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TANIMLARI
1.0 Giriş ve kapsam

Doping Kontrolü Talimatı’nın temel amacı, hem Müsabaka-İçi hem de Müsabaka-Dışı için etkili bir Doping Kontrolü
planlamak, Sporculara Doping Kontrolü bildiriminin yapılmasından itibaren Örneklerin analiz için laboratuara nakledilmesine
kadar geçen sürede toplanmış olan Örneklerin bütünlüğünü ve kime ait oldukları bilgisini muhafaza etmektir.
Doping Kontrolü Talimatı, Doping Kontrolü dağılım planlaması, Sporculara bildirimde bulunulması, Örnek Alınması İşlemi için
hazırlık yapılması ve işlemin yürütülmesi, Doping Kontrolü güvenliği/sonrası yönetimi ve Örneklerin taşınması işlemleri için
standartları içermektedir.
Bu talimat Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Uluslararası Doping Kontrolü Standartları Ocak 2009 temel alınarak
hazırlanmıştır. Tashih edilerek hazırlanan “Doping Kontrolü Talimatı” ve “Uluslararası Doping Kontrolü Standartları”
metinleri arasında meydana gelebilecek herhangi bir anlam farklılığında “Uluslararası Standartlar” esas alınacaktır.
Ayrıca, Doping Kontrolü Talimatı’nın 11.0 no’lu Bölümü Dopingle Mücadele Komisyonu tarafından uygulanacak zorunlu (ve
aynı şekilde diğer Dopingle Mücadele Kuruluşlarınca tanınan ve uygulanan) standartları ve ilişkili Kayıtlı Doping Kontrolü
Havuzları’ndaki Sporcular için geçerli olan, bulundukları yerlerin bildirilmesi gerekliliklerini düzenlemektedir. 18-aylık bir
dönemde, söz konusu gerekliliklere üç defa uyulmaması durumu, Türkiye Dopingle Mücadele Talimatı 2.4 no’lu Madde
kapsamında bir dopingle mücadele kuralının ihlalini oluşturacaktır.

Dopingle Mücadele Kurallarında belirtilen tanımlamalar italik karakterlerle yazılmıştır. Doping Kontrolü Talimatı’na özgü
olan ilave tanımlamalar alt çizgili olarak yazılmıştır.
2.0 Dopingle Mücadele Kuralları Hükümleri
2009 Dopingle Mücadele Kurallarında bulunan aşağıdaki maddeler, işbu Doping Kontrolü Talimatı ile doğrudan ilişkilidir:

Dopingle Mücadele Kuralları Madde 2 Dopingle Mücadele Kural İhlalleri
2.3 Yürürlükteki Dopingle Mücadele Kuralları na uygun olarak yapılan bildirim sonrasında Örnek
vermemek veya haklı bir nedene dayanmaksızın Örnek vermeyi reddetmek veya herhangi bir şekilde
Örnek vermekten imtina etmek.

[Madde 2.3 ile ilgili açıklama: Kendisine bildirim yapıldıktan sonra Örnek vermeyi redddetmek veya vermemek, Dünya
Dopingle Mücadele Kurallarından önceki hemen hemen bütün düzenlemelerde yasaklanmıştı. Bu Madde, Dünya Dopingle
Mücadele Kurallarından önceki düzenlemeyi daha da genişletmekte ve "herhangi bir şekilde Örnek vermekten kaçınmayı" da
yasak bir davranış saymaktadır. Böylece, örneğin bir Sporcunun kendisine bildirimde bulunulmasını engellemesi veya Doping
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Kontrolüne girmemek amacıyla Doping Kontrol yetkilisinden saklandığının tespit edilmesi durumunda, o Sporcunun Dopingle
Mücadele Kurallarını ihlal etmiş sayılabilir. "Örnek vermeyi reddetmek veya vermemek”, Sporcunun kasti veya ihmalkâr
davranışına dayandırılabilirken, Örnek vermekten "kaçınmak" Sporcunun kasten o yönde davrandığı anlamına gelir.]
2.4 Sporcu nun nerede bulunduğu hakkında gerekli bilgileri vermemek ve Uluslararası Doping
Kontrol Standardına uygun olarak yapılan bildirim sonrasında Doping Kontrolleri ne katılmamak da
dahil, Sporcu ların Müsabaka Dışı Doping Kontrolü ne tabi tutulması için hazır bulunmasına ilişkin
yürürlükteki yükümlülüklerin ihlali. Sporcu nun bağlı bulunduğu Dopingle Mücadele Kuruluşu
tarafından belirlenen onsekiz aylık bir süre içinde üç kez Doping Kontrolü ne katılmaması ve/veya
bildirimde bulunmaması, dopingle mücadele kural ihlali sayılacaktır.

[Madde 2.4 ile ilgili açıklama: Farklı zamanlarda, Uluslararası Doping Kontrol Standardına uygun olarak Doping Kontrollerine
katılmama ihlallerini bildirme yetkisine sahip olan, Sporcunun bağlı bulunduğu Uluslararası Federasyonun veya herhangi bir
Dopingle Mücadele Kuruluşunun kurallarına göre, farklı zamanlarda gerçekleşen, Sporcunun yapılan bildirim sonrasında
Doping Kontrollerine gitmemesi veya nerede bulunduğunu bildirmemesi, bu Maddenin uygulanmasında birleştirilerek dikkate
alınır. Koşullara bağlı olarak, Doping Kontrollerine gitmemesi veya bildirim ihlalleri de, Madde 2.3 veya Madde 2.5
kapsamında dopingle mücadele kural ihlali sayılabilir.]
2.5 Doping Kontrolü nün herhangi bir bölümünde Hile Yapmak veya hile yapmaya Teşebbüs etmek

[Madde 2.5 ile ilgili açıklama: Bu Madde, Doping Kontrolü sürecine müdahale eden ancak Yasaklı Yöntemler tanımına dâhil
edilmemiş olan davranışları yasaklamaktadır. Örneğin, Doping Kontrolü sırasında, Doping Kontrol formundaki tanımlama
numaralarının değiştirilmesi, B örneği analiz edilirken B şişesinin kırılması veya Dopingle Mücadele Kuruluşuna yanıltıcı
bilgiler verilmesi gibi.]
2.8 Herhangi bir Yasaklı Madde veya Yasaklı Yöntem i herhangi bir Sporcu ya bir Müsabaka sırasında
tatbik etmek veya etmeye Teşebbüs etmek veya Müsabaka dışında Kullanım ı yasak olan herhangi bir
Yasaklı Madde veya Yasaklı Yöntem i herhangi bir Sporcu ya Müsabaka dışındaki dönemde tatbik
etmek veya etmeye Teşebbüs etmek veya dopingle mücadele kuralı ihlalini veya ihlal Teşebbüs ünü
içeren herhangi bir suça yardımcı olmak, teşvik etmek, desteklemek, katılmak, örtbas etmek veya
suç ortaklığı yapmak

[Madde 2 ile ilgili açıklama: Dünya Dopingle Mücadele Kuralları, bir Sporcunun veya diğer bir Kişinin, Cezası devam eden bir
Sporcu Destek Personeli ile çalışmasını veya işbirliği yapmasını dopingle mücadele kural ihlali saymamaktadır. Ancak, bir spor
kuruluşu bu durumu yasaklayan kurallar koyabilir.]
Dopingle Mücadele Kuralları Madde 3 Dopingin Kanıtlanması
3.2.2 Diğer Uluslararası Standartlardan veya diğer Dünya Dopingle Mücadele Kurallarından veya politikalarından sapmalar,
eğer Aykırı Analitik Bulguya veya diğer bir dopingle mücadele kuralının ihlaline neden olmamışsa, elde edilen sonuçlar
geçersiz olmaz. Eğer bir Sporcu veya diğer Kişi, diğer Uluslararası Standartlardan veya diğer Dünya Dopingle Mücadele
Kurallarından veya politikalarından bir sapmanın Aykırı Analitik Bulguya veya diğer bir dopingle mücadele kuralının ihlaline
neden olduğunu kanıtlarsa, söz konusu sapmanın Aykırı Analitik Bulguya veya dopingle mücadele kuralının ihlaline neden
olmadığını kanıtlama yükümlülüğü bu sefer Dopingle Mücadele Kuruluşuna geçer.
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Dopingle Mücadele Kuralları Madde 5 Doping Kontrolü
5.1 Doping Kontrolü Dağılım Planlaması
15.1. Maddede belirtilen Müsabaka Sırasında Doping Kontrolü Yapılmasına ilişkin yetkisel sınırlamalara tabi olmak koşuluyla,
her Ulusal Dopingle Mücadele Kuruluşu kendi ulusal sınırları içinde bulunan veya o ülkenin vatandaşı olan, o ülkede ikamet
eden, lisans alan veya o ülkenin federasyonlarının üyesi olan Sporculara Doping Kontrolü uygulama yetkisine sahip olacaktır.
Her Uluslararası Federasyon, kendisine bağlı Ulusal Federasyonlara kayıtlı olan veya düzenlediği Turnuvalara iştirak eden
Sporculara Doping Kontrolü uygulama yetkisine sahip olacaktır. Bütün Sporcular, kendilerine Doping Kontrolü uygulama
yetkisine sahip olan herhangi bir Dopingle Mücadele Kuruluşunun Doping Kontrolü yapma çağrısına uyacaktır. Her Dopingle
Mücadele Kuruluşu, aynı Sporculara Doping Kontrolü uygulayan diğer Dopingle Mücadele Kuruluşlarıyla koordineli olarak ve
Uluslararası Doping Kontrol Standardına uygun şekilde hareket ederek aşağıdakileri uygular:
5.1.1 Kendi Kayıtlı Doping Kontrol Havuzunda olan Sporcular ve onlarla sınırlı olmamak üzere kendisine bağlı Sporculara
yönelik olarak yeterli sayıda Müsabaka İçi ve Müsabaka Dışı Doping Kontrollerini planlayacak ve uygulayacaktır. Her
Uluslararası Federasyon, ilgili spor dalındaki Uluslararası Düzeydeki Sporcular için bir Kayıtlı Doping Kontrol Havuzu
oluşturacak ve her Ulusal Dopingle Mücadele Kuruluşu da, kendi ulusal sınırları içinde bulunan veya o ülkenin vatandaşı olan,
o ülkede ikamet eden, lisans alan veya o ülkenin spor kuruluşlarının üyesi olan Sporcular için bir Kayıtlı Doping Kontrol Havuzu
oluşturacaktır. Bir Kayıtlı Doping Kontrol Havuzunda bulunan Sporcular, Madde 14.3’e uygun olarak Uluslararası Doping
Kontrol Standardında belirtilen nerede bulunduğunu bildirme yükümlülüğüne tabi olacaklardır.
5.1.2 İstisnai durumlar dışında, bütün Müsabaka Dışı Doping Kontrolleri önceden haber verilmeksizin yapılacaktır.
5.1.3 Hedefe Yönelik Doping Kontrollerine öncelik verilecektir.

[Madde 5.1.3 ile ilgili açıklama: Hedefe Yönelik Doping Kontrole öncelik verilmesinin nedeni, Rastgele Seçim ve hatta ağırlıklı
örnekleme yoluyla yapılan Doping Kontrollerinin, Doping Kontrolüne alınması gereken bütün Sporcuların alınmasını
sağlamamaktadır. (örneğin, dünya çapındaki Sporcular, performansı kısa süre içinde dikkat çekici bir şekilde artan Sporcular,
diğer Sporcularının Doping Kontrolleri pozitif çıkan antrenörlerin Sporcuları, gibi). Hedefe Yönelik Doping Kontrolleri, doğal
olarak meşru Doping Kontrolü amacının dışında uygulanmamalıdır. Dünya Dopingle Mücadele Kuralları, Sporcuların sadece
Rastgele Seçim yoluyla Doping Kontrolüne alınacakları beklentisi olma hakkına sahip olmadıklarını açıkça belirtmektedir ve
benzer şekilde, Hedefe Yönelik Doping Kontrolü için makul bir şüphe veya olası sebep olmasını zorunlu görmemektedir.]
5.1.4 Hak Mahrumiyeti Cezası alan veya geçici olarak cezalandırılan Sporculara Doping Kontrolü uygulanacaktır.
5.2 Doping Kontrol Standartları
Doping Kontrolü yapma yetkisine sahip olan Dopingle Mücadele Kuruluşları, bu Doping Kontrollerini Uluslararası Doping
Kontrol Standardına uygun olarak yapacaklardır.
5.3 Daha Önce Sporu Bırakmış Olan Sporcu ların Müsabaka lara Geri Dönüşü
Dopingle Mücadele Kuruluşları, Hak Mahrumiyeti Cezası almamış veya Kayıtlı Doping Kontrol Havuzundayken sporu bırakmış
olan ve daha sonra tekrar Müsabakalara dönmek isteyen Sporcuların tekrar aktif spora dönebilmeleri için gerekli kuralları
düzenleyeceklerdir.
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Dopingle Mücadele Kuralları Madde 7 Sonuçların Değerlendirilmesi
7.1 Aykırı Analitik Bulgu ya İlişkin Ön İnceleme
Sonuçları değerlendirmeye yetkili olan Dopingle Mücadele Kuruluşu, A Örneğinin Aykırı Analitik Bulgusu raporunu aldıktan
sonra, a) kabul edilebilir bir tedavi amaçlı kullanım istisnasının Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnalarına İlişkin Uluslararası
Standarda uyumlu olarak verilip verilmediğini veya verilip verilmeyeceğini veya b) söz konusu Aykırı Analitik Bulguya neden
olabilecek bir şekilde Uluslararası Doping Kontrol Standardından veya Uluslararası Laboratuvar Standardından bir sapma
olup olmadığını belirlemek amacıyla bir inceleme yürütecektir.
7.2 Aykırı Analitik Bulgu ya İlişkin Ön İnceleme Sonrası Yapılacak Bildirim
Aykırı Analitik Bulgu ile ilgili olarak, Madde 7.1’e uygun olarak yürütülen ön incelemede, Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnasına
İlişkin Uluslararası Standardına uyumlu olarak verilmiş bir tedavi amaçlı Kullanım istisnasının veya Aykırı Analitik Bulguya
neden olabilecek bir sapmanın söz konusu olmadığı tespit edilirse, Dopingle Mücadele Kuruluşu, kendi kurallarına uygun
olarak ilgili Sporcuya: (a) Aykırı Analitik Bulguyu; (b) ihlal edilen dopingle mücadele kuralını; (c) Sporcunun B örneğinin
incelenmesini hemen talep etme hakkının bulunduğunu veya bu hakkını kullanmaması durumunda B örneğinin incelenmesini
talep etme hakkından feragat etmiş sayılacağını; (d) Sporcunun veya Dopingle Mücadele Kuruluşunun B örneğinin
incelenmesini talep etmesi halinde bu incelemenin tarihini, saatini ve yerini; (e) B örneğinin incelenmesinin talep edilmesi
halinde, Sporcunun ve/veya Sporcunun temsilcisinin B örneğinin Uluslararası Laboratuvar Standardında belirtilen süre içinde
açılması ve incelenmesi sırasında hazır bulunabileceğini ve (f) Sporcunun, Uluslararası Laboratuvar Standardında öngörülen
bilgilerle birlikte, A ve B Örneklerine ilişkin laboratuvar sonuçlarının, birer nüshasını alma hakkına sahip olduğunu
bildirmelidir. Dopingle Mücadele Kuruluşu, aynı bilgileri Madde 14.1.2’de belirtilen diğer Dopingle Mücadele Kuruluşlarına da
iletecektir. Dopingle Mücadele Kuruluşunun söz konusu Aykırı Analitik Bulgunun bir dopingle mücadele kuralının ihlali
olmadığına karar vermesi halinde, bu kararını da ilgili Sporcuya ve Madde 14.1.2’de belirtilen diğer Dopingle Mücadele
Kuruluşlarına bildirecektir.
7.3 Atipik Bulgu ların İncelenmesi
Uluslararası Standartlarda belirtildiği üzere, bazı koşullarda laboratuvarlardan vücut içinde de üretilebilen ve daha ileri
araştırma gerektiren Yasaklı Madde tespitlerini Atipik Bulgu olarak bildirmeleri istenir. Sonuçları değerlendirme yetkisi olan
Dopingle Mücadele Kuruluşu, bir A örneğine ilişkin Atipik Bulgu raporu kendisine ulaştıktan sonra, a) kabul edilebilir bir tedavi
amaçlı Kullanım istisnasının verilip verilmediğini veya b) söz konusu Atipik Bulguya neden olabilecek bir şekilde Uluslararası
Doping Kontrol Standardından veya Uluslararası Laboratuvar Standardından bir sapmanın olup olmadığını tespit etmek
amacıyla bir inceleme yürütecektir. Bu ön incelemede, verilmiş bir tedavi amaçlı Kullanım istisnasının veya Atipik Bulguya
neden olan bir sapmanın söz konusu olmadığı tespit edilirse, Dopingle Mücadele Kuruluşu gerekli incelemeyi yürütecektir.
İnceleme tamamlandıktan sonra, söz konusu Atipik Bulgunun bir Aykırı Analitik Bulgu sayılıp sayılmadığı, ilgili Sporcuya ve
Madde 14.1.2’de tanımlanan diğer Dopingle Mücadele Kuruluşlarına bildirilecektir. Sporcuya Madde 7.2’de öngörüldüğü
şekilde bildirimde bulunulacaktır.
7.3.1 Dopingle Mücadele Kuruluşu, aşağıdaki hallerden biri söz konusu olmadığı sürece, incelemesini tamamlayıncaya ve
Atipik Bulgunun bir Aykırı Analitik Bulgu sayılıp sayılmadığına karar verinceye kadar Atipik Bulgu bildiriminde
bulunmayacaktır:
(a) Dopingle Mücadele Kuruluşunun Madde 7.3 kapsamındaki incelemesinin sonuçlanmasından önce, B örneğinin analiz
edilmesi gerektiğine karar vermesi durumunda, Dopingle Mücadele Kuruluşu Sporcuya bildirimde bulunduktan sonra, B
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örneği analiz edilebilir; söz konusu bildirimde Atipik Bulgunun tanımı yapılmalı ve Madde 7.2(b)-(f)’de öngörülen bilgiler
bulunmalıdır.
(b) Bir Büyük Çaplı Turnuva Düzenleyicisinin veya bir spor kuruluşunun listesinde yer alan bir Sporcuyla ilgili olarak, bir Atipik
Bulgunun söz konusu olup olmadığı, Bir Büyük Çaplı Turnuva Düzenleyicisi tarafından, kendisinin düzenlediği bir Uluslararası
Turnuvadan kısa süre önce ya da bir Uluslararası Turnuva için takım kadrosunu belirleyip bildirmek için çok kısa bir süresi
kalan bir spor kuruluşu tarafından, Dopingle Mücadele Kuruluşundan, talep edilmesi durumunda, Dopingle Mücadele
Kuruluşu, Atipik Bulguyu öncelikle Sporcuya bildirmek koşuluyla Sporcunun kimliğini söz konusu taraflara bildirecektir.

[Madde 7.3.1(b) ile ilgili açıklama: Madde 7.3.1(b)’de tanımlanan koşullar söz konusu olduğunda, yaptırım uygulama kararı,
kendi kuralları çerçevesinde Büyük Çaplı Turnuva Düzenleyicisine veya spor kuruluşuna bırakılabilir.]
7.4 Madde 7.1’den Madde 7.3’e Kadar Olan Bölümde Yer Almayan Diğer Dopingle Mücadele Kural
İhlallerinin İncelenmesi
Dopingle Mücadele Kuruluşu veya Dopingle Mücadele Kuruluşu tarafından oluşturulmuş sonuçları değerlendirmeye yetkili
başka bir kurum, bir dopingle mücadele kural ihlali şüphesi ortaya çıktığında, Dünya Dopingle Mücadele Kuralları
çerçevesinde veya Dopingle Mücadele Kuruluşu uygun görürse, benimsenmiş olan yürürlükteki dopingle mücadele tedbirleri
ve kuralları kapsamında gereken ileri incelemeleri yürütecektir. Dopingle Mücadele Kuruluşunun bir dopingle mücadele kuralı
ihlalinin olduğu konusunda ikna olması durumunda, Dopingle Mücadele Kuruluşu söz konusu ihlali ve ihlalin nasıl
gerçekleştiğini, ilgili Sporcuya veya diğer Kişiye derhal usulüne uygun şekilde bildirecektir. Bu durum, Madde 14.1.2’ye uygun
olarak diğer Dopingle Mücadele Kuruluşlarına da bildirilecektir.
7.6 Aktif Sporun Bırakılması
Bir Sporcunun veya diğer Kişinin bir Sonuçları Değerlendirme süreci devam ederken aktif sporu bırakması halinde, söz konusu
Sonuçları Değerlendirme işlemini yürüten Dopingle Mücadele Kuruluşu, Sonuçları Değerlendirme sürecini tamamlama
yetkisine sahiptir. Bir Sporcunun veya diğer Kişinin bir Sonuçları Değerlendirme süreci başlamadan önce aktif sporu bırakması
halinde, söz konusu Sporcu veya diğer Kişinin bir dopingle mücadele kuralını ihlal etmesiyle ilgili olarak söz konusu Sporcu
veya diğer Kişi hakkında Sonuçları Değerlendirme yetkisine sahip olan Dopingle Mücadele Kuruluşu, ilgili Sonuçları
Değerlendirme sürecini yürütme yetkisine sahiptir.

[Madde 7.6 ile ilgili açıklama: Bir Sporcunun veya diğer Kişinin herhangi bir Dopingle Mücadele Kuruluşunun yargılama
yetkisine tabi olmadan önceki davranışları, bir dopingle mücadele kuralının ihlalini oluşturmaz, ancak o Sporcunun veya diğer
Kişinin bir spor kuruluşuna üye olmasının reddi için bir gerekçe olabilir.]
Dopingle Mücadele Kuralları Madde 10 Bireylere uygulanacak Yaptırımlar
10.3.3 Madde 2.4’ün (Sporcunun Nerede bulunduğunu Bildirmemesi ve/veya Doping Kontrollerine Katılmaması) ihlali
halinde, Hak Mahrumiyeti cezasının süresi ihlalin ağırlığına bağlı olarak en az bir (1) ve en fazla iki (2) yıldır.
[Madde 10.3.3 ile ilgili açıklama: Madde 10.3.3 kapsamındaki ceza süresi, nerede bulunduğunu Bildirmeme veya Doping
Kontrollerine katılmamanın geçerli mazeret olmaksızın arka arkaya üç kez tekrar etmesi halinde iki yıl olur. Mazeretin geçerli
görülmesi durumunda, ceza süresi olaya özgü koşullara bağlı olarak iki ile bir yıl arasında olur.]
10.11 Yeniden Hak Kazanmaya Yönelik Doping Kontrolleri
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Hak Mahrumiyeti Cezasını tamamlayan bir Sporcunun Müsabakalara katılma hakkını yeniden elde edebilmesi için, Geçici Hak
Mahrumiyeti Cezası veya Kesinleşmiş Hak Mahrumiyeti Cezası süresi içinde Müsabaka Dışı Doping Kontrolü için Doping
Kontrolü yapmaya yetkili bir Dopingle Mücadele Kuruluşuna başvurmak ve kendisinden talep edilmesi halinde, o an nerede
bulunduğunu doğru bir şekilde bildirmesi zorunludur. Hak Mahrumiyeti Cezası almış olan bir Sporcunun aktif spor
faaliyetlerine son vermesi veya Müsabaka Dışı Doping Kontrol havuzlarından çıkarılması ve daha sonra kendisinin sportif
haklarını yeniden kazanmak istemesi halinde, Sporcu, ilgili Dopingle Mücadele Kuruluşuna başvuruncaya kadar ve aktif spor
faaliyetlerine son verdiği tarihten itibaren kalan Hak Mahrumiyeti Cezası süresine eşit bir süre boyunca Müsabaka Dışı Doping
Kontrollerine tabi olmadığı sürece, haklarını yeniden kazanımı sürecine dahil olamaz.
MADDE 14: GİZLİLİK VE RAPORLAMA
14.3 Sporcu nun Nerede Bulunduğu Bilgisi
Uluslararası Doping Kontrol Standardı’nda belirtildiği üzere, bağlı bulundukları Uluslararası Federasyon veya Dopingle
Mücadele Kuruluşu tarafından Kayıtlı Doping Kontrol Havuzuna dahil edilmek üzere belirlenen Sporcular nerede
bulunduklarını doğru ve güncel bir şekilde bildirmek zorundadırlar. Uluslararası Federasyonlar ve Ulusal Dopingle Mücadele
Kuruluşları, Sporcuların kimlik bilgilerini ve nerede bulunduklarına dair güncel bilgileri derleyerek WADA’ya ileteceklerdir. Bu
bilgiler, Madde 15 çerçevesinde ilgili Sporcuya Doping Kontrolü uygulama yetkisine sahip olan Dopingle Mücadele
Kuruluşlarınca mümkünse ADAMS aracılığıyla erişilebilir olacaktır. Bu bilgiler, her zaman kesinlikle gizli tutulacak, yalnızca
Doping Kontrolü planlaması, koordinasyonu ve uygulaması amacıyla kullanılacak ve bu amaçlara uygun olarak kullanıldıktan
sonra imha edilecektir.

14.5 Doping Kontrolü Bilgileri Ortak Kayıt Merkezi
WADA, Uluslararası Düzeydeki ve bağlı bulundukları Ulusal Dopingle Mücadele Kuruluşlarının Kayıtlı Doping Kontrol
Havuzlarına dâhil olan ulusal düzeydeki Sporculara ait Doping Kontrolü verilerinin ve sonuçlarının toplandığı bir ortak kayıt
merkezi olarak hareket edecektir. Dopingle Mücadele Kuruluşları, Doping Kontrolü dağılım planlamasının kolaylıkla koordine
edilmesini sağlamak ve Doping Kontrollerinin farklı Dopingle Mücadele Kuruluşları tarafından gereksiz yere tekrarlanmasını
önlemek amacıyla, söz konusu Sporcular üzerinde Müsabaka Sırasında ve Müsabaka Dışında yapılan bütün Doping
Kontrollerinin sonuçlarını, Doping Kontrollerini takiben mümkün olan en kısa sürede WADA ortak kayıt merkezine
bildireceklerdir. Bu bilgiler, ilgili Sporcular, Sporcuların Ulusal Federasyonları, Milli Olimpiyat Komitesi veya Milli Paralimpik
Komitesi, Ulusal Dopingle Mücadele Kuruluşu, Uluslararası Federasyon, Uluslararası Olimpiyat Komitesi veya Uluslararası
Paralimpik Komitesi tarafından erişilebilir olacaktır.

WADA, Doping Kontrolü verilerini saklayan bir ortak kayıt merkezi olarak hizmet verebilmek amacıyla ADAMS olarak
adlandırılan ve veri güvenliği ilkelerini yerine getiren bir veri tabanı yönetim aracı geliştirmiştir. WADA, ADAMS’ı özellikle
kendisinin ve ADAMS’ı kullanan diğer kuruluşların tabi olduğu veri güvenliği mevzuatına ve normlarına uygun şekilde
tasarlamıştır. Bir Sporcuya, Sporcu Destek Personeline ve dopingle mücadele faaliyetlerinde bulunan diğer bütün taraflara
ilişkin özel bilgiler, Kanada’da Kişisel bilgilerin korunmasından sorumlu makamlarca denetlenen, WADA tarafından sıkı bir
gizlilikle ve Kişisel bilgilerin korunmasına ilişkin Uluslararası Standarda uygun olarak muhafaza edilmektedir. WADA, her yıl
kendisine ulaşan bilgileri özetleyen istatistiksel bir rapor yayımlar ve bunu yaparken Sporculara ait özel bilgilerin daima gizli
kalmasını sağlar ve istendiğinde ulusal ve bölgesel veri gizliliğinden sorumlu kurumlarla görüşür.
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14.6 Verilerin Gizliliği
Dopingle Mücadele Kuruluşları, Dünya Dopingle Mücadele Kurallarında belirtilen yükümlülüklerini yerine getirirken,
Sporculara ve üçüncü taraflara ait Kişisel bilgileri toplayabilir, saklayabilir, işleyebilir ve açıklayabilirler. Dopingle Mücadele
Kuruluşları, bu tür bilgileri kullanırken verilerin korunmasına ve gizliliğine ilişkin olarak yürürlükte bulunan yasal
düzenlemelere ve Sporcuların ve Sporcu olmayanların gerektiğinde kendi Kişisel bilgilerinin Dünya Dopingle Mücadele
Kuralları kapsamındaki dopingle mücadele faaliyetlerinde kullanılacağı konusunda bilgilendirilmesini ve kullanılmasına onay
verilmesini sağlamak amacıyla veri gizliliğine ilişkin olarak WADA tarafından yayınlanacak Uluslararası Standarda uyumlu
davranacaklardır.

Dopingle Mücadele Kuralları Madde 15 Doping Kontrolü Sorumluluklarının Açıklığa kavuşturulması:
15.1 Turnuva lardaki Doping Kontrolleri
Hem Uluslararası ve hem de Ulusal Turnuvalarda Doping Kontrolü amacıyla Örnek alınır ve alınmalıdır. Ancak, aşağıda aksi
belirtilmedikçe, Turnuvalarda Doping Kontrolü yapılmasından ve yönetiminden yalnızca bir kuruluş sorumlu olmalıdır.
Uluslararası Turnuvalarda Doping Kontrol örneği alım işlemleri Turnuvadan sorumlu olan uluslararası kuruluş tarafından
yapılmalı ve yönetilmelidir (örneğin, Olimpiyat Oyunlarında Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Dünya Şampiyonasında
Uluslararası Federasyon, Pan Amerika Oyunlarında da Pan-Amerika Spor Organizasyonu). Ulusal Turnuvalarda Doping
Kontrol örneği alım işlemleri ilgili ülkede yetki verilen Ulusal Dopingle Mücadele Kuruluşu tarafından yapılmalı ve
yönetilmelidir.
15.1.1 Bir Turnuvada Doping Kontrolü yapma ve yönetme yetkisi olmayan bir Dopingle Mücadele Kuruluşunun, o Turnuva
sırasında Sporculara ilave Doping Kontrolü uygulamak istemesi durumunda, o Dopingle Mücadele Kuruluşu, ilave Doping
Kontrolü yapmak ve koordine edebilmek için öncelikle o Turnuvayı düzenleyen kuruluştan bu hususta izin almak zorundadır.
Dopingle Mücadele Kuruluşunun Turnuvayı düzenleyen kuruluştan olumsuz yanıt alması durumunda, Dopingle Mücadele
Kuruluşu ilave Doping Kontrolü yapmak ve ilave Doping Kontrollerinin koordinasyonu için WADA’ya izin başvurusunda
bulunabilir. WADA, Turnuvayı düzenleyen kuruluşa danışmaksızın ve onu bilgilendirmeksizin ilave Doping Kontrolü yapma
izni veremez.
[Madde 15.1.1 ile ilgili açıklama: WADA, bir Ulusal Dopingle Mücadele Kuruluşuna bir Uluslararası Turnuvada Doping Kontrolü
yapma ve yönetme izni vermeden önce, Turnuvayı düzenleyen kuruluşa danışmalıdır. WADA, bir Uluslararası Federasyona bir
Ulusal Turnuvada Doping Kontrolü yapma ve yönetme izni vermeden önce, Turnuvanın yapıldığı ülkedeki Ulusal Dopingle
Mücadele Kuruluşuna danışmalıdır. “Doping Kontrolü uygulayan ve yöneten” Dopingle Mücadele Kuruluşu, isterse Örnek
almaya veya Doping Kontrolü sürecinin diğer aşamalarına ilişkin sorumluluk verdiği diğer kuruluşlarla sözleşme yapabilir.]
15.2 Müsabaka Dışında Doping Kontrolü Yapılması
Müsabaka dışında yapılacak Doping Kontrolleri, hem uluslararası ve hem de ulusal kuruluşlar tarafından yapılabilir ve
yönetilebilir. Müsabaka dışında yapılacak Doping Kontrolleri şu kuruluşlar tarafından yapılabilir ve yönetilebilir: (a) WADA;
(b) Olimpiyat Oyunları veya Paralimpik Oyunlarında Uluslararası Olimpiyat Komitesi veya Uluslararası Paralimpik Komitesi;
(c) Sporcunun bağlı olduğu Uluslararası Federasyon; veya (d) Madde 5.1’de (Doping Kontrolü Dağılımı Planlaması) belirtildiği
şekilde Sporculara Doping Kontrolü uygulama yetkisine sahip olan diğer Dopingle Mücadele Kuruluşları. Doping Kontrollerinin
azami ölçüde verimli olması, çalışmaların birleştirilmesi ve Sporculara uygulanan Doping Kontrollerin gereksiz yere
tekrarlanmaması amacıyla mümkünse Müsabaka dışında yapılacak Doping Kontrolleri ADAMS aracılığıyla koordine
edilecektir.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Dopingle Mücadele Komisyonu
Doping Kontrolü Talimatı
23 Eylül 2011

8

[Madde 15.2 ile ilgili açıklama: İmza Sahibi Taraflar ve hükümetler arasında yapılacak iki taraflı veya çok taraflı sözleşmeler
aracılığıyla Doping Kontrolü uygulaması konusunda ilave yetkiler verilebilir.]
15.4.1 Karşılıklı Tanıma
Madde 13’te belirtilen itiraz hakkına tabi olmak koşuluyla, herhangi bir İmza Sahibi Tarafın Dünya Dopingle Mücadele
Kurallarına uyumlu olan ve kendi yetkileri çerçevesinde gerçekleştirdiği Doping Kontrolü işlemleri, tedavi amaçlı Kullanım
istisnaları ve yargılama sonuçları veya diğer kesin yargı kararları, diğer bütün İmza Sahibi Taraflarca tanınacak ve
uygulanacaktır.

[Madde 15.4.1 ile ilgili açıklama: Geçmişte bu Maddenin tedavi amaçlı Kullanım istisnaları bağlamında yorumu konusunda
bazı karışıklıklar olmuştur. Bir Uluslararası Federasyonun kurallarında veya bir Uluslararası Federasyonla imzalanan bir
sözleşmede aksi belirtilmediği sürece, Ulusal Dopingle Mücadele Kuruluşlarının Uluslararası Düzeydeki Sporculara tedavi
amaçlı Kullanım istisnası tanıma “yetkisi” yoktur.]
15.4.2 İmza Sahibi Taraflar, Dünya Dopingle Mücadele Kurallarını benimsememiş ancak oluşturdukları kurallar Dünya
Dopingle Mücadele Kurallarına uyumlu olan diğer kuruluşların yukarıda anılan benzeri kararlarını tanıyacaklardır.

[Madde 15.4.2 ile ilgili açıklama: Dünya Dopingle Mücadele Kurallarını benimsememiş olan bir kuruluşun verdiği kararın
Dünya Dopingle Mücadele Kurallarına bazı açılardan uyumlu olması ama bazı açılardan da uyumlu olmaması halinde, İmza
Sahibi Taraflar ilgili kararı Dünya Dopingle Mücadele Kurallarının ilkelerine uyumlu şekilde uygulamaya çalışmalıdırlar. Örnek
olarak, 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 kuralını ihlal ettiği
sonucuna varır, ancak verilen Hak Mahrumiyeti Cezasının süresi Dünya Dopingle Mücadele Kurallarında öngörülen süreden
kısa olur ise, bu durumda İmza Sahibi Taraflar, bir dopingle mücadele kuralının ihlal edildiğine ilişkin o kararı tanımalı ve ilgili
Sporcunun bağlı olduğu Ulusal Dopingle Mücadele Kuruluşu, Dünya Dopingle Mücadele Kurallarında daha uzun olan Hak
Mahrumiyeti Cezası süresinin uygulanıp uygulanmayacağını tespit etmek üzere Madde 8’e uygun bir yargılama yapmalıdır.]
3.0 Terimler ve tanımlar ve yorumlar
3.2
Doping Kontrolü Talimatı’na özgü tanımlanmış terimler
Analiz için Uygun İdrar Miktarı: Tam ya da kısmi analiz için gerekli en az 90 mL idrar miktarıdır.
Analiz için Uygun Özgül Ağırlık: Bir refraktometre ile 1,005 ya da daha büyük değerde, ya da laboratuar çubukları ile
1,010 ya da daha büyük değerde ölçülen özgül ağırlıktır.
Başarısız Girişim Raporu: 11.6.3(a) no’lu Maddede daha eksiksiz şekilde açıklandığı gibi, başarısız bir Doping Kontrolü
girişimi hakkında tutulmuş olan ayrıntılı rapordur.
Bildirim Kusuru: Sporcu (ya da 11.3.6 ya da 11.5.4 no’lu Maddeler uyarınca Sporcunun söz konusu sorumluluğunu
devretmiş olduğu üçüncü bir şahıs) tarafından, 11.3 ve 11.5.6 no’lu Maddeler uyarınca, doğru ve eksiksiz bir şekilde Nerede
Bulunduğu Bildirimi’nin yapılmamasıdır.
Doping Kontrol Eşlikçisi ya da Eşlikçi: Örnek alınması için seçilmiş olan Sporcunun bilgilendirilmesi; Sporcuya Doping
Kontrol Odasına ulaşıncaya kadar eşlik edilmesi ve gözlenmesi; ve/veya almış olduğu eğitim sonucu yeterlilik kazandığı şekilde
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Sporcunun Örneği vermesine tanıklık edilmesi ve onaylanması görevlerinden birisi ya da daha fazlası için Dopingle Mücadele
Komisyonu tarafından gerekli olan eğitim verilmiş ve yetkilendirilmiş olan resmi görevlidir.
Doping Kontrol Görevlisi (DKG): Örnek Alınması İşleminin yerinde yönetilmesi sorumluluğu verilmiş olan ve Dopingle
Mücadele Komisyonu tarafından gerekli eğitim verilmiş ve yetkilendirilmiş olan resmi görevlidir.
Doping Kontrol Odası: Örnek Alınması İşleminin yürütüleceği mekandır.

Doping Kontrolü Dağılım Planı: 4.2.1 no’lu Maddede açıklandığı gibidir.
Kaçırılan Doping Kontrolü : 11.4 ya da 11.5.6 no’lu Maddeler uyarınca, ilgili gün için bildirilmiş olan Nerede Bulunduğu
Bildirimi’nde tanımlanmış 60 dakikalık zaman diliminde belirlenmiş yer ve saatte Sporcunun Doping Kontrolü için hazır
bulunmamasıdır.
Kan Alma Görevlisi (KAG): Dopingle Mücadele Komisyonu tarafından bir Sporcudan kan Örneği almak üzere
yetkilendirilmiş olan gerekli niteliklere sahip resmi görevlidir.
Nerede Bulunduğu Bildirimi Kusuru: Bir Bildirim Kusuru ya da Kaçırılmış Doping Kontrolüdür
Nerede Bulunduğu Bildirimi: Kayıtlı bir Doping Kontrolü Havuzuna dâhil edilmiş olan bir Sporcunun adına, 11.3 no’lu
Madde (ya da bir Takım Sporu durumunda, 11.5 no’lu Madde uyarınca takip eden üç aylık dönem içinde Sporcunun bulunduğu
yerleri açıklayan bildirimdir.

Örnek Alım Görevlisi : Örnek Alınması İşlemi sırasında ilişkili görevleri yerine getirecek ya da yardımcı olacak, Dopingle
Mücadele Komisyonu tarafından yetkilendirilmiş olan uygun vasıflı resmi görevliler için kullanılan ortak terimdir.
Örnek Alım Malzemesi : Örnek alımı işlemi sırasında, Örneğin doğrudan alınması ya da saklanması için kullanılan
muhafaza kapları ya da araçlardır. Örnek Alım Malzemesi asgari olarak:
 İdrar Örneği alımı için:
- Örneğin, Sporcunun vücudunu terk etmesi akabinde toplandığı toplama kaplarını;
- Örneğin güvenli şekilde saklanması için mühürlü ve yapılacak bir müdahaleyi belli edecek şişeleri ve kapakları;
- Kısmi Örnek alım malzemelerini;
 Kan Örneği alımı için:
- Örneğin alımı için iğneleri;
- Örneğin güvenli şekilde saklanması için mühürlü ve yapılacak bir müdahaleyi belli edecek kan tüplerini.
içermelidir.
Örnek Alınması İşlemi : Sporcunun Doping Kontrolü için bilgilendirilmesinden itibaren, Örneği verdikten sonra Doping
Kontrol Odası’nı terk ettiği ana kadar süren işlemleri içine alan bir dizi etkinliklerin bütünüdür.
Rastgele Seçim: Doping Kontrolü için Hedefe Yönelik Doping Kontrolü olmayan Sporcuların seçilmesi işlemidir. Rastgele
Seçim, tamamen rastgele (önceden belirlenmiş bir seçme kriterinin olmadığı ve Sporcuların, Sporcu isimlerinin listesinden ya
da havuzdan gelişigüzel bir şekilde) ya da ağırlıklı olarak (seçilme olasılıklarını azaltmak ya da çoğaltmak için önceden
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belirlenmiş olan kriterler kullanılarak sıralama yapılması şeklinde) yapılır.
Takım Faaliyeti: 11.5.3 no’lu Maddede açıklandığı gibidir.
Taşıma Zinciri: Bir Örneğin alınmasından itibaren, söz konusu Örneğin analiz için teslim edilmesine kadar olan süre
boyunca, Örnek için sorumluluk üstlenmiş olan Kişiler ya da kuruluşlar serisidir.
Ulusal Federasyon: Ulusal seviyede bir ya da daha fazla sayıda spor dalını yönetmekte olan ulusal bir sivil kuruluştur.
Uluslararası Federasyon: Dünya seviyesinde bir ya da daha fazla sayıda spor dalını yönetmekte olan uluslararası bir sivil
kuruluştur.
Uygunsuzluk: Dopingle Mücadele Kuralları, 2.3, 2.5 ve 2.8 no’lu Maddeler kapsamında açıklanan Dopingle Mücadele
Kurallarının ihlalini açıklamak için kullanılmakta olan terimdir.
Yetkili Dopingle Mücadele Kuruluşu: 11.5 no’lu Maddede belirtildiği şekilde Nerede Bulunduğu Bildirimi ile ilgili
olarak yetkili olan Dopingle Mücadele Kuruluşudur.
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İKİNCİ BÖLÜM: DOPİNG KONTROLÜ İÇİN STANDARTLAR
4.0 Planlama
4.1 Amaç
Bu bölümün amacı, Türkiye’ye özgü olan Doping Kontrolü Dağılım Planları’nın geliştirilmesidir. Amaç, her spor dalında ya da
(geçerli hallerde) spordaki her disiplinde yapılmakta olan doping uygulamalarının belirlenmesi, engellenmesi ve önüne
geçilmesi için ilişkili sporda/disiplinde/ülkede hem Müsabaka-İçi’nde hem de Müsabaka-Dışı’nda Örnek alımlarının etkin bir
şekilde dağılımının planlanması ve yürütülmesidir.
4.2
Genel
4.2.1
Doping Kontrolü yapmaya yetkili olan Dopingle Mücadele Komisyonu, yetkisi altında bulunan farklı spor dalları
arasında, yetkisi altındaki farklı spor disiplinleri arasında, Doping Kontrolü yapma kaynaklarının etkili ve verimli bir şekilde
dağılımını yapmak için bir plan geliştirecektir. Gerekli şekilde izlenecek, değerlendirilecek, değiştirilecek ve düzenli olarak
güncelleştirilecek olan söz konusu plan, bu talimatta “Doping Kontrolü Dağılım Planı” olarak anılacaktır.
4.2.2
Planlama, bilgi toplanması (örn: belirli bir spor dalı/disiplin ile ilişkili olan Sporcuların sayısı olduğu gibi standart
Müsabaka programları ve her spor dalı/disiplin için eğitim biçimi dâhil olmak üzere söz konusu spor dalı/disiplin sezonunun
temel yapısı ile ilgilidir); potansiyel doping riskinin ve her spor dalı/disiplin için olası doping biçiminin değerlendirilmesi; ve
bundan sonra da bu risklere yönelik olarak var olan kaynakların en etkili ve verimli biçimde kullanılması için bir Doping
Kontrolü Dağılım Planının geliştirilmesi ile başlar.
4.2.3
Bundan dolayı temel faaliyetler bilgi-toplama, takip etme ve izleme; risk değerlendirme; ve Doping Kontrolü
Dağılım Planını geliştirme, izleme, değerlendirme, değiştirme ve güncelleştirmedir.
4.2.4
Dopingle Mücadele Komisyonu, çıkar çatışması olan bir Sporcu Destek Personelinin ve/veya diğer başka bir
Kişinin, ilişkili oldukları Sporcular için Doping Kontrolü Dağılım Planına ya da Doping Kontrolü için Sporcu seçim sürecine dâhil
olmamasını sağlayacaktır.
4.3
Doping Kontrolü Dağılım Planı için gereklilikler
4.3.1
Doping Kontrolü Dağılım Planının temeli, doping riskinin ve söz konusu olan spor dalı/disiplin/ülke için olası
doping biçiminin dikkate alınmış olan değerlendirmesi olmalıdır. Dopingle Mücadele Komisyonu, yetkisi altında bulunan ilgili
her spor dalı/disiplini için kendi risk değerlendirmelerinin yürütülmesine ek olarak, yetkisi altındaki farklı spor dalları
arasında göreceli doping risklerinin yanı sıra aynı zamanda söz konusu farklı spor dalları arasında takip edebileceği herhangi
bir ulusal dopingle mücadele politikası gerekliliklerini ve önceliklerini dikkate alabilir.

[Madde 4.3.1 Açıklaması: Farklı Ulusal Dopingle Mücadele Kuruluşlarının farklı ulusal politika gereklilikleri ve öncelikleri
olduğu anlaşılmakta ve kabul edilmektedir. Örneğin, bir Ulusal Dopingle Mücadele Kuruluşu’nun Olimpik spor dallarına
(bazılarına ya da hepsine) öncelik tanımak için geçerli nedenleri varken, başka bir Ulusal Dopingle Mücadele
Kuruluşu’nun da, bağlı olduğu ülkenin değişik özelliklerinden dolayı (örneğin) belirli profesyonel spor dallarına öncelik
tanımak için geçerli nedenleri olabilir. Söz konusu ulusal politika şartlarına, ilgili Ulusal Dopingle Mücadele Kuruluşunun
Doping Kontrolü Dağılım Planında olduğu gibi bunun yanı sıra ulusal yetkisi dâhilinde oynanan değişik spor dallarındaki
göreceli doping risklerinin değerlendirilmesinde de ilgili bir faktördür. Bu bahsedilen faktörler, örneğin bir Ulusal
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Dopingle Mücadele Kuruluşunun kendi Doping Kontrolü Dağılım Planında belirli bir süre için, (1) yetkisi altındaki bir ya
da daha fazla sayıdaki spor dalı için herhangi bir Doping Kontrolü düzenlememek; (2) Doping Kontrollerini, Kendi Doping
Kontrolü Dağılım Planındaki belirli spor dalları için ayırmak fakat bu Doping Kontrolü Talimatı’nın 11. Bölümdeki (Bkz:
ayrıntılı açıklama 4.4.4(b) no’lu Madde) Nerede Bulunduğu Bildirimini harekete geçirme gerekliliğinden dolayı kendi
ulusal Kayıtlı Doping Kontrolü Havuzuna herhangi bir Sporcuyu dâhil etmemek, gibi uygulamalarına yol açabilir. Söz
konusu kararlar düzenli olarak incelenmelidir: Bkz: 4.3.11 no’lu Madde.]
4.3.2
Dopingle Mücadele Komisyonu, asgari olarak aşağıda sayılan hususlara dayalı şekilde her spor dalı ve/veya disiplin
için potansiyel doping riskini ve olası doping biçimini değerlendirecektir:
a) Spor dalının ve/veya disiplinin fiziksel gereklilikleri ve dopingin neden olabileceği olası performans artışları;
b) Mevcut doping kontrol analiz istatistikleri;
c) Dopinge karşı eğilimler üzerine mevcut olan araştırmalar;
d) Spor dalındaki ve/veya disiplindeki doping geçmişi;
e) Antrenman süreleri ve Müsabaka takvimi; ve
f) Olası doping uygulamaları hakkında elde edilen bilgiler.
4.3.3
Dopingle Mücadele Komisyonu, 4.3.2 no’lu Maddede referans verilmiş olan bilgiyi; spor dalı/disiplin ile ilişkili olan
Sporcu sayısını; Müsabaka takvimini; söz konusu spor dalı/disiplin ile ilişkili olarak Doping Kontrolü hakkında diğer Dopingle
Mücadele Kuruluşlarının faaliyetlerini; daha önce uygulanmış olan Doping Kontrolü Dağılım Planı döngülerinin sonuç
değerlendirmelerini; 4.3.1 no’lu Maddede referans verilmiş olan ulusal dopingle mücadele şartlarını temel alan bir Doping
Kontrolü Dağılım Planı geliştirecek ve belgelendirecektir.
4.3.4
Dopingle Mücadele Komisyonu, her spor dalı/disiplin için (amaca uygun olarak), idrar ve kan Örnekleri ve
Müsabaka-Dışı ve Müsabaka-İçi Doping Kontrolleri dâhil olmak üzere kendi kontrolündeki Örnek alım sayılarının dağılımını
belirleyecektir. İdrar ile kan Örnekleri arasındaki ve Müsabaka-İçi ile Müsabaka-Dışı Doping Kontrolleri arasında dağılımda,
değerlendirmeye tabi olan her spor dalı/disiplin için söz konusu sürelerdeki göreceli doping riskleri hesaba katılmalıdır.
4.3.5
Dopingle Mücadele Komisyonu, öncelikle yetkisi altında bulunan farklı spor dalları arasında, söz konusu spor
dallarındaki göreceli doping risklerinin analizi ile birlikte 4.3.1 no’lu Maddede referans edilmiş olan ulusal dopingle mücadele
politikası şartlarına dayalı olarak Örnek alınması işlemleri için nasıl bir dağılım yapacağını kendi takdirine göre
belirleyecektir. Doping Kontrolü kaynaklarının ayrılacağı “öncelikli” spor dallarını bu şekilde belirledikten sonra, Dopingle
Mücadele Komisyonu bu “öncelikli” spor dallarındaki Müsabaka-İçi ve Müsabaka-Dışı Doping Kontrollerinin göreceli başarısı
hakkında kendi değerlendirmesini yapacaktır. Müsabaka-Dışı süre içindeki doping riskinin yüksek olarak değerlendirildiği
spor dalları ve/veya disiplinlerinde, Dopingle Mücadele Komisyonu Müsabaka-Dışı Doping Kontrolüne öncelik verecek ve yıllık
Doping Kontrollerinin önemli bir miktarını Müsabaka-Dışı olarak yapacaktır. Bununla birlikte, yine de Müsabaka-İçi Doping
Kontrolü uygulaması da belirli bir oranda yapılacaktır. Müsabaka-Dışı süre içindeki doping riskinin düşük olarak
değerlendirildiği spor dalları ve/veya disiplinlerinde, Müsabaka-İçi Doping Kontrolüne öncelik verilecek ve Doping
Kontrollerinin önemli bir miktarı Müsabaka-Dışı olarak yapılacaktır. Bununla birlikte, yine de Müsabaka-Dışı Doping Kontrolü
uygulaması da belirli bir oranda yapılacaktır.
4.3.6

İyi bir Doping Kontrolü Dağılım Planı geliştirmek için:
a) Dopingle Mücadele Komisyonu, mükerrer Doping Kontrolü uygulanmasını önlemek için Diğer ilişkili Dopingle
Mücadele Kuruluşlarının Doping Kontrolü faaliyetlerini izleyeceklerdir. Dopingle Mücadele Kurallarının 15.1 no’lu
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Maddesine uyumlu olarak Müsabaka Doping Kontrolü işlemleri için rol ve sorumluluklar üzerinde net bir biçimde
uzlaşmaya varılacaktır.
b) Dopingle Mücadele Komisyonu gereksiz olan her türlü gecikmeden kaçınarak kendi yaptığı Doping Kontrolleri
hakkında bilgiyi, Dopingle Mücadele Kurallarının 14.5 no’lu Maddesi uyarınca ADAMS ya da benzer işleve ve
güvenliğe sahip olan merkezi veritabanı üzerinden diğer ilişkili Dopingle Mücadele Kuruluşları ile paylaşacaktır.
4.3.7
Doping Kontrolü Dağılım Planının bir parçası olarak, Dopingle Mücadele Komisyonu, her spor dalı/disiplin için
Doping Kontrolü tipini, 4.3.4 no’lu Maddede açıklandığı gibi söz konusu olan belirli spor dalı/disiplin için doping risklerinin bir
analizine dayalı olarak idrar ve kan Örnekleri arasında ayıracaktır.
4.3.8
Dopingle Mücadele Komisyonu, Doping Kontrolünün zamanlama planlanmasını, doping uygulamalarının
belirlenmesi ve engellenmesi için yapılmasını sağlayacaktır.
4.3.9
İstisnai ve geçerli mazerete dayanan şartlar haricinde, bütün Doping Kontrolleri, Önceden Bildirilmeksizin
yapılacaktır:
a) Müsabaka-İçi Doping Kontrolü işlemi için Müsabaka sonucuna göre hangi derecedeki Sporcunun alınacağı hakkında
seçim bilgisi önceden bilinebilir. Bununla birlikte rastgele Sporcu/derece seçimi, bildirimde bulunulana kadar
Sporcuya açıklanmayacaktır.
b) Bütün Müsabaka-Dışı Doping Kontrolleri, olağanüstü ve geçerli mazerete dayanan koşullar haricinde, Önceden
Bildirilmeksizin yapılacaktır.
4.3.10
Dopingle Mücadele Komisyonu, kendi Doping Kontrolü Dağılım Planını belgelendirecek ve yeni bilgilerin
kapsama alınabilmesi ve diğer Dopingle Mücadele Kuruluşları tarafından yapılan Örnek alımlarını değerlendirebilmek için,
söz konusu Doping Kontrolü Dağılım Planını incelenebileceği ve gerekli hallerde düzenli olarak güncelleştirilebileceği bir
sistem kuracaktır. Söz konusu veriler, planın değiştirilmesine gerek olup olmadığının belirlenmesine yardımcı olunması için
kullanılacaktır.
4.4

Doping Kontrolü için Sporcu ların seçilmesi gereklilikleri

4.4.1
Doping Kontrolü Dağılım Planının yürürlüğe konulmasında, Dopingle Mücadele Komisyonu, Sporcuları, Hedefe
Yönelik Doping Kontrolü ve Rastgele Seçim yöntemlerini kullanarak Örnek alımı için seçecektir.
4.4.2
Dopingle Mücadele Komisyonu, doping risklerinin mantıklı şekilde değerlendirilebilmesi ve en iyi düzeyde tespit
ve engelleme yapılabilmesi için kaynakların mümkün olan en etkin şekilde Kullanımına dayalı olarak, Doping Kontrolü
Dağılım Planı uyarınca yapılan Doping Kontrollerinin önemli bir miktarının Hedefe Yönelik Doping Kontrolü olmasını
sağlayacaktır. Hedefe Yönelik Doping Kontrollerinin kim üzerinde yapılacağının belirlenmesi ile ilişkili olacak faktörler, farklı
spor dallarına göre değişecek olmasına karşın (herhangi bir sınıra tabi olmadan) aşağıdaki unsurların bazılarını ya da hepsini
kapsayabilir:
a) Anormal biyolojik parametreler (kan parametreleri, hormon profilleri, vb.);
b) Yaralanmalar;
c) Katılınması beklenen bir Müsabakadan çekilme ya da katılmama;
d) Aktif sporu bırakma ya da bırakmışken aktif spora geri dönme;
e) Doping Kullanımına işaret eden davranışlar;
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f) Ani ve yüksek performans gelişimleri;
g) Nerede Bulunduğu Bildirimi’nde tekrar eden şekilde kusurlu davranma;
h) Uzak bir bölgeye gitmek de dâhil olmak üzere, doping riskinde potansiyel bir artışa işaret edebilecek olan Nerede
Bulunduğu Bildirimi;
i) Sporcunun spor dalındaki performans geçmişi
j) Sporcunun yaşı, örneğin: aktif sporu bırakmaya yakın, gençler seviyesinden büyükler seviyesine çıkma vb;
k) Sporcunun Doping Kontrolü geçmişi;
l) Sporcunun, Hak mahrumiyeti süresini doldurmasının ardından haklarının iadesi,
m) Para ödülü ya da sponsorluk fırsatları gibi yüksek performans için maddi teşvikler;
n) Sporcunun, dopinge karışmış bir geçmişe sahip olan bir antrenör ya da doktor gibi üçüncü bir şahıs ile ilişkisi; ve
o) Üçüncü bir şahıs kaynaklı güvenilir bilgi.
4.4.3
Hedefe Yönelik Doping Kontrolü olmayan Doping Kontrolü ise Rastgele Seçim ile belirlenecek ve söz konusu seçim
için belgelenmiş sistem kullanılarak yürütülecektir. Ağırlıklı Rastgele Seçim, ‘risk altındaki’ Sporcuların büyük bir yüzde ile
seçilmelerini sağlamak için temiz olma kriterlerine göre yürütülecek ve (geçerli hallerde) 4.4.2 no’lu Maddede listelenmiş olan
hususlar değerlendirilecektir.
4.4.4

11.2 no’lu Maddede açıklandığı gibi:
a. Dopingle Mücadele Komisyonu, Doping Kontrolü kaynaklarını, yetkisi altında bulunan spor dallarının bazılarına ya
da bütününe bölüştüren bir Doping Kontrolü Dağılım Planı geliştirmeye ek olarak, bu Talimatın 11. Bölümüne
ait, Nerede Bulunduğu Bildirimi gerekliliklerinin geçerli olacağı, kendi yetkisi altındaki spor dalında faaliyet
gösteren belirli Sporcuların uluslararası Kayıtlı Doping Kontrolü Havuzuna dâhil edilmesi için bazı kriterler
tanımlayacaktır. Bununla birlikte, herhangi bir şüpheye yer bırakmamak için, Dopingle Mücadele Komisyonunun
Doping Kontrolü Dağılım Planı, sadece uluslararası Kayıtlı Doping Kontrolü Havuzuna dâhil edilmiş olanlar değil
fakat söz konusu spor dalındaki bütün ilişkili Sporcuları kapsamalı ve buna uygun olarak Dopingle Mücadele
Komisyonu (Müsabaka-Dışı Doping Kontrolü de dâhil olacak şekilde) Doping Kontrolü için kendi uluslararası
Kayıtlı Doping Kontrolü Havuzuna dâhil olmayan Sporcuları seçmelidir. Ancak, belirli bir spor dalından olan
Sporcuların ulusal Kayıtlı Doping Kontrolü Havuzuna dâhil edilmiş oldukları durumda, Dopingle Mücadele
Komisyonunun Doping Kontrolü Dağılım Planında belirtilen Müsabaka-Dışı Doping Kontrollerinin uygun bir
kısmı, belirtilen Sporcular üzerinde yapılmalıdır.

4.4.5
Dopingle Mücadele Komisyonu, Örnek alma işlemi için bir Doping Kontrol Görevlisini yetkilendirdiği durumda,
Doping Kontrolü Dağılım Planına uygun olarak Doping Kontrol Görevlisine seçme kriterlerini bildirecektir.
4.4.6
Örnek alım işlemi için bir Sporcunun seçilmesini takiben ve Sporcunun konu hakkında bilgilendirilmesinden önce,
Sporcunun Önceden Bildirimde Bulunmama esasına dayalı olarak bilgilendirilmesini ve Doping Kontrolüne tabi tutulmasını
sağlamak için, Dopingle Mücadele Komisyonu ve/veya Doping Kontrol Görevlisi, Sporcu seçme kararlarının sadece bilmesi
gereken Kişilere açıklanmasını sağlayacaktır.
5.0 Sporcu lara Bildirim Yapılması
5.1
Amaç
Amaç, Sporcunun yerini belirlemek için makul sayıda girişimde bulunulmasının, 5.4.1 no’lu Maddede özetlendiği gibi seçilmiş
olan Sporcunun bilgilendirilmesinin, Sporcunun haklarının korunmasının, alınmış olan Örnek üzerinde herhangi bir
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kurcalama fırsatının engellenmesinin ve bilgilendirilme işleminin belgeli olarak yapılmasının sağlanmasıdır.
5.2
Genel
Sporcuların bilgilendirme işlemi, Dopingle Mücadele Komisyonunun seçilmiş olan Sporcuyu bilgilendirmesi ile başlar ve
Sporcunun Doping Kontrol Odasına ulaşması ya da Sporcunun çağrıya uymayacağı konusunun Dopingle Mücadele
Komisyonunun dikkatine sunulması ile biter.
Başlıca faaliyetler şunlardır:
Doping Kontrol Görevlilerinin, Eşlikçilerin ve diğer Örnek Alma Görevlilerinin görevlendirilmeleri;

Sporcunun yerinin belirlenmesi ve kimliğinin onaylanması;
Sporcunun, Örnek alım işlemi için seçildiği konusunda, hak ve sorumlulukları ile ilgili bilgilendirilmesi;
Önceden Bildirimsiz Örnek alım işlemi için, Sporcunun bildirimin yapıldığı andan itibaren belirlenmiş olan
Doping Kontrol Odasına ulaştığı ana kadar devamlı olarak gözetlenmesi; ve
Bildirim işleminin ya da bildirim girişiminin belgelendirilmesi.
5.3
5.3.1

Sporcu lara Bildirim Yapılmasından önceki gereklilikler
İstisnai durumlar hariç, Örnek alım işlemi için bildirim yöntemi Önceden Bildirilmeksizin olacaktır.

5.3.2
Örnek Alınması İşlemlerini yürütmek ya da yardımcı olmak için, Dopingle Mücadele Komisyonu kendilerine
verilmiş olan yetkiler için eğitim almış olan, Örnek alım işleminin sonucu ile ilgili bir çıkar çatışması olmayan ve reşit Kişilerden
oluşan Örnek Alım Görevlisi görevlendirecek ve yetkilendirecektir.
5.3.3
Örnek Alım Görevlisi, Dopingle Mücadele Komisyonu tarafından sağlanan ve kontrol edilen resmi yetki belgesine
sahip olacaklardır. Doping Kontrol Görevlisi olması durumunda, söz konusu belge, kimliklerini isimleri ile tanıtacaktır. Doping
Kontrol Görevlileri aynı zamanda, kendi isim ve fotoğraflarını taşıyan ve son Kullanım tarihi olan tanıtıcı bir kimlik (yani,
Dopingle Mücadele Komisyonu kimlik kartı, sürücü ehliyeti, sağlık kartı, pasaport ya da benzer geçerli bir kimlik belgesi)
taşıyacaklardır.
[Madde 5.3.3 ile ilgili açıklama: Eşlikçiler, kendilerini isimleri ya da fotoğrafları ile tanıtan bir kimlik belgesi taşımak
zorunda değillerdir. Sadece, Dopingle Mücadele Komisyonu tarafından kendilerine verilmiş olan Akreditasyon kartı,
Görev Emri ya da Yetki Mektubu gibi bir yetki belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.]
5.3.4
Dopingle Mücadele Komisyonu, Örnek alım işlemi için seçilmiş olan bir Sporcunun kimliğini doğrulamak için
kriterler oluşturacaktır. Bu işlem, bilgilendirilen Sporcunun seçilmiş Sporcu olmasını sağlar. Sporcunun kimliğini belirleme
yöntemi, doping kontrol belgesinde belgelenecektir.
5.3.5
Dopingle Mücadele Komisyonu, Doping Kontrol Görevlisi ya da Eşlikçi, geçerli olduğu hallerde, spor
dalının/Müsabakanın/antrenmanın/vb. şartlarını ve söz konusu olan durumu değerlendirerek, seçilmiş olan Sporcunun yerini
belirleyecek ve bilgilendirme işleminin zamanını ve yaklaşımını planlayacaktır.
5.3.6
Dopingle Mücadele Komisyonu, Sporcunun bilgilendirilme girişimini (girişimlerini) ve sonucunu (sonuçlarını)
ayrıntılı şekilde kaydetmek için bir sistem kuracaktır.
5.3.7

Sporcu, 5.3.8 no’lu Maddede açıklandığı gibi bilgilendirme öncesinde üçüncü bir şahısla iletişim kurulması

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Dopingle Mücadele Komisyonu
Doping Kontrolü Talimatı
23 Eylül 2011

16

gereken haller dışında, Örnek alım işlemi için seçildiğine dair bilgilendirilen ilk Kişi olacaktır.
5.3.8
Dopingle Mücadele Komisyonu/Doping Kontrol Görevlisi/Eşlikçi, uygulanabilir olduğu sürece, Sporcunun reşit
olmaması durumunda (‘Ek C - Reşit Olmayan Sporcular için Değişiklikler’ bölümünde açıklandığı gibi), ya da bir Sporcunun
engelli olması durumunda (‘Ek B – Engelli Sporcular için Değişiklikler’ bölümünde açıklandığı gibi), ya da bilgilendirme işlemi
için bir çevirmenın gerektiği ve mevcut olduğu durumlarda Sporcunun bilgilendirilmesi öncesinde üçüncü bir şahısın
bilgilendirilmesi gerekliliğini göz önünde bulunduracaklardır.

[Madde 5.3.8 ile ilgili açıklama: Müsabaka-İçi Doping Kontrolünde, Doping Kontrolü yapılacak Sporcunun (Sporcuların)
tespit edilmesi ve bu Sporcunun (Sporcuların) Örnek alım işlemi için bilgilendirilmesinde Örnek Alım Görevlisi’ne gerekli
hallerde yardım etmek amacıyla, Doping Kontrolünün yapılacağı bilgisinin üçüncü şahıslara bildirilmesine izin verilebilir.
Bununla birlikte, böyle bir yardımın gerekli olmadığı durumlarda Doping Kontrol işlemi hakkında herhangi bir üçüncü
şahsı (örn: bir takım doktorunu) bilgilendirme gerekliliği yoktur.]
5.4
Sporcu ların bilgilendirilmesi için gereklilikler
5.4.1
Dopingle Mücadele Komisyonu, Doping Kontrol Görevlisi ya da Eşlikçi, uygulanabilir olduğu sürece, ilk temas
kurulduğu zaman, Sporcunun ve/veya (5.3.8 no’lu Madde uyarınca gerekli olması halinde) üçüncü bir şahsın aşağıdaki
konularda bilgilendirilmesini sağlayacaktır:
a) Sporcunun, Örnek alım işlemine girmesi gerektiği;
b) Örnek alım işleminin hangi makamın yetkisi altında yürütüleceği;
c) Örnek alım işleminin tipi ve işlem öncesinde sağlanması gereken bütün şartlar;
d) Sporcunun:
i. Bir temsilci ve mümkünse bir çevirmen bulundurma;
ii. Örnek alım süreci hakkında ilave bilgi talebinde bulunma;
iii. Geçerli nedenler için Doping Kontrol Odası’na gidişinde bir gecikme talebinde bulunma; ve
iv. ‘Ek B – Engelli Sporcular için Değişiklikler’ bölümünde açıklandığı gibi değişiklik talebinde bulunma
dâhil olmak üzere hakları;
e) Sporcunun:
i. Doping Kontrol Görevlisi/Eşlikçi tarafından bilgilendirildiği andan itibaren, Örnek alım işleminin
tamamlanmasına kadar tüm süre boyunca Doping Kontrol Görevlisi’nin/Eşlikçi’nin doğrudan gözlemi
altında kalması;
ii. 5.3.4 no’lu Madde uyarınca kimlik belgesi ibraz etmesi;
iii. Örnek alım işlemlerine uyması (ve Sporcunun, Uygunsuzluk durumunda olası sonuçlar hakkında
bilgilendirilmesi gereklidir); ve
iv. 5.4.4 no’lu Madde uyarınca saptanmış olan gecikme için geçerli bir nedeni olmadığı sürece Doping Kontrolü
için derhal hazır bulunması
gereklilikleri dâhil olmak üzere bütün sorumlulukları;
f) Doping Kontrol Odası’nın yeri hakkında;
g) Sporcunun Örnek alım işlemi öncesi yiyecek ya da sıvı almayı tercih etmesi durumunda, bunun riski tamamen
kendisine ait olmak üzere yapması ve Analiz için Uygun Özgül Ağırlığa sahip Örnek sağlaması gerekliliğini
unutmadan, her durumda aşırı sıvı alımından kaçınması gerektiği;
h) Sporcu tarafından Örnek Alım Görevlisi ne sağlanmış olan Örneğin, ilk bilgilendirilmesi sonrasındaki Sporcu
tarafından sağlanacak olan ilk idrar olması gerektiği; yani Sporcunun duşta ya da Örnek Alım Görevlisi için Örnek
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sağlamadan önce herhangi başka bir şekilde idrar salınımında bulunmaması gerektiği;
5.4.2

Bir temas kurulduğu zaman, Doping Kontrol Görevlisi/Eşlikçi :
a) İlk temastan itibaren Sporcunun Örnek Alınması İşlemi sonunda Doping Kontrol Odası’nı terk etmesine kadar
geçen süre boyunca, devamlı olarak Sporcuyu gözetim altında tutacaklardır;
b) 5.3.3 no’lu Maddede referans verilmiş olan belgeler vasıtasıyla Sporcuya kendilerini tanıtacaklardır;
c) 5.3.4 no’lu Maddede açıklanmış olan kriterlere göre Sporcunun kimliğini onaylayacaklardır. Sporcunun kimliğinin
diğer bir yöntemle belirlenmesi ya da Sporcunun kimliğinin belirlenememesi durumu belgelenecek ve Dopingle
Mücadele Komisyonuna bildirilecektir.
d) 5.3.4 no’lu Maddede açıklanmış olan kriterlere göre Sporcunun kimliğinin onaylanamadığı durumlarda, Dopingle
Mücadele Komisyonu, ‘Ek A – Olası Bir Uygunsuzluğun Soruşturulması’ bölümüne uygun olarak herhangi bir
incelemenin uygun olup olmadığına karar verecektir.

5.4.3
Eşlikçi/Doping Kontrol Görevlisi bundan sonra Sporcuya bildirimi aldığına ve kabul ettiğine dair uygun bir form
imzalatacaklardır. Eğer Sporcu, kendisine bildirimde bulunulduğu yönünde imza vermeyi reddeder ya da bildirimi almaktan
kaçınırsa, Eşlikçi/Doping Kontrol Görevlisi mümkün olduğu takdirde Sporcuya söz konusu uygunsuzluğun ya da reddin
sonuçları hakkında bilgilendirecek ve (Doping Kontrol Görevlisi’nin olmadığı hallerde) Eşlikçi, zaman geçirmeden bütün ilişkili
unsurları Doping Kontrol Görevlisi’ne bildirecektir. Mümkün olduğu durumlarda Doping Kontrol Görevlisi, Örnek alım işlemine
devam edecektir. Doping Kontrol Görevlisi ayrıntılı bir rapor hazırlayarak bütün durumu belgeleyecek ve Dopingle Mücadele
Komisyonuna bildirecektir. Dopingle Mücadele Komisyonu, ‘Ek A – Olası Bir Uygunsuzluğun Soruşturulması’ bölümünde
açıklanmış olan adımları takip edecektir.
5.4.4
Eşlikçi/Doping Kontrol Görevlisi kendi takdirlerinde olmak üzere, bildirimin alınmasını ve kabul edilmesini takiben,
Sporcunun Doping Kontrol Odasına gelişinde herhangi bir gecikme, ve/veya Doping Kontrol Odasına ulaştıktan sonra geçici
olarak ayrılması konusunda herhangi bir üçüncü şahsın ya da Sporcunun kendisinin bulunacağı bir izin talebini
değerlendirmeye ve eğer Sporcu gecikme süresi boyunca devamlı olarak gözetim ve doğrudan gözlem altında
bulundurulabilecekse ve söz konusu talep aşağıdaki aktivitelerle ilişkili ise izin verebilir:

Müsabaka-İçi Doping Kontrolü için:
a) Bir madalya törenine katılmak;
b) Medya ile ilgili görevlerin yerine getirilmesi;
c) Ayrıca başka Müsabakalarda yer alma;
d) Bir vücut soğuma süreci geçirme;
e) Gerekli olan tıbbi tedavinin alınması;
f) Bir temsilciye ve/veya çevirmene ulaşılması;
g) Fotoğraflı bir kimlik belgesi temin edilmesi; ya da
h) Mazur görülebilecek ve belgelenebilecek diğer her türlü istisnai şartlar.
Müsabaka-Dışı Doping Kontrolü için.
a) Bir temsilci belirlenmesi;
b) Bir antrenmanın tamamlanması;
c) Gerekli olan tıbbi tedavinin alınması;
d) Fotoğraflı bir kimlik belgesi temin edilmesi;
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e)

Mazur görülebilecek ve belgelenebilecek diğer her türlü istisnai şartlar
.

5.4.5
Doping Kontrol Görevlisi ya da diğer yetkili Örnek Alım Görevlisi, Sporcunun Doping Kontrol Odasına ulaşmasında
ortaya çıkacak her türlü gecikme ve/veya Dopingle Mücadele Komisyonu tarafından ileri bir soruşturma yapılmasını
gerektirebilecek şekilde Doping Kontrol Odasından ayrılması durumları için, tüm nedenleri belgeleyecektir. Sporcunun,
devamlı gözlem altında bulunması zorunluluğuna herhangi bir şekilde uymaması durumu da kaydedilecektir.
5.4.6
Bir Doping Kontrol Görevlisinin/Eşlikçinin, eğer Sporcuyu devamlı olarak gözetim altında bulundurması mümkün
olmayacaksa, bir Sporcu tarafından yapılan gecikme talebini reddedecektir.
5.4.7
Eğer Sporcu Doping Kontrol Odasına, 5.4.4 no’lu Maddede belirtilen nedenler haricinde gecikmeli olarak, fakat
Doping Kontrol Görevlisinin ayrılmasından önce ulaşırsa, Doping Kontrol Görevlisi olası bir Uygunsuzluk işlemi yapıp
yapmamaya karar verecektir. Mümkün olduğu takdirde, Doping Kontrol Görevlisi, Örnek alım işlemine başlayacak ve
Sporcunun Doping Kontrol Odasına gecikmeli olarak ulaşması hakkındaki ayrıntıları belgeleyecektir.
5.4.8
Sporcu gözlem altında tutulurken, Örnek Alım Görevlisi tarafından Doping Kontrolünün potansiyel olarak riske
girmesi ile ilgili herhangi bir husus fark edildiği takdirde, söz konusu durum Doping Kontrol Görevlisi tarafından rapor edilecek
ve belgelenecektir. Eğer Doping Kontrol Görevlisi tarafından uygun görülürse, Doping Kontrol Görevlisi, ‘Ek A – Olası Bir
Uygunsuzluğun Soruşturulması’ bölümünde belirtilmiş olan gereklilikleri yerine getirecek ve/veya Sporcudan ilave bir Örnek
alım işleminin uygun olup olmadığını değerlendirecektir.
6.0 Örnek Alınması İşlemleri için Hazırlık
6.1
Amaç
Örnek Alınması İşlemleri’nin, etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi için hazırlık yapmak.
6.2
Genel
Örnek Alınması İşlemleri için yapılacak olan hazırlık, söz konusu işlemin etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla gerekli olan
bilginin alınması için belirli bir sistem kurulması ile başlar ve Örnek Alım Malzemesi’nin belirlenmiş olan kriterleri
karşıladığının doğrulanması ile de sona erer. Başlıca faaliyetler şunlardır:
a)
Örnek Alınması İşlemleri ile ilgili ayrıntıları toplamak için bir sistem kurulması;
b)
Örnek Alınması İşlemleri sırasında kimin hazır bulunacağı konusunda kriterler oluşturulması;
c)
Doping Kontrol Odası’nın 6.3.2 no’lu Maddede açıklanmış olan asgari kriterlere uygunluğunun sağlanması;
d)
Dopingle Mücadele Komisyonu tarafından kullanılan Örnek Alım Malzemesi’nin 6.3.4 no’lu Maddede açıklanmış
olan asgari kriterlere uygunluğunun sağlanması;
6.3
Örnek Alınması İşlemleri için hazırlık gereklilikleri
6.3.1
Dopingle Mücadele Komisyonu, (‘Ek B – Engelli Sporcular için Değişiklikler’ bölümünde açıklandığı şekliyle) engelli
Sporcuların ve aynı şekilde (‘Ek C – Reşit Olmayan Sporcular için Değişiklikler’ bölümünde açıklandığı şekliyle) Reşit Olmayan
Sporcuların ihtiyaçlarının karşılanması için özel gereklilikler de dâhil olacak şekilde Örnek Alınması İşlemlerinin etkin bir
şekilde yürütülebilmesi için gerekli olan bütün bilginin elde edilmesi amacıyla bir sistem oluşturacaktır.
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6.3.2
Doping Kontrol Görevlisi, asgari olarak Sporcunun mahremiyetini sağlayacak ve mümkün olduğunda Örnek
Alınması İşlemleri sırasında yalnızca Doping Kontrol Odası olarak kullanılacak bir Doping Kontrol Odası’nda işlem yapacaktır.
Doping Kontrol Görevlisi, gözle görülür şekilde bu kriterlerden sapmalar olduğunda bu durumu belgeleyecektir.
6.3.3
Dopingle Mücadele Komisyonu, Örnek Alınması İşlemleri sırasında Örnek Alım Görevlisi’nden başka, hazır
bulunmaya yetkili olabilecek Kişiler için kriterler oluşturacaktır. Söz konusu kriterler asgari olarak şunları içerecektir:
a) Bir Sporcunun, Örnek Alınması İşlemi sırasında, idrar Örneği vermekte olduğu süre haricinde bir temsilci ve/veya
çevirmen tarafından refakat edilme hakkı;
b) Bir Reşit Olmayan Sporcunun idrar Örneği vermesi sırasında, Reşit Olmayan Sporcu tarafından aksi talep edilmediği
sürece Örneğin verilmesini direkt olarak gözlemlenmediği durumlarda, Reşit Olmayan Sporcunun (‘Ek C – Reşit
Olmayan Sporcular için Değişiklikler’ bölümünde açıklandığı şekliyle) ve tanıklık etmekte olan Doping Kontrol
Görevlisi’nin/Eşlikçi‘nin, kendi tanıklıklarının bir temsilci tarafından gözlemlenmesi hakkı;
c) ‘Ek B – Engelli Sporcular için Değişiklikler’ bölümünde açıklandığı gibi engelli bir Sporcunun bir temsilci tarafından
refakat edilme hakkı;
d) Bağımsız Gözlemci Programı kapsamında, uygun hallerde Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Bağımsız
Gözlemcisi. Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Bağımsız Gözlemcisi idrar Örneğinin verilmesini direkt
olarak gözlemlemeyecektir.
6.3.4
Dopingle Mücadele Komisyonu Örnek Alım Malzemesini sadece, asgari olarak aşağıdaki kriterleri karşıladığı sürece
kullanacaktır:
a) Bütün şişelere, kaplara, tüplere ya da Örneğin mühürlenmesi için kullanılan diğer malzemeye uygulanabilecek
özgün bir numaralandırma sistemi olması;
b) Yapılacak bir müdahaleyi belli edecek şekilde bir mühürleme sistemi olması;
c) Malzemenin kendisinde, Sporcunun kimliğinin anlaşılmasının engellenmesi;
d) Sporcu tarafından kullanılmadan önce bütün malzemenin temiz ve mühürlenmiş olması,
sağlanacaktır.
6.3.5
Dopingle Mücadele Komisyonu, hem Örneklerin hem de Örnek alım belgelerinin planlanmış olan nihai adreslerine
ulaştığını kanıtlayacak şekilde, Örneklerin ve Örnek alım belgelerinin Taşıma Zincirini kaydetmek için bir sistem geliştirecektir.
[Madde 6.3.5 ile ilgili açıklama: Doping Kontrol Odasından gönderilmeden önce bir Örneğin nasıl muhafaza edileceği
hakkında bilgi görev-sonrası raporuna kaydedilebilir. Örnek Doping Kontrol Odasından alındıktan, planlanmış olan nihai
adrese ulaşmasına kadar, Örneğin sorumluluğunun bir Kişiden diğerine her geçişinde, yani Doping Kontrol Görevlisi’nden
kuryeye, ya da Doping Kontrol Görevlisi’nden laboratuara geçtiğinde, bu teslimatlar belgelenmelidir.]
7.0 Örnek Alınması İşlemleri’nin Yürütülmesi
7.1 Amaç
Örnek Alınması İşlemleri’nin, Örneğin bütünlüğünü, güvenliğini ve kime ait olduğu bilgisini garanti altına alacak ve
Sporcunun mahremiyetine saygı gösterecek bir şekilde yürütmek.
7.2 Genel
Örnek Alınması İşlemleri, bu işlemlerin yürütülmesi için bütün sorumlulukların tanımlanması ile başlar ve Örnek alım
belgelerinin tamamlanması ile biter.
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Başlıca faaliyetler şunlardır:
a)
Örneğin alınması için hazırlık yapılması;
b)
Örneğin alınması ve güvenliğinin sağlanması; ve
c)
Örnek alım işleminin belgelenmesi.
7.3 Örnek alımı öncesinde gereklilikler
7.3.1
Dopingle Mücadele Komisyonu, Doping Kontrol Görevlisi’ne verilmiş olan belirli sorumluluklar ile birlikte Örnek
Alınması İşlemi’nin başından sonuna yürütülmesinden sorumlu ve yetkili olacaktır.
7.3.2
Doping Kontrol Görevlisi, 5.4.1 no’lu Maddede açıklandığı gibi Sporcunun hakları ve sorumlulukları hakkında
bilgilendirilmesini sağlayacaktır.
7.3.3
Doping Kontrol Görevlisi, Sporcuya sıvı alması için fırsat tanıyacaktır. Sporcunun, Analiz için Uygun Özgül Ağırlığa
sahip Örnek sağlaması gerekliliğini unutmadan, aşırı sıvı alımından kaçınması gereklidir.
7.3.4
Sporcu, Doping Kontrol Odası’nı yalnızca Doping Kontrol Görevlisi’nin/Eşlikçi’nin sürekli gözlemi altında ve Doping
Kontrol Görevlisi’nin onayıyla terk edecektir. Doping Kontrol Görevlisi, 5.4.5 ve 5.4.6 no’lu Maddelerde belirtildiği şekilde
Sporcunun bir Örnek verebileceği zamana kadar, Doping Kontrol Odası’ndan ayrılmak için Sporcu tarafından yapılmış olan her
türlü makul talebi değerlendirecektir.
7.3.5
Eğer Doping Kontrol Görevlisi, Sporcuya Doping Kontrol Odası’ndan ayrılma onayı verirse, Sporcunun aşağıdaki
ayrılma şartlarını kabul etmesini sağlayacaktır:
a)
Sporcunun Doping Kontrol Odası’ndan ayrılma amacı; ve
b)
Dönüş zamanı (ya da kabul edilmiş bir aktivitenin tamamlanması üzerinde dönüş); ve
c)
Sporcunun devamlı olarak gözlem altında tutulması gereklidir; ve
d)
Sporcu, Doping Kontrol Odası’na geri dönene kadar hiç bir şekilde idrar salınımında bulunmayacaktır;
e) Doping Kontrol Görevlisi, Sporcunun ayrıldığı ve döndüğü gerçek zamanı belgeleyecektir.
7.4
Örnek alımı için gereklilikler
7.4.1
Doping Kontrol Görevlisi, belirli tip Örnek alım işlemi için Sporcudan aşağıdaki protokole/protokollere göre Örnek
alacaktır.
a) Ek D: İdrar Örnekleri alımı
b) Ek E: Kan Örnekleri alımı
7.4.2
Örnek alım işlemini riske atacak şekilde Sporcu ve/veya Sporcu ile bağlantılı olan Kişiler tarafından bulunulan
normal ya da normal dışı davranışlar, Doping Kontrol Görevlisi tarafından kaydedilecektir. Gerekli hallerde, Dopingle
Mücadele Komisyonu, ‘Ek A – Olası bir Uygunsuzluğun Soruşturulması’ işlemini başlatacaktır.
7.4.3
Örneğin kaynağı ya da kimin tarafından sağlandığı konusunda şüpheler varsa, Sporcudan ek Örnek vermesi
istenecektir. Eğer Sporcu ek Örnek vermeyi reddederse, Doping Kontrol Görevlisi, söz konusu reddetme ile ilgili şartları
belgeleyecek ve Dopingle Mücadele Komisyonu, ‘Ek A – Olası bir Uygunsuzluğun Soruşturulması’ işlemini başlatacaktır.
7.4.4

Doping Kontrol Görevlisi, Sporcuya, Örnek Alınması İşlemleri’nin nasıl yürütüldüğü konusunda Sporcunun
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açıklamak istediği her konunun belgelenmesi fırsatını sağlayacaktır.
7.4.5

Örnek Alınması İşlemleri yürütülürken asgari olarak aşağıdaki bilgiler kaydedilecektir:
a) Bildirimin tarihi, saati ve tipi (Ön Bildirimsiz, Bildirimli, ön bildirimli, Müsabaka-İçi ya da Müsabaka-Dışı);
b) Doping Kontrol Odası’na geliş saati;
c) Örnek veriliş tarihi ve saati;
d) Sporcunun adı;
e) Sporcunun doğum tarihi;
f) Sporcunun cinsiyeti;
g) Sporcunun ev adresi ve telefon numarası;
h) Sporcunun faaliyet gösterdiği spor dalı ve disiplin;
i) Sporcunun antrenörünün ve doktorunun adları;
j) Örnek kod numarası;
k) Doping Kontrol Görevlisi’nin/Eşlikçi’nin adları ve imzaları;
l) Kan Alım Görevlisi’nin (varsa) adı ve imzası;
m) Örnek ile ilgili gerekli olan laboratuar bilgisi;
n) Alınmış olan ilaçlar ve besin destek ürünleri ve (varsa) laboratuar tarafından belirlenmiş olan zaman dilimi içinde ve
Sporcu tarafından beyan edilen en son kan verme işleminin ayrıntıları;
o) İşlem sırasındaki her türlü düzensizlikler;
p) Eğer varsa, Örnek Alınması İşlemleri’nin yürütülmesi ile ilgili Sporcunun yorumları ya da endişeleri;
q) Sporcunun ADAMS’da Doping Kontrolü verilerinin işlenmesine dair verdiği izin;
r) Örneğin (Örneklerin) araştırma amaçlı olarak Kullanımları için Sporcunun izin vermesi ya da vermemesi;
s) 7.4.6 no’lu Maddeye göre (varsa) Sporcunun temsilcisinin adı ve imzası;
t) Sporcunun adı ve imzası;
u) Doping Kontrol Görevlisi’nin adı ve imzası.

7.4.6
Örnek Alınması İşlemleri’nin sonucunda Sporcu ve Doping Kontrol Görevlisi, Sporcu tarafından kaydedilmiş olan
her endişe konusu dâhil olmak üzere, işlem belgesinin, her iki tarafın Örnek Alınması İşlemi’nin her ayrıntısını doğru bir şekilde
yansıttığına dair ikna olduklarını ifade etmek amacıyla uygun hazırlanmış belgeleri imzalayacaklardır. Eğer Sporcu reşit
değilse Sporcunun temsilcisi (eğer varsa) ve Sporcu, söz konusu belgeleri birlikte imzalayacaklardır. Sporcunun Örnek Alınması
İşlemleri sırasında resmi görevli olarak hazır bulunan diğer Kişiler, işlemlerin tanığı olarak söz konusu belgeleri
imzalayabilirler.
7.4.7
Doping Kontrol Görevlisi, Örnek Alınması İşlemlerinin, Sporcu tarafından imzalanmış olan kayıtlarının bir
kopyasını Sporcuya verecektir.
8.0 Doping Kontrolü Sonrası/Güvenliği Yönetimi
8.1
Amaç
Doping Kontrol Odası’nda alınmış olan bütün Örneklerin ve Örnek alma belgelerinin, Doping Kontrol Odası’ndan
gönderilmeden önce, güvenli bir şekilde saklanmasını sağlamak.
8.2
Genel
Doping Kontrolü sonrası yönetimi, Örnek verdikten sonra Sporcunun Doping Kontrol Odası’ndan ayrılması ile başlar ve alınmış
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olan bütün Örneklerin ve Örnek alım belgelerinin nakledilmek için hazırlanması ile biter.
8.3
Doping Kontrolü Güvenliği/Sonrası için Gereklilikler
8.3.1
Dopingle Mücadele Komisyonu, Doping Kontrol Odası’ndan gönderilmeden önce Örneğin bütünlüğünün, kime ait
olduğu bilgisinin ve güvenliğinin korunma altında olduğu bir şekilde saklanmasını sağlayacak kriterler tanımlayacaktır.
Doping Kontrol Görevlisi her Örneğin, bu kriterlere uygun olarak saklanmasını sağlayacaktır.
8.3.2
Dopingle Mücadele Komisyonu/Doping Kontrol Görevlisi, her Örnek için belgelerin tamamlanmasını ve güvenli bir
şekilde muhafaza edilmesini sağlayacak bir sistem geliştireceklerdir.
8.3.3
Dopingle Mücadele Komisyonu, gerekli hallerde Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) tarafından akredite
edilmiş ya da mümkün olmadığı durumlarda Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) tarafından onaylanmış bir
laboratuara, yürütülecek olan analiz tipi için gerekli olan talimatların iletilmesini sağlamak amacıyla bir sistem geliştirecektir.
9.0 Örnek lerin ve Belgelerin Taşınması
9.1
Amaç
a) Örneklerin ve ilişkili belgelerin Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) tarafından akredite edilmiş ya da
mümkün olmadığı durumlarda Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) tarafından onaylanmış bir laboratuara,
gerekli olan analizlerin yapılması için iyi durumda ulaşmasını sağlamak, ve
b) Örnek Alınması İşlemleri ile ilgili belgelerin, Doping Kontrol Görevlisi tarafından Dopingle Mücadele
Komisyonuna güvenli bir şekilde ve zamanında gönderilmesini sağlamak.

9.2
Genel
Taşıma işlemi, Örneklerin ve ilişkili belgelerin Doping Kontrol Odası’ndan çıkması ile başlar ve Örneklerin ve Örnek Alınması
İşlemleri ile ilişkili belgelerin, planlanmış adreslerine ulaştığına dair onay belgesinin düzenlenmesi ile biter.
Başlıca faaliyetler, Örneklerin Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) tarafından akredite edilmiş ya da mümkün olmadığı
durumlarda Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) tarafından onaylanmış bir laboratuara; ve bunun yanı sıra Örnek
Alınması İşlemleri ile ilişkili belgelerin, Dopingle Mücadele Komisyonuna güvenli bir şekilde nakledilmesini sağlamaktır.
9.3
Örnek lerin ve belgelerin taşınması ve saklanması için gereklilikler
9.3.1
Dopingle Mücadele Komisyonu, Örneklerin ve ilişkili belgelerin bütünlüğünü, kime ait olduklarını ve güvenliğini
koruyacak bir şekilde nakledilmelerini sağlayacak bir taşıma sistemini oluşturacaklardır.
9.3.2
Örnekler her zaman Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) tarafından akredite edilmiş (ya da mümkün
olmadığı durumlarda Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) tarafından onaylanmış) bir laboratuara, Örnek Alınması
İşlemleri’nin tamamlanmasının ardından, uygulanabildiği kadar çabuk şekilde Dopingle Mücadele Komisyonunun
yetkilendirdiği taşıma yöntemi kullanılarak nakledilecektir. Örnekler, gecikmeler ve aşırı derecede ısı değişiklikleri gibi
faktörlere bağlı olarak Örneklerin bozulma potansiyellerini en aza indirecek şekilde nakledileceklerdir.
[Madde 9.3.2 ile ilgili açıklama: Dopingle Mücadele Kuruluşları, Örneklerin analizi için kullanmakta oldukları
laboratuarlarla, söz konusu görevin (görevlerin) belirli şartları altında gerekli olan unsurları (örn: Örneklerin
soğutulmasının ya da dondurulmasının gerekli olup olmadığını) belirlemek ve belirli görevler için nakliye gerekliliklerini
görüşmelidir.]
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Dopingle Mücadele Komisyonu
Doping Kontrolü Talimatı
23 Eylül 2011

23

9.3.3
Sporcunun kimliğini açıklayan belgeler, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) tarafından akredite edilmiş ya da
mümkün olmadığı durumlarda Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) tarafından onaylanmış bir laboratuarlara
gönderilen Örneklere ya da ilişkili belgelere dâhil edilmeyecektir.
9.3.4
Doping Kontrol Görevlisi, Örnek Alınması İşlemleri ile ilişkili olan bütün belgeleri Dopingle Mücadele Komisyonuna,
Örnek Alınması İşlemleri’nin tamamlanmasının ardından, uygulanabildiği kadar çabuk şekilde Dopingle Mücadele
Komisyonunun yetkilendirdiği taşıma yöntemini kullanılarak gönderecektir.
9.3.5
Örneklerin ve birlikte bulunan belgelerin ya da Örnek Alınması İşlemleri belgelerinin planlanmış olan adrese
ulaştıklarına dair onayın alınmaması veya taşınması sırasında Örneklerin bütünlüğünün ya da kimliklerinin risk altına girmiş
olabileceği durumlarda, Taşıma Zinciri, Dopingle Mücadele Komisyonu tarafından kontrol edilecektir. Bu durumlarda
Dopingle Mücadele Komisyonu, Örneğin geçersiz sayılıp sayılmaması konusunu değerlendirecektir.
9.3.6
Örnek Alınması İşlemleri ve/veya bir dopingle mücadele kuralının ihlal edilmesi ile ilişkili olan bir belge, 17 no’lu
Madde uyarınca Dopingle Mücadele Komisyonu tarafından en az 8 yıl saklanacaktır.
10. Örnek lerin Mülkiyeti
10.1
Sporcu üzerinde Doping Kontrolü yürüten Dopingle Mücadele Komisyonu, Sporcudan alınmış olan Örneklerin
sahibidir.
10.2
Sporcu üzerinde Doping Kontrolü yürüten Dopingle Mücadele Komisyonu, Örneklerin mülkiyetini, söz konusu
Doping Kontrolü ile ilişkili olarak sonuçları değerlendirme yetkisini kullanan bir başka Dopingle Mücadele Kuruluşuna
devredebilir.
11. Sporcu nun Nerede Bulunduğu Bildirim Gereklilikleri
11.1
Amaç/Genel İlkeler
11.1.1
Tanınmış ve kabul edilmiş olan hususlar şunlardır: (a) Önceden Bildirilmeksizin yapılan Müsabaka-Dışı Doping
Kontrolü, etkili bir Doping Kontrolünün esasıdır; ve (b) Sporcunun Nerede Bulunduğu hakkında eksiksiz ve doğru bilgi
olmaksızın, söz konusu Doping Kontrolü etkisiz ve genellikle olanaksızdır.
[Madde 11.1.1 ile ilgili açıklama: Söz konusu tanınma, Dopingle Mücadele Kurallarının, 2.4 no’lu Maddesinin ve
Uluslararası Doping Kontrolü Standartların bu 11. Bölümünün temel gerekçesidir.]
11.1.2
Bu nedenle, bir Doping Kontrolü Dağılım Planı geliştirilmesine ek olarak, Uluslararası Doping Kontrol
Standartlarının 4. Bölümüne uygun olarak Dopingle Mücadele Komisyonu kendileri tarafından belirlenmiş olan kriterleri
karşılayan Sporculara ait Kayıtlı Doping Kontrolü Havuzu oluşturacaklardır: Bkz 11.2 no’lu Madde ve, Takım Oyunları ile ilişkili
olarak 11.5 no’lu Madde. Kayıtlı Doping Kontrolü Havuzunda bulunan Sporcular, 11. Bölümde açıklanmış olan Nerede
Bulunduğu bildirim gerekliliklerine tabi olacaklar ve bu gerekliliklere uymaları beklenecektir: Bkz Dopingle Mücadele
Kuralları, 14.3 no’lu Madde.
11.1.3
Kayıtlı Doping Kontrolü Havuzunda bulunan bir Sporcunun, bir sonraki üç aylık dönem içinde Doping Kontrolü
için yerinin belirlenmesi için, nerelerde yaşayacağı, antrenman yapacağı ve Müsabakalara katılacağı yerlerin bilgisi dâhil
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olmak üzere, bir sonraki üç aylık dönem için eksiksiz ve doğru şekilde Sporcunun bulunacağı tüm yerler hakkında bilgi
sağlayacak olan, üç aylık dönem için olmak üzere Nerede Bulunduğu Bildirimi’nde bulunması gereklidir: Bkz 11.3 no’lu Madde.
Aykırı şekilde hareket etmek, Dopingle Mücadele Kuralları 2.4 Madde çerçevesinde bir Bildirim Kusuru ve bundan dolayı da
Nerede Bulunduğu Bildirim Kusuru olarak değerlendirilecektir.
11.1.4
Kayıtlı Doping Kontrolü Havuzunda bulunan bir Sporcunun, aynı zamanda, bir sonraki üç aylık dönemin her günü
için, belirlenmiş bir konumda Doping Kontrolü yapılması amacıyla hazır bulunacağı belirli bir 60-dakikalık zaman dilimi için
kendi Nerede Bulunduğu’nu belirtmesi gerekmektedir. Bu durum, herhangi bir şekilde Sporcunun herhangi bir zamanda ve
herhangi bir yerde Doping Kontrolü için hazır bulunması zorunluluğunu ya da 11.3 no’lu Maddede açıklanmış olan 60dakikalık zaman dilimi dışında Nerede Bulunduğu hakkında bilgi verme zorunluluklarını kısıtlamamaktadır. Bununla birlikte
eğer söz konusu 60-dakikalık zaman dilimi sırasında, Sporcu kendi Nerede Bulunduğu Bildirimi’nde belirtilmiş olan konumda
hazır olmaması durumunda ve söz konusu 60-dakikalık zaman dilimi öncesinde, o gün için alternatif bir zaman dilimi ve yer
belirtmek amacıyla kendi Nerede Bulunduğu Bildirimi’ni güncellememiş ise, söz konusu Uygunsuzluk Kaçırılan Doping
Kontrolü olarak değerlendirilecek ve bundan dolayı da Dopingle Mücadele Kuralları 2.4 no’lu Madde çerçevesinde Nerede
Bulunduğu Bildirim Kusuru oluşacaktır.
[Madde 11.1.4 ile ilgili açıklama: 60-dakikalık zaman diliminin amacı, Sporcunun yerini Doping Kontrolü için belirleme
ihtiyacı ile daha önce bildirilmiş olan rutinlerinden her ayrılışlarında Sporcuları bir Kaçırılan Doping Kontrolü için
potansiyel olarak sorumlu tutmanın haksızlığı ve pratik olmaması arasında dengeyi bulmaktır. 2008 yılına kadar olan
sürede Nerede Bulunduğu Bildirimi sistemini yürürlüğe koyan Dopingle Mücadele Kuruluşları, söz konusu sıkıntıyı değişik
yollarla yansıtmışlardır. Bazı kuruluşlar, “7 gün 24 saat” Nerede Bulunduğu bilgisi talep etmişler fakat (a) Telefonla çağrı
şeklinde Doping Kontrolü bildiriminde bulunulmasına rağmen Doping Kontrolü için merkeze gelememesi; ya da (b) bir
sonraki gün olacağını bildirdiği yerde hala bulunmaması, durumları olmadıkça, bulunacaklarını söyledikleri yerde
bulunmaması durumunda bile bu durumu Kaçırılan Doping Kontrolü olarak değerlendirmemişlerdir. Diğer kuruluşlar
Sporcunun her gün için sadece belirli bir saatte Nerede Bulunduğu ayrıntısı istemişler, fakat Sporcuyu söz konusu süre
için tamamen sorumlu tutulmuşlar ve böylece her iki taraf için de kesinlik sağlamışlardır, fakat Dopingle Mücadele
Kuruluşunun söz konusu saat haricinde yapabileceği Doping Kontrolleri kısıtlanmıştır. Nerede Bulunduğu Bildirimi
konusunda önemli ölçüde deneyim sahibi olan taraflarla yapılan yoğun görüşmeler sonrasında, bir Sporcuya makul ve
uygun ölçüde hafifletilmiş bir “7 gün 24 saat” Kaçırılan Doping Kontrolü sorumluluğu verirken, kendisini herhangi bir
zaman diliminde bulma şansını artırmanın en iyi yolu olarak, her sistemin en iyi uygulamalarını birleştirmek, yani “7 gün
24 saat” bazında Nerede Bulunduğu bilgisi istenirken, 60-dakikalık zaman dilimi için Kaçırılan Doping Kontrolü
değerlendirmesine kısıtlı oranda maruz bırakılma uygulaması en iyi yol olarak tespit edilmiştir. (Uygulamada bunun
nasıl işleyeceği konusundaki görüşler için 11.4.1 no’lu Madde açıklamasına bakınız).]
11.1.5
Birden fazla sayıda Dopingle Mücadele Kuruluşu, bir Kayıtlı Doping Kontrolü Havuzuna (Bkz: Dopingle Mücadele
Kuralları 15. Madde) dâhil edilmiş olan bir Sporcu üzerinde Doping Kontrolü yapma yetkisine ve bunun sonucu olarak o Sporcu
hakkında (Sporcu üzerinde Doping Kontrolü yapma girişiminin başarısız olması ve 11.5.3 no’lu Maddenin gerekliliklerinin
yerine gelmesi durumunda) Kaçırılan Doping Kontrolü tespiti yapmaya yetkili olabilir. Söz konusu Kaçırılan Doping Kontrolü
tespiti, Dopingle Mücadele Kuralları 15.4 no’lu Madde uyarınca diğer Dopingle Mücadele Kuruluşları tarafından da
tanınacaktır.
11.1.6
Kayıtlı Doping Kontrolü Havuzunda bulunan bir Sporcu, hangi Dopingle Mücadele Kuruluşu’nun (Kuruluşlarının)
söz konusu Nerede Bulunduğu Bildirim Kusuru’nu tespit ettiğinden bağımsız olmak üzere, herhangi bir 18 aylık süre içinde
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toplam üç defa Nerede Bulunduğu Bildirim Kusuru (sayıları toplamda üçü bulan her türlü Bildirim Kusuru ve/veya Kaçırılan
Doping Kontrolü kombinasyonu olabilecek şekilde) gerçekleştirdiği durumlarda, Dopingle Mücadele Kuralları 2.4 Maddesi
kapsamında bir dopingle mücadele kuralını ihlal etmiş sayılacaktır.
[Madde 11.1.6 ile ilgili açıklama: Sadece bir adet Nerede Bulunduğu Bildirim Kusuru, Dopingle Mücadele Kuralları 2.4
no’lu Madde uyarınca dopingle mücadele kural ihlali olarak değerlendirilmese de, koşullar özellikle aleni olarak kötü
niyeti ortaya koyuyorsa, söz konusu kusurlu davranış Dopingle Mücadele Kuralları 2.3 no’lu Madde (Örnek vermeyi
reddetmek veya herhangi bir şekilde Örnek vermekten imtina etmek) ve/veya Dopingle Mücadele Kuralları 2.5 no’lu
Madde (Doping Kontrolünün herhangi bir bölümünde Hile Yapmak veya hile yapmaya Teşebbüs etmek) uyarınca
dopingle mücadele kural ihlali olarak değerlendirilebilir. Bu talimattaki hiç bir şey, koşulların gerektirdiği hallerde
(Dopingle Mücadele Kuralları 2.4 no’lu Madde kapsamında bir Nerede Bulunduğu Bildirim Kusuru olmasını
engellemeden) söz konusu Maddelerin biri ya da her ikisi uyarınca, Dopingle Mücadele Komisyonunun, gerçekleştirilmiş
bir Nerede Bulunduğu Bildirim Kusuru’nu herhangi bir dopingle mücadele kural ihlali olarak ele almasını engelleme
niyetinde değildir.
Sadece bir Kayıtlı Doping Kontrolü havuzuna dâhil edilmek üzere belirlenmiş olan Sporcular, Dopingle Mücadele Kuralları
14.3 no’lu Madde uyarınca, bu 11. Bölümde açıklanmış olan Nerede Bulunduğu Bildirimi gerekliliklerine tabidir. Diğer
Sporcular söz konusu Nerede Bulunduğu Bildirimi gerekliliklerine tabi değildir. Bununla birlikte bu talimatta bulunan hiç
bir şey, bir Dopingle Mücadele Kuruluşunu, Kayıtlı Doping Kontrolü Havuzu dışındaki Sporcular için değişik şekillerde
Nerede Bulunduğu bildirim gereklilikleri oluşturmasını engellememektedir. Örneğin:
a. koşulların gerektirdiği hallerde bir Dopingle Mücadele Kuruluşu, yetkisi altında daha sıkı şekilde Nerede
Bulunduğu Bildirimi gerekliliklerine (mesela Doping Kontrolü için hazır bulunmayan, örneğin düzenli antrenman
sürelerine uygulanabilir şekilde, bir Sporcu hakkında sorumlu tutulacağı kaçırılan bir Doping Kontrolü için zaman
dilimlerinin genişletilmesi gibi) tabi olması gerekli olan belirli “Yüksek Riskli” Sporcular belirleyebilir.
b. bir Dopingle Mücadele Kuruluşu, (örneğin IST v.4.0’ın tanıtılmasında önce kaydını tuttuğu daha büyük bir Kayıtlı
Doping Kontrolü Havuzu’nda bulunan Sporcular gibi) daha az Nerede Bulunduğu bildirim gerekliliklerine
(örneğin, herhangi bir belirli 60-dakika zaman dilimi bildirimi gerekliliği olmaksızın sadece ikamet edilen,
düzenli antrenman yapılan, Müsabaka ve diğer faaliyet yerleri bildirilecek) tabi olan Sporculardan oluşan bir
havuz belirleyebilir
Bu şekilde bir Dopingle Mücadele Kuruluşu tarafından, her havuz için uygulanacak değişik Nerede Bulunduğu bildirim
gerekliliklerine sahip farklı Doping Kontrolü havuzları dizisi (ya da piramidi) oluşturabilir. Ve söz konusu gereklilikler
karşısındaki her türlü Uygunsuzluk, Dopingle Mücadele Kuralları 2.4 no’lu Madde uyarınca Nerede Bulunduğu Bildirim
Kusuru olarak sayılabilir.
Söz konusu farklı kurallar altında açıklanan Nerede Bulunduğu Bildirim Kusurları’nı birleştirmek söz konusu olunca,
farklılık ortaya çıkmaktadır. Bir Sporcu Kayıtlı Doping Kontrolü Havuzuna dâhil edildiğinde, bu 11. Bölüm ile uyumlu
olan kurallara dayalı olarak, sadece kendisi aleyhinde açıklanan Nerede Bulunduğu Bildirim Kusurları, Dopingle
Mücadele Kuralları 2.4 no’lu Madde çerçevesinde birleştirilecektir. Sporcunun, diğer Nerede Bulunduğu bildirim
gerekliliklerinin geçerli olduğu başka bir Doping Kontrolü havuzunda olması durumunda, başka kurallar altında Sporcu
aleyhinde açıklanmış olan Nerede Bulunduğu Bildirim Kusurlarının, Dopingle Mücadele Kuralları 2.4 no’lu Madde
çerçevesinde söz konusu Dopingle Mücadele Kuruluşunun kuralları altında açıklanmış olan Nerede Bulunduğu Bildirim
Kusurları ile ne ölçüde birleştirileceği, söz konusu Sporcuyu o havuza dâhil etmiş olan Dopingle Mücadele Kuruluşunun
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kuralları ile belirlenecektir.
11.1.7
11.1.6 no’lu Maddede belirtilmiş olan 18-aylık süre, bir Sporcunun, Nerede Bulunduğu Bildirim Kusuru
gerçekleştirdiği gün işlemeye başlar. Söz konusu 18-aylık süre, Sporcudan hiç bir başarılı Örnek Alınması İşleminden
etkilenmemektedir, yani bu 18-aylık süre içinde toplam üç kere Nerede Bulunduğu Bildirim Kusuru gerçekleştirilmişse, bu süre
boyunca bütün başarılı şekilde tamamlanmış olan Sporcudan Örnek Alınması İşleminden bağımsız olarak, Dopingle Mücadele
Kuralları 2.4 no’lu Madde uyarınca bir dopingle mücadele kuralı ihlali gerçekleştirilmiş sayılır. Bununla birlikte, Nerede
Bulunduğu Bildirim Kusuru gerçekleştiren bir Sporcunun, ilk gerçekleştirdiği kusurdan sonraki 18-aylık süre içinde başka bir
Nerede Bulunduğu Bildirim Kusuru gerçekleştirmemesi durumunda, söz konusu 18-aylık sürenin sonunda 11.1.6 no’lu Madde
çerçevesinde ilk Nerede Bulunduğu Bildirim Kusuru’nun “süresi dolar”.
[Madde 11.1.7 ile ilgili açıklama: Eğer bir Sporcu, söz konusu 18-aylık süre içinde sadece iki kere Nerede Bulunduğu
Bildirim Kusuru gerçekleştirir ve üçüncü defa kusurlu davranışta bulunmazsa, söz konusu Nerede Bulunduğu Bildirim
Kusurunun birinci defa gerçekleştirilmesinden itibaren başlayan 18-aylık süre, ikinci kusurlu davranışın olduğu tarihte
“biter” ve ikinci 18-aylık süre işlemeye başlar.
11.1.6 no’lu Maddede açıklanan 18-aylık süre içinde Nerede Bulunduğu Bildirim Kusuru gerçekleştirilip
gerçekleştirilmediğini belirlemek amacıyla:
a.

b.

Sporcunun talep edilen bildirimde bulunmadığı üç aylık dönemin birinci günü, ya da (aynı üç aylık dönem içinde
takip eden herhangi bir Bildirim Kusuru gerçekleştirilmesi durumunda) 11.3.8 no’lu Madde uyarınca belirlenen
sürenin son günü içinde, bir Bildirim Kusuru gerçekleştirilmiş sayılacaktır; ve
Örnek Alınması İşlemi için başarısız bir girişimde bulunulduğu tarihte, bir Kaçırılan Doping Kontrolü gerçekleşmiş
sayılacaktır.]

11.2
Kayıtlı Doping Kontrolü Havuzunun kurulması için gereklilikler
11.2.1
Dopingle Mücadele Komisyonu, kendi ulusal Dopingle Mücadele Havuzuna dâhil edilmiş ve kendi Doping
Kontrolü Dağılım Planında bulunan spor dallarında faaliyet göstermekte olan Sporcular için kriterler belirleyecek ve bu
kriterleri de, kriterlere uyan (ve böylece söz konusu ulusal Kayıtlı Doping Kontrolü Havuzuna dâhil edilen) Sporcuların listesi ile
birlikte söz konusu süre boyunca yayınlayacaktır. Bu kullanılacak olan kriterler Dopingle Mücadele Komisyonunun, kendi spor
dalındaki (Bkz: 4.3 no’lu Madde) Müsabaka-Dışı doping riskleri hakkında değerlendirmeleri ile birlikte 4.3.1 no’lu Maddede
bahsedilen ulusal dopingle mücadele politikası gerekliliklerini yansıtacaktır. Söz konusu kriterler bir ülkeden diğerine
değişebilirken, Dopingle Mücadele Komisyonu, ilişkili riskleri doğru bir şekilde değerlendirdiğini ve bu değerlendirme
sonuçlarına dayalı olarak uygun kriterleri uygulamaya koyduğunu göstermelidir.
[Madde 11.2.1 ile ilgili açıklama: Genel bir ilke olarak, aksi bir durum için geçerli bir neden olmadıkça, ulusal Kayıtlı
Doping Kontrolü Havuzunun aşağıda sayılanları içermesi beklenmektedir: (i) Dopingle Mücadele Komisyonunun yetkisi
altında bulunan ve bir uluslararası Kayıtlı Doping Kontrolü Havuzuna dâhil olan Sporcular; (ii) Olimpik, Paralimpik ya da
ulusal önceliği yüksek olan diğer spor dallarındaki ulusal takımlarda olan Sporcular (ya da bu takımlara seçilebilecek
olan Sporcular); (iii) Bireysel olarak antrenman yapan Olimpik/Paralimpik ya da Dünya Şampiyonası seviyesinde
mücadele eden ve söz konusu Müsabakalar için seçilebilecek olan Sporcular.
Bu sayılan kategorilerde olan belirli bir Sporcunun, neden ulusal bir Doping Kontrolü Havuzuna dâhil edilmediğine bir
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Örnek olarak, söz konusu dâhil edilmeme işleminin Dopingle Mücadele Komisyonunun 4.3.1 no’lu Maddede bahsedilen
ulusal dopingle mücadele politikası gereklilikleri ile tutarlı olmaması gösterilebilir.
4.4.4 no’lu Madde uyarınca, belirli bir spor dalındaki Sporcuların ulusal Kayıtlı Doping Kontrolü Havuzuna dâhil
edildikleri durumlarda, Dopingle Mücadele Komisyonunun oluşturduğu Doping Kontrolü Dağılım Planında söz konusu
spor dalı için ayrılmış olan Müsabaka-Dışı Doping Kontrollerinin belirli bir bölümü, bu Sporcular üzerinde yapılmalıdır.]
11.2.2
Dopingle Mücadele Komisyonu, kendi Kayıtlı Doping Kontrolü Havuzuna aşağıdaki Sporcuları dâhil etmelidir: (a)
Kendi yetkisi altında bulunan ve Cezai bir süreyi doldurmakta olan Sporcular (Bkz: Dopingle Mücadele Kuralları 10.11 no’lu
Madde); ve (b) Kendi yetkisi altında, Kayıtlı Doping Kontrolü Havuzuna dâhil edilmişken aktif sporu bırakan ve belirli bir süre
sonrasında da aktif spora geri dönmek isteyen Sporcular (Bkz: Dopingle Mücadele Kuralları 5.4 no’lu Madde). Dopingle
Mücadele Komisyonu, aynı zamanda kendi yetkisi altında bulunan ve Doping Kontrolü için belirlemek istediği Sporcuları da
Kayıtlı Doping Kontrolü Havuzuna dâhil edebilir.
11.2.3
Dopingle Mücadele Komisyonu, Sporcuların, kendi Kayıtlı Doping Kontrolü Havuzuna dâhil edilmesi için
oluşturmuş olduğu kriterlerini düzenli olarak gözden geçirecek ve gerekli hallerde güncelleyecektir. Buna ek olarak Dopingle
Mücadele Komisyonu, kendi Kayıtlı Doping Kontrolü Havuzu listesinde bulunan Sporcuların söz konusu kriterleri karşılamaya
devam etmesini sağlamak için söz konusu listeyi düzenli olarak gözden geçirecektir. Kriterleri karşılayamayan Sporcular,
Kayıtlı Doping Kontrolü Havuzundan çıkartılacak ve kriterleri karşılayan Sporcular, Kayıtlı Doping Kontrolü Havuzuna
eklenecektir. Dopingle Mücadele Komisyonu, söz konusu Sporculara, durumları hakkındaki değişiklikleri bildirecek ve
herhangi bir gecikmeye mahal vermeden Kayıtlı Doping Kontrolü Havuzundaki Sporcuların yeni bir listesini yayınlayacaktır.
[Madde 11.2.3 ile ilgili açıklama: Takımlara verilen referans ile tanımlanan Kayıtlı Doping Kontrolü Havuzları
bağlamında, bu 11.2.3 no’lu Maddenin uygulanması hakkındaki tartışmalar için 11.5.2 no’lu Maddeye bakınız.]
11.2.4

Kayıtlı Doping Kontrolü Havuzuna dâhil edilmiş olan bir Sporcu,
a. Dopingle Mücadele Komisyonu tarafından, artık Kayıtlı Doping Kontrolü Havuzuna dâhil edilmeyeceği yazılı bir
şekilde bildirilmediği sürece; ya da
b. geçerli olan kurallara uygun olarak söz konusu spor dalında aktif sporu bırakan, bağlı olduğu Uluslararası
Federasyona ya da Dopingle Mücadele Komisyonuna (geçerli hallerde) ya da her ikisine bu yönde yazılı bildirimde
bulunmadığı sürece,
bu 11. Bölümde açıklanmış olan Nerede Bulunduğu bildirim gerekliliklerine tabi olmaya devam edecektir.
[Madde 11.2.4(a) ile ilgili açıklama: Geçerli olan kurallara göre, aktif sporu bırakma bildiriminin Sporcunun bağlı
olduğu Ulusal Federasyona da gönderilmesi gerekebilir.
Bir Sporcunun aktif sporu bırakması ve sonra geri dönmesi durumunda, aktif spordan uzak kaldığı/MüsabakaDışı Doping Kontrolü için hazır olmadığı süre, Dopingle Mücadele Kuralları 2.4 no’lu ve bu talimatın 11.1.5 no’lu
Maddelerinde bahsedilen 18-aylık sürenin hesaplanması açısından hesaba katılmayacaktır. Sonuç olarak,
Sporcunun aktif sporu bırakmadan önce gerçekleştirdiği Nerede Bulunduğu Bildirimi Kusurları, Dopingle
Mücadele Kuralları 2.4 no’lu Madde çerçevesinde, aktif spordan uzak kaldığı/Müsabaka-Dışı Doping Kontrolü için
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hazır olmadığı sürenin ardından aktif spora geri dönmesinden sonra gerçekleştirdiği Nerede Bulunduğu Bildirimi
Kusurları, ile birleştirilebilir. Örneğin eğer bir Sporcu, aktif sporu bırakmadan önceki 12 aylık süre içinde iki kere
Nerede Bulunduğu Bildirimi Kusuru gerçekleştirmiş ve aktif spordan uzak kaldığı/Müsabaka-Dışı Doping Kontrolü
için hazır olmadığı sürenin ardından aktif spora geri döndükten sonraki 6 ay içinde de üçüncü bir Nerede
Bulunduğu Bildirimi Kusuru gerçekleştirmişse, bu durum Dopingle Mücadele Kuralları 2.4 no’lu Madde
çerçevesinde bir dopingle mücadele kuralının ihlali olarak değerlendirilecektir.]
11.2.5
Dopingle Mücadele Komisyonu, Koordinasyon amaçlı olarak kendi Kayıtlı Doping Kontrolü Havuzuna Sporcuların
dâhil edilmesi için oluşturmuş olduğu kriterleri, kendi Kayıtlı Doping Kontrolü Havuzunda bulunan Sporcuların mevcut listesini
ve gerekli olan güncelleştirmeleri, diğer ilişkili Dopingle Mücadele Kuruluşlarının ve Dünya Dopingle Mücadele Ajansının
(WADA) Kullanımına sunacaktır. Bkz Dopingle Mücadele Kuralları 14.3 no’lu Madde.
11.3

Nerede Bulunduğu Bildirim Gereklilikleri

11.3.1
Dopingle Mücadele Komisyonu tarafından belirlenen ve her üç aylık dönemin birinci gününden (yani sırasıyla 1
Ocak, 1 Nisan, 1 Haziran ve 1 Ekim) önceki bir tarihte, Kayıtlı Doping Kontrolü Havuzuna dâhil olan bir Sporcu, asgari olarak
aşağıdaki bilgileri kapsayacak şekilde (eğer Sporcu uluslararası Kayıtlı Doping Kontrolü Havuzuna dâhil edilmişse) bağlı
olduğu Uluslararası Federasyona ya da (eğer Sporcu ulusal Kayıtlı Doping Kontrolü Havuzuna dâhil edilmişse) bağlı olduğu
Dopingle Mücadele Komisyonuna, Nerede Bulunduğu Bildirimi’nde bulunacaktır:
[Madde 11.3.1 ile ilgili açıklama: Bir Sporcunun hem uluslararası bir Kayıtlı Doping Kontrolü Havuzuna hem de ulusal bir
Kayıtlı Doping Kontrolü Havuzuna dâhil edildiği durumlarda, bağlı olduğu Uluslararası Federasyon ve Dopingle Mücadele
Komisyonu, söz konusu Sporcunun Nerede Bulunduğu Bildirimini teslim almak için hangisinin sorumlu olacağı üzerinde
anlaşacak ve buna göre de Sporcuyu bilgilendireceklerdir. Söz konusu bir şekilde anlaşmanın yapılmadığı durumlarda,
Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA), hangi kuruluşun sorumlu olacağını belirleyecektir. Sporcu, Nerede Bulunduğu
Bildirimini, sadece 11.7.3(c) no’lu Madde uyarınca söz konusu bilgiyi Sporcunun bağlı olduğu Uluslararası
Federasyon/Dopingle Mücadele Komisyonu (hangisi söz konusu ise) ile ve Sporcu üzerinde Doping Kontrolü yapma
yetkisine sahip olan diğer Dopingle Mücadele Kuruluşları ile paylaşacak olan Dopingle Mücadele Komisyonuna
vermelidir. Bu gibi durumlarda, 11.7.1(b) no’lu Madde uyarınca, Uluslararası Federasyonun/Dopingle Mücadele
Komisyonunun (hangisi söz konusu ise), Dopingle Mücadele Komisyonu olmaması halinde, Sporcuyu aynı zamanda kendi
Kayıtlı Doping Kontrolü Havuzuna dâhil olduğu yönünde bilgilendirmesi gerekecektir.]
a.

resmi bildirimlerin yapılması amacıyla Sporcuya yazışmaların gönderilebileceği eksiksiz bir posta adresi. Bu
adrese postalanmış olan her türlü bildirim ya da diğer gönderimler, postaya verilmesinden itibaren beş iş günü
sonra Sporcu tarafından teslim alınmış sayılacaktır.
[Madde 11.3.1(a) ile ilgili açıklama: Bu nedenlerden dolayı, Sporcu yaşadığı yerin ya da alınan bir postanın
derhal kendisine ulaştırılacağından emin olduğu bir yerin adresini bildirmelidir. Dopingle Mücadele Komisyonu,
kendi kuralları çerçevesinde bu temel hükmü de, diğer bildirim ve/veya “bildirilmiş sayılma” hükümleri ile
tamamlamalıdır (örneğin, faks, e-posta, kısa mesaj –SMS- ya da diğer bildirim yöntemlerinin Kullanımına izin
vermek; bildirimi almış sayılma yerine geçecek olan gerçek alındı belgesinin tespitine izin vermek; Sporcu
tarafından bildirilmiş olan adresten teslim edilmemiş olarak iade geldiğinde Sporcunun bağlı olduğu Uluslararası
Federasyona bildirim yapılmasına izin vermek gibi). Söz konusu hükümlerin amacı, 11.6 no’lu Maddede
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açıklanmış olan sonuç değerledirme sürecini kısaltmak olmalıdır.]
b. Sporcunun, bir Örnek Alınması İşleminin yürütülmesi için takip edilmesi gereken işlemi etkileyebilecek olan
herhangi bir yaralanmanın ayrıntıları;
c. Sporcunun bildirdiği Nerede Bulunduğu Bildiriminin, kendisi üzerinde Doping Kontrolü yapma yetkisine sahip
olan diğer Dopingle Mücadele Kuruluşları ile paylaşılması için vereceği izinin özellikle teyit edilmesi;
d. Takip eden bir sonraki üç aylık dönemin her günü için, Sporcunun ikamet edeceği yerin eksiksiz adresi (örn: ev,
geçici lojman, otel vb.);
e. Takip eden bir sonraki üç aylık dönemin her günü için, Sporcunun antrenman yapacağı, çalışacağı ya da diğer her
türlü düzenli faaliyeti yürüteceği yerlerin isim ve adresleri (örn: okul),
[Madde 11.3.1(e) ile ilgili açıklama: Bu gereklilik sadece Sporcunun günlük düzenli hayatının bir bölümü olan
faaliyetler gibi düzenli faaliyetler için geçerlidir. Örneğin eğer Sporcunun günlük düzenli faaliyetleri, spor
salonunda, havuzda ve pistte yapacağı antrenmanları ve düzenli fizyoterapi aktivitelerini içeriyorsa, bundan
dolayı Sporcu Nerede Bulunduğu Bildirimi için söz konusu spor salonunun, havuzun, pistin ve fizyoterapi
aktivitelerinin yapıldığı merkezin adını ve adresini bildirmelidir ve bundan sonra düzenli faaliyetlerini beyan
etmelidir, örneğin “Pazartesi günleri; 9-11 pist, 13-17 spor salonu; Salı günleri: 9-11 spor salonu, 16-18 spor
salonu; Çarşamba günleri: 9-11 pist, 3-5 fizyo; Perşembe günleri: 9-12 spor salonu, 16-18 pist; Cuma günleri: 911 havuz, 3-5 fizyo; Cumartesi günleri: 9-12 pist, 13-15 havuz; Pazar günleri: 9-11 pist, 13-15 havuz” gibi.
Eğer Sporcu hâlihazırda antrenman yapmıyorsa, bir sonraki bildirim süresinde takip edeceği her türlü diğer
düzenli faaliyetlerini ayrıntılı olarak Nerede Bulunduğu Bildiriminde belirtmelidir, yani düzenli çalışma
aktivitelerini, ya da okul programını, ya da tedavi aktivitelerini, ya da bunlar dışındaki diğer düzenli
aktivitelerini, bu aktivitelerini yaptığı yerlerin hepsinin isim ve adreslerini ve aktiviteleri yaptığı saatleri
bildirmelidir.]
f.

Takip eden üç aylık dönem içindeki Sporcunun katılacağı Müsabakaların yapılacağı yerlerin hepsinin isim ve
adresleri dâhil olacak şekilde Müsabaka programı ve söz konusu yerde (yerlerde) katılacağı programlanmış olan
Müsabakaların tarihi (tarihleri).

11.3.2
Nerede Bulunduğu Bildirimi aynı zamanda, takip eden üç aylık dönem içindeki her gün için, 06:00 ile 23:00
saatleri arasında Sporcunun belirli bir yerde Doping Kontrolü için hazır ve ulaşılabilir olarak bulunacağı ve belirli bir 60dakikalık zaman dilimi bilgisi de içermelidir.
[Madde 11.3.2 ile ilgili açıklama: Sporcu, söz konusu 60-dakikalık zaman dilimi için hangi yerin belirleneceğini kendisi
seçebilir. Bu yer, Sporcunun ikametgâhı, antrenman yaptığı ya da Müsabakaya katıldığı yerler ya da diğer başka bir yer
(örneğin işyeri ya da okul) olabilir. Belirlenmiş olan zaman diliminde bildirilmiş olan yerde Doping Kontrolü için hazır
bulunmama durumu, 11.6.3 no’lu Madde uyarınca görünürde Kaçırılan Doping Kontrolü olarak takip edilecektir.]
11.3.3
Söz konusu üç aylık dönem içindeki herhangi bir günde ve bu gün içindeki Nerede Bulunduğu Bildiriminde
belirtilmiş olan 60-dakikalık zaman diliminde Dopingle Mücadele Komisyonu tarafından Doping Kontrolü yapılması amacıyla
Sporcunun bulunduğu yerin tespitini yapmak istemesi halinde, bunun mümkün olabilmesi için, Nerede Bulunduğu Bildirimde
bulunurken, talep edilmiş olan bütün bilgilerin Sporcu tarafından doğru ve yeterli ayrıntı ile birlikte sağlanması, Sporcunun
sorumluluğundadır.
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[Madde 11.3.3 ile ilgili açıklama: Dopingle Mücadele Komisyonu, Nerede Bulunduğu Bildirimini hazırlarken, ADAMS
sistemini (ya da benzer işleve ve güvenliğe sahip olan diğer merkezi veritabanı sistemlerini) Sporcunun Kullanımına
sunacak veya diğer elektronik bildirim formları, ya da kâğıt formları sağlayacaktır.
Bir Sporcunun, takip eden üç aylık dönem boyunca devamlı olarak bulunacağı yerleri kesin bir şekilde bilmemesi
durumunda, ilgili tarihlerde nerede olmayı beklediği konusunda en iyi şekilde bilgi vermeli ve 11.4.2 no’lu Madde
uyarınca gerekli hallerde söz konusu bilgiyi güncellemelidir. Dopingle Mücadele Kuruluşları, söz konusu güncellemelerin
bildirimlerini kolaylaştırmak için uygun mekanizmaları (örneğin telefon, faks, internet, e-posta, SMS) sağlamalıdır.
Nerede Bulunduğu Bildiriminde bir yeri belirtirken (bildirimin orijinal halinde ya da güncellemesinde) Sporcu, Doping
Kontrol Görevlisinin belirtilen yeri bulması, o yere ulaşması ve o yerde Sporcuyu bulması için yeterli ölçüde bilgi
sağlamalıdır. Örneğin “Kara Ormanda koşuyor olacağım” şeklinde bildirimler, büyük olasılıkla bir Nerede Bulunduğu
Bildirim Kusuruna yol açacaktır. Aynı şekilde, Doping Kontrol Görevlisinin ulaşamayacağı yerleri (örneğin: bir “kısıtlı
erişim” binası ya da alanı) bildirmek, yine büyük olasılıkla Sporcu üzerinde yapılacak olan Doping Kontrolünün başarısız
şekilde sonuçlanmasına yol açacak ve yine bir Nerede Bulunduğu Bildirim Kusuruna yol açacaktır.
Böyle durumlarda birçok olasılık bulunmaktadır:
a.

b.

Dopingle Mücadele Komisyonunun, Nerede Bulunduğu Bildiriminde bulunan bilginin yetersizliğini kendisinin
belirleyebildiği durumlarda, Dopingle Mücadele Komisyonu 11.6.2 no’lu Madde uyarınca söz konusu yetersizliği
görünür bir Bildirim Kusuru olarak takip etmelidir.
Dopingle Mücadele Komisyonunun, Sporcuya Doping Kontrolü yapma girişiminde bulunması ve Sporcunun yerini
belirleyememesi sonucu söz konusu yetersizliğin tespit edilmesi durumunda ise:
i. eğer yetersiz bilgi 60-dakikalık zaman dilimi ile ilgili olursa, Dopingle Mücadele Komisyonu konuyu 11.6.3
no’lu Madde uyarınca görünür şekilde bir Kaçırılan Doping Kontrolü olarak, ve/veya (koşulların gerektirdiği
hallerde) Dopingle Mücadele Kuralları 2.3 no’lu Madde kapsamında Örnek vermeyi reddetmek veya
herhangi bir şekilde Örnek vermekten imtina etmek olarak, ve/veya Dopingle Mücadele Kuralları 2.5 no’lu
Madde kapsamında Doping Kontrolünün herhangi bir bölümünde Hile Yapmak veya hile yapmaya Teşebbüs
etmek olarak takip etmelidir; ve
ii. eğer yetersiz bilgi 60-dakikalık zaman diliminin haricindeki zamanlar ile ilgili olursa, Dopingle Mücadele
Komisyonu konuyu 11.6.4 no’lu Madde uyarınca görünür şekilde bir Bildirim Kusuru olarak, ve/veya
(koşulların gerektirdiği hallerde) Dopingle Mücadele Kuralları 2.3 no’lu Madde kapsamında Örnek Alınması
İşleminden kaçınma olarak, ve/veya Dopingle Mücadele Kuralları 2.5 no’lu Madde kapsamında Doping
Kontrolünün herhangi bir bölümünde Hile Yapmak veya hile yapmaya Teşebbüs etmek olarak takip
etmelidir.]

11.3.4
Nerede Bulunduğu Bildiriminde, belirlenmiş olan 60-dakikalık zaman dilimi ile ilgili olarak, bulunacağı yerler
hakkında ya da bu zaman dilimi haricindeki zamanlarda bulunacağı yerler hakkında ya da başka şekillerde, düzmece bilgi
vermiş olan herhangi bir Sporcu, bundan dolayı, Dopingle Mücadele Kuralları 2.3 no’lu Madde (Örnek Alınması İşleminden
kaçınma) ve/veya Dopingle Mücadele Kuralları 2.5 no’lu Madde (Doping Kontrolünün herhangi bir bölümünde Hile Yapmak
veya hile yapmaya Teşebbüs etmek) uyarınca bir dopingle mücadele kuralını ihlal etmiş olacaktır.
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[Madde 11.3.4 ile ilgili açıklama: Herhangi bir olayın Dopingle Mücadele Kuralları 2.3 no’lu Madde uyarınca Örnek
Alınması İşleminden kaçınma ve/veya Dopingle Mücadele Kuralları 2.5 no’lu Madde uyarınca Doping Kontrolünün
herhangi bir bölümünde Hile Yapmak veya hile yapmaya Teşebbüs etmek olarak ele alınması kararı, karşılıklı olarak
Dopingle Mücadele Komisyonunun aynı olayı Dopingle Mücadele Kuralları 2.4 no’lu Madde uyarınca bir Nerede
Bulunduğu Bildirim Kusuru olarak değerlendirme hakkı saklı kalmak kaydıyla gerçekleştirilecektir.]
11.3.5
Bir Sporcunun, sadece Dopingle Mücadele Komisyonunun 11.6.2 no’lu Maddede açıklanmış olan sonuç
değerlendirme işlemini takiben aşağıdaki açıklanmış olan her hususun meydana gelmesi Bildirim Kusuru gerçekleştirdiği
açıklanabilir:
a.

b.

Sporcunun (i) bir Kayıtlı Doping Kontrolü Havuzuna dâhil edilmek üzere belirlenmiş olduğu, (ii) Nerede
Bulunduğu Bildiriminde bulunması talebi yapılacağı; (iii) bu gerekliliğe uymaması durumunda bunun sonuçları
hakkında, gerektiği şekilde bilgilendirilmesi;
geçerli olan sürenin sonunda Sporcunun söz konusu gerekliliklere uymadığının belirlenmesi;
[Madde 11.3.5(a) ile ilgili açıklama: Bir Sporcunun, Nerede Bulunduğu Bildirimi yapma gerekliliğine
uymaması, aşağıdaki şartlarda söz konusudur:
i.
ii.

Sporcunun söz konusu bildirimde bulunmaması; ya da
Sporcunun söz konusu bildirimde (yani üç aylık bildirimin orijinali ya da bir güncelleme) bulunması fakat
bütün gerekli olan bilgiyi dâhil etmemesi (örneğin takip eden üç aylık dönemin her günü için ya da
güncelleme bilgisinde kapsanmış olan her gün için ikamet edeceği yerin adres bilgisini eklememesi, ya da üç
aylık dönem boyunca ya da güncelleme bilgisinde kapsanmış olan süre boyunca yürüteceği düzenli faaliyeti
bildirmeyi ihmal etmesi);

iii. Sporcunun bildirimine (yani üç aylık bildirimin orijinalinde ya da bir güncellemede) yanlış bilgi eklemesi
(örneğin olmayan bir adres) ya da Dopingle Mücadele Komisyonunun Doping Kontrolü için kendi yerini
belirlemesi için yetersiz bilgi vermesi (örneğin “Kara Ormanda koşuyor olacağım” gibi) 11.3.3 no’lu
Maddenin açıklamasında belirtildiği gibi, eğer söz konusu yanlışlık ya da yetersizlik 60-dakikalık zaman
dilimi ile ilgiliyse ve bu durum sadece o zaman diliminde Sporcuya Doping Kontrolü yapma girişiminde
bulunulduğunda belirlenirse, bu durum Kaçırılan Doping Kontrolü olarak takip edilebilir. Diğer koşullarda,
söz konusu yanlışlık ve yetersizlik bir Bildirim Kusuru olarak takip edilmelidir.]
c.

(aynı üç aylık dönem içinde ikinci ya da üçüncü bir Bildirim Kusuru gerçekleşmesi durumunda) 11.6.2(a) no’lu
Madde uyarınca bir önceki Bildirim Kusuru hakkında tebligat yapılmışsa ve bu tebligatta açıklanan son güne
kadar söz konusu Bildirim Kusuru düzeltilmemişse; ve

[Madde 11.3.5(c) ile ilgili açıklama: Bu gerekliliğin amacı Sporcuya tarafsız şekilde davranılmasını
sağlamaktır. Dopingle Mücadele Komisyonu tarafından 11.6.2(a) no’lu Madde uyarınca Sporcuya
gönderilen birinci Bildirim Kusuru tebligatında, Dopingle Mücadele Komisyonu Sporcuya, başka bir Bildirim
Kusurundan kaçınmak için tebligatta belirtilen son tarihe kadar talep edilen Nerede Bulunduğu Bildirimini
yapması tavsiyesinde bulunması gereklidir. Söz konusu son tarih Dopingle Mücadele Komisyonu tarafından
tespit edilebilir, fakat tebligatın teslim alınmasından itibaren 24 saatten daha az olmamalı ve tebligatın
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teslim alındığı ayın son gününden daha geç olmamalıdır.]
d.

Sporcunun Uygunsuzluk yapmasının en azından ihmalkâr bir davranıştan kaynaklanıyor olması. Bu nedenlerden
dolayı Sporcunun gereklilik hakkında bilgilendirilmesine rağmen kanıtlara göre gereklilikleri yerine getirmemesi
nedeniyle, söz konusu kusurlu davranışı ihmalkârlığından dolayı gerçekleştirdiği varsayılacaktır. Söz konusu
varsayım sadece, Sporcu kusurlu davranışa neden olacak ya da katkıda bulunacak şekilde kendisi tarafından
yapılan herhangi bir ihmalkâr davranışı olmadığını kanıtladığı takdirde, çürütülebilir.
[Madde 11.3.5(d) ile ilgili açıklama: Dopingle Mücadele Kuralları 2.4 no’lu Madde kapsamında bir dopingle
mücadele kuralının ihlali oluştuğunda, Sporcu tarafından gerçekleştirilen kusurun derecesi (yani
ihmalkârlık ya da daha ciddi bir kusur), Dopingle Mücadele Kuralları 10.3.3 no’lu Madde kapsamında
uygulanacak olan Cezai sürenin değerlendirmesi ile bağlantılı olacaktır.]

11.3.6
Kayıtlı Doping Kontrolü Havuzunda bulunan bir Sporcu, kendisinden 11.3.1 ve 11.3.2 no’lu Maddeler
kapsamında talep edilen Nerede Bulunduğu Bildirimlerinin bazılarının ya da hepsinin (ve/veya 11.4.3 no’lu Madde
kapsamında talep edilen Nerede Bulunduğu Bildirimleri güncellemelerinin bazılarının) yapılması işi için, söz konusu
Kişi/kurumun da kabul etmesi kaydıyla (Dopingle Mücadele Komisyonunun kurallarına bağlı olarak örneğin) bir antrenör, bir
menajer ya da bir Ulusal Federasyon gibi üçüncü bir Kişiyi/kurumu görevlendirebilir.
[Madde 11.3.6 ile ilgili açıklama: Bir Takım Sporunun belirli bağlamında bu 11.3.6 no’lu Maddenin uygulanması
hakkındaki tartışmalar için 11.5.4 no’lu Maddeye bakınız. Bununla birlikte, herhangi bir şüpheye yer bırakmamak için,
Takım Sporu olmayan bir spor dalındaki bir Sporcu da, kendi Nerede Bulunduğu Bildirimlerinin yapılması işlemi için, söz
konusu Kişi/kurumun da kabul etmesi kaydıyla ilişkili sürelerin bazıları ya da hepsi için üçüncü bir Kişiyi/kurumu
görevlendirebilir.

Dopingle Mücadele Komisyonu, 11.3.6 no’lu Madde gereğince, her türlü anlaşılmış olan görevlendirmeler hakkında, söz
konusu Sporcu ile üçüncü Kişi/kurum tarafından imzalanmış olan yazılı bir tebligat talep edebilir.]
11.3.7

Bununla birlikte, her durumda, Takım Sporları da dâhil olacak şekilde:
a.

b.

Kayıtlı Doping Kontrolü Havuzundaki her Sporcu, yapacağı her bildirimi bizzat kendisinin yapması ya da
bildirimin yapılması için üçüncü bir Kişiyi/kurumu (ya da bu ikisinin karışımı olacak şekilde) görevlendirmesi
durumunda da, bu 11.3 no’lu Maddenin gerektirdiği şekilde Nerede Bulunduğu Bildiriminin doğru ve eksiksiz
olarak yapılmasından nihai olarak sorumludur. Dopingle Mücadele Kuralları 2.4 no’lu Madde kapsamında bir
Bildirim Kusuru suçlamasında, Sporcunun söz konusu sorumluluğu üçüncü bir Kişiye/kuruma devretmiş olması ve
bu üçüncü Kişinin/kurumun söz konusu gereklilikleri yerine getirememiş olması, bir savunma olarak
değerlendirilmeyecektir.
Söz konusu Sporcu, yapacağı bildirimi bizzat kendisinin yapması ya da bildirimin yapılması için üçüncü bir
Kişiyi/kurumu görevlendirmesi durumunda da, kendi Nerede Bulunduğu Bildiriminde açıklanmış olan yerlerde
Doping Kontrolü için her zaman hazır bulunmaktan da sorumludur. Dopingle Mücadele Kuralları 2.4 no’lu Madde
kapsamında bir Kaçırılan Doping Kontrolü suçlamasında, Sporcunun ilişkili süre için bulunacağı yerlerin bildirimi
için üçüncü bir Kişiyi/kurumu görevlendirmiş olması ve söz konusu gün için Nerede Bulunduğu Bildiriminde
verilen bulunacağı yerler bilgisinin doğru ve hatasız olmasını sağlamak için bu üçüncü Kişinin/kurumun doğru
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bilgiyi bildirmemiş olması ya da daha önceden verilmiş olan bilgiyi güncellememiş olması, bir savunma olarak
değerlendirilmeyecektir.
11.4
Doping Kontrolü için Hazır Bulunma
11.4.1
Kayıtlı Doping Kontrolü Havuzundaki bir Sporcu, ilişkili üç aylık dönemdeki herhangi bir günde, kendi Nerede
Bulunduğu Bildiriminde o gün için belirlenmiş olan 60-dakikalık zaman dilimi için, Sporcunun söz konusu bildirimde o saat
için belirlemiş olduğu yerde, Doping Kontrolü için hazır bulunmalıdır.
[Madde 11.4.1 ile ilgili açıklama: Bu özel gereklilik, Sporcunun genel olarak bir sonraki üç aylık dönemde kendi
bulunacağı yerler hakkında bilgi verme ve söz konusu üç aylık dönem boyunca herhangi bir zaman herhangi bir yerde
Doping Kontrolü için hazır olma temel zorunlulukları saklı kalmak kaydıyla uygulanır.
Yapılacak bir hileyi engellemede ve tespit etmede etkili olacak bir şekilde bir Doping Kontrolü yapabilmek için en iyi
uygulama, Doping Kontrolünün zamanını önceden tahmin edilemez şekilde belirleyen bir Doping Kontrolü Dağılım Planı
gerektirmektedir. Bunu elde edebilmek için Doping Kontrolünün günün farklı zamanlarında yapılması gerekmektedir.
Böylece, 60-dakikalık zaman dilimi uygulamasının ardındaki niyet Doping Kontrolünü bu zaman dilimi ile sınırlamak ya
da Doping Kontrolü için ‘saptanmış’ bir zaman yaratmak değil, fakat daha çok:
a. bir Sporcu üzerinde başarısız olmuş bir Doping Kontrolü girişiminin (Sporcunun Kaçırılan Doping Kontrollerinden
kaçınmasına yardımcı olan ve Kaçırılan Doping Kontrolünün tespiti sırasında Dopingle Mücadele Komisyonuna ve
aynı şekilde yargılama heyetine yardımcı olan) Kaçırılan Doping Kontrolü olarak sayılacağını çok net olarak ifade
etmek;
b. en azından günde bir kere (hile yapılmasını engelleyebilecek, ya da en azından daha zor hale getirebilecek
şekilde) Sporcunun bulunabileceğini ve Örneğin alınabileceğini garanti etmek;
c. Sporcu tarafından belirtilmiş olan Nerede Bulunduğu bilgisinin kalanının güvenirliğini artırmak ve böylece
Dopingle Mücadele Komisyonunun 60-dakikalık zaman diliminin dışında Doping Kontrolü için Sporcunun yerini
belirlemesinde yardımcı olmak:
i. 60-dakikalık zaman dilimi, belirli bir gün için Sporcuyu belli bir yere “bağlamaktadır”. Sporcunun
bildirmesi gerekli olan, söz konusu gün boyunca ikamet ettiği, antrenman yaptığı, Müsabakaya katıldığı
ve diğer ‘düzenli’ aktiviteleri gerçekleştirdiği yerlerin bilgisi ile birlikte Dopingle Mücadele Komisyonu, 60dakikalık zaman dilimi dışında Doping Kontrolü için Sporcunun yerini belirleyebilmeli ya da alternatif
olarak Sporcunun Nerede Bulunduğu Bildiriminde söz konusu 60-dakikalık zaman dilimi için (şartlara
bağlı olarak Dopingle Mücadele Kuralları 2.4 no’lu Madde kapsamında bir Bildirim Kusuru, Dopingle
Mücadele Kuralları 2.3 no’lu Madde kapsamında bir Örnek alım işleminden kaçınma, ve/veya Dopingle
Mücadele Kuralları 2.5 no’lu Madde kapsamında Doping Kontrolünün herhangi bir bölümünde Hile
Yapmak veya hile yapmaya Teşebbüs etmek olarak takip edilebilecek olan) verilmiş olan bilginin eksik
ve/veya yanlış olduğunu tespit edebilmelidir.
ii. Şüphesiz ki, 60-dakikalık zaman dilimi haricinde Nerede Bulunduğu hakkında mümkün olduğu kadar çok
bilgi sağlaması, böylece Dopingle Mücadele Kuruluşlarının kendisine 60-dakikalık zaman diliminin
dışında Doping Kontrolü yapabilmesi ve böylece hiç bir şekilde bir Kaçırılan Doping Kontrolü riskine
maruz kalmaması, Sporcunun kendi çıkarınadır;
d. yararlı dopingle mücadele çıkarımları üretmek, örneğin eğer Sporcu düzenli olarak arasında büyük aralıklar
bulunan zaman dilimleri belirliyorsa, ve/veya kendi zaman dilimini ve/veya yerini son saniyede değiştiriyorsa.
Söz konusu çıkarımlar, o Sporcunun Hedefe Yönelik Doping Kontrolü için bir dayanak olarak kullanılabilir.]
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11.4.2
Üç aylık dönem boyunca belirli bir günde, Sporcunun Nerede Bulunduğu Bildiriminde o gün için belirlenmiş olan
60-dakikalık zaman dilimi boyunca da dâhil olmak üzere fakat bununla sınırlı kalmaksızın Dopingle Mücadele Komisyonunun
kendi üzerinde Doping Kontrolü yapabilmesi için yerini belirlemesini sağlayacak şekilde kendi Nerede Bulunduğu Bildiriminde
verilmiş olan bulunacağı yerler bilgisinin (gerekli hallerde güncellemeleri de içerecek şekilde) yeterli olmasını sağlamak,
Sporcunun kendi sorumluluğundadır. Koşullardaki herhangi bir değişiklik, Sporcu tarafından ya da onun adına daha önceden
verilmiş olan bilginin (ilk başta verilmiş olan Nerede Bulunduğu Bildiriminde ya da takip eden herhangi bir güncellemede)
artık doğru ya da eksiksiz olmadığı (yani ilgili üç aylık dönemin belirli bir gününde, Sporcunun o gün için belirlemiş olduğu 60dakikalık zaman dilimi boyunca da dâhil olmak üzere fakat bununla sınırlı kalmaksızın, Dopingle Mücadele Komisyonunun
kendi üzerinde Doping Kontrolü yapabilmesi için yerini belirlemesi için yeterli olmadığı) anlamına gelmektedir ve Sporcu da
Nerede Bulunduğu Bildirimini, söz konusu bilginin yeniden doğru ve eksiksiz olması için güncellemelidir. Sporcu söz konusu
güncellemeleri mümkün olduğunca çabuk ve her durumda o gün için bildirmiş olduğu 60-dakikalık zaman diliminden önce
yapmalıdır. Bu gerekliliğe uyulmaması, aşağıdaki sonuçları doğuracaktır:
a. söz konusu Uygunsuzluk sonucunda, Dopingle Mücadele Komisyonunun Sporcu üzerinde 60-dakikalık zaman
diliminde Doping Kontrolü yapma girişimi başarısız olursa, söz konusu başarısız Doping Kontrolü girişimi 11.6.3
no’lu Madde uyarınca görünür bir Kaçırılan Doping Kontrolü olarak takip edilecektir.
b. şartları gerektirmesi durumunda, söz konusu Uygunsuzluk, Dopingle Mücadele Kuralları 2.3 no’lu Madde
kapsamında Örnek alım işleminden kaçınmak ve /veya Dopingle Mücadele Kuralları 2.5 no’lu Madde kapsamında
Doping Kontrolünün herhangi bir bölümünde Hile Yapmak veya hile yapmaya Teşebbüs etmek olarak takip
edilecektir.
c. Her türlü durumda Dopingle Mücadele Komisyonu, Sporcu üzerinde Hedefe Yönelik Doping Kontrolü yapılmasına
karar verecektir.
[Madde 11.4.2 ile ilgili açıklama: Sporcunun vermiş olduğu Nerede Bulunduğu Bildirimine dayalı olarak kendisinden
Örnek alınması girişimi öncesinde herhangi bir güncelleme yapılıp yapılmadığının kontrol edilmesi, Dopingle Mücadele
Komisyonunun sorumluluğundadır. Bununla birlikte herhangi bir şüpheye yer bırakmamak için, ilk başta bilgisini vermiş
olduğu 60-dakikalık zaman diliminden önce 60-dakikalık zaman dilimi bilgisini güncellemiş olan bir Sporcu, yine de ilk
başta bilgisini vermiş olduğu 60-dakikalık zaman diliminde Doping Kontrolü yapılması için yeri belirlenirse, Doping
Kontrolü için hazır olmalıdır.
60-dakikalık zaman dilimi için bir güncelleme, söz konusu zaman diliminin başlamasına kadar herhangi bir anda
yapılabilir. Bununla birlikte, uygun koşullarda, Sporcu tarafından yapılan son dakika güncellemeleri Dopingle Mücadele
Kuralları 2.3 no’lu Madde kapsamında bir Örnek alım işleminden kaçınma, ve/veya Dopingle Mücadele Kuralları 2.5 no’lu
Madde kapsamında bir Hile Yapmak veya hile yapmaya Teşebbüs etmek şeklinde bir dopingle mücadele kuralının ihlali
olarak takip edilebilir.

Sporcu tarafından bir güncelleme yapıldığı fakat güncellenen bilginin Dopingle Mücadele Komisyonunun Doping
Kontrolü için Sporcunun yerini belirlemesi açısından eksik ya da yanlış ya da yetersiz olduğunda, bu durum 11.3.5(b)
no’lu Madde uyarınca bir Bildirim Kusuru olarak takip edilebilir.]
11.4.3
Bir Sporcunun, sadece Dopingle Mücadele Komisyonunun 11.6.3 no’lu Maddede açıklanmış olan sonuçların
değerlendirilmesi işlemini takiben aşağıdaki hususları belirlemesi sonucunda Kaçırılan Doping Kontrolü kusuru işlediği
açıklanabilir:
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a.

b.

Sporcunun, Kayıtlı Doping Kontrolü Havuzuna dâhil edilmek üzere belirlendiği konusunda bildirimde
bulunulması ve kendi Nerede Bulunduğu Bildiriminde belirtilmiş olan 60-dakikalık zaman dilimi süresince, bu
zaman dilimi için belirtilen yerde mevcut bulunmaması durumunda Kaçırılan Doping Kontrolü sorumluluğunun
kendisine ait olacağının hatırlatılması;
bir Doping Kontrol Görevlisinin, üç aylık dönem içinde belirlenmiş bir günde, Sporcunun kendi Nerede Bulunduğu
Bildiriminde belirtilmiş olan 60-dakikalık zaman dilimi süresince, bu zaman dilimi içinde belirtilen yeri ziyaret
ederek Sporcuya Doping Kontrolü yapma girişiminde bulunması;
[Madde 11.4.3(b) ile ilgili açıklama: Eğer Sporcu 60-dakikalık zaman diliminin başlangıcında Doping
Kontrolü için hazır değilse fakat 60-dakikalık zaman dilimi içinde Doping Kontrolü için hazır duruma gelirse,
Doping Kontrol Görevlisi, Örnek alım işlemini yapar ve söz konusu girişimi başarısız girişim olarak
değerlendirmez, fakat Doping Kontrol Görevlisinin Örnek Alım raporunda Sporcunun gecikmesi ile ilgili
bütün ayrıntıları belirtir. Bu tip davranışların her biçimi Dopingle Mücadele Komisyonu tarafından,
Dopingle Mücadele Kuralları 2.3 no’lu ya da 2.5 no’lu Maddeler kapsamında, olası bir Örnek alım işleminden
kaçınma olarak bir dopingle mücadele kuralının olası ihlali şeklinde soruşturulmalıdır.

Doping Kontrolü için yeri belirlenmiş olan bir Sporcu, 60-dakikalık zaman diliminden daha uzun sürse bile
Örnek alım işlemi tamamlanana kadar, Doping Kontrol Görevlisi ile birlikte kalmalıdır.
Eğer bir Sporcu, söz konusu olan gün içinde belirlenmiş olan 60-dakikalık zaman dilimi sırasında, o zaman
dilimi için belirlenmiş olan yerde Doping Kontrolü için hazır olmazsa, aynı gün içinde daha sonra yeri
belirlenip kendisinden başarılı bir şekilde Örnek alınsa bile, Sporcu bir Kaçırılan Doping Kontrolü için
sorumlu olacaktır.]
c.

belirlenmiş olan 60-dakikalık zaman dilimi sırasında, Doping Kontrol Görevlisinin, mevcut koşullarda (yani
belirlenmiş olan yerin niteliğine göre) Sporcunun yerini belirlemek için, Sporcuya Doping Kontrolü için Ön
Bildirimde bulunmak dışında en makul şekilde davranmış olması;
[Madde 11.4.3(c) ile ilgili açıklama: Doping Kontrol Görevlisinin, 60-dakikalık zaman dilimi için belirlenmiş
olan yere ulaşmasının sonrasında, Sporcunun yerinin derhal belirlenemediği durumlarda, Doping Kontrol
Görevlisi 60-dakikalık zaman diliminden geriye ne kadar kaldıysa, o kadar süre için söz konusu yerde
kalmalı, kaldığı süre içinde de Sporcunun yerini belirlemek için mevcut koşullarda en makul olan şekilde
davranmalıdır.]

d.

11.4.4 no’lu Maddenin hükümlerinin (geçerli olduğu takdirde) karşılanmış olması; ve

e.

Sporcunun belirlenmiş olan 60-dakikalık zaman dilimi içinde belirlenmiş olan yerde Doping Kontrolü için hazır
bulunmaması durumunun en azından ihmalkârlık olduğunun belirlenmesi. Bu nedenlerden dolayı, 11.4.3(a)’dan
(d)’ye kadar olan alt-Maddelerde açıklanan hususların kanıtlanması üzerine Sporcunun ihmalkâr davrandığı
varsayılacaktır. Söz konusu varsayım sadece, Sporcu kusurlu davranışa neden olacak ya da katkıda bulunacak
şekilde kendisi tarafından: (i) söz konusu zaman dilimi içinde söz konusu yerde Doping Kontrolü için hazır
bulunmamasında; ve (ii) söz konusu günde belirlenmiş olan 60-dakikalık zaman dilimi sırasında Doping Kontrolü
için hazır bulunacağı farklı bir yerin bildirildiği kendisine ait en son Nerede Bulunduğu Bildiriminin
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güncellenmemesinde, herhangi bir ihmalkâr davranışı olmadığını kanıtladığı takdirde, çürütülebilir.
[Madde 11.4.3(e) ile ilgili açıklama: Dopingle Mücadele Kuralları 2.4 no’lu Madde kapsamında bir dopingle
mücadele kuralının ihlali oluştuğunda, Sporcu tarafından gerçekleştirilen kusurun derecesi (yani
ihmalkârlık ya da daha ciddi bir kusur), Dopingle Mücadele Kuralları 10.3.3 no’lu Madde kapsamında
uygulanacak olan Cezai sürenin değerlendirmesi ile bağlantılı olacaktır.]
11.4.4
Sporcuya tarafsız şekilde davranılmasını sağlamak için, kendi Nerede Bulunduğu Bildiriminde belirtilmiş olan 60dakikalık zaman dilimlerinden herhangi birisi sırasında Sporcuya başarısız bir Doping Kontrolü girişimi yapıldığı durumlarda,
daha sonra (aynı ya da başka bir Dopingle Mücadele Kuruluşu tarafından) yapılacak olan Sporcu üzerinde Doping Kontrolü
girişimi, yalnızca eğer söz konusu girişim Sporcunun ilk başarısız olmuş girişim hakkında bildirimi almış olmasından sonra
yapılmışsa, 11.6.3(b) no’lu madde uyarınca Kaçırılan Doping Kontrolü olarak sayılacaktır.
11.5
Takım Sporları
[Madde 11.5 ile ilgili açıklama: Uluslararası Doping Kontrolü Standartlarının 2007 3.0 Sürümünün revizyonları
hakkındaki 2007-08 görüşmeler aşamasında, Takım Sporları tarafında yapılmış olan birçok önerinin ortak teması,
herhangi bir uyumlu hale getirilmiş Nerede Bulunduğu bildirim sisteminin Takım Sporlarının bireysel bazlı olmaktan çok
takım bazlı olarak organize edildiği ve düzenlendiği ve söz konusu spor dallarındaki aktivitelerin bireysel bazlı olmak
yerine kolektif bazlı olarak yürütüldüğü hususlarının yansıtılması için yeterli derecede esnek olması gerektiğiydi. Bu 11.5
no’lu Maddenin amacı, Kayıtlı Doping Kontrolü Havuzlarının, takımlardaki Sporcularda oluşturulmasına olanak
tanıyarak, Takım Sporlarının karakteristiklerini yansıtmaktır. Aynı zamanda söz konusu takımlardaki Sporcularla ilgili
olarak Nerede Bulunduğu bilgilerinin, Sporcuların takımla birlikte olmadıkları süreler için bireysel olarak Nerede
Bulunduğu bilgilerine ilave edilen takımların kolektif aktiviteleri hakkında bilgiler ile birlikte ortaklaşa bir şekilde
bildirilmesine olanak tanımaktadır. Su topu ve rugby gibi Takım Sporlarında 2004-2007’de yürürlüğe konulmuş olan
sistemlerle uyumlu olarak, Bireysel Sporcu Nerede Bulunduğu Bildiriminin doğruluğu ve söz konusu Nerede Bulunduğu
de Doping Kontrolü için hazır bulunma konusunda her zaman Kişisel olarak sorumlu olmaktadır.]
11.5.1
Dopingle Mücadele Komisyonu bir Takım Sporunun takımlarındaki Sporculardan oluşacak şekilde kendi Kayıtlı
Doping Kontrolü Havuzunu belirleyebilir, yani böylece kendi Kayıtlı Doping Kontrolü Havuzundaki Sporcular, ilişkili dönem
boyunca belirli takımlardaki Sporcuların bazılarından ya da hepsinden oluşacaktır.
11.5.2
Böyle durumlarda, 11.2.4 no’lu Madde uyarınca, bir takımın oyuncularının düzenli olarak değiştiği hususunu
yansıtmak için, Dopingle Mücadele Komisyonu, ilişkili dönem boyunca Kayıtlı Doping Kontrolü Havuzunun düzenindeki
değişiklere hitap eden kurallar oluşturacaktır.
11.5.3
Kayıtlı Doping Kontrolü Havuzunun, takımlardaki Sporculardan oluşacak şekilde belirlenmiş olduğu bir Takım
Sporunda, belirlenmiş olan takımlardaki Sporcular büyük olasılıkla söz konusu takımların sportif faaliyetlerinin büyük kısmını
(örneğin: antrenmanlar, seyahatler, taktik çalışmalar) ortaklaşa bir esasa dayanarak yürütmektedirler. Aynı şekilde 11.3
no’lu Madde kapsamında talep edilen Nerede Bulunduğu bilgisinin büyük bir bölümü, söz konusu takımda bulunan
Sporcuların hepsi için aynı şekilde geçerli olacaktır. Buna ek olarak, takımdaki bir Sporcunun daha önce programlanmış olan
ortak bir Takım Faaliyetine (örneğin yaralanma yüzünden) katılmadığı durumlarda, bu Sporcu muhtemelen takımının
(örneğin takım doktoru tarafından uygulanacak tedavi) gözetimi altında diğer faaliyetleri takip edecektir. Ortaklaşa olsun ya
da olmasın, bu tip takım-bazlı faaliyetler, bu Doping Kontrolü Talimatı çerçevesinde “Takım Faaliyeti” olarak anılacaktır.
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11.5.4
Belirli bir takımda oynamasından dolayı Kayıtlı Doping Kontrolü Havuzuna dâhil edilmiş olan bir Sporcu, bu 11.
Bölümde açıklanmış olan Nerede Bulunduğu bilgisi gerekliliğine, Kayıtlı Doping Kontrolü Havuzuna bazı başka kriterlere göre
dâhil edilmiş olan bir Sporcu gibi aynı şekilde tabi olacaktır. Bununla birlikte, 11.3.6 ve 11.3.7 no’lu Maddeler uyarınca, 11.5.3
no’lu Maddede özetlenmiş olan koşullar altında Sporcu, 11.3.1 ve 11.3.2 no’lu maddeler kapsamında kendi yapması gereken
Nerede Bulunduğu Bildirimi (ve/veya 11.4.2 no’lu Madde kapsamında Nerede Bulunduğu Bildiriminin güncellenmesi) işlerinin
bazılarını ya da hepsini yapma görevini, bir antrenör, bir menajer ya da bir Ulusal Federasyon tarafından yerine getirilmesi
amacıyla takımına devredebilir.
[Madde 11.5.4 ile ilgili açıklama: Herhangi bir şüpheye yer bırakmamak için, uygunluk ve etkinlik sağlamak amacıyla, bir
Takım Sporunda yer almakta olan bir Sporcu, takımın da kabul etmesi kaydıyla, sadece Takım Faaliyetleri periyotları ile
ilgili olarak değil fakat aynı zamanda takımda yer almadığı dönemlerle ilgili olarak da kendi Nerede Bulunduğu Bildirimi
yapma işini takımına devredebilir. Böyle durumlarda, Takım Faaliyetleri ile ilgili olarak verilecek olan bilgiyi
tamamlamak açısından Sporcu, söz konusu süre için kendisine ait bireysel Nerede Bulunduğu bilgisini takıma vermesi
gerekecektir.
Bir Sporcunun birden fazla takım için oynadığı ve bundan dolayı herhangi bir bildirim süresinde birden fazla takım için
Takım Faaliyetlerine katılabileceği Takım Sporlarında, 11.3 no’lu Madde kapsamında talep edilen bilginin toplanması ve
bildirilmesi ile ilgili kurallarda açık ve net hükümler yer almalıdır. Örneğin bir Uluslararası Federasyon kendi Kayıtlı
Doping Kontrolü Havuzunu ulusal temsilci olan takımlardaki Sporculardan oluşacak şekilde belirlemesi durumunda, söz
konusu takımlardaki Sporcular zamanlarının çoğunu ulusal temsilci olan kendi takımlarında Uluslararası Spor
Müsabakalarında mücadele etmek için harcayabilir, fakat aynı zamanda önemli miktarda bir zamanı da ülke içi ve/veya
bölgesel Spor Müsabakalarında mücadele etmek için kendi kulüplerinde harcayabilirler. Böyle durumlarda söz konusu
Ulusal Federasyon, Sporcunun kendi kulübü ile ilgili olan Takım Faaliyetleri hakkında bilgi toplamalı ve bu bilgiyi söz
konusu süre için Sporcunun bireysel Nerede Bulunduğu hakkındaki bilgiye ve ulusal temsilci takımın Takım Faaliyetleri ile
ilgili bilgilere ilave ederek Nerede Bulunduğu Bildirimine dâhil etmelidir.]
11.5.5
11.5.4 no’lu Maddede tanımlanan koşullarda, 11.3 no’lu Madde kapsamında talep edilen bilgilerin aşağıdaki
gibi olması kaydıyla, takım (örneğin Ulusal Federasyon) kendi Sporcuları adına Nerede Bulunduğu Bildirimlerini kendisi
yapabilir:
a.
b.
c.

11.3.1(a) no’lu Madde uyarınca resmi tebligatların yapılması amacıyla eksiksiz bir posta adresi. Sporcunun kabul
etmesi durumunda, bu tebligatlar takımın dikkatine gönderilebilir.
11.3.1(b), (c), (d) ve (f) no’lu Maddelerde belirtilmiş olan bilgiler;
takip eden üç aylık dönemin her günü için, hem takımla yapılan kolektif bir faaliyet (örneğin antrenman) hem de
takımın gözetiminde yapılan bireysel bir faaliyet (örneğin tıbbi tedavi) durumlarında, her türlü Takım
Faaliyetinin her gün yapıldığı saat (saatler) ve bunun yanı sıra bu faaliyetlerin yerleri ile birlikte, söz konusu
zamanda (zamanlarda) Sporcunun yerinin belirlenmesi amacıyla talep edilen diğer her türlü bilgi;
[Madde 11.5.5(c) ile ilgili açıklama: Sporcunun Takım Faaliyetleri haricinde başka düzenli aktiviteleri de
(örneğin Sporcunun amatör olmasından dolayı işyerine ya da okula gitmesi) yürütmesi durumunda, söz
konusu diğer aktivitelerin yerleri ve zaman sınırları da 11.3.1(e) no’lu Madde uyarınca bildirilmelidir.]
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d.

takip eden üç aylık dönemin her günü için, 06:00 ile 23:00 saatleri arasında Sporcunun belirli bir yerde Doping
Kontrolü için hazır ve ulaşılabilir halde bulunacağı belirli bir 60-dakikalık zaman dilimi. Herhangi bir şüpheye yer
bırakmamak için, bu 60-dakikalık zaman dilimi söz konusu gün içinde herhangi bir Takım Faaliyetinin
yürütülmesi süresince olabilir.

11.5.6
Takım Sporlarında Kayıtlı Doping Kontrolü Havuzlarına dâhil edilmiş olan Sporcular için, Bildirim Kusurları için
yükümlülük 11.3.5 no’lu Madde uyarınca ve Kaçırılan Doping Kontrolleri için yükümlülük de 11.4.2 no’lu madde uyarınca
belirlenecektir. 11.3.7 no’lu Madde uyarınca:
a.

b.

takımın talep edilmiş olan Nerede Bulunduğu Bildirimi yapmaması, ya da Nerede Bulunduğu Bildirimi yapması
fakat bütün talep edilmiş olan bilgileri dâhil etmemesi durumunda, (11.3.5 no’lu Maddedeki gerekliliklere tabi
şekilde) Sporcu, Dopingle Mücadele Kuralları 2.4 no’lu Madde kapsamında bir Bildirim Kusuru için sorumlu
tutulacaktır.
Nerede Bulunduğu Bildiriminin yapılmasından sonra talep edilen herhangi bir bilginin değişmesi durumunda,
11.4.2 no’lu Madde uyarınca bir güncelleme yapılması ve böylece Nerede Bulunduğu Bildiriminin her zaman
doğru olarak kalması gerekmektedir. Bir güncellemenin yapılmaması ve bunun sonucu olarak belirli 60-dakikalık
zaman dilimi sırasında Sporcu üzerinde yapılacak bir Doping Kontrolü girişiminin başarısız olması durumunda,
(11.4.3 no’lu Maddenin gerekliliklerine tabi şekilde) Sporcu, Dopingle Mücadele Kuralları 2.4 no’lu Madde
kapsamında bir Kaçırılan Doping Kontrolü için sorumlu tutulacaktır.

[Madde 11.5.6 ile ilgili açıklama: Örneğin, bir takım görevlisinin Takım Faaliyeti ile ilgili yanlış bildirimde bulunmuş
olmasından dolayı, belirli bir Takım Faaliyeti süresinde belirlenmiş olan 60-dakikalık zaman diliminde bir Sporcuya
yapılacak olan Doping Kontrolünün başarısız olması, ya da Takım Faaliyetinin ayrıntılarının daha sonra değişmiş
olmasından dolayı daha önce bulunulmuş olan bildirimin güncellenmesi gerekirken güncellenmemiş olması durumunda,
söz konusu kusurlar için Uluslararası Federasyonun geçerli olan kuralları kapsamında söz konusu takım, yaptırımlar
açısından sorumlu tutulabilir, fakat bir Kaçırılan Doping Kontrolü durumu için (11.4.3 no’lu Maddenin gerekliliklerinin
karşılandığı düşünülürse) Sporcunun kendisi hala sorumlu tutulacaktır. Olması gereken de budur çünkü bir Sporcu takımı
tarafından bildirilmiş olan yerde Doping Kontrolü için hazır bulunmazsa, bu durumda Doping Kontrolü için bulunacağı
yerler konusunda sorumlu tutulmaktan kaçınabilir. Şüphesiz ki, Nerede Bulunduğu Bildiriminin doğruluğunu sağlamak
ve Sporcunun herhangi bir Nerede Bulunduğu Bildirim Kusurundan kaçınması konusunda takımın da çıkarı, Sporcunun
çıkarı ile aynıdır.]
11.5.7
11.1.6 no’lu Madde uyarınca, bu 11.5 no’lu Maddenin yukarıdaki hükümleri ile uyumlu olarak bir Kayıtlı Doping
Kontrolü Havuzu idame ettirmenin yanı sıra, Takım Sporları ile ilgili Dopingle Mücadele Komisyonu, yetkisi altındaki diğer
takımlar/Sporcular için bir ya da daha fazla Doping Kontrolü havuzu kurabilir ve Dopingle Mücadele Kuralları 2.4 no’lu Madde
çerçevesinde bu havuzlar için farklı Nerede Bulunduğu Bildirimi gereklilikleri uygulayabilir.
[Madde 11.5.7 ile ilgili açıklama: Söz konusu ilave havuzlara iyi bir Örnek, İngiltere’de 2006-08 döneminde Futbol
Federasyonu tarafından uygulanmış olan ve belirli takımlarda oynayan bütün Sporculardan oluşan Nerede Bulunduğu
havuzudur. İngiltere Futbol Federasyonunun, FIFA ve belirli bazı diğer Takım Sporlarının Uluslararası Federasyonları
tarafından kullanışlı bir model olarak tanımlanmış olan bu yaklaşımında, söz konusu havuza dâhil edilmek için
belirlenmiş olan bir takım, Futbol Federasyonuna belli aralıklarla Nerede Bulunduğu Bildirimi yapmaktan ve takımdaki
Sporcuların isimlerini ve takip eden dönem için takımın antrenman ve Müsabaka programını bildirmekten sorumludur.
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Diğer bir deyişle, 11.5.3 no’lu Maddede belirtilen Takım Faaliyetleri boyunca takım için ortaklaşa Nerede Bulunduğu
Bildirimi Futbol Federasyonuna yapılacaktır. Eğer söz konusu Takım Faaliyeti sırasında o takımdaki bir Sporcuya Doping
Kontrolü yapmak için girişimde bulunulursa ve Sporcu Doping Kontrolü için hazır olmazsa, bu durumda Sporcu
potansiyel bir Kaçırılan Doping Kontrolü için soruşturulacaktır. Soruşturma üzerine, ilişkili Takım Faaliyetine Sporcunun
katılımı konusunda ya da Takım Faaliyetinin yeri hakkında, takımın Futbol Federasyonuna doğru bilgi vermemiş
olmasından dolayı Sporcunun Doping Kontrolü için hazır olmadığı belirlenirse, Sporcudan ziyade takım, söz konusu
yaptırımlara tabi olacaktır. Aksi halde, ancak istisnai durumlar dışında, Sporcu aleyhine bir Kaçırılan Doping Kontrolü
şeklinde açıklanacaktır
Bu talimattaki hiç bir şey, Dopingle Mücadele Komisyonunun Takım Sporlarında bu tipte havuzlar oluşturmalarına ve
idame ettirmelerine ve bu tip Nerede Bulunduğu bildirim gerekliliklerini uygulamalarına engelleme amacında değildir.
Herhangi bir şüpheye yer bırakmamak için, bu işlem bu 11.5 no’lu Maddenin yukarıda sayılmış olan hükümleri uyarınca,
bu 11. Bölümünde açıklanan bütün gerekliliklerin geçerli olacağı bir Kayıtlı Doping Kontrolü Havuzu idame edilmesine ek
olarak (yerine değil) yapılmalıdır.]
11.6
Sonuçların Değerlendirilmesi
11.6.1
İşbu Doping Kontrolü Talimatı’nın Ek A bölümü (“Olası bir Uygunsuzluğun Soruşturulması”) Nerede Bulunduğu
Bildirimi ile ilişkili olarak geçerli olmayacaktır. Bunun yerine bu 11.6 no’lu Maddenin hükümleri geçerli olacaktır.
11.6.2
a.

Görünürdeki bir Bildirim Kusuru ile ilgili sonuçların değerlendirilmesi süreci, aşağıdaki gibi olacaktır:
11.3.5 no’lu Maddenin Bildirim Kusurları ile ilgili bütün gerekliliklerinin karşılandığının belirlenmesi durumunda,
görünür bir Bildirim Kusurunu tespit etmesinden itibaren 14 (ondört) gün içinde, Dopingle Mücadele Komisyonu,
görünür Bildirim Kusurunun konusu olan Sporcuya, teslim almasından itibaren 14 (ondört) gün içinde bir yanıt
vermesi davetinde bulunan bir bildirim gönderir. Söz konusu bildirimde Dopingle Mücadele Komisyonu Sporcuyu:
i. Sporcunun Dopingle Mücadele Komisyonunu bir Bildirim Kusuru olmadığına dair ikna etmediği sürece,
(aşağıda açıklanan sonuçların değerlendirilmesi sürecinin kalanına tabi olarak) Sporcu aleyhine bir
Nerede Bulunduğu Bildirim Kusuru iddiası kaydedileceği; ve
ii. bir sorgu heyetinin Nerede Bulunduğu Bildirimi Kusuru iddiasını uygun bulması durumunda Sporcuyu
bunun sonuçlarının ne olacağı,
konularında uyarmalıdır.
[Madde 11.6.2(a)(ii) ile ilgili açıklama: Söz konusu bildirim, Sporcuyu, bu Nerede Bulunduğu Bildirimi
Kusuru iddiasından önceki 18-aylık dönem içinde başka bir Nerede Bulunduğu Bildirim Kusuru olup
olmadığı konusunda da bilgilendirmelidir.]

b.

Sporcunun görünür Bildirim Kusuruna itiraz etmesi durumunda, Dopingle Mücadele Komisyonu 11.3.5 no’lu
Maddenin bütün gerekliliklerinin karşılanıp karşılanmadığını yeniden değerlendirir. Dopingle Mücadele
Komisyonu, Sporcunun yanıtının teslim alınmasından itibaren 14 (ondört) gün içinde, Bildirim Kusuru iddiasının
devam ettirilip ettirilmediğini bildiren bir mektup gönderir.
[Madde 11.6.2(b) ile ilgili açıklama: 11.6.2(b) no’lu Madde uyarınca Sporcuya gönderilen ve herhangi bir
Bildirim Kusuru olmadığını kabul eden bir bildirim, aynı zamanda Dünya Dopingle Mücadele Ajansına
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(WADA) ve Dopingle Mücadele Kuralları 13 no’lu Madde kapsamında itiraz etme hakkı bulunan ve Dünya
Dopingle Mücadele Ajansınca (WADA) ve/veya aynı Madde uyarınca diğer taraflarca itiraz edilebilecek olan
üçüncü diğer taraflara da gönderilecektir.]
c.

d.

Söz konusu son gün itibariyle Sporcudan herhangi bir yanıtın gelmemesi halinde ya da Dopingle Mücadele
Komisyonu tarafından (Sporcunun yanıtına rağmen) ortada bir Bildirim Kusuru olduğu iddiasının sürdürüldüğü
durumda, Dopingle Mücadele Komisyonu Sporcuya kendisi hakkında bir Bildirim Kusuru iddiası ile ilgili işlem
yapılması kararını bildiren bir tebligat gönderir. Dopingle Mücadele Komisyonu aynı zamanda Sporcuya söz
konusu kararı yönetimsel açıdan inceleme hakkı olduğunu bildirecektir.
Sporcu tarafından talep edildiği takdirde, söz konusu yönetimsel açıdan inceleme, Dopingle Mücadele
Komisyonunun görevlendirdiği ve bir önceki Bildirim Kusuru iddiası ile ilişkili olmayan bir yetkili tarafından
yapılacaktır. İnceleme sadece yazılı sunumlara dayalı olarak yapılacak ve 11.3.5 no’lu Maddenin tüm
gerekliliklerinin karşılanıp karşılanmadığını değerlendirecektir. İnceleme, Sporcunun talebinin teslim
alınmasından itibaren 14 (ondört) gün içinde tamamlanacak ve kararın alınmasından itibaren 7 (yedi) gün içinde
Sporcuya söz konusu karar mektup ile bildirilecektir.
[Madde 11.6.2(d) ile ilgili açıklama: Bu Maddedeki hiç bir unsur, Dopingle Mücadele Komisyonunun, bu tip
yönetimsel incelemeleri yürütmek için, daha önceki Bildirim Kusuru iddiasının değerlendirmesi ile herhangi
bir şekilde ilişkisi olmamış üç ayrı Kişiden oluşan bir heyet görevlendirmesini engellememektedir.]

e.

Söz konusu inceleme üzerine eğer 11.3.5 no’lu Maddenin gerekliliklerinin karşılanmadığı belirlenirse, Bildirim
Kusuru iddiası, hiç bir gerekçeyle bir Nerede Bulunduğu Bildirim Kusuru olarak değerlendirilmeyecektir; ve
[Madde 11.6.2(e) ile ilgili açıklama: 11.6.2(e) no’lu Madde uyarınca Sporcuya gönderilen ve bir Bildirim
Kusuru olmadığını kabul eden bir bildirim, aynı zamanda Dünya Dopingle Mücadele Ajansına (WADA) ve
Dopingle Mücadele Kuralları 13 no’lu Madde kapsamında itiraz etme hakkı bulunan ve Dünya Dopingle
Mücadele Ajansınca (WADA) ve/veya aynı Madde uyarınca diğer taraflarca itiraz edilebilecek olan üçüncü
Kişilere/kurumlara da gönderilecektir.]

f.

Sporcunun bildirilen son güne kadar Bildirim Kusuru iddiası hakkında herhangi bir yönetimsel inceleme talebinde
bulunmaması, ya da yapılan yönetimsel inceleme sonucu 11.3.5 no’lu Madde gerekliliklerinin hepsinin
karşılandığı sonucuna ulaşılması durumunda, Dopingle Mücadele Komisyonu Sporcu aleyhinde bir Bildirim
Kusuru iddiasında bulunacak ve Sporcuyu ve (gizlilik esaslarına uygun olarak) Dünya Dopingle Mücadele Ajansını
(WADA) ve diğer tüm ilişkili Dopingle Mücadele Kuruluşlarını, söz konusu Bildirim Kusuru iddiası ve gerçekleştiği
tarih hakkında bilgilendirecektir.
[Madde 11.6.2(f) ile ilgili açıklama: Herhangi bir şüpheye yer bırakmamak için, Dopingle Mücadele
Komisyonu, sonuçların değerlendirilmesi sürecinin daha erken bir aşamasında söz konusu Bildirim Kusuru
hakkında, diğer Dopingle Mücadele Kuruluşlarına (kesin bir gizlilik esasına göre) bilgi verme konusunda
engellenmiş değildir. Dopingle Mücadele Komisyonunun daha çok, (Doping Kontrolü planlama gerekçeleri
için ya da diğer türlü şekillerde) uygun olduğunu düşündüğü durumda bu bildirimi yapmaya hakkı vardır.
11.6.2(f) no’lu Madde bildirim Sporcuya bu Bildirim Kusuru iddiasından önceki 18-aylık dönemde kendi
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aleyhinde yapılmış olan başka Nerede Bulunduğu Bildirim Kusuru iddiası konusunda yeniden bilgi
vermelidir.]
Görünür bir Kaçırılan Doping Kontrolü durumunda sonuçların değerlendirilmesi süreci aşağıdaki gibi olacaktır:

11.6.3
a.

b.

Doping Kontrol Görevlisi, Dopingle Mücadele Komisyonu ile, yapılan girişimin tarihinin, ziyaret edilen yerin, söz
konusu yere tam olarak ulaştığı ve ayrıldığı saatlerin, söz konusu yerde Sporcunun yerini belirleyebilmek için
atılan adımın (adımların), üçüncü şahıslarla yapılan temasların ayrıntılarının ve Örnek alımı girişimi hakkında
diğer her türlü ilişkili ayrıntıların da dâhil edildiği bir Başarısız Girişim Raporu düzenleyecektir.
Eğer 11.4.3 no’lu Maddenin Kaçırılan Doping Kontrolü ile ilgili tüm gerekliliklerinin karşılandığı belirlenmesi
durumunda, başarısız girişimden sonra en fazla 14 (ondört) gün içinde, Dopingle Mücadele Komisyonu (yani
Doping Kontrolü girişiminin kendi adına yapılan Dopingle Mücadele Komisyonu) başarısız girişim hakkında,
Sporcuya teslim aldığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içinde bir yanıt vermesi için davette bulunan bir tebligat
göndermelidir. Söz konusu tebligatta, Dopingle Mücadele Komisyonu Sporcuyu:
i. Sporcunun Dopingle Mücadele Komisyonunu bir Kaçırılan Doping Kontrolü olmadığına dair ikna etmediği
sürece, (aşağıda açıklanan sonuçların değerlendirilmesi sürecinin kalanına tabi olarak) Sporcu aleyhine
bir Kaçırılan Doping Kontrolü iddiası kaydedileceği; ve
ii. bir sorgu heyetinin Kaçırılan Doping Kontrolü iddiasını uygun bulması durumunda, Sporcuyu bunun
sonuçlarının ne olacağı,
konularında uyarmalıdır.
[Madde 11.6.3(b)(ii) ile ilgili açıklama: Söz konusu bildirim, Sporcuyu, aynı zamanda bu Kaçırılan Doping
Kontrolü iddiasından önceki 18-aylık dönem içinde başka bir Nerede Bulunduğu Bildirim Kusuru olup
olmadığı konusunda da bilgilendirmelidir. (Ayrıca Madde 11.6.3(d) ile ilgili açıklamaya da bakınız)]

c.

Sporcunun görünür Kaçırılan Doping Kontrolüne itiraz etmesi durumunda, Dopingle Mücadele Komisyonu 11.4.3
no’lu Maddenin bütün gerekliliklerinin karşılanıp karşılanmadığını yeniden değerlendirir. Dopingle Mücadele
Komisyonu, Sporcunun yanıtının teslim alınmasından itibaren 14 (ondört) gün içinde, Kaçırılan Doping Kontrolü
iddiasının devam ettirilip ettirilmediğini bildiren bir mektup gönderir.
Madde 11.6.3(c) ile ilgili açıklama: Sporcuya gönderilen ve bir Kaçırılan Doping Kontrolü olmadığını kabul
eden bir tebligat, aynı zamanda Dünya Dopingle Mücadele Ajansına (WADA) ve Dopingle Mücadele Kuralları
13 no’lu Madde kapsamında itiraz etme hakkı bulunan ve Dünya Dopingle Mücadele Ajansınca (WADA)
ve/veya aynı Madde uyarınca diğer taraflarca itiraz edilebilecek olan üçüncü taraflara da gönderilecektir.]

d.

Söz konusu son gün itibariyle Sporcudan herhangi bir yanıtın gelmemesi ya da Dopingle Mücadele Komisyonu
tarafından (Sporcunun yanıtına rağmen) ortada bir Kaçırılan Doping Kontrolü olduğu iddiasının sürdürüldüğü
durumda, Dopingle Mücadele Komisyonu Sporcuya kendisi hakkında bir Kaçırılan Doping Kontrolü iddiası ile ilgili
işlem yapılması kararını bildiren bir tebligat gönderir. Dopingle Mücadele Komisyonu aynı zamanda Sporcuya söz
konusu Kaçırılan Doping Kontrolü iddiasını yönetimsel açıdan inceleme hakkı olduğunu bildirecektir. Eğer
Sporcuya sürecin daha öncesinde verilmemişse, bu noktada Başarısız Girişim Raporu kendisine verilmelidir.
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[Madde 11.6.3(d) ile ilgili açıklama: Dopingle Mücadele Komisyonu, uygun gördüğü takdirde bu aşamadan
önce (yani 11.6.3(b) no’lu madde uyarınca ilk bildirimi gönderdiğinde) Sporcuya Başarısız Girişim Raporunu
verebilir, ya da Başarısız Girişim Raporunu sadece söz konusu aşamada verilmek üzere bekletip, görünür
Kaçırılan Doping Kontrolünün ilk başta sadece temel ayrıntılarını verebilir.]
e.

Talep edilmesi durumunda, söz konusu yönetimsel açıdan inceleme, Dopingle Mücadele Komisyonunun
görevlendirdiği ve bir önceki Kaçırılan Doping Kontrolü iddiası ile ilişkili olmayan bir yetkili tarafından sadece
yazılı sunumlara dayalı olarak yapılacak ve 11.4.3 no’lu Maddenin tüm gerekliliklerinin karşılanıp
karşılanmadığını değerlendirecektir. Gerekli olduğunda, ilişkili Doping Kontrol Görevlisinden, incelemeyi
yürütecek olan yetkiliye daha fazla bilgi sağlaması istenebilir. İnceleme, Sporcunun talebinin teslim
alınmasından itibaren 14 (ondört) gün içinde tamamlanacak ve kararın alınmasından itibaren 7 (yedi) gün içinde
Sporcuya söz konusu karar mektup ile bildirilecektir.
[Madde 11.6.3(e) ile ilgili açıklama: Bu Maddedeki hiç bir unsur, Dopingle Mücadele Komisyonunun, bu tip
yönetimsel incelemeleri yürütmek için, daha önceki Kaçırılan Doping Kontrolü iddiasının değerlendirmesi ile
herhangi bir ilişkisi olmamış üç ayrı Kişiden oluşan bir heyet görevlendirmesini engellememektedir.]

f.

Söz konusu incelemeyi yürüten görevli tarafından, eğer 11.4.3 no’lu Maddenin gerekliliklerinin karşılanmadığı
belirlenirse, Kaçırılan Doping Kontrolü iddiası, hiç bir gerekçeyle bir Nerede Bulunduğu Bildirim Kusuru olarak
değerlendirilmeyecektir; ve
[Madde 11.6.3(f) ile ilgili açıklama: 11.6.3(f) no’lu Madde uyarınca Sporcuya gönderilen ve bir Kaçırılan
Doping Kontrolü olmadığını kabul eden bir bildirim, aynı zamanda Dünya Dopingle Mücadele Ajansına
(WADA) ve Dopingle Mücadele Kuralları 13 no’lu Madde kapsamında itiraz etme hakkı bulunan ve Dünya
Dopingle Mücadele Ajansınca (WADA) ve/veya aynı Madde uyarınca diğer taraflarca itiraz edilebilecek olan
üçüncü diğer taraflara da gönderilecektir.]

g.

Sporcunun bildirilen son güne kadar Kaçırılan Doping Kontrolü iddiası hakkında herhangi bir yönetimsel
inceleme talebinde bulunmaması, ya da yapılan yönetimsel inceleme sonucu 11.4.3 no’lu Madde gerekliliklerinin
hepsinin karşılandığı sonucuna ulaşılması durumunda, Dopingle Mücadele Komisyonu Sporcu aleyhinde bir
Kaçırılan Doping Kontrolü iddiasında bulunacak ve Sporcuyu ve (gizlilik esaslarına uygun olarak) Dünya Dopingle
Mücadele Ajansını (WADA) ve diğer tüm ilişkili Dopingle Mücadele Kuruluşlarını, söz konusu Kaçırılan Doping
Kontrolü iddiası ve gerçekleştiği tarih hakkında bilgilendirecektir.
[Madde 11.6.3(g) ile ilgili açıklama: Herhangi bir şüpheye yer bırakmamak için, Doping Kontrolü girişimini
yapan Dopingle Mücadele Komisyonu, sonuçların değerlendirilmesi sürecinin daha erken bir aşamasında
söz konusu Kaçırılan Doping Kontrolü hakkında, diğer Dopingle Mücadele Kuruluşlarına (kesin bir gizlilik
esasına göre) bilgi verme konusunda engellenmiş değildir. Dopingle Mücadele Komisyonunun daha çok,
(Doping Kontrolü planlama gerekçeleri için ya da diğer türlü şekillerde) uygun olduğunu düşündüğü
durumda bu bildirimi yapmaya hakkı vardır.
11.6.3(g) no’lu Madde’ye göre Sporcuya bu Kaçırılan Doping Kontrolü iddiasından önceki 18-aylık dönemde
kendi aleyhinde yapılmış olan başka Nerede Bulunduğu Bildirim Kusuru iddiası konusunda yeniden bildirim
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yapılmalıdır.
Söz konusu bildirim alındığında, 11.7.5 no’lu Maddede belirtildiği gibi eğer sonuçların değerlendirilmesi
sorumluluğu olan Dopingle Mücadele Kuruluşu, Doping Kontrolü girişimini yapan Dopingle Mücadele
Kuruluşundan farklıysa, sonuçların değerlendirilmesi sorumluluğu olan Dopingle Mücadele Kuruluşu
dosyayı derhal inceleyerek, Doping Kontrolü girişimini yapan Dopingle Mücadele Kuruluşunun, Kaçırılan
Doping Kontrolü ile ilgili olarak açıkladığı kanıtın Dopingle Mücadele Kuralları 2.4 no’lu Madde kapsamında
bir Nerede Bulunduğu Bildirim Kusuru oluşturup oluşturmadığına karar vermesi gereklidir. İncelemeyi
yapan Dopingle Mücadele Kuruluşu, bildirimi yapan Dopingle Mücadele Kuruluşu ile birlikte her türlü endişe
konusunu mümkün olan en kısa zamanda, gündeme getirmeli, yani herhangi bir endişeyi gündeme
getirmeden önce Sporcunun herhangi bir 18-aylık dönemde toplam üç adet Nerede Bulunduğu Bildirim
Kusurunu gerçekleştirmesini beklememelidir. İncelemeyi yapan Dopingle Mücadele Kuruluşu tarafından
alınmış olan, başka Dopingle Mücadele Kuruluşu tarafından tespit edilmiş olan Nerede Bulunduğu Bildirim
Kusurunun yeterli kanıt olmaması nedeniyle dikkate alınmaması kararı, diğer Dopingle Mücadele
Kuruluşuna ve Dünya Dopingle Mücadele Ajansına (WADA) bildirilecek, Dünya Dopingle Mücadele Ajansının
(WADA) Dopingle Mücadele Kuralları 13 no’lu Madde kapsamında itiraz hakkı saklı kalmak kaydıyla
uygulanacak ve söz konusu Sporcu aleyhinde açıklanmış olan diğer Nerede Bulunduğu Bildirim Kusurlarını
hiç bir koşulda etkilemeyecektir.]
11.6.4
Bir Sporcu ile ilgili olarak, bir Nerede Bulunduğu Bildirim Kusuru açıklayan, ya da ilgili bildirim yapılan Dopingle
Mücadele Komisyonu, Sporcunun (diğer hususlara ek olarak) söz konusu Nerede Bulunduğu Bildirim Kusuruna dayalı olarak
Dopingle Mücadele Kuralları 2.4 no’lu Madde kapsamında bir dopingle mücadele kuralını ihlal ettiğinin belirlenmesine kadar
ya da belirlenmedikçe, bilmesi gereken Kişiler dışında söz konusu bilgiyi açıklamayacaktır. Söz konusu bilgiyi bilmesi gereken
Kişiler de, aynı noktaya kadar bilginin gizliliğini muhafaza edeceklerdir.
[Madde 11.6.4 ile ilgili açıklama: Bu durum Dopingle Mücadele Komisyonunu, ilişkili Sporcuların kimliklerini açığa
çıkartabilecek herhangi bir bilgi yayınlamadığı sürece, genel koşullarda yetkisi altındaki Sporcularla ilgili olarak
açıklamış olduğu, Nerede Bulunduğu Bildirim Kusurlarının sayılarını açıklayan faaliyetlerinin istatistikî raporlarını
yayınlamak konusunda engellemez. Dopingle Mücadele Komisyonu, kendisi aleyhinde Nerede Bulunduğu Bildirim
Kusuru iddiası yapılmış olan belirli bir Sporcuyu (ya da aleyhlerinde Nerede Bulunduğu Bildirim Kusuru iddiaları yapılmış
olan Sporcuların bulunduğu ya da bulunmadığı belirli spor dalını) açıklamamalıdır.]
11.6.5
Dopingle Mücadele Komisyonu, kendi Kayıtlı Doping Kontrolü Havuzunda bulunan her Sporcu ile ilgili olarak
iddia edilmiş olan tüm Nerede Bulunduğu Bildirim Kusurlarının kayıtlarını saklayacaktır. Bir Sporcunun herhangi bir 18-aylık
dönem içinde 3 (üç) Nerede Bulunduğu Bildirim Kusuru gerçekleştirdiği iddia edildiğinde:
a.

Söz konusu Nerede Bulunduğu Bildirim Kusurlarının iki ya da daha fazlasının, kusurların gerçekleştirildiği
zamanlarda söz konusu Sporcunun kendi Kayıtlı Doping Kontrolü Havuzunda bulunduğu Dopingle Mücadele
Komisyonu tarafından iddia edilmiş olması durumunda, Dopingle Mücadele Komisyonu söz konusu Sporcu
aleyhinde Dopingle Mücadele Kuralları 2.4 no’lu Madde kapsamında kovuşturmayı açmak için Yetkili Dopingle
Mücadele Kuruluşu olacaktır. Eğer durum farklıysa (örneğin, söz konusu Nerede Bulunduğu Bildirim Kusurları, üç
farklı Dopingle Mücadele Kuruluşu tarafından iddia edilmiş ise), söz konusu işlemler için Sorumlu olan Dopingle
Mücadele Kuruluşu, üçüncü Nerede Bulunduğu Bildirim Kusurunun gerçekleştirildiği tarihte Sporcunun dâhil
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olduğu Kayıtlı Doping Kontrolü Havuzu, kendisine ait olan Dopingle Mücadele Kuruluşu olacaktır. Sporcunun söz
konusu tarihte hem uluslararası hem de ulusal bir Kayıtlı Doping Kontrolü Havuzunda olması durumunda, bu
işlemler için Dopingle Mücadele Kuruluşu, Uluslararası Federasyon olacaktır.
[Madde 11.6.5(a) ile ilgili açıklama: Yetkili Dopingle Mücadele Kuruluşunun, iddia edilmiş olan diğer Nerede
Bulunduğu Bildirim Kusurlarından birini tespit etmiş olan herhangi Dopingle Mücadele Kuruluşundan,
Yetkili Dopingle Mücadele Kuruluşunun makul olarak talep edebileceği gibi, söz konusu daha önceki Nerede
Bulunduğu Bildirim Kusuru iddiasına ait kanıtın geçerliliğini değerlendirmek ve buna dayanarak Dopingle
Mücadele Kuralları 2.4 no’lu Madde kapsamında kovuşturmayı açmak için, söz konusu Nerede Bulunduğu
Bildirim Kusuru iddiası hakkında bilgi almaya hakkı vardır. Eğer Yetkili Dopingle Mücadele Kuruluşu iyi niyet
çerçevesinde söz konusu Nerede Bulunduğu Bildirim Kusuru (Kusurları) iddiası ile ilgili olan kanıtın,
Dopingle Mücadele Kuralları 2.4 no’lu Madde kapsamında yürütülecek olan kovuşturmayı desteklemek için
yetersiz bulursa, bu durumda kovuşturmayı söz konusu Nerede Bulunduğu Bildirim Kusuruna (Kusurlarına)
dayalı olarak açmayı reddedebilir. Dopingle Mücadele Komisyonu tarafından, daha önce açıklanmış olan,
Nerede Bulunduğu Bildirim Kusurunun yeterli kanıt olmaması nedeniyle dikkate alınmaması kararı, diğer
Dopingle Mücadele Kuruluşlarına ve Dünya Dopingle Mücadele Ajansına (WADA) bildirilecek, Dünya
Dopingle Mücadele Ajansının (WADA) Dopingle Mücadele Kuralları 13 no’lu Madde kapsamında itiraz hakkı
saklı kalmak kaydıyla uygulanacak ve söz konusu Sporcu aleyhinde iddia edilmiş olan diğer Nerede
Bulunduğu Bildirim Kusurlarını hiç bir koşulda etkilemeyecektir.]
b.

Dopingle Mücadele Komisyonunun, Dünya Dopingle Mücadele Ajansının (WADA) herhangi bir 18-aylık dönemde
Sporcu hakkında üçüncü Nerede Bulunduğu Bildirim Kusuru iddiası hakkında bildirimi teslim almasından itibaren
30 (otuz) gün içinde Dopingle Mücadele Kuralları 2.4 no’lu Madde kapsamında Sporcu aleyhinde kovuşturma
açmayı ihmal etmesi durumunda, Dopingle Mücadele Komisyonu, Dopingle Mücadele Kuralları 13 no’lu Maddede
(özellikle 13.2 no’lu Madde) açıklanmış olan itiraz hakkının başlatılması gerekçesiyle, herhangi bir dopingle
mücadele kuralının ihlal edilmediğine karar vermiş sayılacaktır.
[Madde 11.6.5(b) ile ilgili açıklama: Bu tip durumlarda, söz konusu Nerede Bulunduğu Bildirim Kusuru
(Kusurları) iddiasında bulunan Dopingle Mücadele Kuruluşları, yapılacak talep üzerine Dünya Dopingle
Mücadele Ajansının (WADA), söz konusu Nerede Bulunduğu Bildirim Kusuru (Kusurları) iddiası ile ilgili
kanıtların yeterliliğini değerlendirebilmesi ve (uygun gördüğü takdirde) Dopingle Mücadele Kuralları 13
no’lu Madde uyarınca itiraz edebilmesi amacıyla, söz konusu Nerede Bulunduğu Bildirim Kusuru (Kusurları)
iddiası hakkında daha fazla bilgi sağlayacaktır.]

11.6.6
Dopingle Mücadele Kuralları 2.4 no’lu Madde kapsamında bir dopingle mücadele kuralını ihlal ettiği iddia edilen
bir Sporcunun, Dopingle Mücadele Kuralları 8 no’lu Madde uyarınca, söz konusu iddianın bir oturumda kanıtlarıyla birlikte
kendisine açıklanması hakkına sahiptir. Sorgu heyeti, bir Nerede Bulunduğu Bildirim Kusuru için yapılmış olan bir açıklama ya
da diğer türlü şekillerde, sonuçların değerlendirilmesi sürecinde yapılmış olan herhangi bir tespit ile sınırlı kalmayacaktır.
Bunun yerine her Nerede Bulunduğu Bildirim Kusuru iddiasına ait zorunlu unsurların hepsini ortaya koymak için yürütülecek
kovuşturmanın yükü Dopingle Mücadele Komisyonunda olacaktır.
[Madde 11.6.6 ile ilgili açıklama: Bu talimattaki hiç bir şey, Dopingle Mücadele Komisyonunun, Sporcu adına bir
tartışmanın sonuçların değerlendirilmesinin daha önceki bir aşamasında başlatılabilecekken başlatılmamış olmasına
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dayanarak sorgu sırasında Sporcu adına başlatılmasına itiraz etmesini engelleme amacında değildir.

Dopingle Mücadele Kuralları 2.4 no’lu Madde kapsamında Sporcu aleyhinde bir kovuşturma açan Dopingle Mücadele
Komisyonu, Dopingle Mücadele Kuralları 7.5.2 no’lu Madde uyarınca kovuşturma süresince Sporcu üzerinde bir Geçici
olarak askıya alma uygulanıp uygulanmamasını da iyi niyet çerçevesinde değerlendirmelidir.
Sorgu heyeti bir (ya da iki) Nerede Bulunduğu Bildirim Kusuru iddiasının gerekli olan standartlara göre oluştuğuna, fakat
üçüncü Nerede Bulunduğu Bildirim Kusurunun oluşmamış olduğuna karar verirse, bu durumda Dopingle Mücadele
Kuralları 2.4 no’lu Madde kapsamında herhangi bir dopingle mücadele kuralının ihlalinin gerçekleşmemiş olduğu
sonucuna varılacaktır. Bununla birlikte eğer Sporcu, söz konusu 18-aylık dönem içinde başka bir (ya da iki) Nerede
Bulunduğu Bildirim Kusuru gerçekleştirirse, (Dopingle Mücadele Kuralları 3.2.3 no’lu Madde uyarınca) sorgu heyetinin
daha önceki kovuşturmalarda karar vermesi ile oluşmuş olan Nerede Bulunduğu Bildirim Kusurları ile Sporcu tarafından
sonradan gerçekleştirilmiş olan Nerede Bulunduğu Bildirim Kusurlarının birleşimine dayalı olarak yeni kovuşturma
açılabilir. Bir Sporcunun Dopingle Mücadele Kuralları 2.4 no’lu Madde kapsamında bir dopingle mücadele kuralını ihlal
etmesinin sonuçları aşağıdaki gibidir:
a. Dopingle Mücadele Kuralları 10.3.3 no’lu Madde (birinci ihlal) ya da Dopingle Mücadele Kuralları 10.7 no’lu
Madde (ikinci ihlal) uyarınca Cezai süre uygulaması; ve
b. Dopingle Mücadele Kuralları 10.8 no’lu Madde uyarınca, (eşitlik ilkesi aksi bir durum gerektirmediği sürece)
Sporcunun dopingle mücadele kuralını ihlal ettiği tarihten itibaren, uygulanmış olan Geçici Uzaklaştırmanın ya
da Cezai sürenin başlangıcına kadar geçen süre içinde almış olduğu bütün sonuçların iptal edilmesi ve bu süre
içinde almış olduğu her türlü madalyaların, puanların ve ödüllerin geri alınması dâhil, katlanacağı bütün
sonuçlarla birlikte, Diskalifiye edilmesi. Bu nedenlerden dolayı dopingle mücadele kuralının ihlali, üçüncü Nerede
Bulunduğu Bildirim Kusurunun, sorgu heyeti tarafından gerçekleştiğine karar verildiği tarihte gerçekleşmiş
sayılacaktır.
Bireysel olarak bir Sporcunun Dopingle Mücadele Kuralları 2.4 no’lu Madde kapsamında bir dopingle mücadele kuralını
ihlal etmesinin, ilişkili süre boyunca içinde oynamış olduğu herhangi bir takımın aldığı sonuçlar üzerinde etkisinin ne
olacağı, Dopingle Mücadele Kuralları 11 no’lu Madde uyarınca belirlenecektir.]
11.7

Dopingle Mücadele Komisyonu nun Nerede Bulunduğu Bildirim Sorumlulukları

11.7.1

Dopingle Mücadele Komisyonu, aşağıdaki hususlardan sorumludur:
Dopingle Mücadele Kuralları 14.3 no’lu ve 11.2 no’lu Maddeler uyarınca, ulusal Kayıtlı Doping Kontrolü Havuzuna
Sporcuları dâhil etmek için belirlemek ve zaman içinde belirlenmiş olan Sporcuların listesinin uygun şekilde revize
etmek;
Ulusal Kayıtlı Doping Kontrolü Havuzuna dâhil edilen her Sporcuya aşağıdaki hususları bildirmek:
i. Sporcunun ulusal Kayıtlı Doping Kontrolü Havuzuna dâhil edilmek için belirlenmiş olduğu;
ii. Söz konusu şekilde ulusal Kayıtlı Doping Kontrolü Havuzuna dâhil edilmiş olmasından dolayı Sporcunun
uymak zorunda olduğu Nerede Bulunduğu bildirim gereklilikleri; ve
iii. Bu gerekliliklere uymadığı takdirde katlanması gerekecek olan potansiyel sonuçlar.
11.3.1 no’lu Madde uyarınca, hem Dopingle Mücadele Komisyonunun, hem de Uluslararası Federasyonun Kayıtlı
Doping Kontrolü Havuzlarına dâhil edilmiş olan Sporcuların Nerede Bulunduğu Bildirimlerinin teslim alınması
sorumluluğunun hangisinde olacağı konusunda Uluslararası Federasyon ile anlaşmak;

a.

b.

c.
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d.

Ulusal Kayıtlı Doping Kontrolü Havuzuna dâhil edilmiş olan Sporcular tarafından yapılmış olan Nerede
Bulunduğu Bildirimlerinin teslim alınması, muhafaza edilmesi ve paylaşılması için ve kolayca uygulanabilir olan
ve tercihen internet üzerinden çalışacak (bilginin kimin tarafından ve ne zaman girildiğini belirleyebilecek) ya da
en azından faks, e-posta ve/veya kısa mesaj yoluyla çalışan:
i. söz konusu bilginin (ideal olarak ADAMS ya da benzer işleve ve güvenliğe sahip olan merkezi veritabanı
sistemleri üzerinde) emniyetli ve güvenli bir şekilde saklandığı;
ii. söz konusu bilgiye, (A) sadece bilmesi gereken Kişiler bazında ve Dopingle Mücadele Komisyonu adına
hareket eden yetkili Kişiler; (B) Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA); ve (C) Dopingle Mücadele
Kuralları 14.3 no’lu Madde uyarınca söz konusu Sporcu (Sporcular) üzerinde Doping Kontrolü yapma
yetkisine sahip olan diğer Dopingle Mücadele Kuruluşları tarafından ulaşılabileceği; ve
iii. söz konusu bilginin her zaman katı bir güvenlik altında muhafaza edildiği, yalnızca Dopingle Mücadele
Komisyonu tarafından planlama, koordinasyon ve Doping Kontrolü yapmak amacıyla kullanıldığı ve artık
gerekmediği zaman da ilişkili güvenlik gerekliliklerine uygun olarak imha edildiği;
bir sistem kurmak;

e.

11.6 no’lu Madde uyarınca:
i.

ii.

ulusal Kayıtlı Doping Kontrolü Havuzunda bulunan bir Sporcu tarafından (Sporcunun aynı zamanda
Uluslararası Federasyona ait olan uluslararası Kayıtlı Doping Kontrolü Havuzunda bulunmadığı ve
Nerede Bulunduğu Bildirimini aynı Uluslararası Federasyona yapmadığı sürece, ki bu durumda Sporcu
tarafından gerçekleştirilen herhangi bir görünür Bildirim Kusuru ile ilgili olarak sonuçların
değerlendirilmesini söz konusu Uluslararası Federasyon yürütecektir) herhangi bir görünür Bildirim
Kusuru gerçekleştirilmesi; ve
söz konusu Sporcu üzerinde Dopingle Mücadele Komisyonu adına başarısız bir Doping Kontrolü girişimi
yapılması durumunda, söz konusu Sporcu hakkında görünür bir Kaçırılan Doping Kontrolü kaydı
yapılması;

durumlarında sonuçların değerlendirilmesinin yürütülmesi;
f.

11.6.5(a) no’lu Maddede belirlenmiş olan koşullarda, Dopingle Mücadele Kuralları 2.4 no’lu Madde kapsamında
Sporcu hakkında disiplin kovuşturması başlatılması.

11.7.2
11.7.1 no’lu Madde ile birlikte Dopingle Mücadele Komisyonu, 11.7.1 no’lu Maddede belirtilmiş olan
sorumluluklardan bazılarını ya da hepsini bir Ulusal Federasyona devredebilir;
11.7.3
11.7.2 no’lu Madde uyarınca devredilmiş olan belirli sorumluluklara ilave olarak, bir Ulusal Federasyon,
kendisinin yetkisi altında bulunan Sporculardan Nerede Bulunduğu Bildirimlerinin teslim alınması için söz konusu gerekçe için
kendi kurallarında özel hükümler oluşturmak dâhil (fakat bununla sınırlı kalmaksızın) elinden gelen en iyi şekilde Dopingle
Mücadele Komisyonuna yardımcı olacaktır.
11.7.4
Bir Kayıtlı Doping Kontrolü Havuzuna dâhil edilmiş olan bir Sporcu üzerinde Doping Kontrolü yapma yetkisine
sahip Dopingle Mücadele Komisyonu (Bkz: Dopingle Mücadele Kuralları 15 no’lu Madde):
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a.

b.

c.

söz konusu Sporcunun kendi Uluslararası Federasyonuna ya da Dopingle Mücadele Komisyonuna yapmış olduğu
Nerede Bulunduğu Bildirimine, Dopingle Mücadele Kuralları 14.3 no’lu Madde uyarınca söz konusu Doping
Kontrolünün yapılmasında kullanılmak üzere, aşağıdaki koşulların sağlanması kaydıyla ulaşabilir:
i. söz konusu bilginin, sadece bilinmesi gerektiği esasına dayalı olarak Dopingle Mücadele Komisyonu adına
hareket eden yetkili Kişilerce erişimini, her zaman güvenlik altında muhafaza edilmesini, yalnızca
planlama, koordinasyon ve Doping Kontrolü yapılması gerekçeleri ile kullanılmasını ve artık gerekli
olmadığı hallerde ilişkili güvenlik gereklilikleri uyarınca imha edilmesini sağlayacak; ve
ii. Dopingle Mücadele Kuralları 15.2 no’lu Madde uyarınca, birleşik Doping Kontrolü işleminin etkinliğini en
üst düzeye çıkartabilmek ve Sporculara gereksiz yere üst üste Doping Kontrolü yapılmasını engellemek
için, diğer Dopingle Mücadele Kuruluşlarının Örnek Alım faaliyetleri ile kendi Örnek Alım faaliyetlerinin
koordine edilmesi gerekliliğine uyacaktır
Sporcu üzerinde Doping Kontrolü yapmakla görevlendirilen Doping Kontrol Görevlisine, en son yapılmış Nerede
Bulunduğu Bildiriminden bilgi sağlamalı, 11.4.3(d) no’lu Madde uyarınca Doping Kontrol Görevlisini Sporcunun
yerini belirleme girişimine nasıl başlayacağı konusunda bilgilendirmelidir;
11.6.3 no’lu Madde uyarınca Sporcu üzerinde Doping Kontrolü girişimi sonucu gerçekleşen herhangi bir görünür
Kaçırılan Doping Kontrolü ile ilişkili olarak sonuçların değerlendirilmesini yürütmelidir;
[11.7.6(c) ile ilgili açıklama: Dopingle Mücadele Komisyonunun, söz konusu Doping Kontrolü girişiminin
diğer bir Dopingle Mücadele Kuruluşu ile anlaşarak yapması durumunda, söz konusu anlaşma ile, Doping
Kontrolü girişiminin sonucu olarak gerçekleşen herhangi bir görünür Kaçırılan Doping Kontrolü ile ilişkili
olarak sonuçların değerlendirilmesinin talebi yapmış olan Dopingle Mücadele Kuruluşu tarafından
yürütüleceği belirlenebilir.]

d.
e.

11.4.3(h) no’lu Madde uyarınca söz konusu Sporcu için yapılmış olan başarısız girişimleri, Dopingle Mücadele
Komisyonuna derhal raporlayacaktır; ve
Yetkili Dopingle Mücadele Kuruluşu ve/veya Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) ile, herhangi bir disiplin ya
da ilgili kovuşturma ile ilgili olarak, her türlü ileri bilginin verilmesi ve tanığın bildirilmesi ve/veya kanıtlar için
talep edilen şekilde belgelerin sağlanması dâhil, söz konusu Nerede Bulunduğu Bildirim Kusuruna dayalı olarak
başlatılan herhangi bir kovuşturmayı takip etmesi ve herhangi bir Nerede Bulunduğu Bildirim Kusurunu
soruşturması ile ilişkili olan, suçlamanın dayandırılmış olduğu kendi bilgisi dâhilindeki her türlü unsuru
paylaşarak, makul şekilde arzu edilen ölçüde işbirliği yapacaktır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: EKLER
Ek – A – Olası bir Uygunsuzluğun soruşturulması
A.1
Amaç
Bir Uygunsuzluğun tespit edilebileceği Örnek Alınması İşlemi’nin öncesinde, sırasında ya da sonrasında ortaya çıkmış olan her
türlü unsurun değerlendirilmesini, belgelenmesini ve buna göre hareket edilmesini sağlamak.
A.2
Kapsam
Olası bir Uygunsuzluğun soruşturulması, Dopingle Mücadele Komisyonunun ya da bir Doping Kontrol Görevlisinin olası bir
Uygunsuzluğu fark etmesi ile başlar ve Dopingle Mücadele Komisyonunun, kendi yürüttüğü soruşturmanın sonuçlarına dayalı
olarak uygun takibatını yapması ile biter.
A.3
A.3.1

Sorumluluk
Dopingle Mücadele Komisyonu:
a) Olası bir Uygunsuzluk ile ilişkili olarak soruşturmanın, mevcut bütün ilgili bilgilere ve belgelere dayalı
olarak başlatılmasını;
b) Olası Uygunsuzluk hakkında Sporcunun ya da diğer Kişilerin/kurumların yazılı olarak bilgilendirilmesini
ve yanıt verme hakkının tanınmasını;
c) Değerlendirme sürecinin belgelendirilmesini; ve
d) Nihai tespitin, Dopingle Mücadele Kuralları uyarınca diğer Dopingle Mücadele Kuruluşlarının bilgisine
sunulmasını,
sağlamaktan sorumludur.

A.3.2 Doping Kontrol Görevlisi:
a) Olası bir Uygunsuzluğun sonuçları hakkında Sporcuyu ya da diğer Kişileri/kurumları bilgilendirmekten;
b) Mümkün olan durumlarda Sporcunun Örnek Alınması İşlemini tamamlamaktan;
c) Her türlü olası Uygunsuzluk hakkında ayrıntılı yazılı bir rapor olarak vermekten,
sorumludur.
A.3.3

Örnek Alım Görevlisi :
a) Olası bir Uygunsuzluğun sonuçları hakkında Sporcuyu ya da diğer Kişileri/kurumları bilgilendirmekten;
b) Her türlü olası Uygunsuzluğu Doping Kontrol Görevlisine rapor etmekten
sorumludur.

A.4
Gereklilikler
A.4.1
Her türlü potansiyel Uygunsuzluk, Doping Kontrol Görevlisi tarafından rapor edilecek ve/veya Dopingle
Mücadele Komisyonu tarafından mümkün olan ilk fırsatta araştırılacaktır.
A.4.2
Dopingle Mücadele Komisyonunun potansiyel bir Uygunsuzluk oluştuğunu tespit etmesi durumunda, Sporcu
ya da üçüncü Kişiler/kurumlar:
a) Olası sonuçlar hakkında; ve
b) Potansiyel bir Uygunsuzluğun, Dopingle Mücadele Komisyonu tarafından soruşturulacağı ve uygun
takibat yapılacağı hakkında,
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Dopingle Mücadele Komisyonu
Doping Kontrolü Talimatı
23 Eylül 2011

49

yazılı olarak derhal bilgilendirilecektir.
A.4.3
Potansiyel Uygunsuzluk hakkında gerekli olan her türlü ilave bilgi, Sporcu ve üçüncü Kişiler/kurumlar dâhil
olmak üzere, tüm ilişkili kaynaklardan mümkün olan en kısa sürede temin edilecek ve kaydedilecektir.
A.4.4
Dopingle Mücadele Komisyonu, söz konusu potansiyel Uygunsuzluk hakkında yürüttüğü soruşturmanın
sonuçlarının, sonuçların değerlendirilmesi ve uygun olduğu durumda ileri planlama ve Hedefe Yönelik Doping Kontrolü
açılarından değerlendirilmesini sağlamak için bir sistem kuracaktır.
Ek B – Engelli Sporcu lar için değişiklikler
B.1
Amaç
Engelli Sporcuların mümkün olduğu takdirde, Örnek Alınması İşlemi ile ilgili olarak Örnek Alınması İşleminin bütünlüğünü
bozmadan, özel ihtiyaçlarının değerlendirilmesini sağlamak.
B.2
Kapsam
Değişikliklerin gerekli olup olmadığının tespiti, Örnek alımının engelli Sporcuları kapsadığı durumların tespit edilmesi ile
başlar ve gerekli ve mümkün olduğu durumlarda Örnek alımı işlemlerinde ve malzemelerinde değişiklik yapılması ile biter.
B.3
Sorumluluk
Dopingle Mücadele Komisyonu, mümkün olduğunda, Doping Kontrol Görevlisinin engelli bir Sporcu üzerinde Örnek Alınması
İşlemi yürütmek için gerekli olan her türlü bilgiye ve Örnek Alım Malzemesine sahip olmasını sağlamaktan sorumludur.
Doping Kontrol Görevlisi, Örnek alım işlemini yürütmekten sorumludur.
B.4
Gereklilikler
B.4.1
Engelli Sporcuların bilgilendirilmesi ve Örnek alım işlemlerinin tüm aşamaları, Sporcunun engelinden dolayı
herhangi bir değişiklik gerektirmediği sürece, standart bilgilendirme ve Örnek alım işlemlerine uygun olarak yürütülecektir.
B.4.2
Örnek alımı işleminin planlanmasında ya da ayarlanmasında, Dopingle Mücadele Komisyonu ve Doping
Kontrol Görevlisi, Örnek Alım Malzemesi ve tesisleri de dâhil olmak üzere, engelli Sporcular için standart bilgilendirme ve
Örnek alım işlemleri için herhangi bir değişiklik gerekip gerekmediğini değerlendireceklerdir.
B.4.3
Doping Kontrol Görevlisi mümkün olduğu takdirde ve koşulların gerektirmesi halinde, söz konusu yapılacak
değişiklikler, Örneğin kime ait olduğu bilgisini, güvenliğini ya da bütünlüğünü riske atmadığı sürece, değişiklik yapma
yetkisine sahip olacaktır. Söz konusu tüm değişiklikler belgelenecektir.
B.4.4
Zihinsel, fiziksel ya da duyusal bir engele sahip bir Sporcunun Örnek Alınması İşlemi sırasında, Sporcu
tarafından izin verilmesi ve Doping Kontrol Görevlisinin kabul etmesi halinde, Sporcunun temsilcisi ya da Örnek Alım Görevlisi
hazır bulunabilir.
B.4.5
Doping Kontrol Görevlisi, Örneğin kime ait olduğu, güvenliği ve bütünlüğü etkilenmediği sürece, gerekli
durumlarda Sporcunun Örnek vermesini sağlamak için alternatif Örnek Alım Malzemesinin ya da tesislerin kullanılabileceğine
karar verebilir.
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B.4.6
İdrar torbası ya da idrar toplama sistemleri kullanan Sporcuların, analiz için Örnek vermeden önce söz konusu
sistemlerde bulunan idrarlarını boşaltmaları gerekmektedir. Mümkün olduğu takdirde mevcut idrar torbası ya da idrar
toplama sistemi, yeni ve kullanılmamış bir idrar torbası ve sonda ile değiştirilmelidir.
B.4.7
Doping Kontrol Görevlisi, engelli Sporcular için yukarıda belirtilmiş olan her türlü geçerli uygulanabilir
değişiklikler dâhil standart Örnek alım işlemlerinde yapılan tüm değişiklikleri kaydedecektir.
Ek C – Reşit Olmayan Sporcu lar için değişiklikler
C.1
Amaç
Reşit Olmayan Sporcuların, Örneğin alınması ile ilişkili olarak, Örnek Alınması İşlemlerinin bütünlüğünü riske atmadan
ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak.
C.2
Kapsam
Değişikliklerin gerekli olup olmadığının tespiti, Örnek alımının Reşit Olmayan Sporcuları kapsadığı durumların tespit edilmesi
ile başlar ve gerekli ve mümkün olduğu durumlarda Örnek alımı işlemlerinde değişiklik yapılması ile biter.
C.3
Sorumluluk
Dopingle Mücadele Komisyonu, mümkün olduğunda, Doping Kontrol Görevlisinin Reşit Olmayan bir Sporcu üzerinde Örnek
Alınması İşlemi yürütmek için gerekli olan her türlü bilgiye sahip olmasını sağlamaktan sorumludur. Bu durum, bir Spor
Organizasyonunda Doping Kontrolü yapılacağı zaman gerekli hallerde ebeveyn izinlerinin alındığının teyit edilmesini de
kapsamaktadır.
C.4
Gereklilikler
C.4.1
Reşit Olmayan Sporcuların bilgilendirilmesi ve Örnek alım işlemlerinin tüm aşamaları, Sporcunun Reşit
Olmamasından dolayı herhangi bir değişiklik gerektirmediği sürece, standart bilgilendirme ve Örnek alım işlemlerine uygun
olarak yürütülecektir.
C.4.2
Örnek alımı işleminin planlanmasında ya da ayarlanmasında, Dopingle Mücadele Komisyonu ve Doping
Kontrol Görevlisi, Reşit Olmayan Sporcular için standart bilgilendirme ve Örnek alım işlemleri için herhangi bir değişiklik
gerekip gerekmediğini değerlendireceklerdir.
C.4.3
Doping Kontrol Görevlisi ve Dopingle Mücadele Komisyonu, mümkün olduğu takdirde ve koşulların
gerektirmesi halinde, söz konusu yapılacak değişiklikler, Örneğin kime ait olduğu bilgisini, güvenliğini ya da bütünlüğünü
riske atmadığı sürece değişiklik yapma yetkisine sahip olacaktır.
C.4.4
Reşit Olmayan Sporcuların, Örnek Alınması İşlemleri boyunca bir temsilci hazır bulunabilir. Temsilci, Reşit
Olmayan Sporcu tarafından talep edilmediği sürece idrar Örneğinin verilmesini göremez. Burada amaç, Doping Kontrol
Görevlisinin Örneğin alınması işleminin doğru şekilde yapıldığını gözlemlemesidir. Reşit Olmayan Sporcunun kabul etmemesi
durumunda bile, Dopingle Mücadele Komisyonu, Doping Kontrol Görevlisi ya da Eşlikçi, geçerli durumlarda, Sporcuya bildirim
yapılması ve/veya Sporcudan Örnek alınması sırasında üçüncü bir Kişinin hazır bulunması gerekip gerekmediğini
değerlendireceklerdir.
C.4.5

Reşit Olmayan Sporcular için Doping Kontrol Görevlisi, Örnek Alınması İşlemi sırasında Örnek Alım Görevlisine

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Dopingle Mücadele Komisyonu
Doping Kontrolü Talimatı
23 Eylül 2011

51

ek olarak, yani Örnek Alınması İşlemini gözlemlemek için (Reşit Olmayan Sporcunun Örneği vermesi sırasında Doping Kontrol
Görevlisini gözlemlemek için fakat Reşit Olmayan Sporcu tarafından talep edilmediği sürece Örneğin verilmesini doğrudan
gözlemlememek şartıyla) Reşit Olmayan Sporcunun temsilcisinin ve Reşit Olmayan Sporcunun Örneği vermesi sırasında
Doping Kontrol Görevlisini/Eşlikçiyi, gözlemlemek için fakat Reşit Olmayan Sporcu tarafından talep edilmediği sürece Örneğin
verilmesini doğrudan gözlemlememek şartıyla Doping Kontrol Görevlisinin/Eşlikçinin temsilcisinin hazır bulunması gibi,
kimlerin hazır bulunabileceğini belirler.
C.4.6
Reşit Olmayan Sporcunun, Örnek Alınması İşlemi sırasında bir temsilcinin hazır bulunmasını istememesi
durumunda, bu durum Doping Kontrol Görevlisi tarafından açıkça belgelenmelidir. Bu durum Doping Kontrolünü geçersiz
kılmaz fakat kaydedilmelidir. Reşit Olmayan Sporcunun bir temsilcinin hazır bulunmasını reddetmesi durumunda Doping
Kontrol Görevlisinin/Eşlikçinin temsilcisi hazır bulunmalıdır.
C.4.7
Reşit Olmayan Sporcunun, bir Kayıtlı Doping Kontrolü Havuzuna dâhil olması durumunda, tüm Müsabaka-Dışı
Doping Kontrolleri için tercih edilen yer, büyük olasılıkla yetişkin birisinin hazır bulunduğu, örneğin antrenmanların yapıldığı
yer olacaktır.
C.4.8
Reşit Olmayan bir Sporcunun Doping Kontrolü sırasında herhangi yetişkin birinin hazır bulunmaması
durumunda, Dopingle Mücadele Komisyonu uygun hareket tarzını belirleyecek ve Doping Kontrolünün devam etmesi amacıyla
bir yetişkin bulabilmesi için Sporcuya yardımcı olacaktır.
Ek D – İdrar Örnek lerinin alınması
D.1
Amaç
Sporcunun idrar Örneğinin:
a) Sporcunun ve Örnek Alım Görevlisinin sağlıklarının ve güvenliklerinin riske atılmaması amacıyla Örnek
alım işleminin sağlık düzenlemelerinde uluslararası olarak tanınmış standart önlemlerin ilgili prensipleri
ile tutarlılık göstermesini;
b) Örneğin Analiz için Uygun Özgül Ağırlığı ve Analiz için Uygun İdrar Miktarı karşılamasını sağlamak.
Örneğin bu gereklilikleri karşılamaması, Örneğin analiz için uygunluğunu geçersiz kılmaz. Örneğin analiz
için uygunluğuna, ilişkili laboratuar Dopingle Mücadele Komisyonuna danışarak karar verir.
c) Örneğin hiç bir şekilde manipüle edilmemesini, değiştirilmemesini, kirletilmemesini ya da başka
biçimlerde kurcalanmamasını;
d) Örneğin kime ait olduğunun açıkça ve doğru bir şekilde belirlenmesini; ve
e) Örneğin yapılacak bir müdahaleyi belli edecek bir kap içinde güvenli bir şekilde mühürlenmiş olmasını,
sağlayacak bir şekilde alınmasını sağlamak.
D.2
Kapsam
Bir idrar Örneğinin alınması işlemi, Sporcunun Örnek alım gereklilikleri konusunda bilgilendirilmesini sağlama ile başlar ve
Sporcunun Örnek Alınması İşleminin sonunda kalmış olan her türlü artan idrarın atılması ile biter.
D.3
Sorumluluk
Doping Kontrol Görevlisi, her Örneğin düzgün bir şekilde alınmasını, kime ait olduğunun belirlenmesini ve mühürlenmesini
sağlamaktan sorumludur.

Doping Kontrol Görevlisi/Eşlikçi, idrar Örneğinin verildiğini doğrudan gözlemlemekten sorumludur.
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D.4
Gereklilikler
D.4.1
Doping Kontrol Görevlisi, ‘Ek B – Engelli Sporcular için değişiklikler’ bölümünde belirtilen her türlü değişiklikler
dâhil olmak üzere Örnek Alınması İşleminin gerekliliklerinin Sporcuya bildirilmesini sağlayacaktır.
D.4.2
Doping Kontrol Görevlisi, Örnek alınması için Sporcuya uygun malzemeyi seçme hakkı tanınmasını
sağlayacaktır. Eğer engelli bir Sporcunun engel derecesi, ‘Ek B – Engelli Sporcular için değişiklikler bölümünde’ belirtildiği gibi
ilave ya da diğer malzeme kullanmasını gerektiriyorsa, Doping Kontrol Görevlisi kullanılacak söz konusu malzemenin Örneğin
kime ait olduğu bilgisini ya da bütünlüğünü etkilememesini sağlamak için malzemeyi inceleyecektir.
D.4.3

Doping Kontrol Görevlisi Sporcudan bir toplama kabı seçmesini isteyecektir.

D.4.4
Sporcunun bir toplama kabı ve idrar Örneğini doğrudan saklayacak diğer Örnek Alım Malzemelerini seçmesi
sırasında, Doping Kontrol Görevlisi Sporcudan, seçtiği bütün malzeme üzerindeki mühürlerin bozulmamış olduğunu ve
malzemenin kurcalanmamış olduğunu kontrol etmesini isteyecektir. Sporcunun mevcut malzemelerin hiç birinden tatmin
olmaması durumunda, bu durum Doping Kontrol Görevlisi tarafından kaydedilecektir.
Doping Kontrol Görevlisinin, mevcut malzemelerin hiç birisinin tatmin edici olmadığı konusunda Sporcu ile aynı fikirde olmaması
durumunda, Doping Kontrol Görevlisi, Sporcudan Örnek Alınması İşlemine devam etmesini isteyecektir.
Eğer Doping Kontrol Görevlisi mevcut malzemelerin hiç birisinin tatmin edici olmadığı konusunda Sporcu ile hemfikir olursa,
Doping Kontrol Görevlisi Sporcunun idrar Örneği alım işlemini durduracak ve bu durum Doping Kontrol Görevlisi tarafından
kaydedilecektir.
D.4.5
Sporcu, Örneğin mühürlenmesine kadar, ‘Ek B – Engelli Sporcular için değişiklikler’ bölümünde belirtildiği
şekilde Sporcunun engeli nedeniyle yardım gerekmediği sürece, toplama kabını ve verilmiş olan Örneği kontrolü altında
tutacaktır. İstisnai durumlarda, herhangi bir Sporcuya, Sporcu tarafından izin verilmesi ve Doping Kontrol Görevlisi tarafından
da kabul edilmesi durumunda Örnek Alınması İşlemi sırasında Sporcunun temsilcisi ya da Örnek Alım Görevlisi tarafından ilave
yardım sağlanabilir.
D.4.6
olacaktır.

Örneğin verilmesini gözlemleyen Doping Kontrol Görevlisi/Eşlikçi, Örneği veren Sporcu ile aynı cinsiyette

D.4.7
Doping Kontrol Görevlisi/Eşlikçi, mümkün olması halinde Örneğin verilmesi öncesinde Sporcunun ellerini
ayrıntılı bir şekilde yıkamasını sağlayacaktır.
D.4.8

Doping Kontrol Görevlisi/Eşlikçi ve Sporcu, Örneğin alınması için özel bir bölüme geçeceklerdir.

D.4.9
Doping Kontrol Görevlisi/Eşlikçi, Örneğin Sporcunun vücudunu terk etmesini açık bir şekilde görünmesini
sağlamalı ve Örneğin güvenli bir şekilde mühürlenmesine kadar Örneği gözlemlemeye devam etmelidir ve Doping Kontrol
Görevlisi/Eşlikçi, yazılı olarak tanıklığı kaydedecektir. Örneğin verilmesinin açık bir şekilde görülebilmesinin sağlanması için
Doping Kontrol Görevlisi/Eşlikçi, Sporcudan, Örnek verilmesinin açık bir şekilde görülmesini kısıtlayan giysilerini çıkartmasını
ya da uygun şekilde düzenlemesini isteyecektir. Örnek verildikten sonra, Doping Kontrol Görevlisi/Eşlikçi, Örneğin verilmesi
sırasında toplama kabında birikebilecek herhangi bir ilave miktarın Sporcu tarafından verilmemesini sağlayacaktır.
D.4.10

Doping Kontrol Görevlisi, Sporcunun gözü önünde Analiz için Uygun İdrar Miktarının verilmiş olduğunu
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onaylayacaktır.
D.4.11
İdrar miktarının yetersiz olduğu durumda, Doping Kontrol Görevlisi, ‘Ek F – İdrar Örnekleri – yetersiz miktar’
bölümünde belirtildiği şekilde, kısmi Örnek alımı işlemi yürütecektir.
D.4.12
Doping Kontrol Görevlisi Sporcudan, D.4.4 no’lu Madde uyarınca A ve B şişeleri içeren bir Örnek alım takımını
seçmesini isteyecektir.
D.4.13
Örnek alım takımının seçilmesinden sonra, Doping Kontrol Görevlisi ve Sporcu, bütün kod numaralarının
eşleştiğini ve bu kod numaralarının doğru bir şekilde Doping Kontrol Görevlisi tarafından kaydedildiğini kontrol edeceklerdir.
Eğer Sporcu ya da Doping Kontrol Görevlisi numaraların aynı olmadıklarını belirlerlerse, Doping Kontrol Görevlisi, D.4.4 no’lu
Madde uyarınca Sporcudan başka bir takımı seçmesini isteyecektir. Doping Kontrol Görevlisi bu hususu kaydedecektir.
D.4.14
Sporcu minimum Analiz için Uygun İdrar Miktarını (minimum 30 mL olacak şekilde) B şişesine ve idrarın geri
kalanını da (minimum 60 mL olacak şekilde) A şişesine boşaltacaktır. Eğer minimum Analiz için Uygun İdrar Miktarından daha
fazlası verilmişse, Doping Kontrol Görevlisi, Sporcunun A şişesini, söz konusu malzemenin üreticisinin tavsiye etmiş olduğu
kapasiteye kadar doldurmasını sağlayacaktır. Geride hala bir miktar idrar kalması durumunda da, Doping Kontrol Görevlisi,
Sporcunun B şişesini, söz konusu malzemenin üreticisinin tavsiye etmiş olduğu kapasiteye kadar doldurmasını sağlayacaktır.
Doping Kontrol Görevlisi Sporcudan toplama kabında az bir miktar idrar kalmasını sağlamasını isteyecektir. Bu, Doping
Kontrol Görevlisinin D.4.17 no’lu Madde uyarınca kalan idrarı test etmesini sağlamak için gereklidir.
D.4.15
İdrar sadece D.4.14 no’lu Madde uyarınca A ve B şişelerinin her ikisinin de dolmuş olması ve D.4.17 no’lu
Madde uyarınca kalan idrarın test edilmiş olması durumunda atılacaktır. Analiz için Uygun İdrar Miktarı mutlak minimum
olarak gözlenecektir.
D.4.16
Sporcu, Doping Kontrol Görevlisi tarafından verilen talimat uyarınca şişeleri mühürleyecektir. Doping Kontrol
Görevlisi, Sporcunun gözü önünde şişelerin düzgün bir şekilde mühürlenmiş olduğunu kontrol edecektir.
D.4.17
Doping Kontrol Görevlisi Örneğin Analiz için Uygun Özgül Ağırlığa sahip olup olmadığını belirlemek için
toplama kabındaki kalan idrarı test edecektir. Eğer Doping Kontrol Görevlisinin okuduğu göstergeler Örneğin Analiz için
Uygun Özgül Ağırlığa sahip olmadığını gösteriyorsa, bu durumda Doping Kontrol Görevlisi Analiz için Uygun Özgül Ağırlık için,
Ek G (Analiz için Uygun Özgül Ağırlık için gereklilikleri karşılamayan idrar Örnekleri) bölümünü takip edecektir.
D.4.18
Doping Kontrol Görevlisi Sporcuya, analiz için test edilmeyecek olan her türlü kalan idrarın kendi gözü önünde
atılmasını talep etme seçeneği verilmesini sağlayacaktır.
Ek E – Kan Örnek lerinin alınması
E.1
Amaç
Sporcunun kan Örneğinin:
a) Sporcunun ve Örnek Alım Görevlisinin sağlıklarının ve güvenliklerinin riske atılmamasını;
b) Örneğin ilişkili analitik yönergelere uygun miktarda ve kalitede olmasını;
c) Örneğin hiç bir şekilde manipüle edilmemesini, değiştirilmemesini, kirletilmemesini ya da başka
biçimlerde kurcalanmamasını;
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d) Örneğin kime ait olduğunun açıkça ve doğru bir şekilde belirlenmesini; ve
e) Örneğin güvenli bir şekilde mühürlenmiş olmasını,
sağlayacak bir şekilde alınmasını sağlamak.
E.2
Kapsam
Bir kan Örneğinin alınması işlemi, Sporcunun Örnek alım gereklilikleri konusunda bilgilendirilmesi ile başlar ve Örneğin Dünya
Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) tarafından akredite edilmiş ya da mümkün olmadığı durumlarda Dünya Dopingle Mücadele
Ajansı (WADA) tarafından onaylanmış bir laboratuarda analiz edilmesi için gönderilmesinden önce düzgün bir şekilde
depolanması ile biter.
E.3
E.3.1

Sorumluluk
Doping Kontrol Görevlisi:
Her Örneğin düzgün bir şekilde alınmasını, kime ait olduğunun belirlenmesini ve mühürlenmesini; ve
Bütün Örneklerin ilişkili analitik yönergelere uygun olarak düzgün bir şekilde saklanmasını ve gönderilmesini,
sağlamaktan sorumludur.

E.3.2
Kan Alma Görevlisi kan Örneğinin alınmasından, Örneğin verilmesi sırasında ilgili soruları yanıtlamaktan ve
Örnek Alınması İşleminin tamamlanması için gerekli olmayan kullanılmış kan Örnek malzemelerinin düzgün şekilde imha
edilmesinden sorumludur.
E.4
Gereklilikler
E.4.1
Kan ile ilgili olan işlemler, bölgesel standartları ve sağlık düzenlemelerindeki önlemlerle ilgili olarak mevzuat
gereklilikleri ile tutarlı olacaktır.
E.4.2
Kan Örnek Alım Malzemesi (a) kan profilini belirleme maksadıyla tek bir kan Örnek tüpünden; ya da (b) kan
analizi için hem bir A hem de bir B Örnek tüpünden; ya da (c) ilişkili laboratuar tarafından belirtilmiş başka bir şekilde
oluşmaktadır.
E.4.3
Doping Kontrol Görevlisi, ’Ek B – Engelli Sporcular için değişiklikler’ bölümünde belirtilen her türlü değişiklikler
de dâhil olmak üzere Örnek alınması gerekliliklerinin Sporcuya bildirilmesini sağlayacaktır.
E.4.4

D.4.8

Doping Kontrol Görevlisi/Eşlikçi ve Sporcu, Örneğin verileceği bir bölüme geçeceklerdir.

E.4.5
Doping Kontrol Görevlisi Sporcunun Örneği vermesinden önce en az 10 dakika boyunca rahat bir pozisyonda
olmasını sağlamak dâhil rahat bir ortam sunulmasını sağlayacaktır.
E.4.6
Doping Kontrol Görevlisi Sporcudan, Örnek alınması için gerekli olan Örnek alım takımı (takımları) seçmesini
ve seçilen malzemenin kurcalanmamış ve mühürlerin bozulmamış olduğunu kontrol etmesini isteyecektir. Sporcunun seçilmiş
olan Örnek takımından memnun kalmaması durumunda, diğer bir takımı seçebilir. Eğer Sporcu mevcut Örnek takımlarının
hiçbirinden memnun kalmazsa ve başka bir takım da mevcut değilse, bu durum Doping Kontrol Görevlisi tarafından
kaydedilecektir.
Doping Kontrol Görevlisi, mevcut malzemelerin hiç birisinin tatmin edici olmadığı konusunda Sporcu ile aynı fikirde değilse,
Doping Kontrol Görevlisi, Sporcudan Örnek Alınması İşlemine devam etmesini isteyecektir.
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Eğer Doping Kontrol Görevlisi mevcut Örnek alım takımlarının hiç birisinin tatmin edici olmadığı konusunda Sporcu ile
hemfikir olursa, Doping Kontrol Görevlisi Sporcunun kan Örneği alım işlemini durduracak ve bu durum Doping Kontrol
Görevlisi tarafından kaydedilecektir.
E.4.7
Örnek alım takımının seçilmesinden sonra, Doping Kontrol Görevlisi ve Sporcu, bütün kod numaralarının
eşleştiğini ve bu kod numaralarının doğru bir şekilde Doping Kontrol Görevlisi tarafından kaydedildiğini kontrol edeceklerdir.
Eğer Sporcu ve Doping Kontrol Görevlisi numaraların aynı olmadıklarını belirlerlerse, Doping Kontrol Görevlisi, Sporcudan
başka bir takımı seçmesini isteyecektir. Doping Kontrol Görevlisi bu hususu kaydedecektir.
E.4.8
Kan Alma Görevlisi, Sporcunun kendisini ya da performansını kötü yönde etkilemeyecek bir bölgede deriyi
steril bir dezenfektan bir mendil ya da pamukla temizleyecek ve gerekliyse bir turnike uygulayacaktır. Kan Alma Görevlisi kan
Örneğini yüzeydeki bir damardan bir tüpün içine alacaktır. Eğer turnike uygulanmışsa, iğnenin damara girmesinin hemen
ardından turnike kaldırılacaktır.
E.4.9

Alınan kan, yapılacak olan Örnek analizi ile ilişkili analitik gereklilikleri karşılayacak miktarda olacaktır.

E.4.10
Birinci denemede Sporcudan alınabilen kan miktarı yetersiz olursa, Kan Alma Görevlisi işlemi tekrarlayacaktır.
En fazla üç adet deneme yapılabilir. Bütün yapılan denemelerin başarısız olması durumunda, Kan Alma Görevlisi, Doping
Kontrol Görevlisini bilgilendirecektir. Doping Kontrol Görevlisi kan Örneği alımını durduracak ve bu durumu ve alım işleminin
durdurulmasının nedenlerini kaydedecektir.
E.4.11

Kan Alma Görevlisi, iğnenin damara giriş yerine (yerlerine) bir tampon uygulayacaktır.

E.4.12
Kan Alma Görevlisi, Örnek Alınması İşleminin tamamlanması için gerekli olmayan kullanılmış Örnek
malzemesini, kan işlemleri için gerekli olan yerel standartlar uyarınca imha edecektir.
E.4.13
Eğer Örnek bulunulan yerde santrifüj ya da serumun ayrılması gibi daha fazla işlem gerektiriyorsa, Sporcu
Örneğin güvenli şekilde yapılacak bir müdahaleyi belli edecek malzeme içine konulduğunu ve son mührün de uygulandığını
gözlemlemek için kalacaktır.
E.4.14
Sporcu kendi Örneğini, Doping Kontrol Görevlisi tarafından gösterilen şekilde Örnek toplama malzemesine
koyarak mühürleyecektir. Doping Kontrol Görevlisi Sporcunun gözü önünde mührün sağlam bir şekilde uygulandığını kontrol
edecektir.
E.4.15
Mühürlenmiş olan Örnek, Doping Kontrol Odasından, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) tarafından
akredite edilmiş ya da mümkün olmadığı durumlarda Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) tarafından onaylanmış bir
laboratuara gönderilmesinin öncesine kadar bütünlüğünü, kime ait olduğu bilgisini ve güvenliğini koruyan bir şekilde
saklanacaktır.
Ek F – İdrar Örnek leri – Yetersiz miktar
F.1
Amaç
Analiz için Uygun İdrar Miktarının sağlanamadığı bir durumda, uygun işlemlerin takip edilmesini sağlamak.
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F.2
Kapsam
Söz konusu işlem, Sporcunun kendisinden alınmış olan Örneğin Analiz için Uygun İdrar Miktarında olmadığı yönünde
bilgilendirilmesi ile başlar ve yeterli miktarda Örneğin alınması ile biter.
F.3
Sorumluluk
Doping Kontrol Görevlisi Örnek miktarının yeterli olmadığını açıklamaktan ve yeterli miktarda birleşik Örnek elde edebilmek
için ilave Örneğin (Örneklerin) alınmasından sorumludur.
F.4
Gereklilikler
F.4.1
Eğer alınmış olan Örnek yetersiz miktardaysa, Doping Kontrol Görevlisi, Sporcuyu Analiz için Uygun İdrar
Miktarı gerekliliklerini karşılayabilmek için yeniden bir Örneğin alınacağı konusunda bilgilendirir.
F.4.2
isteyecektir.

Doping Kontrol Görevlisi, Sporcudan D.4.4 no’lu Madde uyarınca kısmi Örnek Alım Malzemesi seçmesini

F.4.3
Bundan sonra Doping Kontrol Görevlisi, Sporcudan söz konusu malzemeyi açmasını, yetersiz miktardaki Örneği
kaba boşaltmasını ve Doping Kontrol Görevlisinin talimatına uygun olarak kabı mühürlemesini isteyecektir. Doping Kontrol
Görevlisi, Sporcunun gözü önünde kabın uygun şekilde mühürlendiği kontrol edecektir.
F.4.4
Doping Kontrol Görevlisi ve Sporcu, malzemenin kod numarasının ve yetersiz olan Örneğin miktarının ve kime
ait olduğunun, Doping Kontrol Görevlisi tarafından doğru olarak kaydedildiği kontrol edeceklerdir.
F.4.5
İlave Örnek vermek için beklerken, Sporcu devamlı surette gözlem altında tutulacak ve sıvı alma fırsatı
tanınacaktır.
F.4.6
Sporcunun ilave Örnek vermeye hazır olduğu zaman, Örnek alım işlemleri, ilk baştaki ve alınacak ilave Örneğin
(Örneklerin) birbirine eklenmesi ile yeterli miktarda idrar elde edilene kadar ‘Ek D – İdrar Örneklerinin alınması’ bölümünde
açıklandığı şekilde tekrar edilecektir.
F.4.7 Doping Kontrol Görevlisi, Analiz için Uygun İdrar Miktarı gerekliliklerinin karşılandığı konusunda ikna olduğu zaman,
Doping Kontrol Görevlisi ve Sporcu daha önceden verilmiş olan yetersiz miktardaki Örneği (Örnekleri) içeren kısmi Örnek kabı
(kapları) üzerindeki mührün (mühürlerin) bütünlüğünü kontrol edeceklerdir. Mührün (mühürlerin) bütünlüğündeki her türlü
Uygunsuzluk Doping Kontrol Görevlisi tarafından kaydedilecek ve ‘Ek A – Olası bir Uygunsuzluğun Soruşturulması’ bölümüne
göre soruşturulacaktır.
F.4.8
Bundan sonra Doping Kontrol Görevlisi, Sporcudan, mührü (mühürleri) kırmasını ve minimum olarak Analiz
için Uygun İdrar Miktarı gerekliliği karşılanana kadar ilk alınmış olan Örneğe, daha sonradan alınmış olan ilave Örneklerin
eklenmesi için Örnekleri birleştirmesini isteyecektir.
F.4.9
Doping Kontrol Görevlisi ve Sporcu, D.4.12 no’lu ya da D.4.14 no’lu Maddelere göre uygun şekilde işleme
devam edeceklerdir.
F.4.10

Doping Kontrol Görevlisi, Analiz için Uygun Özgül Ağırlık gerekliliklerini karşılamasını sağlamak için kalan
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idrarı kontrol edecektir.
F.4.11
İdrar sadece D.4.14 no’lu Madde uyarınca A ve B şişelerinin her ikisinin de dolmuş olması durumunda
atılacaktır.
Analiz için Uygun İdrar Miktarı, mutlak minimum olarak gözlenecektir.
Ek G – Analiz için Uygun Özgül Ağırlık gerekliliklerini karşılamayan idrar Örnek leri
G.1
Amaç
Alınmış olan idrar Örneğinin Analiz için Uygun Özgül Ağırlık gerekliliklerini karşılamaması durumunda, uygun işlemlerin takip
edilmesini sağlamak.
G.2
Kapsam
Söz konusu işlem, Sporcunun Doping Kontrol Görevlisi tarafından kendisinden daha fazla Örneğin alınması gerektiği yönünde
bilgilendirilmesi ile başlar ve Analiz için Uygun Özgül Ağırlık gerekliliklerini karşılayan Örneğin alınması ya da gerekli hallerde
Dopingle Mücadele Komisyonu tarafından takibat yapılması ile biter.
G.3
Sorumluluk
Dopingle Mücadele Komisyonu, uygun Örneğin alınmasını sağlamak için işlemleri oluşturmaktan sorumludur. Eğer alınmış
olan ilk Örnek, Analiz için Uygun Özgül Ağırlık gerekliliklerini karşılamıyorsa, uygun Örnek alınana kadar Doping Kontrol
Görevlisi ilave Örneklerin alınmasından sorumludur.
G.4
Gereklilikler
G.4.1
Doping Kontrol Görevlisi, Analiz için Uygun Özgül Ağırlık gerekliliklerinin karşılanmamış olduğunu
belirleyecektir.
G.4.2

Doping Kontrol Görevlisi, Sporcuyu daha fazla Örnek vermesi gerektiği konusunda bilgilendirecektir.

G.4.3

İlave Örnekleri vermek için beklerken, Sporcu devamlı gözetim altında tutulacaktır.

G.4.4
Sporcu aşırı miktarda susuz kalmaması için teşvik edilecektir, ki söz konusu susuzluk uygun Örneğin
üretilmesini geciktirebilir.
G.4.5
Sporcu ilave Örnek verebileceği zaman, Doping Kontrol Görevlisi ‘Ek D – İdrar Örneklerinin alınması’
bölümünde açıklandığı şekilde Örnek alımı için işlemleri tekrarlayacaktır.
G.4.6
Doping Kontrol Görevlisi, Analiz için Uygun Özgül Ağırlık gerekliliklerin karşılanmasına kadar ya da Doping
Kontrol Görevlisinin, lojistik nedenlerden dolayı Örnek Alınması İşlemine devam edilmesinin olanaksız olmasına yol açan
istisnai koşulların oluştuğunu belirlemesine kadar ilave Örnek almaya devam etmelidir. Söz konusu istisnai koşullar, gereğine
uygun şekilde Doping Kontrol Görevlisi tarafından kaydedilecektir.
[G.4.6 ile ilgili açıklama: Analiz için Uygun Özgül Ağırlığa sahip Örnek sağlamak Sporcunun sorumluluğundadır. Eğer ilk
verdiği Örnek çok seyrek ise, daha fazla sıvı almaması ve bundan dolayı Analiz için Uygun Özgül Ağırlığa sahip Örnek
sağlayana kadar mümkün olduğu kadar herhangi bir sıvı alımından kaçınması gereklidir. Doping Kontrol Görevlisi, söz
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konusu Örneğin alınmasına kadar beklemelidir. Dopingle Mücadele Komisyonu, Örnek Alınması İşlemine devam etmeyi
olanaksız kılan istisnai koşulların oluşup oluşmadığını belirlemek için Doping Kontrol Görevlisi tarafından takip edilecek
bir yönetmelik hazırlamalıdır.]
G.4.7
Doping Kontrol Görevlisi, alınmış olan Örneklerin tek bir Sporcuya ait olduğunu ve Örneklerin veriliş sırasını
kaydedecektir.
G.4.8

Doping Kontrol Görevlisi bundan sonra D.4.16 no’lu Madde uyarınca Örnek Alınması İşlemine devam edecektir.

G.4.9
Sporcunun vermiş olduğu Örneklerin hiç birisinin Analiz için Uygun Özgül Ağırlık gerekliliklerini karşılamadığı
belirlenirse ve Doping Kontrol Görevlisi, lojistik nedenlerden dolayı Örnek Alınması İşlemine devam edilmesinin olanaksız
olmasına yol açan istisnai koşulların oluştuğunu belirlerse, Doping Kontrol Görevlisi Örnek Alınması İşlemini sonlandırabilir.
Söz konusu durumlarda, uygun olması halinde Dopingle Mücadele Komisyonu olası bir dopingle mücadele kuralının ihlalini
soruşturabilir.
G.4.10
Doping Kontrol Görevlisi, Analiz için Uygun Özgül Ağırlık gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığına
bakmaksızın alınmış olan bütün Örnekleri analiz için laboratuara gönderecektir.
G.4.11

Laboratuar, Dopingle Mücadele Komisyonu ile birlikte hangi Örneklerin analiz edileceğini belirleyecektir.

Ek H – Örnek Alımı Görevlisinin Gereklilikleri
H.1
Amaç
Örnek Alım Görevlisinin, herhangi bir çıkar çatışması olmamasını ve Örnek Alınması İşleminin yürütülmesi için yeterli
niteliklere ve deneyime sahip olmasını sağlamak.
H.2
Kapsam
Örnek Alım Görevlisi gereklilikleri, Örnek Alım Görevlisi için zorunlu olan yeterliliklerin oluşturulması ile başlar ve
tanımlanabilir belgelendirme işleminin tamamlanması ile biter.
H.3
Sorumluluk
Dopingle Mücadele Komisyonu, bu Ek H’de tanımlanan bütün faaliyetlerden sorumludur.
H.4
Gereklilikler – Yeterlilikler ve Eğitim
H.4.1
Dopingle Mücadele Komisyonu, Doping Kontrol Görevlisi, Eşlikçi ve Kan Alma Görevlisi pozisyonları için gerekli
olan yeterlilik ve nitelik koşullarını belirleyecektir. Dopingle Mücadele Komisyonu bütün Örnek Alım Görevlisi için ilişkili
sorumluluklarını özetleyen görev bildirimleri geliştirecektir. Asgari olarak:
a) Örnek Alım Görevlisi Reşit Olmayan Kişilerden oluşmayacaktır.
b) Kan Alma Görevlileri, damardan kan alma işlemini yapmak için gerekli olan yeterli niteliklere ve
uygulama becerilerine sahip olacaklardır.
H.4.2
Dopingle Mücadele Komisyonu, bir oturumda Örnek verebilecek herhangi bir Sporcudan alınan Örneğin,
alınmasını ya da test edilmesinin sonuçları üzerinde çıkarı olan Örnek Alım Görevlisinin, söz konusu Örnek Alınması İşleminde
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görev almamasını sağlayacaktır. Örnek Alım Görevlisi eğer:
a) Doping Kontrolünün yapıldığı spor dalının planlanmasına dâhil olmuş ise; ya da
b) Söz konusu oturumda bir Örnek verebilecek herhangi bir Sporcunun Kişisel işleri ile ilgili ya da dâhil olmuş
ise,
Örneğin alınmasında çıkarı olduğu sayılır.
H.4.3
Dopingle Mücadele Komisyonu, Örnek Alım Görevlisinin, görevlerini icra edebilmeleri için yeterli derecede
eğitim almalarını sağlayacak bir sistem oluşturacaktır.
H.4.3.1 Kan Alma Görevlileri için eğitim programı asgari olarak, Doping Kontrolü işlemlerinin tüm gereklilikleri hakkındaki
çalışmaları ve sağlık düzenlemelerindeki ilişkili standart önlemlerin alıştırmalarını kapsayacaktır.
H.4.3.2

Doping Kontrol Görevlileri için eğitim programı asgari şekilde aşağıdakileri içerecektir:
a) Doping Kontrol Görevlisi pozisyonu ile ilişkili Doping Kontrolü faaliyetlerinin farklı çeşitleri üzerinde
kapsamlı ve teorik eğitimi;
b) Bu standartlardaki gereklilikler ile ilgili olan tüm Doping Kontrol faaliyetlerinin, tercihen uygulandığı
yerde gözlenmesini;
c) Kalifiye bir Doping Kontrol Görevlisinin ya da benzeri bir Kişinin gözlemi altında ve uygulama yerinde bir
eksiksiz Örnek Alınması İşleminin baştan sona başarılı bir şekilde yapılmasını. Örneğin verilmesi ile ilgili
gereklilik, uygulama yerinde yapılan gözlemlere dâhil edilmeyecektir.

H.4.3.3 Eşlikçiler için eğitim programı, Örnek alımı işleminin bütün gereklilikleri ile ilgili çalışmaları kapsayacaktır.
H.4.4

Dopingle Mücadele Komisyonu, bütün eğitim, çalışma, beceri ve deneyim kayıtlarını muhafaza edecektir.

H.5
Gereklilikler – Belgelendirme, yeniden belgelendirme ve görevlendirme
H.5.1
Dopingle Mücadele Komisyonu Örnek Alım Görevlisinin belgelendirilmesi, yeniden belgelendirilmesi ve
görevlendirilmesi için bir sistem kuracaktır
H.5.2
Dopingle Mücadele Komisyonu, Örnek Alım Görevlisinin belgelendirilmelerinden önce eğitim programını
tamamlamalarını ve Uluslararası Doping Kontrolü Standartlarının gerekliliklerini gereği gibi biliyor olmalarını sağlayacaktır.
H.5.3
Belgelendirme en fazla iki yıl geçerli için olacaktır. Örnek Alım Görevlisi, eğer yeniden belgelendirme
işleminden önceki yıl içinde Örnek alım faaliyetlerine katılmamışlarsa, eğitim programını yeniden ve eksiksiz olarak
tekrarlamaları gerekecektir.
H.5.4
Yalnızca, belgelendirmesi Dopingle Mücadele Komisyonu tarafından tanınmış olan Örnek Alım Görevlisi,
Dopingle Mücadele Komisyonu adına Örnek alım faaliyetlerini yürütmek için Dopingle Mücadele Komisyonu tarafından
yetkilendirilecektir.
H.5.5
Doping Kontrol Görevlileri, özellikle kalifiye olmamışlarsa kan alımı haricinde Kişisel olarak Örnek Alınması
İşlemlerindeki her türlü faaliyeti yürütebilirler, ya da Eşlikçinin yetkili olduğu görevlerin kapsamına giren belirli aktivitelerin
yapılması için bir Eşlikçiye talimat verebilirler.
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