UNESCO
SPORDA DOPİNGE KARŞI ULUSLAR ARASI SÖZLEŞME
11.Aralık.2006 günü Lüksemburg Hükümeti’nin UNESCO Sporda Dopingle
Mücadele Uluslararası Antlaşması’na onay vermesiyle, bu antlaşmayı onaylayan
hükümet sayısı 30’a ulaşmıştır. UNESCO kurallarına göre, imzalanan uluslararası
antlaşmalar, 30 üye ülke hükümetinin onaylamasını takip eden ayın 1. günü
yürürlüğe girmektedir. Onay sayısının 30’a ulaşmasıyla, dünyadaki sporda
dopinge karşı ilk yasal antlaşma 1.Ocak.2007 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Uluslararası antlaşma olarak, sadece iki yılda hazırlanması ve ittifakla kabul
edilmesi; ayrıca bir yıl gibi kısa bir sürede yürürlüğe girmesi UNESCO tarihinde
bugüne kadar görülmemiştir ve bir dünya rekorudur.
Zamanın WADA Başkanı Richard W. POUND, UNESCO’ya bu konuda
göstermiş olduğu prosedür kolaylıklarından dolayı minnettar olduklarını ve
bundan sonra tüm dünya ülkelerinin bu antlaşmayı onaylayarak, uygulamalarını
beklediklerini ifade etmiştir.
Dünya Dopingle Mücadele Kuralları(WADC) gibi resmi olmayan
antlaşmalarla sporda dopinge karşı mücadele eden hükümetler ve kuruluşlar,
bu antlaşma ile mücadelelerini yasal zemine oturtacaklardır. UNESCO
himayesindeki bu uluslararası antlaşmayı kabul etmiş olan hükümetler,
Birleşmiş Milletler çatısı altında eğitim, bilim ve kültür açılarından iç
politikalarını düzenlemek ve kendi ülkelerinde dopingle mücadele alanında
yürürlükte olan yasaları kolaylıkla uygulama imkanına kavuşmuşlardır.
Söz konusu antlaşma,19.Ekim.2005 tarihinde Paris’te toplanan UNESCO
Genel Kurulu’nda 191 ülke tarafından ittifakla kabul edilmiştir. Ülkelerin bu
antlaşmayı ittifakla kabul etmelerinin nedeni, sporda dopingin kamu sağlığı ve
kamu otoriteleri nezdinde ne tür bir bela oluşturduğunun farkında olmalarıdır.
Ayrıca, tüm ülkelerin dopingle mücadelede koordinasyon için etkili ve yeterli bir
işbirliğinin gerekli olduğuna inanmalarıdır.
Hükümetlerin bu mücadeledeki kesin tavır ve kararlılıkları, yeni vaka ve
araştırmaların öne çıkması ile ispatlanmıştır. Uluslararası spor kurumları ve
hükümetlerin bu işbirliği, WADA eşliğinde büyümeye devam edecektir. Hükümetlerin dopingle mücadele politikalarındaki kararlılıkları, örneğin; yasadışı
üretici firmalara ve doping materyali sağlayıcılara karşı yürütecekleri mücadele,

doping kontrol mekanizmalarını uygulama, eğitim ve bilimsel araştırmalara
destek, büyük ve etkili bir harekettir.
Konuya açıklık getirmek amacıyla şu hususa da değinmek gereklidir. Mart
2003’de imzalanan ve Dünya Dopingle Mücadele Kuralları’nı (WADC) içeren
Kopenhag Deklerasyonu’ndan sonra, tüm ülkelerin dopinge karşı belge ve yasa
uyumu uygulaması 1.Ocak 2004 tarihinden itibaren kural talimatı olarak
başlamıştır. Bazı ülkeler ve spor kurumları, WADC’nin resmi ve yasal bir belge
olmamasından dolayı kendi iç mevzuatları ile çatıştığını, dopingle mücadele
konusunda yasal zemin sıkıntıları yaşadıkları mazereti ile bu uyumu
gerçekleştirmemişlerdir. Bu antlaşma bu sıkıntıları ortadan kaldırmakla,
dopingle mücadele alanında hangi ülkelerin ve spor kurumlarının samimi
olduklarını ortaya çıkaracaktır. Ayrıca konu siyasi platforma taşınarak, sporda
dopinge karşı yeterli mücadele etmeyen ülkelere ve hükümetlere yaptırım
uygulanabilecektir.
UNESCO bünyesinde hazırlanıp, ittifakla kabul edilen ve 1.Ocak.2007 günü
yürürlüğe giren, uluslararası platformda dopingle mücadeleye yasal zemin
oluşturan bu antlaşma, birçok ülke tarafından onaylanmış ve uygulamaya
girmiştir.
Aşağıda kopyasını görebileceğiniz Resmi Gazete’de yer aldığı gibi; söz konusu
sözleşme 10 Aralık 2007 tarihinde T.B.M.M tarafından kabul edilerek; 18 Aralık
2007 tarihinde yürürlüğe girmiş ve halen yürürlüktedir.(Şubat ayının ilk
haftasında bu sözleşmenin maddeleri web sitemizde yayınlanacaktır.)

T.C. Resmi Gazete
18 Aralık 2007 SALI
Resmi Gazete
Sayı : 26734
KANUN
SPORDA DOPİNGE KARŞI ULUSLARARASI SÖZLEŞMEYE
KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
Kanun No. 5721
Kabul Tarihi : 10/12/2007
MADDE 1 –(1) 19 Ekim 2005 tarihinde Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim
ve Kültür Örgütünün bünyesinde kabul edilen “Sporda Dopinge Karşı

Uluslararası Sözleşme”ye katılmamız uygun bulunmuştur.
MADDE 2 –(1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 –(1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

