2013 WADA Test Rakamları
Dünya Dopingle Mücadele Talimatı Madde 14.5 uyarınca Doping Kontrol Verileri
ortak kayıt merkezi olarak hareket eden WADA, akredite laboratuvarlardan ADAMS
yolu ile gelen sonuçları, istatistiki rapor şeklinde yıllık olarak yayınlamaktadır.
2013 WADA Doping Kontrol Test Rakamları Raporu, 33 WADA akredite laboratuvar
tarafından, 2013 yılı içinde yapılan yarışma içi ve yarışma dışı idrar ve kan testleri ile
birlikte Atlet Biyolojik Pasaportu için sadece kan numunelerini analiz eden yine
WADA onaylı 2 laboratuvarın yaptıkları testler ve bu testlerin yapıldığı spor dalları
ile ilgili bilgileri içermektedir.
Rapor, Laboratuvarlar Raporu; Sporlar Raporu; Test Otoriteleri Raporu ve ABP
(Atlet Biyolojik Pasaportu) Kan Analizleri Raporu adlı dört alt başlığa ayrılmıştır.
WADA, 2012 Doping Kontrol Test Rakamları Raporu ve ilgili taraflardan aldığı geri
bildirimleri özel incelemeye alarak, 2013 Raporu’nda bazı değişiklikler yapmıştır.
Bunlar:
-spor dalları, ADAMS’daki gibi alt disiplinleri ile birlikte listelenmiştir;
-bir spor dalı için rapor edilen test rakamları, o dalı yöneten Uluslararası
Federasyon’un test rakamlarıdır.
-rapor ilgili taraflarca çeşitli sayıda değişik kategorilere bölünüp, kendilerince
önemli özel istatistikleri kolaylıkla seçip, Laboratuvar ve Dopingle Mücadele
Kurumları’nın idrar-kan ve ABP test bilgilerini bir araya getirmeyi sağlamaktadır.
Bu değişiklikler, dünyadaki dopingle mücadele çalışmalarını gözden geçirmeyi
amaçlayanlar için daha fazla detay ve doğruluk sağlamakta, raporu daha kullanışlı
ve faydalı hale getirmektedir.
Bu rapor, ADAMS’da yer almayan bazı bilgi ve rakamları da içermekte olup; yıl yıl
kıyaslama yapmaya olanak sağlamaktadır. Ayrıca, daha önceki yıllarda alınıp, uygun
şekilde saklanan ve Talimat uyarınca 2013 yılında tekrar analiz edilen numunelerle
ilgili bilgileri de içermektedir.

Tüm test sayıları (idrar, kan ve ABP için alınan kan) dikkate alındığında, 2013 yılında
yapılan test sayısında artış vardır; 2012 yılındaki test sayısına göre yaklaşık 6500
fazla test yapılmıştır.
Aykırı Analitik Bulgu bakımından 2013 yılının oranı (%1,31), 2012 yılının oranından
(%1,19) yüksektir. 2013 yılının oranı, 2008’den bu yana görülen en yüksek
rakamdır. Ayrıca, 2012 yılında % 1,76 olan Toplam Bulgu (Aykırı Analitik Bulgu ve
Atipik Bulgu toplamı) oranı da 2013 yılında % 2,21’e çıkmıştır. Yine 2013 yılı Toplam
Bulgu oranı, 2003 yılından bu yana görülen en yüksek orandır.
ABP Steroid Modülü ve IRMS cihazının uygulama ve kullanımının yaygınlaşması ile
elde edilen sonuçlar çok daha net bir şekilde yorumlanacağından, yakın bir
gelecekte Atipik Bulgu sayısında azalma olacağı beklenmektedir.
Laboratuvarlar tarafından rapor edilen toplam Aykırı Analitik Bulgu ve Atipik Bulgu
sayısı, Dopingle Mücadele Kurumları tarafından bildirilen Dopingle Mücadele Kural
İhlali sayısı ile örtüşmeyebilir. Bunun sebebi tüm sonuçların, Dopingle Mücadele
Kurumları’nca yürütülen ve TAKİ karşılaştırması ile zamana yayılan çalışmaları da
içeren sonuçların yönetimi işlemine tabi olmasıdır. Ayrıca, rapordaki tek bir
sonucun sadece bir sporcuya ait olması şart değildir. Sonuçlar, aynı sporcuda tespit
edilen birden çok bulgu veya testosteron için yapılan zamana yayılmış çalışmalarda
olduğu gibi aynı sporcuya yapılan değişik testlerle ilgili olabilir.
Bu rapora konu olan testleri 643 değişik Test Otoritesi yapmıştır ve bunların
yaklaşık yarısını Ulusal Federasyonlar oluşturmaktadır.
2013 yılında, ABP için numune analizi yapan 25 WADA akredite laboratuvarın 21
tanesine, ABP için gelen kan numunesi sayısında artış vardır. Bu da önümüzdeki
dönemlerde yapılacak olan ABP test sayısının, dünya ölçeğinde artacağını akla
getirmektedir.
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