiye sahip olması veya Olimpiyat Oyunlarına veya 
Paralimpik Oyunlarına katılabilmek için seçilebilme hakkının 
da içinde bulunduğu bazı kararları etkilemesi durumunda, 
Uluslararası Olimpiyat Komitesi veya Uluslararası Paralimpik 
Komitesi; 

e. Dünya Dopingle Mücadele Ajansı. 

13.2.3.2.2 Madde 13.2.2’ye tâbi vakalarda, Dopingle Mücadele İtiraz 
Kurulunun vermiş olduğu kararlara karşı Dünya Dopingle 
Mücadele Ajansı, Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Uluslararası 
Paralimpik Komitesi ve ilgili Uluslararası Federasyon Spor Tahkim 
Mahkemesine (CAS) itiraz etme hakkına sahiptir. 

13.2.3.2.3 Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) başvuran taraflardan her biri, 
vakaya ilişkin tüm bilgi ve belgeyi Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) 
aracılığıyla kararına itiraz edilen Dopingle Mücadele Kuruluşundan 
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temin edebilir ve Spor Tahkim Mahkemesinin (CAS) talep etmesi 
durumunda söz konusu bilgi talepte bulunana verilir. 

13.2.3.3 Bildirimde Bulunma Yükümlülüğü 

Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) başvuran taraflardan her biri, yapmış 
olduğu itiraza ilişkin, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı ve itiraz hakkına 
sahip diğer tüm taraflara itiraz başvurusunun zamanında bildirilmesini 
sağlamalıdır. 

13.2.3.4 Geçici Askıya Alma İşleminin Uygulanmasına İlişkin İtiraz 

Bu Talimat’ta geçen hükümlere karşın, uygulanan Geçici Askıya Alma 
kararına itiraz etme hakkı sadece kendisi aleyhinde Geçici Askıya Alma 
uygulanmakta olan Sporcu veya diğer Kişiye aittir. 

13.2.3.5 Madde 12 Uyarınca Verilen Kararlara İtiraz 

 Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun Madde 12 uyarınca aldığı 
kararlara yapılan itiraz neticesinde Dopingle Mücadele İtiraz Kurulu 
tarafından verilen kararlara, ilgili Ulusal Spor Federasyonu tarafından 
yalnızca Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) nezdinde itiraz edilebilir. Madde 
12 uyarınca diğer kurumlar tarafından verilen cezalara ilişkin itirazlar, 
cezayı veren kurum mevzuatında belirtilen hukuk yolları takip edilerek 
yapılabilir. 

13.2.4 Karşı İtirazlar ve Devamındaki Diğer İtirazların Kabulü 

Dünya Dopingle Mücadele Kuralları, Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) nezdinde 
yürütülen davalarda davalı tarafın yapacağı karşı itiraza ve sonraki diğer itirazlara 
izin vermektedir. Madde 13’e göre Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) başvuru hakkına 
sahip herhangi bir taraf, karşı itiraz ve sonraki diğer itirazlarına ilişkin talebini en geç 
kendi cevabı ile birlikte sunmalıdır. 

[Madde 13.2.4’e ilişkin açıklama: 2011 yılından beri Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) kurallarında yer alan bu düzenleme, bir Sporcunun başvuru 
süresinin sona ermesinin ardından bir Dopingle Mücadele Kuruluşunun yaptığı başvuruya Sporcunun karşı itiraz hakkının bulunmaması 
sebebiyle yapılmıştır. Bu düzenleme bütün taraflar için tam bir yargılama olanağı sağlamaktadır.] 

13.3 Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu Tarafından Zamanında Karar Verilmemesi 

Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun, bir dopingle mücadele kural ihlalinin gerçekleşip 
gerçekleşmediğine ilişkin kararını Dünya Dopingle Mücadele Ajansının belirlediği makul süre 
içinde verememesi durumunda, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı, Türkiye Dopingle Mücadele 
Komisyonu sanki bir dopingle mücadele kural ihlalinin gerçekleşmediğine karar vermişçesine 
konuyu Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) götürme hakkına sahiptir. Spor Tahkim Mahkemesi 
(CAS) hakem heyetinin bir dopingle mücadele kural ihlalinin gerçekleştiğine ve Dünya 
Dopingle Mücadele Ajansının doğrudan Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) başvurarak makul bir 
şekilde hareket ettiğine karar vermesi durumunda, Dünya Dopingle Mücadele Ajansının bahsi 
geçen itiraza ilişkin masrafları ve avukatlık giderleri, Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu 
tarafından Dünya Dopingle Mücadele Ajansına geri ödenir. 

[Madde 13.3’e ilişkin açıklama: Her dopingle mücadele kural ihlali soruşturması ve Sonuçların Değerlendirilmesi sürecinin farklı koşullara sahip 
olduğu düşünüldüğünde, Dünya Dopingle Mücadele Ajansının doğrudan Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) başvurarak müdahil olmasından 
önce Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonuna kararını vermesi için sabit bir süre tanıması uygulanabilir olmaz. Ancak Dünya Dopingle 
Mücadele Ajansı, bu tür bir girişimde bulunmadan önce Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonuna danışacak ve kararını neden henüz 
veremediğini açıklayabilmesi için Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonuna imkân verecektir.] 

13.4 Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnalarını İlgilendiren İtirazlar 

Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası kararlarına yalnızca Madde 4.4’te belirtildiği şekilde itiraz 
edilebilir. 
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13.5 İtirazlara İlişkin Kararların Bildirilmesi 

Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu, itiraza ilişkin kararı Sporcuya veya diğer Kişiye ve 
Madde 13.2.3’e göre itiraz hakkına sahip olan diğer Dopingle Mücadele Kuruluşlarına Madde 
14’te belirtilen şekilde en kısa süre içinde bildirecektir. 

13.6 İtiraz Başvuru Süresi 

13.6.1 Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) itiraz başvurusu 

13.6.1.1 Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) itiraz başvurusunda bulunmak isteyen 
taraf, kararın kendisine tebliğ edilmesini takip eden 21 (yirmi bir) gün içinde 
Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) başvuruda bulunmalıdır. Yukarıda 
belirtilenlerden bağımsız olarak, itiraz hakkına sahip olan ancak karara 
bağlanan davanın tarafı olmayan bir Kişi veya kuruluş tarafından yapılan 
itiraz başvurusuna ilişkin aşağıdakiler uygulanır: 

a. Kararın tebliğini takiben 15 (on beş) gün içinde taraf/taraflar, kararı 
veren Sonuçların Değerlendirilmesi sürecinden sorumlu Dopingle 
Mücadele Kuruluşundan, dava dosyasının tamamının bir kopyasını 
talep etme hakkına sahiptir; 

b. 15 (on beş) günlük süre içinde böyle bir talep yapılması durumunda, bu 
talebi yapan taraf dava dosyasının kendisine ulaştırılmasından itibaren 
21 (yirmi bir) gün içinde Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) başvuru 
hakkında sahiptir. 

13.6.1.2 Yukarıda belirtilenlerden bağımsız olarak, Dünya Dopingle Mücadele 
Ajansının itiraz başvurusu için son tarih, aşağıdaki tarihlerden kıyasla daha 
geç olanıdır: 

a. Davanın itiraz hakkına sahip diğer herhangi bir tarafının itiraz 
başvurusunda bulunabileceği son tarihten 21 (yirmi bir) gün sonra veya 

b. Karara ilişkin dosyanın tamamının Dünya Dopingle Mücadele Ajansına 
ulaşmasından 21 (yirmi bir) gün sonra. 

13.6.2 Madde 13.2.2 Uyarınca İtirazlar 

13.6.2.1 Dopingle Mücadele İtiraz Kuruluna itiraz başvurusunda bulunmak için 
öngörülen süre, itiraza konu gerekçeli kararın itiraz hakkı bulunan tarafa 
tebliğ edilmesinden itibaren 21 (yirmi bir) gündür. Ancak itiraz hakkına sahip 
olan, itiraz konusu kararın alınmasına yol açan davalara taraf olmayan 
taraflara ait itirazlarla ilgili olarak aşağıdakiler geçerli olacaktır: 

a. Söz konusu taraf(lar), kararın tebliğinden itibaren 15 (on beş) gün 
içinde, kararı vermiş olan Sonuçların Değerlendirilmesi yetkisine sahip 
Dopingle Mücadele Kuruluşundan karara ilişkin dava dosyanın 
tamamının bir kopyasını talep etme hakkına sahiptir; 

b. 15 (on beş) günlük süre içinde böyle bir talep yapılması durumunda, 
talebi yapan tarafın Ulusal Dopingle Mücadele İtiraz Kuruluna itiraz 
başvurusunda bulunmak için dava dosyasının kendisine tebliğ 
edilmesinden itibaren 21 (yirmi bir) gün süresi olacaktır. 

13.6.2.2 Yukarıda belirtilenlerden bağımsız olarak, Dünya Dopingle Mücadele 
Ajansının itiraz başvurusu için son tarih, aşağıdaki tarihlerden daha geç 
olanıdır: 

a. Davanın itiraz hakkına sahip diğer herhangi bir tarafının itiraz 
başvurusunda bulunabileceği son tarihten 21 (yirmi bir) gün sonra veya 

b. Karara ilişkin dosyanın tamamının Dünya Dopingle Mücadele Ajansına 
ulaşmasından 21 (yirmi bir) gün sonra. 



Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu 
Türkiye Dopingle Mücadele Talimatı - 2021 
 

53 

MADDE 14: GİZLİLİK VE BİLDİRİM 

14.1 Aykırı Analitik Bulgulara, Atipik Bulgulara ve İddia Edilen diğer Dopingle Mücadele Kural 
İhlallerine İlişkin Bilgi 

14.1.1 Sporculara ve diğer Kişilere Dopingle Mücadele Kural İhlallerinin Bildirilmesi 

14.1.1.1 Dopingle mücadele kural ihlalinde bulunduğu iddia edilen Sporculara ve 
diğer Kişilere yapılacak bildirim bu Talimat’ın 7 ve 14’üncü maddelerinde 
belirtildiği şekilde olacaktır. 

14.1.1.2 Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu tarafından hazırlanan dopingle 
mücadele kural ihlali iddialarını içeren bildirim yazısı elektronik ortamda 
Sporcunun doping kontrol formunda yazılı ya da Dopingle Mücadele 
Uygulama ve Yönetim Sistemi (ADAMS) hesabı oluşturma işlemleri sırasında 
bildirmiş olduğu elektronik posta adresine yapılır. Elektronik posta ile 
yapılan bildirim geçerli kabul edilir. 

14.1.1.3 Sporcular dışındaki diğer Kişilere yapılacak bildirimler ilgili Kişinin kayıtlı 
olduğu Ulusal Federasyonu aracılığıyla yapılır. Ulusal Federasyon aracılığıyla 
yapılan bildirimlerde, bildirimin gizliliğinin korunması ilgili Ulusal 
Federasyonun sorumluluğundadır. 

14.1.1.4 Dopingle mücadele kural ihlali suçlamasında bulunulana kadar Sonuçların 
Değerlendirilmesi sürecinin herhangi bir safhasında, Türkiye Dopingle 
Mücadele Komisyonunun soruşturmayı sürdürmekten vazgeçmesi 
durumunda (devam eden Sonuçların Değerlendirilmesi süreciyle ilgili 
Sporcuya hali hazırda bildirim yapılmış olması koşuluyla) Komisyon bunu, 
Sporcuya veya diğer Kişiye bildirir. 

14.1.2 Ulusal Dopingle Mücadele Kuruluşlarına, Uluslararası Federasyonlara ve Dünya 
Dopingle Mücadele Ajansına Yapılacak Dopingle Mücadele Kural İhlali Bildirimleri 

İddia edilen dopingle mücadele kural ihlali bildirimi, bu Talimat’ın 7. ve 14. 
maddelerinde belirtildiği şekilde Sporculara ve diğer Kişilere yapılacak bildirimle eş 
zamanlı olarak Sporcunun bağlı olduğu Uluslararası Federasyona, Dünya Dopingle 
Mücadele Ajansına ve Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonundan farklı ise Sporcunun 
bağlı olduğu Dopingle Mücadele Kuruluşuna elektronik posta yoluyla gönderilir. 

Dopingle mücadele kural ihlali suçlamasında bulunulana kadar Sonuçların 
Değerlendirilmesi sürecinin herhangi bir safhasında, Türkiye Dopingle Mücadele 
Komisyonunun soruşturmayı sürdürmekten vazgeçmesi durumunda, Komisyon, 
Madde 13.2.3 kapsamında itiraz hakkı bulunan Dopingle Mücadele Kuruluşlarına 
kararı gerekçeleriyle birlikte bildirir. 

14.1.3 Dopingle Mücadele Kural İhlali Bildiriminin İçeriği 

Dopingle mücadele kural ihlali bildirimleri aşağıdaki bilgiyi içerir: 

a.  Sporcunun veya diğer Kişinin adı,  

b.  Vatandaşı olduğu ülke, 

c.  Spor dalı ve branşı, 

ç.  Sporcunun hangi düzeyde Müsabakalara katıldığı, 

d.  Doping Kontrolünün Müsabaka İçinde mi yoksa Müsabaka Dışında mı yapıldığı, 

e.  Örneğin alındığı tarih, 

f.  Laboratuvar tarafından bildirilen analiz sonucu, 

g.  Sonuçların Değerlendirilmesine İlişkin Uluslararası Standartlar’ın gerekli kıldığı 
diğer bilgi. 



Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu 
Türkiye Dopingle Mücadele Talimatı - 2021 
 

54 

h.  Madde 2.1’in ihlali dışındaki dopingle mücadele kural ihlallerinin bildirimi, 
ayrıca ihlal edilen kural hükmünü ve iddia edilen ihlalin gerekçesini de içerir. 

14.1.4 Durum Raporları 

Madde 14.1.1’de belirtilen şekilde bir dopingle mücadele kural ihlali bildirimi 
yapılmasıyla sonuçlanmamış olan soruşturmalar hariç olmak üzere; Türkiye Dopingle 
Mücadele Komisyonundan farklı ise Sporcunun veya diğer Kişinin bağlı olduğu Ulusal 
Dopingle Mücadele Kuruluşuna, Uluslararası Federasyonuna ve Dünya Dopingle 
Mücadele Ajansına, Madde 7, 8 veya 13 kapsamında yürütülmekte olan incelemenin 
ve sorgulamanın durumu ve sonuçları ile ilgili olarak düzenli olarak bilgi verilir ve 
mümkün olan en kısa sürede konunun çözümüne ilişkin gerekçeleriyle birlikte yazılı 
bir açıklama veya karar gönderilir. 

14.1.5 Gizlilik 

Bilgilendirilen kuruluşlar, bu bilgiyi, Madde 14.3 kapsamında izin verilen şekilde 
Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu tarafından Kamuoyuna İlan Edilmedikçe, 
görevini icra edebilmesi açısından söz konusu bilgiyi bilmesi zorunlu olan Kişilerin 
(bu Kişiler, Milli Olimpiyat Komitesinin ve Ulusal Federasyonun çalışanlarını ve Takım 
Sporlarında takımı kapsar) dışında hiç kimseye açıklayamaz. 

14.1.6 Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun bir Çalışanı veya Temsilcisi tarafından Gizli 
Bilginin Korunması 

Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu; Aykırı Analitik Bulgular, Atipik Bulgular ve 
diğer iddia edilen dopingle mücadele kural ihlalleriyle ilgili bilginin, Madde 14.3 
gereğince söz konusu bilgi Kamuoyuna İlan Edilene kadar gizli kalmasını sağlar. 
Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu, çalışanlarının (kadrolu olsun veya olmasın), 
yüklenicilerinin, temsilcilerinin, danışmanlarının ve Yetkilendirilmiş Üçüncü Tarafların 
sözleşmeler kapsamında tam olarak uygulanabilir olan gizliliğin korunmasıyla ilgili 
hükümlere ve uygunsuz ve/veya yetkisiz bir şekilde söz konusu bilginin ifşa edilmesi 
durumunda konunun soruşturulabilmesi ve gerekli disiplin cezalarının 
uygulanabilmesini mümkün kılan usullere tâbi olmalarını sağlar. 

14.2 Dopingle Mücadele Kural İhlaline, Hak Mahrumiyeti Cezasının İhlaline veya Geçici Askıya 
Almanın İhlaline İlişkin Kararların Bildirilmesi ve Dosyaların Talep Edilmesi 

14.2.1 Dopingle mücadele kural ihlallerine veya Hak Mahrumiyeti Cezasının veya Geçici 
Askıya Almanın İhlaline ilişkin Madde 7.6, 8.2, 10.5, 10.6, 10.7, 10.14.3 veya 13.5 
hükümlerine göre verilen kararlar, böyle bir durum söz konusu ise, olası azami 
yaptırımın uygulanmamasının gerekçesi de dahil olmak üzere kararın bütün 
gerekçelerini içerir. Kararın İngilizce veya Fransızca olmadığı durumlarda, Türkiye 
Dopingle Mücadele Komisyonu, kararın ve destekleyici gerekçelerin İngilizce veya 
Fransızca düzenlenmiş kısa bir özetini de hazırlar. 

14.2.2 İtiraz hakkı bulunan bir Dopingle Mücadele Kuruluşu, Madde 14.2.1 uyarınca bildirilen 
bir karara ilişkin dava dosyasının tamamının bir kopyasını, kararın kendisine ulaştığı 
tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde talep edebilir. 

14.3 Kamuoyuna İlan Etme 

14.3.1 Sonuçların Değerlendirilmesine İlişkin Uluslararası Standartlar uyarınca Sporcu veya 
diğer Kişiye ve Madde 14.1.2 uyarınca ilgili Dopingle Mücadele Kuruluşuna bildirim 
yapılmasının akabinde, olası dopingle mücadele kural ihlaliyle ilgili bildirimde 
bulunulan Sporcu veya diğer Kişinin kimliği, kullanılmış olan Yasaklı Madde veya 
Yasaklı Yöntem, söz konusu ihlalin türü, Sporcu veya diğer Kişiye Geçici Askıya Alma 
uygulanıp uygulanmadığı Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu tarafından 
Kamuoyuna İlan Edilebilir. 

14.3.2 Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu; Madde 13.2.1 veya 13.2.2 uyarınca itiraz kurulu 
kararı ile kesinleşmesinden veya söz konusu itiraz hakkından feragat edilmesinden 
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veya Madde 8 uyarınca yargılanma hakkından feragat edilmesinden veya dopingle 
mücadele kural ihlali iddiasına tanınan süre içinde diğer bir şekilde itiraz 
edilmemesinden veya konunun Madde 10.8 kapsamında çözüme ulaştırılmasından, 
veya Madde 10.14.3 kapsamında yeni bir Hak Mahrumiyeti Ceza süresi 
uygulanmasından veya kınama cezası verilmesinden sonra en geç 20 (yirmi) gün 
içinde dopingle mücadele vakasının sonucunu, spor dalını, ihlal edilen dopingle 
mücadele kuralını, ihlali gerçekleştiren Sporcunun veya diğer Kişinin adını, varsa 
kullanılan Yasaklı Maddeyi veya Yasaklı Yöntemi ve uygulanan Yaptırımları, 
Kamuoyuna İlan Etmelidir. Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu, ayrıca dopingle 
mücadele kural ihlallerine ilişkin en son itiraz kurulu kararlarının sonuçlarını da 20 
(yirmi) gün içinde yukarıda belirtilen bilgiyle birlikte Kamuoyuna İlan Eder. 

[Madde 14.3.2’ye İlişkin Açıklama: Madde 14.3.2’nin zorunlu kıldığı Kamuoyuna İlanın yürürlükteki diğer kanunların ihlaline yol açması 
durumunda, Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu tarafından Kamuoyuna İlan Edilmemesi, Özel Hayatın ve Kişisel Verilerin Korunması İlişkin 
Uluslararası Standartlar’ın 4.1. maddesinde de belirtildiği üzere Dünya Dopingle Mücadele Kuralları’yla uyumsuzluk teşkil etmeyecektir.] 

14.3.3 Madde 13.2.1 veya 13.2.2 uyarınca verilen bir itiraz kurulu kararıyla bir dopingle 
mücadele kuralının ihlal edildiği tespit edildikten veya itiraz hakkından feragat 
edildikten veya Madde 8 gereğince düzenlenen bir yargılamadan veya söz konusu 
yargılama hakkından feragat edilmesinden veya dopingle mücadele kural ihlali 
iddiasına tanınan süre içinde diğer bir şekilde itiraz edilmemesinden veya konunun 
Madde 10.8 kapsamında çözüme ulaştırılmasından sonra, Türkiye Dopingle Mücadele 
Komisyonu, söz konusu tespiti veya kararı Kamuoyuna İlan Edebilir ve konuya ilişkin 
kamuoyuna açıklama yapabilir.  

14.3.4 Bir yargılama veya itiraz sonucunda bir Sporcunun veya diğer Kişinin herhangi bir 
dopingle mücadele kural ihlalinde bulunmadığının tespit edilmesi durumunda, 
karara itiraz edilmiş olduğu bilgisi Kamuoyuna İlan Edilebilir. Ancak kararın kendisi ve 
kararın dayandığı olgular, ilgili Sporcunun veya diğer Kişinin rızası olmadan 
Kamuoyuna İlan Edilmez. Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu, bu rızayı almak için 
gerekli makul gayreti gösterir ve rızayı alması durumunda, söz konusu kararın 
tamamını veya ilgili Sporcunun veya diğer Kişinin onaylayabileceği bir özetini 
Kamuoyuna İlan Eder. 

14.3.5 Yayımlama, gerekli bilginin en azından Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun 
internet sitesine konulması ve 1 (bir) ay süreyle veya Hak Mahrumiyeti Ceza 
süresince, bunlardan daha uzun olanı boyunca orada tutulmak suretiyle 
gerçekleştirilir. 

14.3.6 Madde 14.3.1 ve 14.3.3’te belirtilen durumlar haricinde, hiçbir Dopingle Mücadele 
Kuruluşu, Ulusal Federasyon, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı tarafından akredite 
edilmiş laboratuvar veya bu kuruluşların hiçbir yetkilisi; ilgili Sporcuya, diğer Kişiye 
veya onların Sporcu Destek Personeline veya diğer temsilcilerine isnat edilen genel 
yorumlara veya söz konusu Kişi tarafından halihazırda açıklanmış bilgiye yanıt 
vermenin dışında, devam etmekte olan herhangi bir vakanın esası hakkında (süreçle 
ve bilimsel boyutuyla ilgili genel açıklamalar hariç) kamuoyunda alenen herhangi bir 
fikir beyan edemez. 

14.3.7 Bir dopingle mücadele kuralını ihlal ettiği tespit edilen bir Sporcunun veya diğer 
Kişinin, Reşit Olmayan bir Kişi, Himaye Edilen bir Kişi veya Rekreasyonel bir Sporcu 
olması durumunda, Madde 14.3.2 gereğince zorunlu kılınan Kamuoyuna İlanın 
yapılması gerekmez. Reşit Olmayan bir Kişi, Himaye Edilen bir Kişi veya Rekreasyonel 
bir Sporcuyu ilgilendiren bir vakaya ilişkin tercihe bağlı yapılan bir Kamuoyuna İlan, 
vakaya ait olgular ve şartlar ile orantılı olacaktır. 

14.4 İstatistiksel Raporlama 

Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu, gerçekleştirdiği Doping Kontrol işlemlerine ait genel 
istatistiksel raporu yılda en az bir kez olmak üzere kamuoyuna açık şekilde yayımlar ve 
raporun bir kopyasını da Dünya Dopingle Mücadele Ajansına gönderir. Türkiye Dopingle 
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Mücadele Komisyonu, Doping Kontrolüne alınan Sporcuların adlarını ve Doping Kontrol 
tarihlerini içeren raporları da yayımlayabilir. 

14.5 Doping Kontrolü Veri Tabanı ve Uyumluluğun İzlenmesi 

Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu; Dünya Dopingle Mücadele Ajansının uyumluluğu 
izleme görevini yerine getirebilmesi, kaynakların etkin şekilde kullanıldığından emin 
olunması ve Dopingle Mücadele Kuruluşları arasında Doping Kontrol bilgisinin paylaşılabilmesi 
için, özellikle de aşağıdakileri kapsayacak şekilde, yürürlükteki Uluslararası Standartlar 
gereğince Doping Kontrolleriyle ilgili bilgiyi Dopingle Mücadele Uygulama ve Yönetim Sistemi 
(ADAMS) aracılığıyla Dünya Dopingle Mücadele Ajansına bildirmekle yükümlüdür: 

a. Uluslararası Düzeyde Sporcuların ve Ulusal Düzeyde Sporcuların Sporcu Biyolojik 
Pasaportu verileri, 

b. Kayıtlı Doping Kontrol Havuzlarında bulunanlar da dahil Sporcuların bulunabilirlik bilgisi, 

c. Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnalarına ilişkin kararlar ve 

ç. Sonuçların Değerlendirilmesine ilişkin kararlar. 

14.5.1 Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu, Doping Kontrolü dağılım planının koordine 
edilmesini kolaylaştırmak, Doping Kontrollerinin farklı Dopingle Mücadele Kuruluşları 
tarafından gereksiz yere tekrarlanmasını önlemek ve Sporcu Biyolojik Pasaportu 
profillerinin güncel tutulmasını sağlamak amacıyla tüm Doping Kontrol formlarını 
Müsabaka İçinde ve Müsabaka Dışında yapılan bütün Doping Kontrollerini, Doping 
Kontrolü ve Soruşturmalara İlişkin Uluslararası Standartlar’da yer alan gereklilikler ve 
sürelere uygun olarak Dünya Dopingle Mücadele Ajansına Dopingle Mücadele 
Uygulama ve Yönetim Sistemi (ADAMS) aracılığıyla bildirir. 

14.5.2 Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu; Dünya Dopingle Mücadele Ajansının Tedavi 
Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) konusunda denetim ve itiraz haklarını kolaylaştırmak 
amacıyla, tüm Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) başvurularını, kararlarını ve 
destekleyici belgeleri Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnasına İlişkin Uluslararası 
Standartlar’da yer alan gereklilikler ve sürelere uygun olarak Dopingle Mücadele 
Uygulama ve Yönetim Sistemi (ADAMS) aracılığıyla bildirir. 

14.5.3 Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu; Dünya Dopingle Mücadele Ajansının 
Sonuçların Değerlendirilmesi sürecindeki denetim ve itiraz haklarını kolaylaştırmak 
amacıyla, Sonuçların Değerlendirilmesine İlişkin Uluslararası Standartlar’da belirtilen 
şartlara ve sürelere uygun olarak aşağıdaki bilgiyi Dopingle Mücadele Uygulama ve 
Yönetim Sistemi (ADAMS) aracılığıyla bildirir: 

a. Aykırı Analitik Bulgulara ilişkin dopingle mücadele kural ihlali bildirimleri ve ilgili 
kararlar, 

b. Aykırı Analitik Bulgu içermeyen diğer dopingle mücadele kural ihlallerine ilişkin 
bildirimler ve ilgili kararlar, 

c. Bulunabilirlik kusurları ve 

ç. Geçici Askıya Almanın uygulandığı, kaldırıldığı veya yeniden uygulandığı 
durumlara ilişkin kararlar. 

14.5.4  Bu Madde’de bahsi geçen bilgi, mümkünse ve yürürlükteki kurallara uygun olarak, 
ilgili Sporcu, Sporcunun bağlı olduğu Ulusal Dopingle Mücadele Kuruluşu, Uluslararası 
Federasyonu ve Doping Kontrolü yapma yetkisi bulunan diğer Dopingle Mücadele 
Kuruluşlarının erişimine açık hale getirilir. 

14.6 Verilerin Gizliliği 

14.6.1 Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu; Dünya Dopingle Mücadele Kuralları, 
Uluslararası Standartlar (özellikle, Özel Hayatın ve Kişisel Verilerin Korunmasına 
İlişkin Uluslararası Standartlar dahil) ve bu Talimat kapsamında ve yürürlükteki ilgili 
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kanunlara uygun olarak Dopingle Mücadele Faaliyetlerini yürütmek açısından gerekli 
ve uygun gördüğü durumlarda, Sporcular ve diğer Kişiler ile ilgili Kişisel verileri 
toplayabilir, saklayabilir, işleyebilir ve açıklayabilir. 

14.6.2 Yukarıda belirtilenleri sınırlamaksızın, Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu: 

a.  Kişisel verileri sadece geçerli bir yasal zemine uygun olarak işler, 

b. Bu Talimat’a tâbi olan herhangi bir Katılımcıya veya Kişiye, bu Talimat’ın 
uygulanabilmesini sağlamak amacıyla kişisel verilerinin Türkiye Dopingle 
Mücadele Komisyonu tarafından yürürlükteki kanunlara ve Özel Hayatın ve 
Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Uluslararası Standartlar’a uygun bir şekilde 
ve biçimde işlenebileceğini bildirir, 

c. Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun herhangi bir Katılımcının veya Kişinin 
Kişisel verilerini paylaştığı üçüncü taraf temsilcilerinin (herhangi bir 
Yetkilendirilmiş Üçüncü Taraf dahil olmak üzere), söz konusu bilginin gizliliğini 
ve güvenliğini korumak için uygun teknik ve sözleşmeye dayalı önlemleri 
almalarını sağlar. 

MADDE 15: KARARLARIN UYGULANMASI 

15.1 İmza Sahibi (Dünya Dopingle Mücadele Kuralları’yla Uyumlu) Dopingle Mücadele Kuruluşları 
Tarafından Alınan Kararların Kendiliğinden Bağlayıcı Etkisi 

15.1.1 İmza Sahibi bir Dopingle Mücadele Kuruluşu, bir itiraz kurulu (Dünya Dopingle 
Mücadele Kuralları’nın 13.2.2. maddesinde belirtildiği üzere) veya Spor Tahkim 
Mahkemesi (CAS) tarafından verilen bir dopingle mücadele kural ihlaline ilişkin karar, 
davanın taraflarının bilgilendirilmesinden sonra, Türkiye Dopingle Mücadele 
Komisyonu ve Türkiye'deki herhangi bir Ulusal Federasyonun yanı sıra tüm spor 
dallarındaki tüm İmza Sahipleri için aşağıda belirtilen neticeler de dahil olacak şekilde 
bağlayıcıdır: 

15.1.1.1 Yukarıda açıklanan kuruluşlardan biri tarafından Geçici Askıya Alma 
uygulanması yönünde verilen bir karar (Madde 7.4.3 uyarınca bir Ön 
Duruşma yapıldıktan sonra veya Sporcu veya diğer Kişinin Geçici Askıya 
Almayı kabul etmiş olması veya Ön Duruşma, hızlandırılmış duruşma veya 
hızlandırılmış itiraz hakkından feragat etmiş olması durumunda), Sporcu 
veya diğer Kişinin Geçici Askıya Alma kararı süresince herhangi bir İmza 
Sahibinin yetkisi altındaki tüm spor dallarında sportif faaliyetlere katılımını 
(Madde 10.14.1'de açıklandığı üzere) kendiliğinden yasaklar. 

15.1.1.2 Yukarıda açıklanan kuruluşlardan biri tarafından Hak Mahrumiyeti Cezası 
uygulanması yönünde verilen bir karar (yargılama  gerçekleştikten veya 
yargılanma hakkından feragat edildikten sonra), Sporcu veya diğer Kişinin 
Hak Mahrumiyeti Ceza süresi boyunca herhangi bir İmza Sahibinin yetkisi 
altındaki tüm spor dallarında sportif faaliyetlere katılımını (Madde 
10.14.1'de açıklandığı üzere) kendiliğinden yasaklar. 

15.1.1.3 Yukarıda açıklanan kuruluşlar tarafından bir dopingle mücadele kural ihlali 
gerçekleştiği yönünde verilen bir karar, tüm İmza Sahipleri için 
kendiliğinden bağlayıcıdır. 

15.1.1.4 Yukarıda açıklanan kuruluşlardan herhangi birinin belirli bir süre zarfında 
elde edilmiş sonuçların Madde 10.10 uyarınca İptal edilmesi yönünde verdiği 
bir karar, söz konusu zaman aralığı içinde herhangi bir İmza Sahibinin yetkisi 
altında iken elde edilmiş tüm sonuçların kendiliğinden İptal edilmesiyle 
sonuçlanır. 

15.1.2 Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu ve Türkiye'deki herhangi bir Ulusal 
Federasyon, Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonuna kararın bildirilme tarihi veya 
verilen kararın Dopingle Mücadele Uygulama ve Yönetim Sistemine (ADAMS) girildiği 
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tarihten erken olanı itibariyle, başka bir işlem gerekmeksizin, Madde 15.1.1 gereğince 
kararın etkilerini tanımak ve kararı uygulamakla yükümlüdür. 

15.1.3 Dopingle Mücadele Kuruluşu veya itiraz makamı veya Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) 
tarafından verilen, Sonuçların bir kısmının askıya alınması veya kaldırılması 
yönündeki bir karar, Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonuna kararın bildirilme tarihi 
veya verilen kararın Dünya Dopingle Mücadele Ajansı tarafından Dopingle Mücadele 
Uygulama ve Yönetim Sistemine (ADAMS) girildiği tarihten erken olanı itibariyle 
başka bir işlem gerekmeksizin, Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu ve 
Türkiye’deki tüm Ulusal Federasyonlar için bağlayıcıdır. 

15.1.4 Madde 15.1.1’in hükümlerine bakılmaksızın, bir Büyük Çaplı Turnuva Düzenleyicisi 
tarafından bir Büyük Çaplı Turnuva sırasında bir dopingle mücadele kural ihlali 
gerçekleştiği yönünde hızlandırılmış süreç işletilerek alınan bir karar, Büyük Çaplı 
Turnuva Düzenleyicisinin kuralları Sporcuya veya diğer Kişiye hızlandırılmış olmayan 
bir usule tâbi şekilde karara itiraz etme fırsatı tanımadığı sürece, Türkiye Dopingle 
Mücadele Komisyonu veya Türkiye’deki Ulusal Federasyonlar için bağlayıcı değildir. 

[Madde 15.1.4’e ilişkin açıklama: Örneğin, Büyük Çaplı Turnuva Düzenleyicisinin kurallarının Sporcuya veya diğer Kişiye hızlandırılmış Spor 
Tahkim Mahkemesi (CAS) itirazı veya normal Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) yargılama usulleri kapsamında bir Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) 
itirazı seçme olanağı verdiği durumlarda, Büyük Çaplı Turnuva Düzenleyicisi tarafından verilen nihai karar veya hüküm, Sporcunun veya diğer 
Kişinin hızlandırılmış itiraz yargılaması seçeneğini seçip seçmediğine bakılmaksızın, diğer İmza Sahipleri için bağlayıcıdır.] 

15.2 Dopingle Mücadele Kuruluşları Tarafından Verilen Diğer Kararların Uygulanması 

 Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu veya Türkiye'deki herhangi bir Ulusal Federasyon, 
Sporcunun veya diğer Kişinin Ön Duruşmasından veya ihlali kabulünden önce verilen Geçici 
Askıya Alma kararı gibi Madde 15.1.1 kapsamında olmayan, diğer Dopingle Mücadele 
Kuruluşları tarafından verilen kararları uygulayabilir. 

[Madde 15.1 ve Madde 15.2’ye ilişkin açıklama: Madde 15.1 kapsamında Dopingle Mücadele Kuruluşları tarafından verilen kararlar, diğer İmza 
Sahipleri tarafından herhangi bir karar alınmasına veya ilave işlem gerçekleştirilmesine gerek olmadan kendiliğinden uygulanır. Örneğin, bir 
Ulusal Dopingle Mücadele Kuruluşu, bir Sporcuya Geçici Askıya Alma uygulamaya karar verirse, bu karar, Uluslararası Federasyon düzeyinde 
kendiliğinden geçerlilik kazanır. Diğer bir deyişle, “karar” Ulusal Dopingle Mücadele Kuruluşu tarafından verilen karardır, Uluslararası 
Federasyon tarafından ayrı bir karar alınmasına gerek yoktur. Bu nedenle, Sporcunun Geçici Askıya Alma kararının uygunsuz olduğu 
yönündeki herhangi bir iddiası, yalnızca Ulusal Dopingle Mücadele Kuruluşu aleyhinde iddia edilebilir. Madde 15.2 kapsamında Dopingle 
Mücadele Kuruluşlarının verdiği kararların uygulanması, her İmza Sahibinin takdir yetkisine bırakılmıştır. Bir İmza Sahibi Tarafın Madde 15.1 
veya Madde 15.2 uyarınca bir kararı uygulaması, esas alınan kararın itiraz yargılamasından ayrı olarak görülemez. Diğer Dopingle Mücadele 
Kuruluşlarının Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası kararlarını tanımasının kapsamı, Madde 4.4 ve Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnalarına İlişkin 
Uluslararası Standartlar’a göre belirlenir.] 

15.3 İmza Sahibi Olmayan Kuruluşların Kararlarının Uygulanması 

Dünya Dopingle Mücadele Kuralları açısından İmza Sahibi olmayan bir kuruluş tarafından 
dopingle mücadeleye ilişkin verilen bir karar söz konusu olduğu durumda, Türkiye Dopingle 
Mücadele Komisyonu tarafından kararın bu kuruluşun yetkisi dahilinde olduğu ve bahsi geçen 
kuruluşun dopingle mücadele mevzuatının Dünya Dopingle Mücadele Kuralları’yla uyumlu 
olduğuna kanaat getirilmesi şartıyla, karar, Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu ve 
Türkiye'deki tüm Ulusal Federasyonlar tarafından uygulanır. 

[Madde 15.3’e ilişkin açıklama: Dünya Dopingle Mücadele Kuralları’nı kabul etmemiş olan bir kuruluşun verdiği kararın, Dünya Dopingle 
Mücadele Kuralları ile bazı açılardan uyumlu ama bazı açılardan da uyumsuz olması durumunda, İmza Sahipleri, ilgili kararı Dünya Dopingle 
Mücadele Kuralları’nın ilkeleriyle uyumlu şekilde uygulamaya çalışmalıdır. Örneğin, eğer Dünya Dopingle Mücadele Kuralları ile uyumlu bir 
yargılamada İmza Sahibi Olmayan bir taraf, bir Sporcunun vücudunda herhangi bir Yasaklı Maddenin bulunması nedeniyle o Sporcunun bir 
dopingle mücadele kural ihlalinde bulunduğu sonucuna varır, ancak verilen Hak Mahrumiyeti Ceza süresi, Dünya Dopingle Mücadele 
Kuralları’nda öngörülen süreden kısa olur ise, tüm İmza Sahipleri, bir dopingle mücadele kural ihlali gerçekleştirildiğine ilişkin kararı 
tanımalıdır ve Sporcunun bağlı olduğu Ulusal Dopingle Mücadele Kuruluşu, Dünya Dopingle Mücadele Kuralları’nda daha uzun olan Hak 
Mahrumiyeti Ceza süresinin uygulanıp uygulanmayacağını kararlaştırmak amacıyla Madde 8’e uygun bir duruşma düzenlemelidir. Bir İmza 
Sahibinin bir kararı uygulama veya Madde 15.3 uyarınca uygulamama yönünde aldığı bir karara Madde 13 kapsamında itiraz edilebilir.] 

15.4 Madde 15.1, 15.2 ve 15.3’ün amaçları doğrultusunda, Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu, 
yargılama sonuçlarını ve diğer kesin yargı kararlarını kendisine ulaşmasını takiben, Gençlik ve 
Spor Bakanlığı’nın Spor Bilgi Sistemine 10 (on) gün içinde girilmek üzere Merkez Spor Disiplin 
Kuruluna bildirir. 
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MADDE 16: ZAMANAŞIMI 

Dopingle mücadele kural ihlalinin gerçekleştiği iddia edilen tarihten itibaren 10 (on) yıl içinde, Madde 7 
uyarınca ihlalde bulunulduğuna dair bir bildirim yapılmadıkça veya makul bir şekilde bildirim girişiminde 
bulunulmadıkça, Sporcu veya diğer Kişi aleyhinde dopingle mücadele kural ihlaline ilişkin herhangi bir 
kovuşturma başlatılamaz. 

MADDE 17: EĞİTİM 

Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu; Dünya Dopingle Mücadele Kuralları Madde 18.2 ve Eğitime İlişkin 
Uluslararası Standartlar’ın gereklilikleri doğrultusunda Eğitimin planlanması, uygulanması, değerlendirilmesi 
ve teşvik edilmesini sağlar. 

MADDE 18: ULUSAL FEDERASYONLARIN İLAVE GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI 

18.1 Türkiye’deki her Ulusal Federasyon ve üyeleri bu Talimat, Dünya Dopingle Mücadele Kuralları 
ve Uluslararası Standartlar’ın bütün hükümlerine uymakla yükümlüdür. Tüm Ulusal 
Federasyonlar ve diğer üyeleri; bu Talimat’ın Giriş bölümünde (Bölüm “Türkiye Dopingle 
Mücadele Talimatı’nın Kapsamı”) belirtilmiş olan yetki alanlarına giren Sporcular ve diğer 
Kişilerle doğrudan bağlantılı olarak Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun Türkiye’deki 
Ulusal Dopingle Mücadele Programının yürütülmesi (Doping Kontrollerinin yürütülmesi de 
dahil) bu Talimat’ın uygulanması açısından sahip olduğu yetki ve sorumluluğunun tanınması 
için gerekli olan hükümleri, kendi ilkelerine, kurallarına ve programlarına dahil etmekle 
yükümlüdür. 

18.2 Türkiye’deki her Ulusal Federasyon, Türkiye Cumhuriyeti Devletinden ve/veya Türkiye Milli 
Olimpiyat Komitesi’nden mali destek ve/veya diğer yardımları alabilmenin ön koşulu olarak 
Türkiye Dopingle Mücadele Programını ve bu Talimat’ı kabul eder ve bunlara sözüyle ve 
özüyle uyar. 

Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu; Ulusal Federasyonların, Devletten ve Türkiye Milli 
Olimpiyat Komitesinden herhangi bir mali destek ve/veya diğer yardımları alabilmesinin ön 
koşulu olarak Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunu tanıması ve kurallarını kabul edip 
uygulaması için Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve/veya Türkiye Milli Olimpiyat Komitesiyle iş 
birliği içinde çalışır. 

18.3 Türkiye’deki her Ulusal Federasyon, bu Talimat’ı doğrudan veya atıfta bulunarak kendi 
mevzuatına, ana statüsüne ve/veya spor kurallarına dahil ederek Dopingle Mücadele 
Komisyonun yetkisi altındaki Sporcu ve diğer Kişilere kuralları doğrudan uygulayacaktır. 

18.4 Bu Talimat’ı kabul ederek ve kendi mevzuatı ile spor kurallarına dahil ederek, Ulusal 
Federasyonlar görevleri doğrultusunda Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu ile iş birliği 
yapacak ve destekleyecektir. Ayrıca, yetki alanına giren Kişilere yaptırım uygulanması 
yönündeki kararlar da dahil olmak üzere bu Talimat kapsamında alınan tüm kararları 
tanıyacak, onlara uyacak ve onları uygulayacaktır.  

18.5 Türkiye’deki her Ulusal Federasyon, Dünya Dopingle Mücadele Kuralları, Uluslararası 
Standartlar ve bu Talimat’a uyulmasını sağlamak amacıyla aşağıdaki gerekli gerekli özeni 
gösterecektir: 

(i) Doping Kontrollerini yalnızca Uluslararası Federasyonların belgelendirilmiş yetkisi ile 
yürütmek ve Örnek alım işlemleri için Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu veya 
Doping Kontrolü ve Soruşturmalara İlişkin Uluslararası Standartlar’la uyumlu olarak 
hizmet veren diğer bir Örnek Almaya Yetkili Kuruluş ile çalışmak, 

(ii) Dünya Dopingle Mücadele Kuralları’nın 5.2.1. maddesi uyarınca Türkiye Dopingle 
Mücadele Komisyonunun yetkisini tanımak ve gerektiğinde kendi spor dalıyla bağlantılı 
olarak Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun ulusal Doping Kontrol programının 
yürütülmesine destek olmak, 
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(iii) Dünya Dopingle Mücadele Ajansı tarafından akredite edilmiş veya Dünya Dopingle 
Mücadele Ajansı tarafından yetkilendirilmiş bir laboratuvar kullanılarak toplanan tüm 
Örnekleri Madde 6.1 uyarınca analiz ettirmek ve, 

(iv) Ulusal Federasyonlar tarafından ortaya çıkarılan ulusal düzeydeki dopingle mücadele 
kural ihlali vakalarının Madde 8.1 ve Sonuçların Değerlendirilmesine İlişkin Uluslararası 
Standartlar uyarınca İşleyişte Bağımsız bir disiplin kurulu tarafından yargılama 
yapılarak karara bağlanmasını sağlamak. 

18.6 Tüm Ulusal Federasyonlar; Ulusal Federasyon veya üye kuruluşlarından biri tarafından 
yetkilendirilen veya düzenlenen bir Müsabakaya veya etkinliğe hazırlanan veya katılan tüm 
Sporcuları ilgilendiren kurallar oluşturacaktır. Ayrıca, bu Sporcularla ilişkili tüm Sporcu Destek 
Personeli, bu Talimat’ın bağlayıcılığını kabul edecek ve bu katılımın koşulu olarak Dünya 
Dopingle Mücadele Kuralları ile uyumlu olan Dopingle Mücadele Kuruluşunun Sonuçların 
Değerlendirilmesi yetkisine riayet edecektir. 

18.7 Her Ulusal Federasyon, bir dopingle mücadele kural ihlalini ortaya çıkaran veya bu tür bir ihlal 
ile bağlantılı olabilecek her türlü bilgiyi Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonuna ve ilgili 
Uluslararası Federasyona bildirecek ve soruşturma yapma yetkisine sahip olan herhangi bir 
Dopingle Mücadele Kuruluşu tarafından yürütülen soruşturmalarda iş birliği yapacaktır. 

18.8 Her Ulusal Federasyon, Sporcu Destek Personelinin Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun 
veya Ulusal Federasyonun yetkisi altında bulunan Sporculara geçerli herhangi bir mazeret 
olmaksızın Yasaklı Maddeleri veya Yasaklı Yöntemleri temin etmelerini engellemek amacıyla 
etkin disiplin kuralları oluşturacaktır. 

18.9  Her Ulusal Federasyon, Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu ile koordine sağlayarak 
dopingle mücadele Eğitim faaliyetleri yürütecektir. 

18.10  Her Ulusal Federasyon, bu Talimat’ın 20.6, 20.8, 21.5, 21.6, ve 21.7. maddelerinin 
uygulanabilmesi amacıyla geçerli olacak cezaları belirlemek için kendi disiplin kurallarını 
oluşturmakla yükümlüdür. 

MADDE 19: TÜRKİYE DOPİNGLE MÜCADELE KOMİSYONUNUN İLAVE GÖREVLERİ VE 
SORUMLULUKLARI 

19.1 Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu, Ulusal Dopingle Mücadele Kuruluşlarının Dünya 
Dopingle Mücadele Kuralları’nın 20.5. maddesinde açıklanan görev ve sorumluluklarına ek 
olarak Dünya Dopingle Mücadele Kuralları ve Uluslararası Standartlar ile uyumluluğu 
konusunda Dünya Dopingle Mücadele Kuralları’nın 24.1.2. maddesi uyarınca Dünya Dopingle 
Mücadele Ajansına rapor verir. 

19.2 Yürürlükteki yasalara tâbi olarak ve Dünya Dopingle Mücadele Kuralları’nın 20.5.10. maddesi 
uyarınca, Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, 
çalışanları ve Doping Kontrolünün herhangi bir aşamasında görev alan Yetkilendirilmiş Üçüncü 
Taraflar, Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu tarafından verilen formu imzalamak suretiyle 
Dünya Dopingle Mücadele Kuralları’na uymakla yükümlü Kişiler olarak olası doğrudan veya 
kasıtlı olarak görevi kötüye kullanma durumunda sorumlu tutulacakları bu Talimat’ın 
bağlayıcı olduğunu kabul etmekle yükümlüdür. 

19.3 Yürürlükteki yasalara tâbi olarak ve Dünya Dopingle Mücadele Kuralları’nın 20.5.11. maddesi 
uyarınca, Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun Doping Kontrollerinde görev alan her bir 
çalışanı (yetkilendirilmiş Eğitim veya rehabilitasyon programları hariç olmak üzere), 
kendilerine herhangi bir Geçici Askıya Alma veya Hak Mahrumiyeti Cezası uygulanmadığını ve 
son 6 (altı) yıl içinde doğrudan veya kasıtlı olarak, Dünya Dopingle Mücadele Kuralları kendileri 
için bağlayıcı olmuş olsaydı bir dopingle mücadele kural ihlali teşkil edebilecek bir eylemde 
bulunmadıklarını doğrulayan, Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu beyan formunu 
doldurup imzalamakla yükümlüdür. 
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MADDE 20: SPORCULARIN İLAVE GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI 

20.1 Bu Talimat hakkında bilgi sahibi olmak ve gerekliliklerine uymak. 

20.2 Her zaman Örnek vermek için hazır bulunmak. 

[Madde 20.2’ye ilişkin açıklama: İnsan hakları ve mahremiyetin gereken şekilde göz önünde bulundurulması kaydıyla, dopingle mücadele ile 
ilgili yasal hususlar, bazen Örnek alma işlemlerinin geceleri veya sabahın erken saatlerinde yapılmasını gerektirebilmektedir. Örneğin, bazı 
Sporcuların sabah tespit edilememesini sağlamak üzere belirtilen saatlerde düşük dozlarda EPO kullandıkları bilinmektedir.] 

20.3 Ağız yoluyla aldıkları ve Kullandıkları her şeyden dopingle mücadele bağlamında sorumlu 
olmak. 

20.4 Yasaklı Maddeleri ve Yasaklı Yöntemleri Kullanmama yükümlülükleri konusunda sağlık 
çalışanlarını bilgilendirmek ve kendilerine uygulanan tedavilerin bu Talimat hükümlerini ihlal 
etmediğinden emin olma konusunda sorumluluk almak. 

20.5 Sporcunun son 10 (on) yıl içinde bir dopingle mücadele kural ihlalinde bulunmuş olduğuna 
ilişkin olarak İmza Sahibi olmayan bir kuruluşun almış olduğu bir kararı, Türkiye Dopingle 
Mücadele Komisyonuna ve Uluslararası Federasyonuna bildirmek. 

20.6 Dopingle mücadele kural ihlallerini araştıran Dopingle Mücadele Kuruluşları ile iş birliği 
yapmak. Dopingle mücadele kural ihlalleriyle ilgili soruşturma yürüten Dopingle Mücadele 
Kuruluşlarıyla tam olarak iş birliği yapılmaması, ilgili Ulusal Federasyonun disiplin kuralları 
uyarınca bir disiplin suçu olarak değerlendirilerek cezalandırılır. 

20.7 Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu veya bir Ulusal Federasyon veya Sporcu üzerinde yetki 
sahibi diğer bir Dopingle Mücadele Kuruluşu tarafından talep edilmesi durumunda, kendi 
Sporcu Destek Personelinin kimliğini açıklamak. 

20.8 Bir Sporcu tarafından bir Doping Kontrol yetkilisine veya Doping Kontrolleriyle bağlantılı 
çalışan herhangi bir Kişiye yönelik sergilenen saldırgan tutum veya davranışlar, Bozma 
kapsamında değerlendirilmese bile, ilgili Ulusal Federasyonun disiplin kuralları uyarınca bir 
disiplin suçu olarak değerlendirilerek cezalandırılır. 

MADDE 21: SPORCU DESTEK PERSONELİNİN İLAVE GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI 

21.1 Bu Talimat hakkında bilgi sahibi olmak ve gerekliliklerine uymak. 

21.2 Sporcu Doping Kontrol programı konusunda iş birliği yapmak. 

21.3 Dopingle mücadele davranışlarını benimsemeleri için Sporculara değer yargıları ve 
davranışları konusunda yol göstermek. 

21.4 Son 10 (on) yıl içinde bir dopingle mücadele kural ihlalinde bulunulmuş olduğuna ilişkin olarak 
İmza Sahibi olmayan bir tarafın almış olduğu herhangi bir kararı, Türkiye Dopingle Mücadele 
Komisyonuna ve bağlı olduğu Uluslararası Federasyona bildirmek. 

21.5 Dopingle mücadele kural ihlallerini araştıran Dopingle Mücadele Kuruluşları ile iş birliği 
yapmak. Dopingle mücadele kural ihlalleriyle ilgili soruşturma yürüten Dopingle Mücadele 
Kuruluşlarıyla tam olarak iş birliği yapılmaması, ilgili Ulusal Federasyonun disiplin kuralları 
uyarınca bir disiplin suçu olarak değerlendirilerek cezalandırılır. 

21.6 Sporcu Destek Personeli, kabul edilebilir bir gerekçesi olmadan herhangi Yasaklı bir Maddeyi 
veya Yasaklı bir Yöntemi Kullanamaz veya Bulunduramaz. Bu türden bir Kullanım veya 
Bulundurma, ilgili Ulusal Federasyonun disiplin kuralları uyarınca bir disiplin suçu olarak 
değerlendirilerek cezalandırılır. 

21.7 Sporcu Destek Personeli tarafından bir Doping Kontrol görevlisine veya Doping Kontrolleriyle 
bağlantılı çalışan herhangi bir Kişiye yönelik sergilenen saldırgan tutum veya davranışlar, 
Bozma kapsamında değerlendirilmese bile, ilgili Ulusal Federasyonun disiplin kuralları 
uyarınca bir disiplin suçu olarak değerlendirilerek cezalandırılır. 

MADDE 22: BU TALİMATA TABİ OLAN DİĞER KİŞİLERİN İLAVE GÖREVLERİ VE 



Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu 
Türkiye Dopingle Mücadele Talimatı - 2021 
 

62 

SORUMLULUKLARI 

22.1 Bu Talimat hakkında bilgi sahibi olmak ve gerekliliklerine uymak. 

22.2 Son 10 (on) yıl içinde bir dopingle mücadele kural ihlalinde bulunmuş olduğuna ilişkin olarak 
bir İmza Sahibi Olmayan tarafın almış olduğu herhangi bir kararı, Türkiye Dopingle Mücadele 
Komisyonuna ve ilgili Uluslararası Federasyona bildirmek. 

22.3 Dopingle mücadele kural ihlallerini araştıran Dopingle Mücadele Kuruluşları ile iş birliği 
yapmak. Dopingle mücadele kurallarına tâbi olan herhangi bir Kişinin, Dopingle mücadele 
kural ihlalleriyle ilgili soruşturma yürüten Dopingle Mücadele Kuruluşlarıyla tam olarak iş birliği 
yapmaması, ilgili Ulusal Federasyonun disiplin kuralları uyarınca bir disiplin suçu olarak 
değerlendirilerek cezalandırılması ile sonuçlanabilir. 

22.4 Kabul edilebilir bir gerekçesi olmadan herhangi Yasaklı bir Maddeyi veya Yasaklı bir Yöntemi 
Kullanmamak veya Bulundurmamak. 

22.5 Bir Doping Kontrol görevlisine veya Doping Kontrolleriyle bağlantılı çalışan herhangi bir Kişiye 
yönelik sergilenen saldırgan tutum veya davranışlarla ilgili Bozma kapsamında işlem 
başlatılmadığı durumlarda, söz konusu eylem, ilgili Ulusal Federasyonun disiplin kuralları 
uyarınca bir disiplin suçu olarak değerlendirilerek cezalandırılması ile sonuçlanabilir. 

MADDE 23: DÜNYA DOPİNGLE MÜCADELE KURALLARI’NIN YORUMLANMASI 

23.1 Dünya Dopingle Mücadele Kuralları’nın resmi metni Dünya Dopingle Mücadele Ajansı 
tarafından hazırlanır ve İngilizce ve Fransızca olarak yayımlanır. İngilizce ve Fransızca 
yayımlanan belgeler arasında tutarsızlık olması durumunda, İngilizce metin dikkate 
alınacaktır. 

23.2 Dünya Dopingle Mücadele Kuralları’nın çeşitli hükümlerine eklenen açıklamalar, Dünya 
Dopingle Mücadele Kuralları’nın yorumlanmasında kullanılır. 

23.3 Dünya Dopingle Mücadele Kuralları, İmza Sahiplerinin veya devletlerin mevcut yasaları veya 
tüzükleri temel alınmaksızın bağımsız ve özerk bir metin olarak yorumlanır. 

23.4 Dünya Dopingle Mücadele Kuralları’nın çeşitli Bölümleri ve Maddeleri için kullanılan başlıklar, 
yalnızca kolaylık sağlama amacına yöneliktir ve Dünya Dopingle Mücadele Kuralları’nın 
esasının bir parçası sayılamaz veya atıfta bulundukları hükümlerin anlamını herhangi bir 
şekilde etkilemez. 

23.5 Dünya Dopingle Mücadele Kuralları’nda ve Uluslararası Standartlar’da kullanılan “gün” terimi, 
aksi belirtilmediği sürece, takvim gününü ifade etmektedir. 

23.6 Dünya Dopingle Mücadele Kuralları, bir İmza Sahibi tarafından kabul edildiği ve kendi 
kurallarına dahil edildiği tarihe kadar karara bağlanmamış olan hususlara geçmişe dönük 
olarak uygulanamaz. Ancak, Dünya Dopingle Mücadele Kurallarının yürürlüğe girmesinden 
önce vuku bulmuş olan dopingle mücadele kural ihlalleri, daha sonraki dopingle mücadele 
kural ihlallerine Madde 10 kapsamında uygulanacak yaptırımların tespiti amacıyla “Birinci 
ihlal” veya “İkinci ihlal” sayılmaya devam edecektir. 

23.7 Dünya Dopingle Mücadele Programı’nın ve Dünya Dopingle Mücadele Kuralları’nın Amacı, 
Kapsamı ve Dayanağı ve Ek 1, Tanımlar; Dünya Dopingle Mücadele Kuralları’nın ayrılmaz birer 
parçası olarak kabul edilir. 

MADDE 24: DİĞER HÜKÜMLER 

24.1 Bu Talimat’ta kullanılan “gün” terimi, aksi belirtilmediği sürece, takvim gününü ifade eder. 

24.2 Bu Talimat, mevcut yasalar veya tüzüklerden bağımsız, özerk bir metin olarak yorumlanır. 

24.3 Bu Talimat, Dünya Dopingle Mücadele Kuralları ve Uluslararası Standartlar’a uygun bir şekilde 
Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu tarafından hazırlanmış olup Türkçe ve İngilizce olarak 
yayımlanmıştır. İki metin arasında tutarsızlık olması durumunda İngilizce metin dikkate 
alınacaktır. 
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24.4 Bu Talimat, gerekmesi durumunda Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu Yönetim Kurulu 
tarafından değiştirilebilir. 

24.5 Giriş Bölümü ve Ek 1, bu Talimat’ın ayrılmaz birer parçasıdır. 

24.6 Bu Talimat’a temel teşkil eden Dünya Dopingle Mücadele Kuralları ve Uluslararası Standartlar, 
bu Talimat’ın ayrılmaz parçalarıdır ve Talimat hükümleri, yürürlükteki bu kurallarla tutarlı 
olacak şekilde yorumlanır. Herhangi bir uyuşmazlık durumunda, Dünya Dopingle Mücadele 
Kuralları ve Uluslararası Standartlar’ın hükümleri esas alınır. 

24.7 Dünya Dopingle Mücadele Kuralları’nın çeşitli hükümlerine ve bu Talimat’a eklenen 
açıklamalar, bu Talimat’ı yorumlamak için kullanılır. 

24.8 Bu Talimat, 1 Ocak 2021 tarihinde tam olarak yürürlüğe girecektir (“Yürürlük Tarihi”). Türkiye 
Dopingle Mücadele Komisyonunun önceki tüm Talimat’ları yürürlükten kalkmış olacaktır. 

24.9 Bu Talimat, Yürürlük Tarihinden önce karara bağlanmamış olan hususlara geçmişe dönük 
olarak uygulanamaz. Bununla birlikte aşağıda belirtilen istisnai durumlar geçerli olmaya 
devam eder: 

24.9.1 Bu Talimat, Yürürlük Tarihinden sonra gerçekleşen dopingle mücadele kural ihlalleri 
için Madde 10 kapsamında uygulanacak yaptırımların tespiti amacıyla Yürürlük 
Tarihinden önce gerçekleşen dopingle mücadele kural ihlalleri “birinci ihlal” veya 
“ikinci ihlal” sayılmaya devam edecektir. 

24.9.2 Yürürlük Tarihi itibariyle henüz karara bağlanmamış herhangi bir dopingle mücadele 
kural ihlali davası veya Yürürlük Tarihinden önce gerçekleşmiş bir dopingle 
mücadele kural ihlaline dayanılarak Yürürlük Tarihinden sonra işleme konan bir 
dopingle mücadele kural ihlali davası, iddia edilen dopingle mücadele kural ihlalinin 
vuku bulmuş olduğu tarihte geçerli olan dopingle mücadele kurallarına tâbi olarak 
görülür. Bu gibi davalarda, davaya bakan disiplin kurulu, davaya özgü koşulları 
değerlendirdikten sonra “lehe kanun uygulanması” ilkesinin geçerli olmasına ilişkin 
bir karar vermediği sürece, bu Talimat’ta belirtilen dopingle mücadele kuralları 
geçerli olmayacaktır. Bu amaçlar doğrultusunda, Madde 10.9.4 kapsamında çoklu 
ihlallerin göz önünde bulundurulabileceği geçmişe dönük olarak uygulanma süresi 
ve Madde 16’da belirtilen zaman aşımı süresi, usul kurallar olup bu Talimat’ın diğer 
usul kurallarıyla birlikte geçmişe dönük olarak uygulanmalıdır (Ancak, Madde 16 
yalnızca Yürürlük Tarihi sebebiyle zaman aşımı süresinin dolmamış olması koşuluyla 
geçmişe dönük uygulanabilir). 

24.9.3 Yürürlük Tarihinden önce Madde 2.4 kapsamındaki bulunabilirlik kusurlarıyla 
(Sonuçların Değerlendirilmesine İlişkin Uluslararası Standartlar’da tanımlanan 
kaçırılmış Doping Kontrolleri ve bildirim kusurları) ilgili vakalar işleme konacak ve 
Sonuçların Değerlendirilmesine İlişkin Uluslararası Standartlar’a uygun olarak 
Yürürlük Tarihinden sonra da geçerlilik süresi sonuna kadar geçerli olmaya devam 
edecektir, ancak gerçekleştikten 12 (on iki) ay sonra geçerliliğini yitirecektir. 

24.9.4 Yürürlük Tarihinden önce dopingle mücadele kural ihlali yönünde nihai hükme 
varılmakla birlikte Yürürlük Tarihinden itibaren hâlâ Hak Mahrumiyeti Cezası infaz 
edilmekte olan bir Sporcu veya diğer Kişinin davasında, söz konusu Sporcu veya 
diğer Kişi, bu Talimat hükümleri ışığında Hak Mahrumiyeti Ceza süresinin kısaltılması 
için Sonuçların Değerlendirilmesi yetkisine sahip olan Türkiye Dopingle Mücadele 
Komisyonuna veya diğer bir Dopingle Mücadele Kuruluşuna başvurabilir. Başvuru, 
Hak Mahrumiyeti Ceza süresi dolmadan yapılmalıdır. Verilen karara, Madde 13.2 
uyarınca itiraz edilebilir. Bu Talimat, dopingle mücadele kural ihlali yönünde nihai 
hükme varılan ve Hak Mahrumiyeti Ceza süresinin dolduğu dopingle mücadele kural 
ihlali davalarında uygulanamaz. 

24.9.5 Madde 10.9.1 kapsamında işlenen ikinci ihlal için uygulanacak Hak Mahrumiyeti Ceza 
süresinin belirlenmesi açısından, ilk ihlale ilişkin yaptırımın Yürürlük Tarihinden önce 
geçerli olan kurallara dayanılarak verilmiş olması durumunda, söz konusu Hak 
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Mahrumiyeti Ceza süresi; ilk ihlal için bir Hak Mahrumiyeti Ceza süresi 
değerlendirilmesi yapıldığı sırada bu Talimat’ın yürürlükte olduğu varsayılarak 
belirlenir. 

[Madde 24.9.5’e ilişkin açıklama: Madde 24.9.5’te açıklanan durum dışında, Yürürlük Tarihinden önce dopingle mücadele kural ihlaline karar 
verilen ve Hak Mahrumiyeti Ceza süresi sona eren bir vakadaki ihlalin bu Talimat uygulanarak yeniden değerlendirmesi söz konusu 
olmayabilir.] 

24.9.6 Yasaklılar Listesi’nde yer alan maddelere ve yöntemlere yönelik Yasaklılar Listesi ve 
Teknik Belgelerde yapılan değişiklikler, aksi özellikle belirtilmediği sürece, geçmişe 
dönük olarak uygulanmaz. Bu duruma istisna olarak, Yasaklı bir Maddenin veya 
Yasaklı bir Yöntemin Yasaklılar Listesi’nden çıkarılmış olması durumunda, söz konusu 
Yasaklı Madde veya Yasaklı Yöntem nedeniyle Hak Mahrumiyeti Ceza süresi infaz 
edilmekte olan bir Sporcu veya diğer Kişi, Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonuna 
veya söz konusu dopingle mücadele kural ihlali açısından Sonuçların 
Değerlendirilmesi yetkisine sahip olan diğer bir Dopingle Mücadele Kuruluşuna 
maddenin veya yöntemin Yasaklılar Listesi’nden çıkarıldığı gerekçesiyle Hak 
Mahrumiyeti Cezasında indirim yapılması amacıyla vakanın yeniden 
değerlendirilmesi için başvuruda bulunabilir. 

MADDE 25: GEÇİCİ HÜKÜMLER 

25.1 Bu Talimat’ın Dopingle Mücadele Disiplin Kurulu ve Dopingle Mücadele İtiraz Kuruluna ilişkin 
hükümleri, Yönetim Kurulu kararının resmi internet sitesinde yayımlanmasını takiben 
yürürlüğe girer (www.tdmk.org.tr). Bu Talimat’ın diğer tüm hükümleri ise 1 Ocak 2021 
tarihinde yürürlüğe girer. 

 
25.2  Bu Talimat’ın yayımlanması ile birlikte yürürlüğe girecek hükümlerden 13.2.2.1. Maddede yer 

alan ve İtiraz Kurulunun oluşumunda üye atayacak olan Sporcu Konseyinin, Talimat’ın 
yayımlanma tarihinde henüz kurulmamış olması halinde, Sporcu Konseyinin belirleyeceği üç 
üye Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Sporcu Komisyonu tarafından ilgili ölçütlere uygun 
şekilde geçici görev süresiyle atanır. 

 
25.3 Sporcu Konseyi, kurulduktan sonra 6 (altı) aylık süre içinde 13.2.2.1. maddenin hükümleri 

gereği İtiraz Kurulunun üç üyesini Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından geçici 
görevlendirmeyle atanan üç üye yerine atar. Yapılan atamanın Türkiye Dopingle Mücadele 
Komisyonuna bildirilmesiyle Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Sporcu Komisyonunun atamış 
olduğu üç üyenin görevi kendiliğinden sona erer. Bildirim anında herhangi bir heyette görev 
alıp bir davanın yargılama sürecini sürdürmekte olan bir üye bulunması halinde bu üyenin 
görevi yargılama sona erinceye kadar devam eder. Bu madde hükmü gereği Türkiye Milli 
Olimpiyat Komitesi Sporcu Komisyonu tarafından atanmış geçici üyeler açısından, bu 
atamaya dayalı görev yaptıkları süre 13.2.2.1.3. maddede belirtilen ilk 4 (dört) yıllık süreden 
kabul edilmez. Başkan veya Başkan Vekilinin geçici üyelerden biri olması durumunda, yeni bir 
Başkan ve Başkan Vekili seçilmesi için yeni atanan üyelerin de dahil olmasıyla yeni bir oylama 
gerçekleştirilir. 
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EK 1: TANIMLAR 

ADAMS: Dopingle Mücadele Uygulama ve Yönetim Sistemi, verinin korunmasıyla ilgili yasal düzenlemelere 
paralel olarak ilgili taraflara ve Dünya Dopingle Mücadele Ajansına dopingle mücadele çalışmalarında yardımcı 
olmak amacıyla tasarlanmış, veri girişine, saklanmasına, paylaşılmasına ve raporlanmasına yönelik internet 
tabanlı bir veri tabanı yönetim aracıdır. 

Ağır Kusur veya İhmal Olmaması: Mevcut koşulların tamamı ve Kusur veya İhmal Olmamasına ilişkin ölçütler 
göz önüne alındığında, Sporcunun veya diğer Kişinin kendi Kusur veya İhmalinin dopingle mücadele kural ihlali 
açısından ciddi boyutta olmadığını kanıtlamasıdır. Himaye Edilen Kişiler veya Rekreasyonel Sporcuları 
ilgilendiren vakalar hariç olmak üzere, Sporcu, Madde 2.1’e yönelik her türden ihlal için ayrıca Yasaklı Maddenin 
vücuduna nasıl girmiş olduğunu da kanıtlamalıdır. 

Ağırlaştırıcı Sebepler: Bir Sporcu veya diğer bir Kişinin dahil olduğu durumlar veya gerçekleştirdiği eylemler 
neticesinde standart yaptırımdan daha uzun bir süreyle Hak Mahrumiyeti Cezası uygulanmasını haklı 
kılabilecek sebeplerdir. Söz konusu durumlar ve eylemler aşağıdakileri içermekle birlikte bunlarla sınırlı 
değildir: Sporcu veya diğer Kişinin birden fazla Yasaklı Madde veya Yasaklı Yöntemi Kullanması veya 
Bulundurması veya bir Yasaklı Madde veya Yasaklı Yöntemi birden fazla kez Kullanması veya Bulundurması veya 
diğer dopingle mücadele kurallarını birden fazla kez ihlal etmesi; normal bir bireyin dopingle mücadele kural 
ihlal(ler)inin performansı artırıcı etkilerinden Hak Mahrumiyeti Ceza süresinin ötesinde fayda sağlama 
olasılığının bulunması; veya dopingle mücadele kural ihlalinin tespitinden veya yaptırımdan kaçınmak için bir 
Sporcu veya Kişinin yanıltma veya adaleti engelleme amaçlı davranışlarda bulunması; veya Sporcunun veya 
diğer Kişinin Sonuçların Değerlendirilmesi sürecinde söz konusu süreçte Bozmaya yönelik eylemlerde 
bulunması Ağırlaştırıcı Sebeplerdir. Kuşkuya yer bırakmamak adına, burada açıklanan durumlar ve eylemlere 
ilişkin örnekler bunlarla sınırlı değildir ve diğer benzer durumlar veya eylemler, daha uzun bir süreyle Hak 
Mahrumiyeti Cezası uygulanması için dayanak oluşturabilir. 

Asgari Raporlama Düzeyi: Söz konusu düzeyin altında olduğunda Dünya Dopingle Mücadele Ajansı tarafından 
akredite edilmiş laboratuvarlar tarafından Aykırı Analitik Bulgu olarak raporlanmaması gereken, bir Örnekte 
tespit edilen Yasaklı bir Maddenin veya Metabolit(ler)inin veya Belirteç(ler)inin tahmini yoğunluk düzeyidir. 

Atipik Bulgu: Aykırı Analitik Bulgunun tespitinden önce Dünya Dopingle Mücadele Ajansı tarafından akredite 
edilmiş bir laboratuvar veya Dünya Dopingle Mücadele Ajansı tarafından yetkilendirilmiş başka bir laboratuvar 
tarafından düzenlenen ve Laboratuvarlara İlişkin Uluslararası Standartlar veya ilgili Teknik Belgeler uyarınca 
daha ileri düzeyde araştırma yapılması gerektiğini ortaya koyan bir rapordur. 

Atipik Pasaport Bulgusu: İlgili Uluslararası Standartlar’da belirtildiği şekilde Atipik Pasaport Bulgusu olarak 
tanımlanan bir rapordur. 

Aykırı Analitik Bulgu: Dünya Dopingle Mücadele Ajansı tarafından akredite edilmiş bir laboratuvar veya Dünya 
Dopingle Mücadele Ajansı tarafından yetkilendirilmiş başka bir laboratuvar tarafından Laboratuvarlara İlişkin 
Uluslararası Standartlar’a uygun olarak düzenlenen ve bir Örnekte Yasaklı bir Maddenin veya onun 
Metabolitlerinin veya Belirteçlerinin bulunduğunu veya herhangi Yasaklı bir Yöntemin Kullanıldığını gösteren 
bir rapordur. 

Aykırı Pasaport Bulgusu: İlgili Uluslararası Standartlar’da belirtildiği şekilde Aykırı Pasaport Bulgusu olarak 
tanımlanan bir rapordur. 

Bağımsız Gözlemci Programı: Dünya Dopingle Mücadele Ajansının uyumluluğu denetleme programı 
kapsamında, belli Turnuvalar sırasında veya öncesinde Dünya Dopingle Mücadele Ajansının denetimi altında 
olmak üzere Doping Kontrolü sürecini gözlemleyen, Doping Kontrolü sürecine ilişkin rehberlik hizmeti veren 
ve gözlemlerini bir rapor halinde sunan bir gözlemci ve/veya denetmen ekibidir. 

Belirteç: Herhangi Yasaklı bir Maddenin veya Yasaklı bir Yöntemin Kullanıldığını gösteren bir bileşik, bileşikler 
grubu veya biyolojik değişken(ler)dir. 

Bireysel Spor: Takım Sporu olmayan herhangi bir spordur. 

Bozma: Yasaklı Yöntemler tanımı dışında kalmakla birlikte, Doping Kontrol sürecini Bozmaya yönelik 
gerçekleştirilen kasıtlı eylemlerdir. Bozma; bunlarla sınırlı olmaksızın, bir eylemin gerçekleştirilmesi için veya 
bir görevin yerine getirilmemesi için rüşvet teklif etme veya rüşvet alma, bir Örneğin alınmasını engelleme, bir 



Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu 
Türkiye Dopingle Mücadele Talimatı - 2021 
 

66 

Örneğin analiz sonucunu etkileme veya Örneğin analiz edilmesini imkansız kılma, Dopingle Mücadele Kuruluşu 
veya Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası Kurulu (TAKİK) veya bir disiplin kuruluna sunulan belgeleri tahrif 
etme/belgede sahtecilik yapma, tanıkların yalan tanıklık yapmalarına sebebiyet verme, Sonuçların 
Değerlendirilmesini veya Yaptırımların uygulanmasını etkilemek amacıyla Dopingle Mücadele Kuruluşu veya 
disiplin kuruluna yönelik hile içeren diğer herhangi bir eylemde bulunma veya bunlara benzer diğer herhangi 
bir şekilde Doping Kontrol sürecinin herhangi bir safhasına kasıtlı müdahale etme veya müdahale etmeye 
Teşebbüs etme eylemlerini kapsar. 

[Bozmaya ilişkin Açıklama: Örneğin, bu Madde, Örnek alımı sırasında Doping Kontrol formunda belirtilen kimlik numaralarının 
değiştirilmesini, B Örneğinin analizi sırasında B şişesinin kırılmasını, yabancı bir madde karıştırılarak bir Örneğin değiştirilmesini veya Doping 
Kontrol sürecinde tanıklık yapan bir Kişinin veya potansiyel bir tanığın gözünün korkutulmasını veya korkutmaya Teşebbüs edilmesini 
yasaklar. Bozma, Sonuçların Değerlendirilmesi ve yargılama sürecinde meydana gelen kötü niyetli davranışları kapsar. Detaylar için Madde 
10.9.3.3’e bakınız. Ancak, Kişinin dopingle mücadele kural ihlali suçlamasına karşı yaptığı meşru savunmanın bir parçası olarak atılan adımlar, 
Bozma olarak değerlendirilmez. Diğer bir şekilde Bozma kapsamında bir ihlal teşkil etmeyen, Doping Kontrol görevlisine veya Doping 
Kontrolüne dahil olan bir Kişiye yönelik saldırgan davranışlar, spor kuruluşlarının disiplin kuralları kapsamında ele alınır.] 

Bölgesel Dopingle Mücadele Kuruluşu: Dopingle Mücadele Kurallarının kabul edilmesini ve uygulanmasını, 
Örneklerin planlanmasını ve toplanmasını, Sonuçların Değerlendirilmesini, Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnalarının 
(TAKİ) incelenmesini, yargılamaların yapılmasını ve bölgesel seviyede Eğitim programlarının yürütülmesini 
sağlamak amacıyla, kendi ulusal dopingle mücadele programlarının yetkilendirildikleri kısımlarını koordine 
etmek ve yönetmek üzere üye ülkeler tarafından belirlenmiş olan bir bölgesel kuruluştur. 

Bulaşık Ürün: Ürün etiketinde veya internette yapılacak makul bir arama sonucunda elde edilecek bilgi 
arasında belirtilmemiş olan bir Yasaklı bir Maddeyi içeren bir üründür. 

Bulundurma: Fiili, fiziki veya dolaylı olarak Bulundurma anlamındadır (yalnızca ilgili Kişinin, Yasaklı Madde veya 
Yasaklı Yöntemin veya Yasaklı Madde veya Yasaklı Yöntemin bulunduğu yerden münhasır sorumlu ya da 
sorumlu olmaya niyetli olması durumunda dikkate alınacaktır); ancak, ilgili Kişinin Yasaklı Madde veya Yasaklı 
Yöntem üzerinde veya Yasaklı Madde veya Yasaklı Yöntemin bulunduğu yer üzerinde bizzat sorumlu olmaması 
durumunda, eğer ilgili Kişi Yasaklı Madde veya Yasaklı Yöntemin varlığından haberdar ise ve onlardan sorumlu 
olma kastı varsa dolaylı olarak Bulundurma olgusu söz konusu olabilir. Ancak Kişiye herhangi bir dopingle 
mücadele kural ihlalinde bulunduğu yönünde bildirimde bulunulmasından önce, eğer Kişi Yasaklı Madde veya 
Yasaklı Yöntemi Bulundurma amacında olmadığını gösterecek somut adımlar atmış ve Yasaklı Madde veya 
Yasaklı Yöntemi Bulundurmak istemediğini bir Dopingle Mücadele Kuruluşuna açıkça bildirmişse, yalnızca o 
Yasaklı Madde veya Yasaklı Yöntemi Bulundurmasından dolayı bir dopingle mücadele kural ihlalinde bulunmuş 
sayılamaz. Bu tanımlamanın aksi yöndeki bütün hükümlerine karşın, bir Yasaklı Madde veya Yasaklı Yöntemin 
(elektronik ortamda veya başka bir şekilde) satın alınması durumunda, o Yasaklı Madde veya Yasaklı Yöntemi 
satın alan Kişi, o Yasaklı Madde veya Yasaklı Yöntemi bulundurmuş sayılacaktır. 

[Bulundurmaya İlişkin Açıklama: Bu tanım uyarınca, bir Sporcunun otomobilinde bulunan anabolik steroidler, Sporcu otomobilin bir başkası 
tarafından kullanıldığını kanıtlayamazsa dahil ihlal teşkil edebilir; böyle bir durumda, Dopingle Mücadele Kuruluşu, otomobil yalnızca 
Sporcunun sorumluluğunda olmasa dahi, Sporcunun o anabolik steroidlerin varlığından haberdar olduğunu ve onlardan sorumlu olma 
kastının olduğunu kanıtlamak durumundadır. Örneğin, bir Sporcunun eşiyle birlikte yaşadığı evin ecza dolabında anabolik steroid bulunması 
durumunda, Dopingle Mücadele Kuruluşu, Sporcunun o anabolik steroidlerin varlığından haberdar olduğunu ve onlardan sorumlu olma 
kastının olduğunu kanıtlamak durumundadır. Yasaklı bir Madde satın alınmış olması; örneğin, ürün gelmemiş olsa, başka biri tarafından 
alınmış olsa veya bir üçüncü taraf adresine gönderilmiş olsa dahi, Bulundurma kapsamında bir ihlal teşkil etme açısından yeterlidir.] 

Büyük Çaplı Turnuva Düzenleyicileri: Kıta veya bölge bazında veya diğer bir Uluslararası Turnuvanın 
Düzenleyicisi olarak işlev gören Milli Olimpiyat Komitelerinin veya birden fazla spor dalını kapsayan diğer 
uluslararası spor kuruluşlarının kıtaya özgü birlikleridir. 

CAS: Spor Tahkim Mahkemesidir. 

Code: Dünya Dopingle Mücadele Kuralları’dır. 

Dokunulmazlık Tanıma Anlaşması: Madde 10.7.1.1 ve 10.8.2'nin amaçlarına uygun olarak, bir Dopingle Mücadele 
Kuruluşu ile bir Sporcu veya diğer Kişi arasında yapılan ve Sporcunun veya diğer Kişinin Dopingle Mücadele 
Kuruluşuna belirli bir zaman aralığı içinde bilgi sağlamasına olanak sağlayan yazılı bir anlaşmadır. Somut Destek 
veya vaka çözümleme anlaşmasının kesinlik kazanmadığı durumda, bu anlaşma kapsamında verilen bilgi, 
Dünya Dopingle Mücadele Kuralları çerçevesinde yürütülen herhangi bir Sonuçların Değerlendirilmesi sürecinde 
Dopingle Mücadele Kuruluşu tarafından Sporcunun veya diğer Kişinin aleyhinde kullanılamayabilir. Benzer 
şekilde, bu anlaşma kapsamında verilen bilgi, Dünya Dopingle Mücadele Kuralları çerçevesinde yürütülen 
herhangi bir Sonuçların Değerlendirilmesi sürecinde Sporcu veya diğer Kişi tarafından Dopingle Mücadele 
Kuruluşunun aleyhinde kullanılamayabilir. Bu tür bir anlaşma, Dopingle Mücadele Kuruluşu, Sporcu veya diğer 
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Kişinin, anlaşmada belirtilen sınırlı zaman aralığı içinde verilmiş olanlar haricinde herhangi bir kaynaktan 
edinilmiş bilgi veya kanıtları kullanmasına engel teşkil etmez.  

Doping Kontrolü: Doping Kontrolü dağılım planlamasından başlayarak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Doping 
Kontrolü, bulunabilirlik programı, Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ), Örnek alımı ve Örneklerin sonraki 
süreçteki idaresi, laboratuvar analizi, Sonuçların Değerlendirilmesi, soruşturmalar veya Madde 10.14 
kapsamındaki ihlallere ilişkin yargılamalar da dahil herhangi bir itiraz başvurusunun nihai olarak karara 
bağlanması ve Yaptırımların uygulanmasına kadar geçen tüm adımlar ve süreçlerdir. 

Dopingle Mücadele Faaliyetleri: Dopingle mücadele Eğitimi ve bilgilendirme faaliyetleri, Doping Kontrolü 
dağılım planlaması, Kayıtlı Doping Kontrol Havuzunun idaresi, Sporcu Biyolojik Pasaportlarının yönetimi, Doping 
Kontrollerinin yürütülmesi, Örneklerin analiz edilmesinin sağlanması, istihbarat toplanması ve soruşturmaların 
yürütülmesi, Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) başvurularının işleme konması, Sonuçların 
Değerlendirilmesi, uygulanan Yaptırımların yürürlüğe konması ve denetimi de dahil olmak üzere bir Dopingle 
Mücadele Kuruluşu tarafından veya onun adına Dünya Dopingle Mücadele Kuralları ve/veya Uluslararası 
Standartlar gereğince yürütülen dopingle mücadeleyle bağlantılı tüm faaliyetlerdir. 

Dopingle Mücadele Kural İhlallerinden Doğacak Sonuçlar (“Yaptırımlar”): Bir Sporcu veya diğer Kişi, bir 
dopingle mücadele kural ihlalinde bulunduğunda, aşağıdakilerden biri veya daha fazlası uygulanır: (a) Geçersiz 
Sayma veya İptal Etme, Sporcunun belli bir Müsabakada veya Turnuvada elde ettiği sonuçların geçersiz 
sayılması ve verilen madalyaların, puanların ve ödüllerin geri alınması da dahil olmak üzere diğer gerekli tüm 
Yaptırımların uygulanması, (b) Hak Mahrumiyeti Cezası, Sporcunun veya diğer Kişinin bir dopingle mücadele 
kural ihlali nedeniyle herhangi bir Müsabakaya veya diğer etkinliklere katılmasının veya Madde 10.14’te 
belirtildiği gibi mali bir takım haklardan yararlanmasının belli bir süre için yasaklanması, (c) Geçici Askıya Alma, 
Madde 8 çerçevesinde yürütülen bir yargılamada kesin karar verilinceye kadar Sporcunun veya diğer Kişinin 
herhangi bir Müsabakaya ya da etkinliğe katılmasının geçici olarak yasaklanması, (ç) Mali Yaptırımlar: Bir 
dopingle mücadele kural ihlali için veya bir dopingle mücadele kural ihlali ile ilişkili masrafları karşılamak üzere 
uygulanan mali bir yaptırım ve (d) Kamuoyuna İlan Etme: bilginin, halka açık olarak yayımlanması ve Madde 14 
çerçevesinde önceden bildirim alma hakkına sahip olan Kişiler dışındaki diğer Kişilerle paylaşılması. Takım 
Sporlarındaki takımlar da Madde 11’de belirtilen Yaptırımlara tâbi olabilir. 

Dopingle Mücadele Kuruluşu: Doping Kontrol sürecinin herhangi bir aşamasının başlatılmasına, uygulanmasına 
veya yürütülmesine ilişkin kuralları düzenlemekle yetkili olan Dünya Dopingle Mücadele Ajansı veya bir İmza 
Sahibi kuruluştur. Bu kuruluş tanımına, örneğin, Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Uluslararası Paralimpik 
Komitesi, kendi Turnuvalarında Doping Kontrolü yapan diğer Büyük Çaplı Turnuva Düzenleyicileri, Uluslararası 
Federasyonlar ve Ulusal Dopingle Mücadele Kuruluşları da dahildir. 

Eğitim: Spor ruhunu geliştiren ve koruyan, kasıtlı ve kasıtsız yapılan dopingi önleyen değerleri aşılamayı ve 
buna yönelik davranışlar geliştirmeyi hedefleyen öğrenme sürecidir. 

Geçersiz Sayma ya da İptal Etme: Dopingle Mücadele Kural İhlallerinden Doğacak Sonuçlar bölümüne bakınız. 

Geçici Askıya Alma: Dopingle Mücadele Kural İhlallerinden Doğacak Sonuçlar bölümüne bakınız. 

Hak Mahrumiyeti Cezası: Dopingle Mücadele Kural İhlallerinden Doğacak Sonuçlar bölümüne bakınız. 

Hedefe Yönelik Doping Kontrolü: Doping Kontrolü ve Soruşturmalara İlişkin Uluslararası Standartlar uyarınca 
belli Sporcuların Doping Kontrolü için seçilmesidir. 

Himaye Edilen Kişi: Dopingle mücadele kural ihlalinin gerçekleştiği tarihte (i) on altı (16) yaşından küçük, (ii) 
on sekiz (18) yaşından küçük ve herhangi bir Kayıtlı Doping Kontrol Havuzunda yer almayan ve daha önce açık 
yaş kategorisinde hiçbir Uluslararası Turnuvaya katılmamış veya (iii) yaş haricindeki nedenlerden ötürü 
yürürlükteki ulusal yasalar kapsamında cezai ehliyeti bulunmadığı tespit edilmiş bir Sporcu veya diğer herhangi 
bir gerçek Kişidir. 

[Himaye Edilen Kişiye İlişkin Açıklama: Dünya Dopingle Mücadele Kuralları, Himaye Edilen Kişileri belirli durumlarda diğer Sporculardan veya 
Kişilerden farklı tutar. Belirli bir yaşın veya belirli bir zihinsel kapasitenin altında olan bir Sporcunun veya diğer Kişinin Dünya Dopingle 
Mücadele Kuralları’nda bahsi geçen eylemlerin ihlal teşkil ettiğini anlama ve kavrama açısından yeterli zihinsel kapasitesi olmayabilir. Bu, 
örneğin, zihinsel bir engel nedeniyle cezai ehliyete sahip olmadığı belgelenmiş bir Paralimpik Sporcu olabilir. “Açık yaş kategorisi” terimi ile 
yalnızca gençler veya belirli yaş gruplarının katılabildiği müsabakaların hariç tutulması amaçlanmıştır.] 

İmza Sahipleri: Dünya Dopingle Mücadele Kuralları’nın 23. maddesinde belirtildiği gibi Dünya Dopingle Mücadele 
Kuralları belgesini kabul etmiş ve Dünya Dopingle Mücadele Kuralları’na uymayı taahhüt eden kuruluşlardır. 
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İşleyişte Bağımsızlık: (1) Sonuçların Değerlendirilmesi yetkisine sahip Dopingle Mücadele Kuruluşunun yönetim 
kurulu üyeleri, çalışanları, komisyon üyeleri, danışmanları ve yetkilileri veya iştirakleri (örneğin, üye federasyon 
veya konfederasyon), ayrıca, vakanın soruşturulma ve yargılama öncesi incelenme sürecine dahil olmuş 
herhangi bir Kişi, Sonuçların Değerlendirilmesi yetkisine sahip Dopingle Mücadele Kuruluşunun disiplin 
kurullarına üye ve/veya katip/yazı işleri personeli (ilgili katibin müzakere sürecine ve/veya herhangi bir kararın 
hazırlanmasına müdahil olması söz konusuysa) olarak atanamaz. (2) Disiplin kurulları, yargılama ve karar alma 
sürecini, Dopingle Mücadele Kuruluşu veya herhangi bir üçüncü tarafın müdahalesi olmaksızın yürütecek 
durumda olmalıdır. Burada amaç; disiplin kurulu üyelerinin veya disiplin kurulunun verdiği kararlarda başka bir 
şekilde rol oynamış bireylerin, vakanın soruşturulma veya karara bağlanma aşamalarına dahil olmamalarını 
sağlamaktır. 

Kamuoyuna İlan Etme: Dopingle Mücadele Kural İhlallerinden Doğacak Sonuçlar bölümüne bakınız. 

Karar Sınırı: Eşik değere sahip bir maddenin analizi sonucunda elde edilen değerdir. Söz konusu maddenin 
Örnekte değerin üzerindeki bir miktarda saptanması durumunda Laboratuvarlara İlişkin Uluslararası 
Standartlar’da tanımlandığı üzere bir Aykırı Analitik Bulgu bildirilir. 

Katılımcı: Herhangi bir Sporcu veya Sporcu Destek Personelidir. 

Kayıtlı Doping Kontrol Havuzu: Uluslararası Federasyonlar tarafından Uluslararası düzeyde ve Ulusal Dopingle 
Mücadele Kuruluşları tarafından Ulusal düzeyde olmak üzere iki ayrı seviye için oluşturulan, kendi Doping 
Kontrolü dağılım programlarının bir parçası olarak Müsabaka İçi ve Müsabaka Dışı Doping Kontrollerine tâbi olan 
yüksek öncelikli Sporcu havuzudur ve bu nedenle Dünya Dopingle Mücadele Kuralları’nın 5.5. maddesi ve 
Doping Kontrolü ve Soruşturmalara İlişkin Uluslararası Standartlar’da da belirtildiği gibi bu Sporcuların 
bulunabilirlik bildirimi vermeleri gereklidir. Türkiye’de, Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu tarafından 
oluşturulan Kayıtlı Doping Kontrol Havuzu, bu Talimat’ın 5.5. maddesinde tanımlanmıştır. 

Kişi: Gerçek bir Kişi veya bir kurum veya kuruluştur. 

Kötüye Kullanılan Madde: Madde 4.2.3’e bakınız. 

Kullanım: Yasaklı bir Maddenin veya Yasaklı bir Yöntemin herhangi bir şekilde Kullanılması, uygulanması, ağız 
yoluyla alınması, enjekte edilmesi veya tüketilmesidir. 

Kurumsal Bağımsızlık: İtiraz davalarına bakan yargılama heyetleri, Sonuçların Değerlendirilmesinden sorumlu 
Dopingle Mücadele Kuruluşundan kurumsal olarak tamamen bağımsız olacaktır. Dolayısıyla, hiçbir şekilde 
Sonuçların Değerlendirilmesinden sorumlu Dopingle Mücadele Kuruluşu tarafından yönetilemez, onlara bağlı 
olamaz veya bu kuruluşların etkisi altında kalamazlar. 

Kusur: Kusur, bir yükümlülüğe riayet edilmemesi veya belirli bir durum için gereken özenin gösterilmemesidir. 
Bir Sporcunun veya diğer Kişinin Kusur derecesinin değerlendirilmesinde ele alınacak faktörler arasında, 
örneğin; Sporcunun veya diğer Kişinin deneyimi, Sporcunun veya diğer Kişinin Himaye Edilen bir Kişi olup 
olmadığı, engellilik gibi özel durumlar, Sporcunun algılamış olması gereken risk derecesi ve algılamış olduğu 
risk seviyesine göre Sporcunun göstermiş olduğu itina ve bu konu hakkında ne derece araştırma yaptığı 
bulunmaktadır. Sporcunun veya diğer Kişinin Kusur derecesinin değerlendirilmesi sırasında, göz önünde 
bulundurulması gereken koşullar, Sporcunun veya diğer Kişinin beklenen davranış standardından sapmasını 
açıklamak açısından özgün ve konu ile ilişkili olmalıdır. Bu bakımdan, örneğin, bir Sporcunun bir Hak 
Mahrumiyeti Ceza süresi zarfında büyük miktarlarda para kazanma fırsatını yitirecek olması veya Sporcunun 
kariyerinin kalan kısmının son derece kısa olması gerçeği veya spor takviminin zamanlaması, Madde 10.6.1 
veya 10.6.2 kapsamında Hak Mahrumiyeti Ceza süresinin indirilmesinde dikkate alınacak faktörler arasında 
olamaz. 

[Kusura İlişkin Açıklama: Bir Sporcunun Kusur derecesinin değerlendirilmesinde kullanılan ölçütler, Kusurun göz önünde bulundurulacağı 
bütün Maddeler için aynıdır. Ancak Kusur derecesi değerlendirilirken, Sporcu veya diğer Kişi tarafından bir Ağır Kusur veya İhmalin Olmadığı 
sonucuna varılmadıkça, Madde 10.6.2 kapsamında yaptırımda indirim uygulanması uygun olmaz.] 

Kusur veya İhmal Olmaması: Sporcunun veya diğer Kişinin Yasaklı bir Maddeyi kullandığını veya Yasaklı bir 
Yöntemin kendisine uygulandığını bilmediğini veya bir dopingle mücadele kuralını diğer şekillerde ihlal etmiş 
olduğunu bilmediğini veya bu durumdan şüphelenmediğini ve son derece dikkatli davranmasına karşın bunu 
bilmesinin veya bundan şüphelenmesinin makul olarak mümkün olmadığını kanıtlamasıdır. Himaye Edilen 
Kişiler veya Rekreasyonel Sporcuları ilgilendiren vakalar hariç olmak üzere Sporcu, Madde 2.1’e yönelik her 
türden ihlal için ayrıca Yasaklı Maddenin vücuduna nasıl girmiş olduğunu da kanıtlamalıdır. 
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Kusursuz Sorumluluk: Madde 2.1 ve Madde 2.2 kapsamında bir dopingle mücadele kural ihlalini kanıtlamak 
amacıyla Sporcunun niyetinin, işlemiş olduğu Kusurun, İhmalin veya bilerek Kullanımının Dopingle Mücadele 
Kuruluşu tarafından kanıtlanmasının gerekli olmadığını ortaya koyan kuraldır. 

Mali Yaptırımlar: Dopingle Mücadele Kural İhlallerinden Doğacak Sonuçlar bölümüne bakınız. 

Metabolit: Biyotransformasyon işlemiyle üretilen herhangi bir maddedir. 

Milli Olimpiyat Komitesi: Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından tanınan kuruluştur. Milli Olimpiyat 
Komitesi ifadesi, aynı zamanda Milli Olimpiyat Komitesinin dopingle mücadele alanındaki tipik 
sorumluluklarının Ulusal Spor Konfederasyonu tarafından üstlenildiği ülkelerde Ulusal Spor 
Konfederasyonunu da kapsar. Türkiye’deki Milli Olimpiyat Komitesi, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesidir 
(TMOK). 

Müsabaka: Tek bir yarış, maç, oyun veya tek bir spor mücadelesidir. Örneğin, bir basketbol maçı veya 
Olimpiyatlarda atletizmde 100 metre final yarışları. Ödüllerin her gün veya başka aralıklarla verildiği aşamalı 
müsabakalarda ve diğer spor mücadelelerinde, bir Müsabaka ile bir Turnuva arasındaki ayrım, ilgili Uluslararası 
Federasyonun kurallarında belirtildiği şekilde yapılacaktır. 

Müsabaka Dışı: Müsabaka İçi dönemin dışında kalan herhangi bir dönemdir. 

Müsabaka İçi: Sporcunun katılacağı bir Müsabakadan önceki gün saat 23:59'da başlayan ve Müsabaka ile 
bağlantılı Örnek alım sürecini de kapsayacak şekilde söz konusu Müsabakanın bitimiyle sona eren dönemdir. 
Bununla birlikte, Uluslararası bir Federasyonun kendi spor dalında farklı bir tanıma ihtiyaç olduğuna dair 
mücbir sebepler ortaya koyması durumunda, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı söz konusu spor dalı için 
alternatif bir tanımı onaylayabilir; Dünya Dopingle Mücadele Ajansının onayı akabinde, ilgili alternatif tanım, söz 
konusu spor dalı için tüm Büyük Çaplı Turnuva Düzenleyicileri tarafından uygulanır. 

[Müsabaka İçine İlişkin Açıklama: “Müsabaka İçi” için evrensel olarak kabul edilen bir tanıma sahip olmak, tüm spor dallarında tüm Sporcular 
için uygulanan kuralların üst düzeyde uyumlu olmasını sağlar. Bu evrensel tanım; Sporcular arasında Müsabaka İçi Doping Kontrollerinin hangi 
zaman diliminde gerçekleştiğiyle ilgili olası karışıklıkları ortadan kaldırır veya azaltır, bir Turnuva sırasında Müsabakalar arasında yanlışlıkla 
Aykırı Analitik Bulgu ortaya çıkmasını önler, Müsabaka Dışında kullanımı yasaklı olan maddelerin performansı artırıcı etkisinin Müsabaka 
döneminde de devam etmesinin önlenmesine yardımcı olur.] 

Ön Duruşma: Madde 7.4.3’ün amaçlarına uygun olarak, Madde 8 uyarınca Sporcuya bildirimde bulunulup 
kendisine yazılı veya sözlü olarak savunma fırsatı tanınarak gerçekleştirilen kısaltılmış ve hızlandırılmış bir 
yargılamadır. 

[Ön Duruşmaya İlişkin Açıklama: Bir Ön Duruşma, yalnızca davaya ilişkin olgulara yönelik kapsamlı bir incelemeyi içermeyen başlangıç 
niteliğindeki bir yargılamadır. Sporcu, bir Ön Duruşmanın ardından, davanın esasını kapsayacak müteakip bir tam yargılama talep etme 
hakkına sahip olmaya devam eder. Buna karşın Madde 7.4.3’te kullanılan bir terim olan “hızlandırılmış yargılama”, hızlandırılmış bir takvime 
göre davanın esasını kapsayan tam bir yargılama anlamındadır.] 

Örnek veya Numune: Doping Kontrolü amacıyla alınan biyolojik maddedir. 

[Örneğe İlişkin Açıklama: Bazen kan Örneği alınmasının bazı dini veya kültürel grupların temel değerlerine aykırı olduğu öne sürülmektedir. 
Böyle bir iddianın temelden yoksun olduğu belirlenmiştir.] 

Rekreasyonel Sporcu: Türkiye'de Rekreasyonel Sporcu, bu Talimat’ın Giriş bölümünde (“Türkiye Dopingle 
Mücadele Talimatı’nın Kapsamı” bölümünde) belirtildiği şekilde tanımlanmıştır. 

Reşit Olmayan: On sekiz (18) yaşını doldurmamış olan gerçek bir Kişidir. 

Somut Destek: Madde 10.7.1’in amaçlarına uygun olarak, Somut Destek veren bir Kişinin: (1) bir dopingle 
mücadele kural ihlaline veya Madde 10.7.1.1’de bahsi geçen diğer bir davaya ilişkin olarak sahip olduğu bilgiyi 
yazılı ve imzalı olarak veya kayıt edilmiş bir görüşme şeklinde eksiksiz bir biçimde vermesi ve (2) o bilgiye ilişkin 
soruşturma veya yargılamaya, Örneğin, Ulusal Dopingle Mücadele Kuruluşunun veya yargılama makamının 
talep etmesi durumunda yargılamada tanıklık etmek suretiyle eksiksiz bir şekilde yardımcı olması zorunludur. 
Ayrıca verilen bilginin güvenilir olması ve başlatılan yargılamanın veya davanın önemli bir kısmını kapsaması 
veya henüz dava açılmamışsa veya yasal işlem başlatılmamışsa, vakanın öne sürülmesine veya dava açılmasına 
yetecek nitelikte olması zorunludur. 

Sonuçların Değerlendirilmesi: Sonuçların Değerlendirilmesine İlişkin Uluslararası Standartlar’ın 5. maddesi 
uyarınca yapılan bildirim ile veya Atipik Bulgu, Sporcu Biyolojik Pasaportu, bulunabilirlik bildirim programının 
ihlali gibi bazı durumlarda Sonuçların Değerlendirilmesine İlişkin Uluslararası Standartlar’ın 5. maddesinde 
açıkça belirtilen bildirim öncesi adımlarla başlayan ve birinci derece yargılama veya herhangi bir itiraz 
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başvurusu yapılmış ise itiraz sürecinin tamamlanmasını kapsayacak şekilde cezanın kesinleşerek vakanın 
sonuçlandırılmasıyla tamamlanan süreçtir. 

Sporcu: Her bir Uluslararası Federasyon tarafından tanımlandığı gibi Uluslararası düzeydeki veya her bir Ulusal 
Dopingle Mücadele Kuruluşu tarafından tanımlandığı gibi ulusal düzeydeki spor Müsabakalarına katılan Kişidir. 
Bir Dopingle Mücadele Kuruluşu, takdir yetkisini kullanarak dopingle mücadele kurallarını ne Uluslararası 
Düzeyde ne de Ulusal Düzeyde Sporcu tanımına girmeyen bir Sporcuya uygulama ve böylelikle bu Kişileri 
“Sporcu” tanımına dahil etme hakkına sahiptir. Ne Uluslararası Düzeyde ne de Ulusal Düzeyde Sporcu olmayan 
Sporcular ile ilgili olarak bir Dopingle Mücadele Kuruluşu aşağıdaki şekilde hareket etmeyi seçebilir: Sınırlı 
Doping Kontrolü yapılması veya hiçbir Doping Kontrolü yapılmaması; Yasaklı Maddelerin tam listesinden daha 
azı için Örneklerin analiz edilmesi; bulunabilirlik bildirimine ilişkin normalden daha az kapsamlı bilgi talep 
edilmesi veya bulunabilirlik bildiriminin zorunlu tutulmaması; veya önceden Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası 
(TAKİ) başvurusunda bulunulmasının zorunlu tutulmaması. Ancak, bir Dopingle Mücadele Kuruluşunun 
üzerinde Doping Kontrolüne tâbi tutma yetkisine sahip olduğu ve uluslararası veya ulusal seviyenin altında 
Müsabakalara katılan bir Sporcu tarafından Madde 2.1, 2.3 veya 2.5’e yönelik bir dopingle mücadele kuralının 
ihlal edilmesi durumunda, Dünya Dopingle Mücadele Kurallarında belirtilen Yaptırımlar uygulanmalıdır. Madde 
2.8 ve Madde 2.9’un uygulanması, dopingle mücadele konularında bilgilendirme ve Eğitim amaçları 
doğrultusunda, bir İmza Sahibinin, devletin veya Dünya Dopingle Mücadele Kuralları’nı kabul etmiş olan başka 
bir spor kuruluşunun yetkisi altında faaliyet gösteren Kişiler Sporcu sayılırlar. 

[Sporcuya İlişkin Açıklama: Müsabakalara katılan bireyler belirtilen beş kategoriden birine dahil olabilir: 1) Uluslararası Düzeyde Sporcular, 2) 
Ulusal Düzeyde Sporcular, 3) Uluslararası veya Ulusal Düzeyde Sporcu olmayan ancak Uluslararası Federasyon veya Ulusal Dopingle Mücadele 
Kuruluşunun üzerinde yetki sahibi olmayı tercih ettiği Sporcular, 4) Rekreasyonel Sporcular ve 5) Hiçbir Uluslararası Federasyon veya Ulusal 
Dopingle Mücadele Kuruluşunun üzerinde yetki sahibi olmadığı veya yetki sahibi olmayı tercih etmediği bireyler. Tüm Uluslararası ve Ulusal 
Düzeydeki Sporcular, Uluslararası Federasyonlar ve Ulusal Dopingle Mücadele Kuruluşlarının uluslararası ve ulusal düzeydeki müsabakalara 
ilişkin yaptığı kesin tanımlar kapsamında Dünya Dopingle Mücadele Kuralları’na tâbidir.] 

Sporcu Biyolojik Pasaportu: Doping Kontrolü ve Soruşturmalara İlişkin Uluslararası Standartlar ve 
Laboratuvarlara İlişkin Uluslararası Standartlar’da açıklandığı üzere verilerin toplanması ve düzenlenmesine 
yönelik program ve yöntemlerdir. 

Sporcu Destek Personeli: Spor Müsabakalarına katılan veya hazırlanan bir Sporcu ile çalışan, onu tedavi eden 
veya ona yardımcı olan teknik direktör, antrenör, menajer, temsilci, takım personeli, yetkili, doktor, sağlık 
personeli, ebeveyn veya diğer Kişidir. 

Takım Sporu: Bir Müsabaka sırasında oyuncuların değiştirilebildiği bir spor dalıdır. 

Talimat: Dünya Dopingle Mücadele Kuralları ve Türkiye’deki spor mevzuatları çerçevesinde Türkiye Dopingle 
Mücadele Komisyonu tarafından hazırlanan ve İngilizce ve Türkçe dillerinde yayımlanan bu Türkiye Dopingle 
Mücadele Talimatı’dır. 

Tanımlanmış Madde: Madde 4.2.2’ye bakınız. 

Tanımlanmış Yöntem: Madde 4.2.2’ye bakınız. 

Tatbik Etmek: Yasaklı bir Maddeyi veya Yasaklı bir Yöntemi sağlamak, tedarik etmek, başka bir Kişi tarafından 
Kullanımına veya Teşebbüs edilen Kullanımına nezaret etmek, kolaylaştırmak veya diğer şekillerde iştirak 
etmek. Ancak bu tanım, koşulların bir bütün olarak değerlendirildiğinde söz konusu Yasaklı Maddenin gerçek 
ve meşru tedavi amaçları için kullanılmasının amaçlanmadığını veya sportif performansın artırılmasının 
amaçlandığını gösterdiği durumlar hariç olmak üzere, gerçek ve meşru tedavi amaçları için veya kabul 
edilebilir diğer gerekçeler ile Kullanılan Yasaklı bir Madde veya Yasaklı bir Yöntemi içerecek şekilde iyi niyetli tıp 
personelinin icra ettiği eylemleri ve Müsabaka Dışı Doping Kontrollerinde Yasaklı olmayan Yasaklı bir Maddeyi 
içeren eylemleri kapsamaz. 

Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ): Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası, ancak Madde 4.4 ve Tedavi Amaçlı 
Kullanım İstisnalarına İlişkin Uluslararası Standartlar’da belirtilen koşullar karşılandığı takdirde bir sağlık sorunu 
veya hastalığı olan bir Sporcunun bir Yasaklı Madde veya bir Yasaklı Yöntemi Kullanmasına izin verir. 

Teknik Belge: Bir Uluslararası Standartta belirtilen belirli dopingle mücadele konularında zorunlu teknik 
gereklilikleri içeren, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı tarafından bazı zamanlarda onaylanan ve yayımlanan bir 
belgedir. 
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Test: Doping Kontrol sürecinin doping kontrol dağılım planı, Örnek alımı, Örneğin süreçler kapsamında idaresi 
ve Örneğin laboratuvara taşınmasını içeren bölümlerini kapsar. 

Teşebbüs: Bir dopingle mücadele kural ihlalini gerçekleştirmek için planlanmış somut bir girişimi teşkil eden 
eylemlere kasıtlı olarak karışmaktır. Ancak Teşebbüse dahil olmayan üçüncü şahıslar tarafından Teşebbüsün 
ortaya çıkarılmasından önce, Kişinin Teşebbüsten vazgeçmesi durumunda, sadece ihlal Teşebbüsüne 
dayanılarak bir dopingle mücadele kural ihlali gerçekleşmiş kabul edilemez. 

Turnuva: Tek bir kuruluşun denetimi altında gerçekleştirilen bir Müsabakalar dizisidir (örneğin, Olimpiyat 
Oyunları, bir Uluslararası Federasyonun Dünya Şampiyonaları veya Pan Amerika Oyunları gibi). 

Turnuva Dönemi: Bir Turnuvanın, o Turnuvanın yönetim organı tarafından belirlenen başlangıç ve bitiş zamanı 
arasındaki süredir. 

Turnuva Mekanları: Turnuva yönetim organının belirlemiş olduğu mekanlardır. 

Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi 
arasında 24 Mayıs 2011 tarihinde imzalanan protokol uyarınca, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından 
kurulmuş olan komisyondur. Türkiye’de “Bağımsız Ulusal Dopingle Mücadele Kuruluşu” olarak görev yapan tek 
yetkili kuruluştur. 

Ulusal Doping Kontrol Havuzu: Kayıtlı Doping Kontrol Havuzunun alt kategorisi olarak Müsabaka Dışı Doping 
Kontrollerine tâbi tutulabilmeleri amacıyla bazı bulunabilirlik bilgisini vermeleri gereken Sporculardan oluşan 
havuzdur. 

Ulusal Dopingle Mücadele Kuruluşu: Ulusal düzeyde dopingle mücadele kurallarını oluşturma ve uygulama, 
Örnek toplama işlemlerini yönetme, Doping Kontrolü sonuçlarını değerlendirme ve Sonuçların 
Değerlendirilmesi sürecini yürütme konusunda kendilerine her bir ülke tarafından yetki ve sorumluluk verilen 
kuruluştur/kuruluşlardır. Bu görevlendirmenin yetkili kamu kurumu/kurumları tarafından yapılmaması 
durumunda, ilgili ülkenin Milli Olimpiyat Komitesi veya Komitenin tayin edeceği kuruluş, Ulusal Dopingle 
Mücadele Kuruluşu olacaktır. Türkiye’deki Ulusal Dopingle Mücadele Kuruluşu, Türkiye Dopingle Mücadele 
Komisyonudur. 

Ulusal Düzeyde Sporcu: Doping Kontrolü ve Soruşturmalara İlişkin Uluslararası Standartlar ile uyumlu bir 
şekilde, her bir Ulusal Dopingle Mücadele Kuruluşu tarafından tanımlandığı şekilde ulusal seviyede 
müsabakalara katılan Sporculardır. Türkiye’deki Ulusal Düzeyde Sporcular, bu Talimat’ın Giriş bölümünde 
(“Türkiye Dopingle Mücadele Talimatı’nın Kapsamı”) tanımlanmıştır. 

Ulusal Federasyon: Türkiye’de ya da Türkiye’nin belirli bir bölgesinde spor işlerini yöneten üyelerin, kulüplerin, 
takımların, birliklerin ve liglerin bağlı olduğu herhangi bir ulusal, şehirsel ya da bölgesel kuruluştur ve diğer 
bağımsız spor federasyonlarına ve bağımsız ve Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı olan tüm spor 
federasyonlarını kapsar. 

Ulusal Turnuva: Uluslararası veya Ulusal Düzeyde Sporcuların katıldığı ve Uluslararası Turnuva niteliğinde 
olmayan bir spor Turnuvası ya da Müsabakasıdır. 

Uluslararası Düzeyde Sporcu: Doping Kontrolü ve Soruşturmalara İlişkin Uluslararası Standartlar ile uyumlu bir 
şekilde her bir Uluslararası Federasyon tarafından tanımlanan uluslararası seviyede müsabakalara katılan 
Sporculardır. 

[Uluslararası Düzeyde Sporcuya ilişkin Açıklama: Uluslararası Federasyonlar; Doping Kontrolü ve Soruşturmalara İlişkin Uluslararası 
Standartlar’la uyumlu olarak Sporcuları Uluslararası Düzeyde Sporcu olarak sınıflandırma konusunda kendi ölçütlerini belirlemekte özgürdür. 
Bunun için, örneğin, derece, belirli Uluslararası Turnuvalara katılım, lisans türü gibi ölçütleri kullanabilirler. Ancak, Sporcuların hızlı ve kolay 
bir şekilde ne zaman Uluslararası Düzeyde Sporcu olarak sınıflandırılacaklarını bilmeleri için belirledikleri ölçütleri kısa ve öz bir şekilde 
yayımlamalıdır. Örneğin, ölçütlerin belirli Uluslararası Turnuvalara katılımı içermesi durumunda, Uluslararası Federasyon, bu Uluslararası 
Turnuvaların bir listesini yayımlamalıdır.] 

Uluslararası Standartlar: Dünya Dopingle Mücadele Kuralları’nı desteklemek amacıyla Dünya Dopingle Mücadele 
Ajansı tarafından oluşturulan kurallardır. Bir Uluslararası Standart’la uyumluluk (alternatif bir standardın, 
uygulamanın veya işlemin aksine), Uluslararası Standart’ın kapsadığı işlemlerin gereğince yerine getirildiği 
kanaatine varmak için yeterli olacaktır. Uluslararası Standartlar, bir Uluslararası Standart’la uyumlu olarak 
düzenlenen tüm Teknik Belgeleri kapsamaktadır. 
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Uluslararası Turnuva: Uluslararası Olimpiyat Komitesinin, Uluslararası Paralimpik Komitesinin, bir Uluslararası 
Federasyonun, bir Büyük Çaplı Turnuva Düzenleyicisinin veya diğer bir uluslararası spor kuruluşunun 
denetiminde olan veya Turnuva için teknik yetkililerin görevlendirildiği bir Turnuva ya da Müsabakadır. 

UNESCO Sözleşmesi: Sporda Dopingle Mücadele amacıyla UNESCO Genel Kurulunun 19 Ekim 2005 tarihli 33. 
birleşiminde kabul edilmiş olan, Uluslararası Sözleşmedir. Bu tanıma, Sözleşmeye Taraf olan Devletlerce ve 
Sporda Dopingle Mücadele Uluslararası Sözleşmesi Taraflarınca Sözleşmede yapılması kabul edilen bütün 
değişiklikler de dahildir. 

WADA: Dünya Dopingle Mücadele Ajansıdır. 

Yasa Dışı Ticaret: Yasaklı bir Maddenin veya Yasaklı bir Yöntemin bir Dopingle Mücadele Kuruluşunun yetkisi 
altındaki bir Sporcu veya diğer Kişi tarafından (fiziki olarak veya elektronik ortamda veya başka bir şekilde) 
üçüncü bir tarafa satılması, verilmesi, taşınması, gönderilmesi, teslim edilmesi veya dağıtılmasıdır (ya da 
herhangi bir amaçla Bulundurulmasıdır); ancak bu tanım, söz konusu koşullar bir bütün olarak söz konusu 
Yasaklı Maddelerin gerçek ve yasal bir tedavi amacıyla kullanılmadığını veya sportif performansı artırmak için 
kullanıldığını göstermedikçe, bir Yasaklı Maddenin “iyi niyetli” bir sağlık görevlisi tarafından gerçek ve yasal bir 
tedavi amacıyla veya kabul edilebilir başka bir gerekçeyle Kullanılmasını ve Müsabaka Dışı Doping 
Kontrollerinde yasaklanmamış olan Yasaklı Maddelerle ilgili eylemleri kapsamaz. 

Yasaklı Madde: Yasaklılar Listesi’nde yasaklı olduğu belirtilen herhangi bir madde veya madde sınıfıdır. 

Yasaklı Yöntem: Yasaklılar Listesi’nde yasaklı olduğu belirtilen herhangi bir yöntemdir. 

Yasaklılar Listesi: Yasaklı Maddeler ve Yasaklı Yöntemlerin tanımlandığı Liste’dir. 

Yetkilendirilmiş Üçüncü Taraf: Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun Doping Kontrolü veya dopingle 
mücadele Eğitim programlarının herhangi bir bölümünü devrettiği herhangi bir Kişidir ve bunlarla sınırlı 
olmamak kaydıyla, Örnek alım veya diğer Doping Kontrol hizmetlerini sunan veya Türkiye Dopingle Mücadele 
Komisyonu adına Eğitim programlarını yürüten üçüncü taraflar veya diğer Dopingle Mücadele Kuruluşlarını veya 
Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu için bağımsız yüklenici sıfatıyla Doping Kontrol hizmeti veren Kişileri 
(örneğin, kadrolu çalışan statüsünde olmayan Doping Kontrol görevlileri veya eşlikçileri) kapsar. Bu tanım, 
Spor Tahkim Mahkemesini (CAS) kapsamamaktadır. 

[Tanımlara İlişkin Açıklama: Tanımlara, yukarıda verilenlerin çoğul ve iyelik formları ile birlikte cümle içindeki diğer Kullanım şekilleri de 
dahildir.] 


