KENDİNİZİ SINAYIN
1-) TAKİ progra ı, spor ulara iddi ir sağlık soru u u, yasakla ış adde kulla arak
tedavi et ek içi talepte ulu a fırsatı sağlar. TAKİ iz i eğer adde iddi ir sağlık
soru u yarat aya aksa, perfor a sı artır aya aksa ve alter atif ir adde veya
yöntem ev ut değilse verilir. TAKİ’ i a la ı edir?
a-) Tedavi A açlı Kulla ı

İstis ası

b- Tedavi A açlı Kas İçi A tre a
c- Tedavi A açlı Koru a İlaçları
d- Tedavi A açlı Koru

a İz i

2-) Yasaklılar Listesi e sıklıkla gü elle ir?
a- Yılda ir
b-) 6 ayda bir
c-) 3 ayda bir
d-) Her ay
3-) Ke di doktoru a, ir spor u olarak dopi g ko trolleri e ta i olduğu u ve
yasakla ış addeler kulla a a gerektiği i söyle eliyi .
a-) Doğru
b-) Ya lış
4-) Seçtiği ör ek topla a gereçleri i kirli veya daha ö e kur ala ış olduğu u
düşü se de u ları kulla ak zoru dayı . Başka ir ta e daha isteye e .
a-) Doğru
b-) Ya lış

5-) Maskeleyici madde (ajan) nedir?
a-) Spor ulara yasaklı
b-) Yasaklı

addeler kulla ı ı da yardı

ı ola kişi

adde kulla ı ı ı gizle ek içi kulla ıla

ir

adde veya işle

c-) Sporcu temsilcisi
d-) Dopi g ko trolü şişesi i kapağı ı yapıştır ada kulla ıla

6-) E

adde

gelli spor ular ihtiyaç duydukları her ila ı kulla a ilirler?

a-) Doğru
b-) Ya lış
7-) Dopi g ko trolü içi is i

özellikle ö ede

elirle

iş ola ilir.

a-) Doğru
b-) Ya lış
8-) Eğer spor u u dopi g ko trol so uçları pozitif çıkarsa, spor u u yasakla ış
addeleri al ası a yardı ı ola veya o u teşvik ede çalıştırı ı veya doktora yaptırı
uygulanabilir.
a-) Doğru
b-) Ya lış
9-) Eğer spor u çok
a-) Doğru
b-) Ya lış

eşgul ise dopi g ko trolü e git eyi reddede ilir.

10-) Yuttukları da , vü udu a e jekte ettikleri de veya uyguladıkları da so uç
olarak ben sorumluyum.
a-) Doğru
b-) Ya lış
11-) Sporda yasakla ış addeleri veya yö te leri sapta ası içi yapıla idrar
analizi, gerekli ekip a a sahip herha gi ir la oratuar tarafı da yapıla ilir.
a-) Doğru
b-) Ya lış
12-) Doping Kontrol Görevlileri, doping kontrolüne gelmeden birkaç saat önce
spor uları dopi g ko trolü yapa akları ko usu da ilgile dir elidirler.
a-) Doğru
b-) Ya lış
13-) Halihazırda İ sa Büyü e Hor o u hGH kulla ı ı ı tespit et ek içi kulla ıla
ir dopi g ko trol a aliz yö te i vardır.
a-) Doğru
b-) Ya lış
14-) Ör ek ir kez alı ıp, ühürle ip, gerekli evraklar ta a la dıkta so ra, ör eği
açma, bir şey ulaştır a, oz a veya kur ala a gi i girişi ler açıkça a laşılır.
a-) Doğru
b-) Ya lış

15-) Dopi g ko trol görevlisi üsa aka dışı dopi g ko trolü içi evi ize geldiği de, ir
fi a çay yap ak ya da aşka ir işi izi hallet ek içi odada çıka ilirsi iz.
a-) Doğru
b-) Ya lış
16-) Bir spor u yılda e fazla kaç defa dopi g ko trolü e alı a ilir?
a-) 1
b-) 5
c-) 10
d- Sı ırsız

17-) İla ı

e içerdiği i il ese iz ile, güve diği iz iri de ilaç ka ul ede ilirsi iz.

a-) Doğru
b-) Ya lış
18-) İsterse , a tre örü

Dopi g Ko trol İstasyo u' da a a eşlik ede ilir.

a-) Doğru
b-) Ya lış
19-) Bazen kazanmak için, yasakla
vardır.

ış

addeler alarak perfor a sı ı arttır a hakkı

a-) Doğru
b-) Ya lış
20-) Yasakla ış ir adde i dopi g ko trol ör eği izde çık ası duru u da,
aşağıdaki haklara sahipsi iz:

a-) B ör eği izi i a alizi i talep et ek
b-) B ör eği izi i açıl ası ve a alizi sırası da orada ulu

ak veya te sil edil ek

c-) La oratuar dokü a tasyo paketi i kopyaları ı talep et ek
d-) Yukarıdakileri hepsi

21-) La oratuarda ör eği i tesli

ala kişi e i

ki

olduğu u ilir.

a-) Doğru
b-) Ya lış
22-) Sporda, A a olik Steroidler her za a yasaktır ve irçok ülkede de yasadışıdır.
A a olik steroid kulla ı ı aşağıdaki ya etkilere ede ola ilir:
a-) Erkeklerde göğüs üyü esi; kadı larda sesi kalı laş ası
b-) Kara iğer ve kalp rahatsızlıkları
c-) Ciddi ruhsal bozukluklar
d-) Yukarıdakileri hepsi

23-) Eğer Dopi g Ko trol Görevlisi' i ki lik elgesi yoksa, dopi g ko trolü e gir eyi
reddedebilirim.
a-) Doğru
b-) Ya lış
24-) Eğer spo u u dopi g ko trol işle i veya süre i ile ilgili ir e dişesi varsa, u
e dişesi i e za a dile getir elidir?
a-) Doping kontrolünden önce
b- Dopi g ko trolü es ası da

c-) Doping kontrolünden sonra
d- Dopi g ko trolü çağrı for u u i zalarke

25-) Hasta olduğu ve yarış adığı za a larda ile ilgili spor aka ları a, dopi g
ko trolü içi a a ulaşa il eleri içi erede olduğu u ildir e gereklidir.
a-) Doğru
b-) Ya lış

26-) Sade e Oli piyat Oyu ları, Parali pik Oyu ları ve Dü ya Şa piyo aları da
üsa akalara katıla spor ular dopi g ko trolü e ta idir.
a-) Doğru
b-) Ya lış
27-) Dü ya Dopi gle Mü adele Kuralları ı

World A ti-Dopi g Code a a ı edir?

a-) Spor uları dopi gsiz spor yap a te el hakkı ı koru ak
b-) Spor uları sağlığı ı, adalet ve eşitliği destekle ek
c-) Uluslararası düzeyde uyu lu ve etkili dopi gle

ü adele progra ları sağla ak

d-) Yukarıdakileri hepsi

28-) Eğer dopi g ko trolü sırası da gerekli iktarda idrar ör eği ge ellikle 90-100 ml)
vere ezse iz, idrar ör eği e ek olarak ka ver e iz iste ir.
a-) Doğru
b-) Ya lış

29-) Eğer takı doktoru
e i reçete e ir ilaç yazarsa ve e i
so u u pozitif çıkarsa, u e i değil, doktoru suçudur.

dopi g kontrolü

a-) Doğru
b-) Ya lış
30-) Bu hafta üsa aka dışı dopi g ko trolü e alı dıysa ız, ir so raki dopi g
ko trolü üz haftalar so ra ola aktır.
a-) Doğru
b-) Ya lış
31-) Eczaneden reçetesiz satı alı a
kesinlikle izin verilir.

ir esi destek ürü ü ü , sporda kulla ı ı a

a-) Doğru
b-) Ya lış
32-) Dopi g ko trolü e alı dığı da, Dopi g Ko trol Görevlisi DKG tü
e i kopyaları
a a daha so ra ulaştırılır.

for ları alır,

a-) Doğru
b-) Ya lış
33-) Müsa akaya katıl asa
tutulabilirim.

ile, ir

üsa aka süre i de dopi g ko trolü e tabi

a-) Doğru
b-) Ya lış
34-) İ sa Büyüme Hormonu (hGH kas ve orga gelişi i i ya ı sıra ke ik gelişi i i
de a la dırı ı olarak ili ir. Sporda hGH kulla ı ı her za a yasaktır ve hGH
kulla ı ı, hile yap aktır. hGH' i sık görüle ya etkileri aşağıdakilerde ha gisidir?

a-) Kalp-da ar hastalıkları
b-) Kas ve ekle

ağrıları; orga ları a or al üyü esi

c-) Diyabet riski
d-) Yukarıdakileri hepsi

35-) Eğer ir ila ı ke di ülke de kulla a ı sakı ası yoksa, yurtdışı da satı
alı ış ay ı isi li ila ı güve le kulla a iliri .
A. Doğru
B. Ya lış

36-) Hasta olduğu da herha gi ir ila ı al a da sakı a yoktur.
A. Doğru
B. Ya lış

CEVAPLAR
1-) a şıkkı. Uluslararası düzeydeki sporcular Tedavi Amaçlı kullanım İstisnası
(TAKİ) taleplerini Uluslararası Federasyonlarına; Ulusal düzeydeki sporcular ise
formlarını kendi Ulusal Dopingle Mücadele Kuruluşlarına göndermelidirler. TAKİ
belirli ilaçlar için belirli bir süre ve belirlenmiş bir doz için verilir.
2-) a şıkkı. Yasaklılar Listesi her yıl uluslararası uzmanlardan oluşan bir panel
tarafından gözden geçirilir ve güncelleştirilmiş uyarlaması her yıl 1 Ocak
tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Tüm sporcular Listeye dair en güncel bilgileri
edinmek zorundadır. Bu bilgi WADA'nın web sitesinde mevcuttur - www.wadaama.org
3-) Doğru. Doktorunuzun size yasaklılar listesine alternatif ilaçlardan vermesi
gerektiğini bilmesi önemlidir. Bu mümkün değilse, ilacı kullanmadan önce, Tedavi
Amaçlı Kullanım İstisnası için Uluslararası Federasyonunuzdan, Ulusal

Federasyondan veya Ulusal Dopingle Mücadele Kuruluşundan izin almalısınız.
Doktorunuz, acil durumlarda kullanılacak yöntemler olduğunu bilmelidir.

4-) Yanlış. Size seçmeniz için mühürlü örnek toplama gereçleri sunulmalıdır. Eğer
ilk seçtiğiniz doping kontrol gereçlerinden memnun değilseniz, başka bir tane
istemelisiniz ve bu isteğiniz yerine getirilir.
5-) b şıkkı. Maskeleyici madde, doping kontrollerinin idrar ve diğer örneklerdeki
yasaklı maddeleri gizlemek amacıyla bu örneklerde değişikliğe neden olan madde
ve işlemlerdir. Maskeleyici maddeleri müsabaka içi ve müsabaka dışında
kullanmak YASAKTIR.
6-) Yanlış. Engelli sporcular da aynı yasaklanmış maddeler listesine uymak
zorundadırlar. Ancak, özürlerinin doğası gereği belirli bir ilaç kullanmaları
gerekiyorsa, Uluslararası Paralimpik Komitesi Tıbbi Komisyonu’na veya Ulusal
Dopingle Mücadele Kuruluşu'na Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) için
başvurabilirler. Bu istisna otomatik olarak verilmez.

7-) Doğru. İyi bir ulusal ya da uluslararası sporcu olmanın gereğince, rastgele
çekilişten ziyade isminiz özellikle önceden belirlenmiş olabilir. Bu size dopingsiz
yarıştığınızı ispatlamanız için fırsat verir.

8-) Doğru. Sporcuları yasaklanmış maddeler veya yöntemler kullanmaya teşvik
etmek veya kullanmalarına yardımcı olmak ciddi bir dopingle mücadele kural
ihlalidir ve Dünya Dopingle Mücadele Kuralları gereğince yaptırıma tabidir.

9-) Yanlış. Doping kontrolüne gitmeyi reddetmenin yaptırımı pozitif doping kontrol
sonuçlarının yaptırımı ile aynı olabilir. Bir sporcu kendisine haber verildiğinde
doping kontrolünü gitmeyi reddederse, en kısa zamanda reddetme sebeplerini
açıklayarak Bildirim Formu ile bildirmeli ve yöneticilerini haberdar etmelidir.
10-) Doğru. Bütün sporcular spor kariyerlerini tehlikeye atmamak için soru sorma
konusunda etkin olmalıdır. Eğer bir sorunuz varsa - SORUN! Eğer bir maddenin
içeriğinden %100 emin olamıyorsanız veya o maddenin mevcut durumunu
bilmiyorsanız - KULLANMAYIN!

11-) Yanlış. Sporda yasaklanmış maddelerin veya yöntemlerin tespiti için yapılan
idrar analizi, sadece WADA'nın yüksek standartlarına sahip olan ve akredite
edilmiş (onaylanmış) laboratuarlarda yapılabilir.
12-) Yanlış. Doping kontrolü mümkün olduğunca önceden haber verilmeden yapılır.
Bu demektir ki, Doping Kontrol Görevlileri (DKG) herhangi bir zamanda ve

herhangi bir yerde bu doping kontrolünü gerçekleştirebilir. Ancak, Doping Kontrol
Görevlilerinin sporcuları gereksiz yere rahatsız etmemek amacıyla kendi
sağduyularını kullanmaları beklenir.

13-) Doğru. İnsan Büyüme Hormonu için 2004 yılından beri kullanılan bir kan testi
vardır ve bu testin müsabaka içi ve müsabaka dışında kullanımı gittikçe
artmaktadır.

14-) Doğru. Sporcunun örneğinin değiştirileceğinden endişe etmesine gerek
yoktur. Ayrıca, analiz öncesi laboratuar örneğin bütünlüğü ve bozulmamışlığı
konusunda şüpheye düşerse, bu durumu rapor eder.

15-) Yanlış. Örneğinizin bütünlüğünü korumak için, doping kontrolü tamamlanana
kadar her an Doping kontrol görevlisinin yanında bulunmanız gereklidir. Eğer
odadan çıkmanız gerekiyorsa, Doping kontrol görevlisinin sizinle birlikte gelmesini
isteyin.
16-) Sınırsız. Bir sporcunun müsabaka içi, müsabaka dışı zamanlar, rastgele ve
belirlenmiş doping kontrolleri de dâhil olmak üzere yılda kaç defa doping
kontrolüne alınabileceğinin herhangi bir sınırlaması yoktur.

17-) Yanlış. Sporcular her zaman vücutlarına neyin girdiğini bilmek zorundadır.
İçeriğini bilmeden ilaç almak hem doping kontrolünde pozitif sonuca neden
olabilir hem de sağlığınız için tehlikeli olabilir.

18-) Doğru. Her sporcunun Doping Kontrol İstasyonunda kendisine eşlik edecek bir
temsilciye sahip olma hakkı vardır.

19-) Yanlış. Eğer kazanmak için yasaklı maddeler almak zorundaysanız,

kazanmış olmuyorsunuz, çünkü elinizden gelenin en iyisini yapmış
değilsiniz. Hile hem sizin hem de rakiplerinizin gerçek sporcu ruhuna zarar
verir.

20-) Yukarıdakilerin hepsi. Dünya Dopingle Mücadele Kuralları sporcu haklarına
saygı gösterilmesini sağlamayı amaçlar.

21-) Yanlış. Laboratuara örneğinizle birlikte giden belgeler sizin kimliğinizi ortaya
çıkarmaz. Laboratuarın aldığı tek bilgi spor dalı/etkinlik/cinsiyet/Federasyon ve
doping kontrol tarihidir.

22-) Yukarıdakilerin hepsi. Anabolik Steroidler yağsız kas kitlesi artışı sağlayabilir,
ancak belgelenmiş yan etkilerinin hayatı tehdit eden sonuçları da olabilir.
Anabolik steroidleri kullanarak sadece sağlığınızı riske atmakla kalmaz, aynı
zamanda temiz bir sporcu olarak kalamayarak hem sporun ruhuna ihanet eder
hem de kendinizi kandırırsınız.

23-) Doğru. Doping Kontrol Görevlisi doping kontrolü yapmaya yetkili olduğunu ve
yetkili bir örnek toplama merciine bağlı olduğunu ispatlamak zorundadır. Eğer
ispatlayamazsa, bunu bildirim formunda açıklayın, formu imzalayın, bir kopyasını
alın ve Federasyonunuzla hemen irtibata geçin.
24-) Doping kontrolü esnasında. Sporcular doping kontrolü sürecinde Doping
Kontrol Görevlisi ile endişelerini konuşma konusunda kendilerini rahat
hissetmelidirler. Sporcular, örnek toplama süreci hakkında daha fazla bilgi edinme
hakkına sahiptirler ve kendilerine sürecin işleyişi hakkındaki endişelerini yazılı
olarak ifade etme olanağı verilmelidir.

25-) Doğru. Bir sporcu olarak, yaralanma veya hastalık nedeni ile yarışmıyor olsanız bile
Dopingle Mücadele Kuruluşunun size her zaman ve her yerde ulaşabilmesi için yerinizi
bildirmek zorundasınız.
26-) Yanlış. Birçok ulusal ve uluslararası federasyonun dopingle mücadele
programları vardır. Bu demektir ki, eğer bir milli takımın bir üyesiyseniz,
müsabaka sırasında veya müsabaka dışında, evinizde veya antrenman yaptığınız
yerde doping kontrolüne alınabilirsiniz.
27-) Yukarıdakilerin hepsi. Dünya Dopingle Mücadele Kuralları (World Anti-Doping
Code), sporda Dünya Dopingle Mücadele Programının dayandığı evrensel bir
belgedir.

28-) Yanlış. Eğer gerekli miktarda idrar veremediyseniz, vermiş olduğunuz kısmi
örnek mühürlenir ve kaydedilir; hazır olduğunuzda, gerekli hacme ulaşana kadar
idrar örneği vermeniz gerekecektir.
29-) Yanlış. Doktorunuz size kötü tavsiye vermekten veya uygunsuz tedavi
uygulamaktan dolayı yaptırıma uğrayabilir; ancak vücudunuza neyi aldığınız
konusunda kendinizden başka kimseye güvenmemelisiniz. ALDIKLARINIZIN
SORUMLULUĞU SİZE AİTTİR!
30-) Yanlış.Bir sonraki doping kontrolünüz haftalar sonra, birkaç gün hatta birkaç
saat sonra da olabilir. Hile yapanların, "güven" içinde hile yapmaya devam

etmesini önlemek amacıyla, kısa bir zaman zarfında birden fazla doping kontrolü
yapmanın yararları vardır.
31-) Yanlış. Besin destek ürünlerini ve/veya herhangi bir maddeyi almak sizin
sorumluluğunuzdadır. Birçok besin destek ürünü yasaklanmış maddeler içerir.
Besin destek ürün sanayisi pek çok ülkede hükümet tarafından
denetlenmediğinden, ürünün içeriğinden tam olarak emin olmanız çok önemlidir.
ÖZLÜ SÖZLER: Kulağa gerçek olamayacak kadar iyi geliyorsa, muhtemelen
yasaktır! Besin destek ürünü almanın alternatifi, beslenme programınızı
ihtiyaçlarınıza uygun hale getirmektir.

32-) Yanlış. Örneğinizi verdiğinizde ve evrakları tamamladığınızda, Doping Kontrol
Görevlisi (DKG) doping kontrol bildirim formunun bir kopyasını size vermeli ve siz
de bunları kendi kayıtlarınız için saklamalısınız.
33-) Doğru. Eğer bir takımın üyesi olarak adınız geçiyorsa, gerçekten müsabakaya
katılmasanız bile doping kontrolü için seçilebilirsiniz.
34-) İnsan Büyüme Hormonu’nun (hGH) yan etkileri yukarıdakilerin hepsidir.
35-) Yanlış. Farklı ülkelerden satın alındığında, bazı ilaçlar biraz farklı maddeler
içerebilir. Bazı durumlarda bunlar yasaklı maddeler olabilir. Eğer emin değilseniz,
ilacın içerdiği maddeleri dikkatle kontrol etmeli ve doktorunuza danışmalısınız.
36-) Yanlış. Eğer soğuk algınlığı, grip ya da nezle şikâyetleriniz varsa, ilacın
yasaklanmış maddeler içermediğinden emin olmadan, ilacı ALMAYIN. Bu hem
doktorunuzun verdiği reçeteli, hem de reçetesiz ilaçlar için geçerlidir. Unutmayın,
pozitif çıkan bir doping testi sonucu, size mutlaka bir disiplin işlemi
uygulanacaktır.
( Bu metinde yer alan soru ve cevaplar wada-a a.org.’da alı

ıştır.

