ETKİLİ ve ADİL KURALLAR BÜTÜNÜ (2015 TALİMATI)
Yeniden düzenlenen Talimat 2,000 civarında olumlu değişiklik
içermekte olup, bu değişikliklerin tamamı daha etkili mücadele ve
dürüst sporcuların haklarının korunabilmesine odaklanmıştır.
CEZALAR
-Kasıtsız veya dikkatsizlik sonucu ortaya çıkan doping suçlarında, esneklik
korunmaya devam ederken, kasıtlı olarak işlenen doping suçlarında,
sporculara daha uzun süreli spordan men cezası verilecektir. Sporcular, bir
sonraki Olimpiyat Oyunları’na katılımı engelleyecek kadar uzun bir cezanın daha
caydırıcı olduğunu çok açık bir şekilde belirtmektedirler.
- Tanımlanmamış Maddeler’in (anabolik ajan ve hormon sınıfına giren
maddeler, Liste’de tanımlanan uyarıcı, hormon antagonisti ve modülatörü olan
maddeler), Bulunması Kullanımı veya Sahip Olunması durumunda; sporcu bu
suçu kasıtlı olarak işlemediğini kanıtlayamadığı takdirde, spordan men süresi
dört yıl olacaktır. ( Kasıtlı, kişinin yaptığı fiilin bir dopingle mücadele kural ihlali
olduğunu bilmesi veya bir dopingle mücadele kural ihlali oluşturma riski
taşıdığını bilmesi ve herhangi bir şekilde doping yapması anlamına
gelmektedir.)
-Bir ‘’Tanımlanmış Madde’’ ( anabolik ajan ve hormon sınıfına giren maddeler,
Liste’de tanımlanan uyarıcı-hormon antagonisti ve modülatörü olan maddeler
hariç olmak üzere bütün Yasaklı Maddeler) veya Kontamine Ürünler’in sebep
olduğu Ağır Kusurun Olmadığı Aykırı Analitik Bulgu durumunda, sporcunun
cezası uyarı ile iki yıl spordan men arasında değişmektedir.
- ‘’Sporcunun, 18 aylık bir süre içinde üç kez Doping Kontrolüne katılmaması
veya Yer Bildirimi’nde aksaklık bulunması, dopingle mücadele kural ihlali
sayılacaktır.’’ kuralındaki 18 ay, 12 aya indirilmiştir.

İNSAN HAKLARI
- Paydaşlar Talimat’ta, orantılılığın dikkate alınmasını ve insan haklarının açıkça
belirtilmesini istemişlerdir.
- Dopingle mücadele kural ihlalleri ile ilgili zorunlu kamuoyu açıklaması, son
temyiz kararı ortaya çıkana kadar yapılmamalıdır. Şu anda geçerli olan
Talimat’a göre açıklama duruşmadan sonra yapılabilmektedir.
- Reşit Olmayanlar ile Uluslararası veya Ulusal Düzeyde Olmayan Sporculara ait
dopingle mücadele kural ihlallerinin kamuoyuna duyurulması gerekmemektedir.
Ayrıca, reşit olmayan bir kişinin, Ağır Kusuru Olmadığını ortaya koymak amacıyla
yasaklı maddenin vücuduna nasıl girdiği kanıtlamasına gerek yoktur.
SORUŞTURMALAR
-Hile yapanların yakalanması artık sadece testlerle olmayacak; analitik
olmayan yöntemler de ( istihbarat kullanımı ve soruşturmalar) geleneksel
testlere yardımcı olacaktır.
- Dopingle mücadele kural ihlali durumlarında hükümetler ile paydaşların
işbirliği yapmasının öneminde olduğu gibi, soruşturmaların rolü de Talimat’ta
açıkça belirtilmelidir.
- Hükümetlerin kanun, kural ve düzenlemelerinde yapacağı uygun değişiklikler,
Dopingle Mücadele Kurumları arasındaki bilgi paylaşımına yardımcı olacaktır.
- Uluslararası Federasyonlar’ın, Ulusal Olimpiyat Komiteleri’nin, sporcuların
ve sporcu destek personelinin, bir dopingle mücadele kural ihlalini araştıran
Dopingle Mücadele Kurumu’na karşı rol ve sorumlulukları genişletilmiştir.
-Ceza indirimine izin veren Somut Destek Maddesi (Madde 10.6.1.2 ve Madde
10.6.1.3), Somut Destek veren Sporcu ya da diğer Kişilere WADA’nın, Hak
Mahrumiyeti süresinde mutabık kalınan indirime tahkimde itiraz
edilmeyeceği; uygun durumlarda bu Somut Desteğin kamuoyuna
açıklanmasına sınır getirilmesi veya açıklamanın ertelenmesi; bazı çok özel
durumlarda da WADA’nın, Somut Destek anlaşmasına karşılık hiç ceza
verilmemesini kabul etmesi gibi güvencelerin verilmesine imkan tanımak
üzere değiştirilmiştir. Adli ya da disiplin organlarına yapılan yardımın

Talimat’ta yer alan Somut Destek işlemine tabi olması için, bu bilginin,
sonuçların değerlendirilmesinden sorumlu olan Dopingle Mücadele
Kurumu’na da verilmesi gerekmektedir.
- Son yıllarda gözlenen bazı karmaşık doping tertip ve düzeneklerinin ortaya
çıkarılması uzun süre aldığı için, zaman aşımı süresi 8 yıldan 10 yıla
çıkarılmıştır.
SPORCU DESTEK PERSONELİ
-Dopingle mücadele, sadece, sporcu ile sınırlı değildir, mutlaka antrenör,
doktor ve sporcuya katkıda bulunan diğer kişileri de kapsamalıdır.
- Son yıllarda gözlenen vakalarda, destek personelinin oynadığı roller dikkat
çekmektedir.
- Yeni kurallar ile dopingle mücadele otoriteleri bu personele spesifik bazı rol
ve sorumluluklar yükleyerek hesap soracaktır.
- Uluslararası Federasyonlar ve Dopingle Mücadele Kurumları;
a-) reşit olmayanlarla ilgili herhangi bir dopingle mücadele kural ihlalinde
veya;
b-) dopingle mücadele kural ihlali yapan birden fazla sayıda sporcuya destek
sağlanması
durumlarında, ilgili sporcu destek personeline karşı otomatik olarak
soruşturma açmak zorundadır.
-Yasaklı Birliktelik/Ortaklık kavramı ile sporcunun, yasaklı maddeye sahip
olma, uygulama veya ticaretini yapma ya da Talimat’ta yer alan diğer
dopingle mücadele kural ihlallerinden birini yapmış destek personeli ile
ilişkisine gönderme yapılmaktadır.
Buna göre, bir Sporcu ya da Kişi; o anda hak mahrumiyeti olan ve dopinge
karışması nedeniyle altı yıldan fazla adli, idari veya sportif ceza almış kişiler
veya bu kişilerin irtibat elemanları ile Sporcu Destek Personeli olarak
profesyonel veya sporla ilgili ilişki kurarsa, bir anti-doping kural ihlali yapmış
olur. Sporcu bu maddeyi ihlal ettiğinden suçlu bulunmadan önce, ilgili Sporcu
Destek Personeli’nin spordan uzaklaştırılma durumu ve bu kişi ile birlikteliğin

devamının Sonuçları hakkında bir bildirim alacaktır. Sporcu Destek
Personeli’ne de spordan uzaklaştırılması hakkında kendisini savunma hakkı
verilecektir. Çocuk/ebeveyn ya da karı/koca örneklerinde olduğu gibi
birlikteliğin kaçınılmaz olduğu durumlarda, bu madde uygulanmayacaktır.
DOPİNG KONTROLÜ ve NUMUNELERİN ANALİZİ
-Tüm Dopingle Mücadele Kurumları’nın birbiri ile uyumlu, zamanında yapılmış
testlere ve bu testler sonucu alınan numunelerin analizine ihtiyacı vardır.
- Dopingle daha etkin mücadele edebilmek için spor dallarının özelliklerine göre
yaklaşımda bulunmak daha doğru bir harekettir.
- Tüm Dopingle Mücadele Kurumları hem kan hem de idrar numunesi
almamakta; ayrıca laboratuvarlardan, gönderdikleri numuneler için tam menü
analiz talep etmemektedirler. Aslında, bazı Dopingle Mücadele Kurumları, belirli
bazı spor dallarında etkili olan Yasaklı Madde ve Yöntemler için hiç ya da çok az
sayıda test yaptırmaktadır. 2015 Talimat düzenlemeleri, Wada’nın Uluslararası
Federasyonlar ile diğer Dopingle Mücadele Kurumları’na danışarak, belirli bazı
sporlar dallarında suistimal edilen/kötüye kullanılan bu Yasaklı Madde ve
Yöntemleri tanımlayan bir Teknik Doküman/Belge hazırlamasını sağlayarak bu
soruna göndermede bulunmaktadır. Bu doküman/belge Dopingle Mücadele
Kurumları tarafından test dağılım planında, laboratuvarlar tarafından ise
Numunelerin analizinde kullanılacaktır.
- Yasaklı Madde ve Metotlar’ın o spor dalına özgü analizler için
isimlendirilmesi (tanımlanması), dopingle mücadele programının etkinliğini
arttıracaktır.
- Dopingle Mücadele Kurumları, yapılan risk değerlendirmelerini kullanarak
Test Dağılım Planları’nı geliştirebilirler.
ULUSLARARASI FEDERASYONLAR ve ULUSAL DOPİNGLE MÜCADELE
KURUMLARI’NIN YETKİ ALANLARININ DENGELENMESİ
-Uluslararası Federasyonlar ve Ulusal Dopingle Mücadele Kurumları, dopinge
karşı yapılan mücadelede çok kritik roller oynamaktadır. Bunların çabaları
uyumlu ve işbirliği içinde olmalıdır. Eğer bu sağlanamaz ise, sistemin etkinliği
azalacak ve bu da zaman zaman temiz sporcuların aleyhine olacaktır

-Dopingle mücadeledeki çok önemli rolleri nedeniyle Uluslararası Federasyonlar
ve Ulusal Dopingle Mücadele Kurumları’nın yetki ve sorumlulukları belirgin ve
dengeli olmalıdır.
- Talimat’ta yapılan değişiklikler, Tedavi Amaçlı Kullanım İzni onayı vermeye
yetkili makam, doping kontrolü ve karşılıklı tanıma hususlarını da içermektedir.
DAHA ANLAŞILIR TALİMAT
- Talimat’ın anlaşılır olması ve ortaya çıkabilecek çeşitli türdeki durumlar için
açık kapı bırakmaması ve Talimat’ın tüm paydaşlarca uygulanmasının uyumlu
olması gerekmektedir.
-Talimat’ın kolay anlaşılır olması, WADA’nın sporcu odaklı çalışmalarına destek
olmakta; sporcuların Talimat’ı yorumlamalarını ve kendileri için ne anlam ifade
ettiğini anlamalarını sağlamaktadır.
- Kusursuz ve uyumlu olmasının yanı sıra, daha kısa ve daha az teknik bir
Talimat imza koyan taraflara çalışmalarında kolaylık sağlayacaktır.
- WADA Sporcular için iki ayrı Talimat Rehberi yayınlayacaktır. Birincisi, kısa ve
Sporcular için Talimat’ın en önemli kısımlarını vurgulayan teknik olmayan bir
belgedir. İkincisi daha uzun ve ilgili Talimat maddesi metnine atıf (gönderim)
yapan daha detaylı bir rehberdir.
DİĞER
- Dopingle Mücadele Kurumları ve WADA’ya, Numuneler’in ileri analizi için
saklanması yetkisi verilmektedir. Saklanmış Numuneler’in ileri analizi
hususunun detayları, Laboratuvarlar için Uluslararası Standartlar’da detaylıca
yer almaktadır.
- Doping Mücadele Kurumları’na kendi özel kurallarında, mali yaptırımlara yer
verebilme hakkı tanımakta; ancak bu mali yaptırımların uygun yerlerde
kullanılması ve Talimat’ta uygulanması zorunlu olan Hak Mahrumiyeti süresini
azaltmamasını gerektirmektedir. Sporcuların Hak Mahrumiyeti sürecinin bir
kısmını ödeme yaparak kısaltmalarına izin verilmeyecektir.
- Genel kural olan hak mahrumiyeti sürecinde sporcuların Ulusal Federasyonları
veya kulüplerinin antrenmanları ile herhangi bir aktivitelerine katılamama

durumuna bir istisna getirilmiştir. Bu istisna;
1) Hak mahrumiyeti süresinin son 2 ayı içinde veya;
2)Hak mahrumiyeti döneminin son çeyreğinde
uygulamaya konmak üzere sporcunun kendi takımı ile antreman yapma ya da
kulübü veya diğer kuruluşların tesislerinden yararlanma hakkına sahip olması
fırsatı sağlamaktadır. Bazı spor dallarında, Hak Mahrumiyeti sürecinde takımı
veya kulübü ile antrenman yapamama durumu daha ağır bir ceza olmaktadır.
(Örneğin, mesafe koşucuları, kayakla atlayıcılar ve cimnastikçiler, o spor dalının
tesisleri olmadan yeterli antrenman yapamayacaklardır. Bazı takım sporlarında
ise, sporcuların tek başlarına çalışmaları, etkin bir antrenman olmayacaktır.)
- Eğitim programlarının, dopingi önlemeye odaklanması gerekmekredir. Madde
20.3.12’ye göre Uluslararası Federasyonlar’ın dopingle mücadele eğitimlerini,
ilgili Ulusal Dopingle Mücadele Kurumları ile işbirliği içinde yapmaları
gerekmektedir.

