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 BÖLÜM – I  GENEL HÜKÜMLER  

1. Amaç 

Bu Yönergenin amacı, 
a) Sporun ve sporcu sağlığının korunmasını, beden ve moral eğitiminin uluslararası 
anlayış içinde yapılmasını sağlamak, 
b) Basketbolda doping kullanımının ortadan kaldırılması için dopingle mücadeleyi 
gerçekleştirmekle görevli ve yetkili Sağlık Kurulu içinde oluşan Dopingle Mücadele 
Komisyonu’nun kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin esas ve usulleri 
belirlemek, 
c) Yasaklanmış maddelerin veya yöntemlerin sporcular tarafından kullanılmasını 
önlemek, bu yolla sporcuların sağlıklı, spor ahlak ve dürüstlüğüne yakışır ve spor 
dalı kurallarına uygun biçimde yarışmalarını sağlamak ve belirtilen amaçlara aykırı 
biçimde doping yapan sporcular ile ilgilileri ilgili kurumlara bildirerek 
cezalandırmaktır. 

2. Kapsam 

Bu Yönerge, Basketbolda faaliyet gösteren kulüpleri, Sporcuları, yöneticileri, 
antrenörleri, doktorları, fizyoterapistleri, masörleri, v.d. sporcu destek personelini ile 
dopingle mücadele çerçevesinde görev yapan ilgili kişi, kurum ve kuruluşları kapsar. 

3. Dayanak  

Bu Yönerge, 3289 sayılı Kanunun ek 9. maddesi ile buna dayanılarak çıkarılan GSGM 
özerk spor federasyonları Çerçeve Statüsü hükümleri ve 3885 sayılı Avrupa Konseyi 
Dopingle Mücadele Sözleşmesi'nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
hükümlerine, 5721 sayılı UNESCO Sporda Dopinge Karşı Uluslararası Sözleşmeye 
Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun hükümlerine, Dünya Dopingle 
Mücadele Kuralları, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Uluslararası 
Standartları, FIBA mevzuatına dayanılarak hazırlanmıştır. 

4. Tanımlar 

 
Bu Yönergede geçen;  
 
3289 sayılı Kanun: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri 
hakkındaki kanunu,  
3885 sayılı Kanun: Avrupa Konseyi Dopingle Mücadele Sözleşmesi'nin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanunu,  
5721 sayılı Kanun: UNESCO’nun Sporda Dopinge Karşı Uluslararası Sözleşmesi’nin 
Kabulünün Uygun Bulunduğuna Dair Kanunu, 
Atipik Bulgu: Aykırı Analitik Bulgunun tespitinden önce bir laboratuar veya Dünya 
Dopingle Mücadele Ajansı tarafından onaylı başka bir kuruluş tarafından düzenlenen 
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ve Uluslararası Laboratuar Standartları veya ilgili Teknik Belgeler uyarınca ileri 
araştırma yapılması gerektiğini ortaya koyan bir raporu, 
Aykırı Analitik Bulgu: Bir laboratuar veya Dünya Dopingle Mücadele Ajansı 
tarafından onaylı başka bir kuruluş tarafından Uluslararası Laboratuar Standartlarına 
ve ilgili Teknik Belgelere uygun olarak düzenlenen ve bir Örnekte Yasaklı Maddenin 
veya onun Metabolitlerinin veya Belirteçlerinin (yüksek miktarlarda endojenik 
maddeler de dahil) bulunduğunu veya herhangi bir Yasaklı Yöntemin kullanıldığını 
gösteren bir raporu, 
Belirteç: Herhangi bir Yasaklı Maddenin veya Yasaklı Yöntemin kullanıldığını 
gösteren bir bileşiği, bileşikler grubunu veya biyolojik parametreyi(leri),  
CAS (Court of Arbitration for Sports): Lozan’da kurulu Uluslar arası Spor 
Tahkim Mahkemesi’ni, 
Disiplin Kurulu: Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu’nu,  
Doping Kontrol Görevlisi: Doping Kontrol Örneğini almakla görevlendirilen 
uzman kişiyi,  
Doping: Madde 5’te yer alan maddeler arasındaki bir veya birden fazla Dopingle 
Mücadele Kural Đhlalinin meydana gelmesini,  
Dünya Dopingle Mücadele Kuralları: WADA’nın dopingle mücadele mevzuatını,  
Dopingle Mücadele Kurumu/Kuruluşu: Dünya’da ve Türkiye’de yürürlükteki 
mevzuata tabi olarak ve Dünya Dopingle Mücadele Kurallarına uygun biçimde 
Dopingle Mücadele eden kurum ve kuruluşları, 
Federasyon: Türkiye Basketbol Federasyonu’nu,  
FIBA: Uluslar arası Basketbol Federasyonunu,  
Hukuk Kurulu: Türkiye Basketbol Federasyonu Hukuk Kurulu’nu, 
Đlgili mevzuat: Kullanıldığı konu ile ilgili ulusal ve uluslar arası tüm geçerli idari ve 
hukuki kural metinlerini, 
Kayıtlı Doping Kontrol Havuzu: FIBA, Federasyon veya diğer bir Dopingle 
Mücadele Kurumu tarafından kendi otoriteleri altındaki oyuncular arasından 
Müsabaka Dışı Kontrol, TAKĐ işlemleri v.b. Dopingle Mücadele uygulamalarının 
kapsamını belirlemek amacıyla gerekli zamanlarda belirlenerek ilan edilen 
oyuncuları, 
Komisyon: Sağlık Kurulu Başkanı tarafından atamayla kurulan Dopingle Mücadele 
Komisyonu’nu,  
Kulüp: Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından tescil edilmiş Basketbol takımı 
bulunan spor kulübünü,  
Laboratuar: Dünya Antidoping Ajansı Komitesi tarafından onaylanmış doping 
kontrol laboratuarını,  
Müsabaka dışı: Türkiye Basketbol Federasyonu’nun şemsiyesi altındaki bütün 
Ligler, Şampiyonalar, Kupalar, Terfi/Tenzil Turnuvaları, bunların ön elemeleri v.b. 
resmi karşılaşmaların müsabaka içi olmayan tüm dönemlerini,  
Müsabaka içi: Doping kontrolü yapılan karşılaşmanın başlama saatinden 48 saat 
öncesi ve müsabaka bitiminden 24 saat sonrasını,  
Müsabaka: Türkiye Basketbol Federasyonu’nun şemsiyesi altındaki bütün Ligler, 
Şampiyonalar, Kupalar, Terfi/Tenzil Turnuvaları, bunların ön elemeleri v.b. 
kapsamındaki bir (1) karşılaşmayı 
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Sağlık Kurulu: Türkiye Basketbol Federasyonu Sağlık Kurulu’nu,  
Tanımlanmış madde: WADA tarafından yayınlanan Yasaklı Maddeler Listesi 
Uluslar arası Standardında Đngilizce “Specified Substance” teriminin Türkçe’sini, 
Tedavi Amaçlı Kullanım Đstisnası (TAKĐ): Yasaklı madde/yöntemlerin sporcular 
tarafından tedavi amaçlı kullanımı için verilen izini ve izin için gerekli işlemleri, 
Tedavi Amaçlı Kullanım Đstisnası Kurulu (TAKĐK): FEDERASYON Dopingle 
Mücadele Komisyonu tarafından uzman doktorlar arasından oluşturulan Kurulu, 
Turnuva: Federasyon tarafından düzenlenen sezonluk veya daha kısa süreli bütün 
Ligler, Şampiyonalar, Kupalar, Terfi/Tenzil Turnuvaları, bunların ön elemeleri v.b. 
birbiri ile ilişkili müsabakaların tümünü (örn: şampiyonun eleme turlarının (“play 
off”) sonunda belirlendiği bir lig için ligin ilk müsabakasından eleme turlarının son 
müsabakasına kadar olan dönem bir “turnuva”dır), 
Uluslar arası Standart: Dünya Dopingle Mücadele Ajansı’nın (WADA) yayınladığı 
Uluslararası Standartları, 
WADA: Dünya Anti Doping Ajansını,  
Yasaklı Maddeler: WADA tarafından her yıl yayınlanan yasaklı listesindeki 
maddeleri,  
Yasaklı Yöntemler: WADA tarafından her yıl yayınlanan yasaklı listesindeki 
yöntemleri,  
Yönetim Kurulu: Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nu,  
 
ifade eder. 

5. Dopingle Mücadele Kural Đhlalleri  

 
Aşağıdakiler Dopingle Mücadele Kural Đhlallerini oluşturur. Bir ihlalin oluşup 
oluşmadığına dair tereddüt halinde söz konusu tarihte geçerli FIBA Dopingle 
Mücadele Kuralları’na başvurulur: 
5.1. Yasaklanmış olan maddelerin veya metabolitlerinin veya belirteçlerinin 
sporcunun vücudundan alınan örneklerde saptanması  
5.2. Yasaklanmış olan bir maddeyi veya yöntemi kullanmak veya kullanmaya 
teşebbüs etmek. 
5.3. Bu talimatta belirtilen şekilde tebliğ edilmesi sonrasında mücbir sebepler 
dışında örnek verme işlemine katılmamak, örnek vermeyi reddetmek ya da başka bir 
şekilde örnek vermekten kaçınmak.  
5.4. Müsabaka dışı doping kontrolü için istenen, sporcunun nerede bulunduğu 
bilgisini uluslar arası standartlara uygun olarak bildirmemek ya da bildirilen yerde 
teste hazır bulunmamak. Sporcu üzerinde yetki sahibi Federasyon, FIBA veya varsa 
diğer bir Dopingle Mücadele Kurumunun bildirimi ile başlayan herhangi bir onsekiz 
aylık dönemde Katılınmamış Test ve/veya Bildirim Hatası eyleminin herhangi 
kombinasyonunun üç (3) kez gerçekleşmesi. 
5.5. Doping kontrolünün herhangi bir aşamasını bozmak, herhangi bir kısmında 
kurallara aykırı davranmak, hile yapmak ya da bunlara teşebbüste bulunmak. 
5.6. Yasaklanmış olan maddeleri ve yöntem araçlarını bulundurmak. 
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5.7. Yasaklanmış herhangi bir maddenin veya yöntemin yasa dışı biçimde ticaretini 
yapmak ya da yapmaya teşebbüs etmek 
5.8. Bir Sporcu’ya; herhangi bir Yasaklı Madde’nin veya Yasaklı Metod’un 
Müsabaka-Đçi dönemde uygulanması veya uygulama girişiminde bulunulması; ya da 
Müsabaka-Dışı dönemde Müsabaka-Dışı dönem için yasaklanmış olan herhangi bir 
Madde’nin veya Metod’un uygulanması veya uygulama girişiminde bulunulması; ya 
da bir dopingle mücadele ihlâline veya ihlal girişimine yardım sağlamak, teşvik 
etmek, desteklemek, azmettirmek, örtbas etmek veya benzeri bir suç ortaklığında 
bulunmak. 

6. Yasaklı Maddeler ve Yasaklı Yöntemler Listesi 

 
6.1 Karşılaşma dışı ve karşılaşma sırasındaki yasaklı maddelerin ve yasaklı 
yöntemlerin listeleri komisyon tarafından WADA tarafından her yıl yayınlanan yasaklı 
listeleri temel alınarak hazırlanır. Her yıl 1 Ocaktan- 31 Aralık’a kadar geçerli olacak 
yasaklı listesinde yapılan değişiklikler tüm kulüplere, ilgili diğer kurum ve kuruluşlara 
duyurulur. Güncel Liste içeriğinden haberdar olmak her Sporcunun kendi 
sorumluluğundadır. 

 
6.2 Güncel Yasaklılar Listesi’nin içeriği mutlaktır. Sporcu veya diğer kişiler 
tarafından Liste’de yer alan bir madde veya yöntemin performansı arttırmadığı, 
maskeleme amacı taşımadığı, sağlık riski taşımadığı, spor ruhuna aykırı olmadığı ve 
benzeri argümanlar savunma amacıyla kullanılamaz. 

 
6.3 Her yıl güncellenen Yasaklılar Listesi’nde yasaklı madde ve yöntemler için 
belirtilen tanımlar, sınıflamalar, her türlü işleme dair uyarılar v.b. en son hali ile 
geçerli olduğundan bu yönergede tek tek belirtilmeyen bu hususlarda güncel 
Yasaklılar Listesi amirdir. 

 

BÖLÜM – II DOPĐNGLE MÜCADELE KOMĐSYONU’NUN OLUŞUMU, 
GÖREV VE YETKĐLERĐ 

7. Kuruluş  

Dopingle etkin bir şekilde mücadele etmek amacıyla Federasyon bünyesinde görev 
yapmak üzere Sağlık Kurulu Başkanı tarafından bir Dopingle Mücadele Komisyonu 
oluşturulur. 

8. Komisyonun Oluşumu  

Komisyon beş (5) asil üyeden oluşur. Komisyon üyeleri dopingle mücadele 
konusunda çalışmaları olan tıp doktorları, eczacılar ve biyokimyacılar arasından 
Sağlık Kurulu Başkanı tarafından seçilir ve Sağlık Kurulunun görev süresi dolunca 
kendiliğinden lağv olur. 
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9. Komisyonun Görev ve Yetkileri 

Dopingle Mücadele Komisyonu'nun görev ve yetkileri şunlardır: 
9.1. Basketbolda dopingle mücadelenin etkin bir şekilde yürütülmesi konusunda 
genel prensipleri tespit etmek, gerekli gördüğü her türlü tedbiri almak ve karar 
vermek. 
9.2. Dopingle mücadele ile ilgili kanun, milletler arası anlaşma, tüzük, Yönerge, 
genelge ve emirlerin uygulanmasını incelemek ve gerekli gördüğünde mevzuat ve 
uygulama hakkında Yönerge değişiklikleri hazırlamak ve onay için Yönetim Kuruluna 
sunmak, 
9.3. TAKĐ Kurulunu (TAKĐK) oluşturmak. 
9.4. Dopingin önlenmesi ve kontrolüne ilişkin bilgi ve eğitim sağlanması konusunda 
toplantı, seminer, konferans, panel gibi etkinlikler düzenlemek, kitap, broşür, afiş 
gibi yazılı ve video, CD, DVD, televizyon programı gibi görsel yayınlar yapmak, 
9.5. Basketbolda karşılaşma sırasında ve karşılaşma dışı dönemde doping kontrol 
için örnek alım esaslarını ve yöntemlerini belirlemek, 
9.6. Doping Kontrol Görevlilerini belirlemek, 
9.7. Karşılaşma sırasında ve karşılaşma dışı dönemde örnek alma takvimini yapmak 
ve Doping Kontrol Görevlilerini bilgilendirmek, 
9.8. Türkiye’de Federasyon tarafından düzenlenen uluslar arası basketbol 
müsabakalarında lokal organizasyon komitesinin isteği üzerine uluslar arası 
standartlara uygun doping kontrolleri yapılmasını temin etmek, 
9.9. Doping Kontrollerini Yönergelere uygun şekilde yapılmasını sağlamak, 
gerektiğinde Doping Kontrolü sırasında uygulamalar ve denetlemeler yapmak. 
9.10. Laboratuardan gelen doping analiz sonuç raporlarını inceleyerek aykırı analitik 
bulgu olup olmadığına karar vermek ve sonuçların hangi Sporculara ait olduğunu 
tespit etmek ve sonucu ilgililere bildirmek, 
9.11. Gereğinde doping kontrol laboratuarlarına gönderilen örneklerin analiz 
seyirlerini Dünya Anti Doping Ajansı’nın (WADA) teknik Yönergeleri uyarınca 
incelemek, 
9.12. A örneğinde yasaklı madde bulunan sporcuların B örneği analizini doping 
kontrol laboratuarında izlemek. 

 

BÖLÜM – III DOPĐNG KONTROL GÖREVLĐLERĐ  

10. Doping Kontrol Görevlilerinin Özellikleri 

Doping Kontrol Görevlileri, Federasyon tarafından yurt içinde düzenlenen her türlü 
basketbol faaliyetinde, doping kontrol için örnek alma ve bu örneği ilgili Doping 
Kontrol Laboratuarına göndermekle görevli ve yetkilidir. Komisyon tarafından 
eğitilenler, daha önce çeşitli kurslardan doping kontrol örneği toplama konusunda 
sertifika almış olanlar veya örnek alma işlemini bilfiil yapmakta olan tıp doktorları ve 
diğer kişiler Doping Kontrol Görevlisi olarak karşılaşma sırasında ve karşılaşma dışı 
Doping Kontrollerinde görevlendirilirler. 
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BÖLÜM – IV DOPĐNGLE MÜCADELE  
 

11. Kayıtlı Doping Kontrol Havuzu 
 
Federasyon şemsiyesi altındaki lisans sahibi bütün Basketbolcular doping kontrolüne 
tabidir. Komisyon kendi Doping Kontrol stratejileri ve dağılım programlarının bir 
parçası olarak Müsabaka Đçi ve Müsabaka Dışı Doping Kontrollere tabi olacak 
Basketbolcular için ayrı ayrı birden fazla Kayıtlı Doping Kontrol Havuzu oluşturabilir. 
Belirli bir veya daha fazla kritere göre Kayıtlı Doping Kontrol Havuzu/Havuzları 
oluşturulduğunda Komisyon bu Basketbolcuların bir listesini ya isimleriyle ya da 
açıkça tanımlanmış belirli ölçütlere göre yayımlar. 

 
12. Basketbolcunun Nerede Olduğu Bilgisi 

 
12.1 Federasyon’dan lisans alan tüm Basketbolcular nerede olduklarını gerçeğe 
uygun bir şekilde bildirmek zorundadırlar.  
12.2 Federasyon hangi basketbolcuların, nerede olacakları bilgisini, nasıl verecekleri 
ile ilgili düzenlemeleri yaparak bu bilgileri kulüplerden talep eder. 
12.3 Kulüpler Federasyondan lisans alan kendi bünyelerindeki basketbolcuların, 
nerede olacaklarının bilgisini ve bilgi güncellemelerini kendilerinden istenen biçimde 
Federasyona bildirecektir. 
12.4 Nerede olunacağının bilgisini vermenin nihai sorumluluğu her bir 
basketbolcunun kendisine ait olacaktır. 
12.5 FIBA World, FIBA Europe ya da Dünya Dopingle Mücadele Ajansı tarafından 
istenmesi halinde, Federasyon, 
takımlar ve/veya basketbolcular ile ilgili nerede olunacağı bilgisini isteyen kuruma 
gönderecektir. 
 

13. Đlaç Tedavisinin Bildirilmesi 
 
Đlaç tedavisinin bildirilmesinde aşağıdaki kurallara uyulur: 
13.1 Takım doktorları her maçtan en geç 30 dakika önce maç kadrosunda bulunan 
tüm sporcuların son 72 saat içinde kullandıkları vitamin ve ergojenik besin destekleri 
dahil tüm ilaçları içeren Đlaç Bildirim Formunu Teknik Komisere verirler. Teknik 
Komiserin bulunmadığı maçlarda bu belgeler başhakeme teslim edilir. 
13.2 Bildirim listesinde bulunan ilaçların doz ve kullanım yolu belirtilmelidir. 
13.3 Bildirimde bulunmayanlar ile eksik bildirimde bulunanlar hakkında Disiplin 
Yönergesi uyarınca işlem uygulanır. 
13.4 Tedavi Amaçlı Kullanım Đstisnası kapsamındaki maddelerin kullanılması halinde 
sporcunun hastalığının tanısı, kullanım amacı, kullanım yolu (oral, intravenöz, 
intramüsküler, v.d.), kaç kez kullanıldığı, maçtan ne kadar süre önce uygulandığı 
yazılmalıdır. Tedavi Amaçlı Kullanım Đstisnası (TAKĐ) Formu onay yazısı listeye 
eklenmelidir. 
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14. Tedavi Beyanı 
 
Madde 6’da anılan Yasaklı Maddeler ve Yöntemler listesinde veya diğer uluslararası 
standartlarda tedavi için uygulandıklarında beyan edilmeleri gerektiğine 
(“declaration of use”) hükmedilen maddeler veya yöntemlerin kullanılması halinde 
uygulamanın Federasyon tarafından hazırlanmış matbu form ile (Tedavi Beyan 
Formu) en kısa zamanda Komisyona bildirilmesi gerekir. 

 
15. Doping Kontrolleri 

 
Müsabaka içi ve dışı Doping Kontrolleri Federasyon şemsiyesi altındaki tüm 
karşılaşmalar ile kulüp basketbol takımlarının ve milli takımların karşılaşma dışı 
dönemlerinde yapılabilir. Doping Kontrolü için idrar, kan, tükürük, ter v.b. vücut 
sıvıları ile uluslar arası kurallar uyarınca analize uygunluğu kabul edilen diğer 
materyal(ler) kullanılabilir. 

 
16. Yapılacak Doping Kontrollerinin Belirlenmesi  

 
Doping Kontrolü (müsabaka içi/dışı, hedef test olarak) Federasyon Başkanı veya 
Komisyon Başkanı tarafından belirlenir. Kulüp veya şahıslar bir başka kulüp ya da 
sporcuların doping kontrolüne alınmasını isteyemezler. Bu konuda Komisyona ya da 
Federasyona yapılacak Doping Kontrol talepleri dikkate alınmaz. 

 
17. Doping Kontrol Đşlemleri 

 
Müsabaka içi kontroller bir karşılaşmada yapılıyorsa her iki takım Doping Kontrol 
programına alınır. Bir turnuva ya da sezon süresince bir oyuncu birden fazla doping 
testine tabi tutulabilir.  
17.1 Ev sahibi kulüpler veya müsabaka organizatörleri Doping Kontrol Görevlilerinin 
salona gelişten itibaren kontrol işlemi tamamlanarak salon terk edilene kadar rahat 
ve güvenli biçimde çalışabilmesini sağlamakla yükümlüdürler. 
17.2 Doping kontrolü yapılacak maçlarda ev sahibi kulüpler veya müsabaka 
organizatörleri bu yönergede belirtilen şartlara sahip bir doping kontrol odasını 
temin etmek ve Doping Kontrol Görevlilerinin karşılaşmayı sağlıklı bir şekilde 
izleyebilmeleri için gerekli yeri protokol tribününde temin etmekle yükümlüdürler.  
17.3 Ev sahibi takım veya müsabaka organizatörleri doping kontrol odasının ve 
doping kontrolü için gereken tüm malzemelerin eksiksiz ve hazır olmasını sağlamak 
üzere en az bir “Doping Kontrolü Đrtibat Görevlisi”  görevlendirecektir. Doping 
Kontrolü Đrtibat Görevlisi doping kontrolünün tamamlanmasına dek salonda hazır 
bulunmalıdır.  
17.4 Komisyon’u temsil eden bir doktor veya doping kontrol görevlisi takım 
doktorlarına veya takımların birer yöneticisine ya da görevlisine maçın başında ya da 
en geç devre arasında doping kontrolünün yapılacağını bildirir. Bildirimin yapıldığı 
takım yetkilisi Doping Kontrol Bildirim Formunu okuyup imzalar.  
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17.5 Doping Kontrol yapılacağına dair tebliğ yapıldıktan sonra hiç bir Sporcu her ne 
sebeple olursa olsun doping kontrolüne alınacak sporcuların adı açıklanana kadar 
salonu/sahayı terk edemez.  
17.6 Doping kontrolüne alınacak Sporcular müsabaka biter bitmez soyunma odası 
da dahil olmak üzere hiçbir yere gitmeksizin doğrudan Doping Kontrol Odasına 
giderler.  
17.7 Müsabaka dışı kontrollerde Komisyon Başkanı tarafından belirlenen hedef 
sporcular veya takımlar herhangi bir yerde kontrole tabi tutulabilir. Komisyon’u 
temsil eden bir doktor veya doping kontrol görevlisi kontrol yerine ulaştığında takım 
doktoruna veya bir yöneticisine ya da görevlisine doping kontrolünün yapılacağını 
bildirir. Bildirimin yapıldığı takım yetkilisi Doping Kontrol Bildirim Formunu okuyup 
imzalar.  
17.8 Tebligat yapıldıktan sonra hiç bir Sporcu her ne sebeple olursa olsun doping 
kontrolüne alınacak Sporcuların adı açıklanana kadar bulunulan yeri terk edemez. 

 
18. Doping Kontrol Odası 

 
18.1 Ev sahibi kulüpler veya müsabaka organizatörleri her maçta gerektiğinde 
kullanılmak üzere bir doping kontrol odası hazırlamakla yükümlüdürler. Doping 
Kontrol Odası, en az on kişinin rahatlıkla içinde bulunabileceği büyüklükte, yeterli 
konfora sahip, iyi aydınlatılmış olmalıdır. Odada ayrı bir bölüm halinde duş ve 
tuvalet bulunmalıdır. Ayrıca masa, çöp kutusu, içinde yeterince teneke kutu, cam 
şişe vb tek kullanımlık ambalaja sahip alkolsüz içecek bulunan buzdolabı ve yeterli 
sayıda sandalye bulunmalıdır. Bu asgari şartlar ek olarak odada televizyon, gazete, 
dergi vb. yazılı materyal bulunması, mümkünse daha gelişmiş şartlar sağlayan 
doping kontrol odaları tercih edilir ve komisyon tarafından önerilir.  
18.2 Doping Kontrol Odası’nın yeri açıkça belirtilmeli ve salonda uygun yerlere 
konmuş yönlendirme tabelaları olmalıdır.  Odanın kapısına DOPĐNG KONTROL 
ODASI - GĐRĐLMEZ yazısı asılır. Ev sahibi takım kapıda odanın güvenliğini sağlayan 
bir güvenlik görevlisi bulunmasını temin etmelidir. 
18.3 Doping Kontrolü sırasında Doping Kontrol Odasında aşağıdaki görevlilerden 
başka kimse bulunamaz. Bu kurala uymayanlar hakkında Disiplin Yönergesi uyarınca 
işlem yapılır. 
18.3.1 Doping Kontrol Görevlileri  
18.3.2 Doping kontrolü için çağrı yapılan Sporcular  
18.3.3 Sporculara eşlik eden görevli (Her takım için yalnızca bir görevli) 
18.3.4 Dopingle Mücadele Komisyonu Üyeleri 
18.3.5 Karşılaşmanın Teknik Komiseri 
18.3.6 Gerekli durumlarda SPORCU ile iletişim kurabilecek bir çevirmen. 
18.3.7 Varsa FIBA veya WADA’dan gözlemci. 
18.4 Doping Kontrol Odasında Doping Kontrol Görevlisinin izni dışında fotoğraf, 
video, ses v.d. kayıt cihazları ile kayıt yapılmaz, cep telefonu kullanılamaz. 
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19. Sporcuların Seçimi 
 
Karşılaşma sırasındaki doping kontrollerinde Sporcuların seçimi aşağıdaki yöntemler 
uyarınca yapılır: 
19.1 Kuralar devre arasının sonunda her iki takımın doktorlarının, yoksa 
yetkililerinin katılımı ile doping kontrol odasında veya Doping Kontrol Görevlisinin 
belirleyeceği başka bir yerde yapılabilir. Teste tabi tutulacak oyuncu sayısı genelde 
her takımdan 2 kişidir, bu sayı azaltılabilir veya arttırılabilir.  
19.2 Doping Kontrol Görevlisi maçın devre arasının sonunda her iki takımın 
doktorlarının, yoksa yetkililerinin katılımı ile doping kontrol odasında veya önceden 
belirleyerek takım yetkililerine bildirdiği yerde üzerinde oyunculara denk gelen 
numaralar yazan, tanınması mümkün olmayan jeton, top, kart, veya benzeri 
materyal ve bir torba ile hazır bulunur. Takım doktoru veya yetkilisi jetonları veya 
benzeri materyali torbaya yerleştirir ve testlerin yapılacağı sayıda kur’a çekimini 
gerçekleştirir. Esas olan kur’a çekimi sırasında hangi oyuncunun seçildiğinin 
anlaşılmamasıdır. Gereken hallerde Doping Kontrol Görevlisi Kur’ayı bu esasa uygun 
başka bir yöntemle yapabilir. Her iki takımdan belirlenen sayıda oyuncu ve birer 
tane de yedek oyuncu kur’a ile tespit edilir. Sadece resmi maç kağıdında ismi yazılı 
olan ve müsabaka başından itibaren forma giymiş oyuncular seçilebilir. 
19.3 Müsabaka esnasında eğer bir Oyuncu sakatlanırsa ve anında hastaneye 
kaldırılması gerekirse, O’nun numarası kuraya dahil edilmez. Böyle bir durum 
kur’adan sonra doping kontrolü için seçilmiş bir oyuncu için gerçekleşirse sakatlanan 
oyuncunun yerine yedek oyuncu kontrole alınır. Tereddütlü durumlarda sakatlığın 
ciddiyeti ve oyuncuya doping kontrolünün yapılıp yapılmayacağı konusunda karar 
doping kontrol görevlisine aittir.  
19.4 Doping Kontrol Görevlisi müsabakanın bitimine beş (5) dakika kala takımların 
yanına gider. Takım doktoru veya yetkilisi ile birlikte kapalı zarfları açarak kur’ada 
seçilen oyuncuları belirler. 
19.5 Zarflar açılarak teste tabii tutulacak oyuncular belirlendikten sonra, doping 
kontrol görevlisi “Doping Kontrolü Bildirim Belgesini/Formunu” doldurarak takım 
doktoruna verir. 
19.6 Maçın bitiminde takım doktoru, “Doping Kontrolü Bildirim Belgesini” seçilen 
oyunculara verir.  
19.7 Doping Kontrolü için belirlenen Oyuncular müsabaka biter bitmez soyunma 
odasına gitmeden doğrudan Doping Kontrol Odasına giderler. Oyuncuların 
müsabaka biter bitmez doğrudan doping kontrol odasına gelmemeleri halinde 
durum bir tutanakla tespit edilerek Ek-1 Disiplin Uygulamaları, Cezai Yaptırımlar 
uyarınca işlem yapılmak üzere Disiplin Kurulu’na bildirilir. Bazı müsabakalarda, 
seçilen oyuncular doping kontrol istasyonuna bir eskort eşliğinde yönlendirilirler. 
Doping kontrol görevlisi seçilen oyuncuların adını ve numarasını not ederek varsa 
kontrol istasyonuna eskort edecek kişilere bildirir. 
19.8 Doping Kontrolüne seçilen oyuncuların müsabaka bitiminde doğrudan doping 
kontrol odasından farklı bir yere gitmelerine ödül/kapanış töreni ve basın toplantısı 
dışında hiçbir sebeple izin verilmez. Bu durum Doping Kontrol Görevlisinin iznine 
tabidir. 
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19.9 “Doping Kontrolü Bildirim Belgesinin” içeriği: 
1. Oyuncunun adı, forma numarası, tarih ve saat 
2. Maç bitiminden hemen sonra doping kontrol istasyonuna kimliğini doğrulayan bir 
belge (Oyuncu Lisansı, ya da kimliğini doğrulayan fotoğraflı başka resmi belgeler) ile 
gitmesi gerektiğini hatırlatan bir not. 
3. Đstasyona hemen gelme kuralına istisnalar bildirilecektir (örnek: kapanış töreni). 
4. Đlan edilen süre içinde doping kontrol testine girmeyi reddetmenin sonuçları. 
19.10 “Doping Kontrolü Bildirim Belgesini” imzalayacak kişiler: 
1. Doping kontrol görevlisi 
2. Takım doktoru veya yetkilisi 
3. Oyuncunun teste girmeyi kabul ettiğini, herhangi bir itiraz durumu söz konusu 
olursa da bunu ilk aşamada Komisyon’a bildireceğini doğrulayan bir imza. 
4. Varsa eşlik eden doping kontrol görevlileri (şaperon) 
19.11 Belge imzalar tamamlandıktan sonra, doping kontrol görevlisine verilir. 
19.12 Eğer müsabaka içerisinde bir veya daha fazla oyuncu normal dışı 
davranışlarda bulunur ya da doping yaptığı şüphesi uyanırsa, çekilmiş/çekilecek olan 
kur’a ya ilave Doping Kontrol testi gerekebilir. Bu kararı vermeye Sağlık Kurulu 
Başkanı veya hazır bulunan temsilcisi, Komisyon Başkanı veya hazır bulunan 
temsilcisi, yoksa; doping kontrol görevlisi yetkilidir. 
19.13 Doping kontrolüne kur’a veya doping yaptığı şüphesi ile tabii tutulacak her 
Oyuncu, komisyonun gerekli gördüğü her türlü sağlık kontrolünden geçer. 
19.14 Doping kontrol örneği alımı sırasında “Doping Kontrol Formu’na” idrar veya 
diğer kontrol materyali örnekleri alınmadan 72 saat öncesine kadar alınan tüm 
ilaçlar ve her türlü ergojenik besin destekleri yazılır. Alınmış TAKĐ ve varsa tedavi 
amaçlı kullanım ile ilgili tüm diğer belgeler (örn: tedavi beyan formu) asıl ve 
kopyaları ile ibraz edilir, kopya(lar) doping kontrol görevlisi tarafından komisyona 
gönderilmek üzere alınır. 
19.15 Reçete yazan doktorların Yasaklar listesine aşina olmaları gerekir. 
19.16 Doping kontrol örneklerinin alımı (idrar, kan, v.d.) her koşulda zorunludur ve 
tamamlanmalıdır. 
19.17 Eğer oyuncu maç bitiminden itibaren hemen doping kontrol istasyonuna 
gitmezse (Doping Kontrol Görevlisi tarafından verilen izinli durumlar hariç) bu bilgi 
“Doping Kontrolü Bildirim Belgesine” kayıt edilir ve oyuncu doping kontrol testini 
reddetmiş sayılır. Bu durumda aynı takımdan daha önce belirlenmiş yedek oyuncu 
kontrole çağırılır. 
19.18 Madde 19.17’nin gerçekleşmesi halinde durum en kısa zamanda yazıyla 
Disiplin Kurulu’na iletilir. 

 
20. Örnek Toplama Gereçleri 

 
Doping Kontrolü sırasında aşağıda özellikleri belirtilmiş örnek toplama gereçleri 
bulunur: 
20.1 Đdrar toplama kapları: Şeffaf olmalı, bir kerelik kullanılmalı ve önceden 
paketlenmiş olmalıdır. 
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20.2 Đdrar Örneği kitleri: Üzerlerinde kod numaraları bulunan A ve B şişeleri 
olmalıdır ve kendiliğinden kilitlenebilmeli, WADA Uluslar arası standartları ile uyumlu 
olmalıdır. 
20.3 Kısmi Örnek alım malzemeleri: Güvenlik bandının ya da kısmi örnek 
torbasının bulunduğu gereçler olmalıdır. 
20.4 Đdrar ph ve özgül ağırlık ölçüm kitleri: Refraktometre ya da çubuk 
tarzında olmalıdır. 
20.5 Kan Örneği Alma Gereçleri: Üzerlerinde kod numaraları bulunan A ve B 
şişeleri olmalıdır ve kendiliğinden kilitlenebilmelidir. Đğne, enjektör ve tüpler kapalı 
ve önceden açılmamış paketlerde olmalıdır. 
20.6 Đdrar/Kan dışında “Diğer” Örnek alma malzemeleri: Dışarıdan 
bulaşmaya izin vermeyecek, örneklerin Laboratuara bozulmadan taşınmasını 
sağlayacak yapıda, A ve B örnekleri için ayrı, bir kez kilitlendiğinde Laboratuardan 
önce açılamaz yapıda olmalıdır. 
20.7 Doping Kontrol Formları: Beş kopyadır. Orijinal form Federasyona 2. Kopya 
Komisyona, 3. Kopya Doping Kontrol Görevlilerine, 4. Kopya sporcuya, 5. Kopya 
laboratuara aittir. Laboratuar kopyasında sporcunun kimlik bilgileri bulunmaz, 
yalnızca analiz için gerekli bilgiler ve kod numarası bulunur. 
20.8 Đçecekler: Kapalı teneke kutu, cam şişe v.b. tek kullanımlık açılmamış 
ambalaj içinde bulunmalıdır alkol ve yasaklı madde içermemelidir. Sporcular açık 
içecekleri içmemelidirler. 

 
21. Đdrar Örneği Alma Đşlemleri 

 
21.1 Doping kontrol görevlileri doping kontrolü sırasındaki işlemlerin uluslar arası 
standartlara ve Yönergelere uygun olarak yapılmasından sorumludur. 
21.2 Doping kontrolü işlemi sırasında güvenlik ve özel yaşam gizliliği her zaman ön 
planda tutulmalıdır. Doping kontrol odasında, doping kontrol işleminin gerektirdiği 
durumların dışında, fotoğraf, ses ve hareketli görüntü alınamaz. 
21.3 Sporcular yeterli miktarda idrar örneği vermeden doping kontrol odasını terk 
edemezler. Gerekli hallerde ancak doping kontrol görevlisi veya doping kontrol 
görevlisi tarafından belirlenmiş eskortları ile birlikte doping kontrol odasından kısa 
süreli ayrılabilirler. 
21.4 Sporcu örnek vermeyi reddederse bu durum doping kontrol formuna yazılır ve 
sporcunun kendisine ya da varsa bir başka tanığa (Teknik Komiser, hakem, takım 
temsilcisi, v.b.) imzalatılır. Sporcu Doping Kontrolüne gelmediyse ya da geç geldiyse 
bu durum da saat belirtilerek yazılır. 
21.5 Doping kontrol görevlileri doping kontrolüne gelen sporcunun kimliğini 
öncelikle lisanslara bakarak kontrol eder. Doping kontrol görevlileri lisans olmadığı 
durumda ya da oyuncunun lisanstaki fotoğrafı ile tatmin olmazsa sporcudan başka 
bir fotoğraflı kimlik belgesi isteyebilir. Fotoğraflı kimlik belgesinin kontrol için seçilen 
Sporcu ile uyuşmaması halinde bu durum kayıt altına alınarak örnek alma işlemine 
devam edilir.  
21.6 Örnek alma işlemi Sporcuya doping kontrol görevlileri tarafından açıklanır ve 
doping kontrol formları doldurulur. Doping kontrol formuna karşılaşmanın takımları, 
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maçın oynandığı yer ve tarihi, Sporcunun ismi, cinsiyeti, forma numarası, kulübü, 
tabiyeti, örnek toplama şişesinin numarası, örnek alma işleminin başlangıç ve bitiş 
zamanı, takım temsilcisinin ve doping kontrol görevlisinin adı soyadı ve gerekli diğer 
bilgiler yazılır. 
21.7 Sporcu daha sonra orijinal kapalı paketlerinde bulunan temiz idrar kaplarından 
birini seçer. 
21.8 Sporcu bir doping kontrol görevlisi huzurunda idrarını yapar. Bu sırada Sporcu 
ve doping kontrol görevlisi dışında hiç kimse o ortamda bulunamaz. 
21.9 Sporcunun en az 90 ml. idrar örneği vermesi gereklidir. Bir seferde toplanan 
idrar miktarı yeterli değilse örnek alma işlemi yeterli hacim toplanana kadar devam 
eder. Yeterli hacim sağlanana kadar birden fazla kere örnek vermek gereken 
durumlarda doping kontrol görevlisinin inisiyatifi ile toplanan idrar “Kısmi Örnek” 
şişesine konularak kontrol işlemine bu şekilde devam edilebilir. Bu işlemde “Kısmi 
Örnek” şişesinin kodu doping kontrol formuna yazılır. “Kısmi Örnek” şişesi 
Sporcunun bir sonraki idrar verme işlemine kadar doping kontrol görevlisinin 
gözetiminde kalır. Sporcu tekrar idrar yapmak isterse, temiz bir kap seçer ve o kaba 
idrarını yapar. doping kontrol görevlisi önceki “Kısmi örnek” şişesini açmadan önce 
kod numarasını kontrol eder ve Sporcuya ait olduğuna emin olduktan sonra kapağı 
açar. Önceki idrar örneği ikinciye eklenir. Toplanan idrar hacmi kontrol edilir. Yeterli 
idrar yoksa bu işlem yeterli idrar miktarı toplanıncaya kadar devam eder.  
21.10 Yeterli miktarda idrar toplandıktan sonra Sporcu Doping Kontrol Şişelerinin 
bulunduğu kutulardan birini seçer ve kutuyu açar. Sporcu ve eşlik eden görevli 
tarafından şişelerin ve kutuların üzerlerindeki kod numaraların aynı olup olmadığı 
kontrol edilir. Kod numaraları doping kontrol formuna yazılır. 
21.11 A şişesine en az 60 ml. B şişesine en az 30 ml idrar konur. 
21.12 A ve B şişeleri içlerine hava ve su girmeyecek şekilde sıkıca kapatılır. Daha 
sonra şişeler ait oldukları kutuların içine konur ve mühürlenir. Kutuların doğru bir 
şekilde kapatıldığı ve kod numaralarının doping kontrol formundaki numarayla aynı 
olduğu hem Sporcu hem de eşlik eden görevli tarafından kontrol edilir. 
21.13 Kalan idrar artığından ph ve özgül ağırlık ölçümü yapılır ve forma yazılır. 
Đdrar örneği uygun pH ve özgül ağırlıkta değilse yeniden örnek toplama işlemi 
yapılabilir. 
21.14 Sporcunun maç öncesi son 72 saat içinde ve maç sırasında aldığı ilaçların 
ismi Doping Kontrol formuna yazılır. TAKĐ izni olan ilaç/uygulamalar ile Tedavi 
Beyanı gerektiren ilaç/uygulamalar da bu işlemlerin belgeleri ile birlikte Doping 
Kontrol Formunda belirtilir. Belgelerin bir (1) kopyası Doping Kontrol Görevlisine 
teslim edilir. 
21.15 Doldurulan formlar Sporcu, eşlik eden takım doktoru veya yetkilisi ve doping 
kontrol görevlileri tarafından imzalanır. 
21.16 Sporcu yapılan işlemlere itiraz etme hakkına sahiptir. Đtiraz gerekçelerini 
Doping Kontrol formuna yazar ve imzalar. Pozitif sonucu etkileyebilecek derecede 
şüphe oluşturan işlemler varsa bu durum Disiplin Kurulu tarafından değerlendirilir. 
21.17 Doping Kontrol Görevlileri doping kontrol örneklerini Laboratuara 
göndermekle sorumludurlar. 
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“Örneklerin Transferi” formunun kopyası ve “Resmi Doping Kontrol Formu’nun” 
laboratuar kopyası örneklerle birlikte laboratuara iletilmek zorundadır. 
21.18 Doping Kontrol Formlarının Federasyon ve Komisyon kopyaları Đlaç Bildirim 
Listelerinin orijinalleri, varsa Tedavi Beyan Formu ve TAKĐ belgeleri kapalı bir zarf 
içinde Komisyona gönderilir. 

 
22. Müsabaka Dışı Doping Kontrolleri 

 
22.1 Müsabaka Dışı Doping Kontrolleri bir Sporcu, bir takım ya da bir kulüp için 
yapılabilir. 
22.2 Doping Kontrolüne alınacak Sporcuların seçimi kur’a ile ya da Komisyon 
Başkanı’nın kararına göre yapılır. 
22.3 Karşılaşma Dışı Doping Kontrolleri için doping kontrol görevlileri Komisyon 
tarafından görevlendirilir. 
22.4 Doping kontrol görevlileri Sporcunun ya da kulübün bu yönergenin 12. 
Maddesi uyarınca bildirdiği yere önceden haber vermeden giderler. 
22.5 Gerekli görülen hallerde doping kontrol görevlileri Sporcu ya da takımı, kulübü 
arayıp randevu talep edebilirler. 
22.6 Randevu verildiği durumlarda gün, saat ve yer konusunda tereddüt 
olmamalıdır. Bu konudaki tüm sorumluluk Sporcu ve kulübe aittir. Kulüp doping 
kontrolüne alınacak tüm Sporcuların belirtilen yer ve saatte hazır bulunması 
konusunda sorumludur. 
22.7 Randevu verildiği yerde takımın, kulübün veya Sporcunun bulunmadığı tespit 
edilirse randevu saatinden itibaren iki saat beklenir. Đlgililer gelmezse bu durum 
Komisyon’a bildirilir ve Disiplin Yönergesi uyarınca işlem başlatılır. 
22.8 Önceden haber vermeden gidilirse Sporcuların yapmakta oldukları aktiviteleri 
yapmaları için uygun bir süre 
verilir. Ancak Doping Kontrol işlemlerine Sporcu ile karşılaşıldıktan sonraki bir saat 
içinde başlanması gereklidir. 
22.9 Randevulu kontrol ve habersiz kontrol uygulamalarının her ikisinde de işlemler 
bu yönergenin diğer maddeleri ile FIBA ve WADA kurallarına uygun şekilde 
yürütülür. 
22.10 Doping Kontrol Örnek alma işlemleri 21. maddedeki gibi yürütülür. 
 

23. Örneklerin Analizi 
 
23.1 Örneklerin mülkiyeti Federasyona aittir.  
23.2 Analizin amacı dopingle mücadelede kullanılmak üzere, Sporcunun idrarında, 
kanında veya vücudundan alınan diğer örnekte DNA veya genom profili de dâhil 
olmaküzere Yasaklı Listesinde ve takip programında belirtilen madde ve yöntemlerin 
tespiti veya Komisyona dopingle mücadele için gereken ilgili parametrelerin profilini 
çıkarmaktır.  
23.3 Doping Kontrol Örnekleri Dünya Anti-doping Ajansı tarafından onaylanan 
Doping Kontrol Laboratuarlarında analiz edilir. Türkiye tarafından imzalanan Dünya 
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Anti-doping Kodu Madde 6.1 gereğince analizin hangi laboratuarda yapılacağına 
Türkiye Basketbol Federasyonu Dopingle Mücadele Komisyonu karar verir.  
23.4 Karşılaşma sırasında alınan doping kontrol örneklerinde tüm yasaklı 
maddelerin analizi yapılır. Müsabaka dışı doping kontrol örneklerinde müsabaka dışı 
dönemde kullanımı yasaklanmış maddelerin analizi yapılır.  
23.5 Örneklerin bilimsel araştırma amacıyla kullanılması sporcunun iznine tabidir. 
Bu şekilde Sporcudan izin alınarak 23.2’de belirtilen amaç dışında kullanılan 
örneklerde sporcuyu tespite yarayacak tüm bilgiler yok edilir.  
23.6 Analiz edilmiş Örnekler Komisyonun gerek görmesi halinde 23.2’de belirtilen 
amaçlar doğrultusunda her zaman tekrar analiz edilebilir. Bu işlemin WADA 
Uluslararası Laboratuar Standartlarına uygun gerçekleşmesi gerekir. 
23.7 Analiz işlemleri FIBA ve WADA kuralları ile uyumlu biçimde yürütülür. 
Laboratuarın örnekler ulaştığında paket(ler)in kapalı olduğunu konfirme etmesi 
gerekir. Laboratuar yetkilileri “Örneklerin transferi” formunun kendilerine ulaşan 
nüshasını örnekleri sağlam olarak teslim aldıklarını belirten bir not düştükten sonra 
mühürleyerek tarih ve imza atıp bu nüshayı posta veya faks yolu ile Komisyon’a 
göndermek zorundadır. Eğer paket(ler) açılmış ve/veya örneklerin bütünlüğü 
bozulmuş ise ilgili nüsha durumu açıklayan bir yazıyla birlikte gönderilmelidir. 

 
24. A Örneğinin Analizi 

 
24.1 A ve B örneği analiz için Laboratuara gönderilir. 
24.2 A örneğinde “Atipik Bulgu” veya “Aykırı Analitik Bulgu” saptanmazsa B örneği 
WADA Uluslararası Standartlarına göre işlem görür.  
24.3 Laboratuar analiz sonuçlarını gizli ve kişiye özel olarak Federasyon Genel 
Sekreteri’ne ve Komisyon Başkanı’na gönderir. Komisyon sonuçları aldıktan sonra 
kodları çözer ve sonuçların hangi Sporculara ait olduğunu tespit eder.  
24.4 Negatif sonuçların Sporculara bildirilmesi gerekmez. 
24.5 Herhangi bir örnekte saptanan “Atipik Bulgu” veya “Aykırı Analitik Bulgu” ‘nun 
sonucu Komisyon tarafından değerlendirilir. 
24.6 Laboratuar tarafından “Atipik Bulgu” rapor edilen örneklerin incelenmesi FIBA 
ve WADA kurallarına göre yapılır. Komisyon bu çerçevede yürüttüğü işlemler 
sonunda “Atipik Bulgu” ‘nun negatif olduğuna karar verirse inceleme sonlanır; 
“Aykırı Analitik Bulgu” sonucuna ulaşırsa sonraki işlemler buna göre yürütülür.  
24.7 Komisyon sonucun “Aykırı Analitik Bulgu” olduğuna karar verirse en kısa 
zaman içinde Federasyon Genel Sekreteri’ni haberdar eder. Federasyon Genel 
Sekreteri Sporcu ve/veya Sporcunun kulübünü, Disiplin Kurulu’nu mümkün olan en 
kısa sürede bilgilendirir. Sporcunun hakları ve bundan sonraki işlemler kendisine 
ve/veya kulübüne bildirilir.  
24.8 A örneğinin sonucuna itiraz sonuç Sporcuya ve/veya kulübüne tebliğ edildikten 
sonraki on gün içinde yapılmalıdır. Bu süreden sonra yapılacak itirazlar dikkate 
alınmaz.  
24.9 “Aykırı Analitik Bulgu” ile tespit edilen madde veya yöntem Tanımlanmış 
Maddenin(lerin) dışında ise Sporcu bu bilgilendirme ile otomatikman tedbirli olarak 
müsabakalardan men edilir.  



 

Dopingle Mücadele Yönergesi - 18 - 08.02.2010 

24.10 “Aykırı Analitik Bulgu” ‘nun Tanımlanmış Maddenin(lerin) tespiti olması 
halinde tedbirli men cezası Disiplin Kurulu’nun görüşüne uygun biçimde uygulanır. 
24.11 “Aykırı Analitik Bulgu”  bildiriminde Sporcuya tespit edilen madde veya 
yöntem, A örneğinin sonucuna itiraz ederek “B” örneğinin analizini isteme hakkı 
olduğu, B örneğinin analizini talep ettiğine dair yazılı başvuruyu en geç on (10) gün 
içinde yapması gerektiği, bu süre zarfında “B” numunesinin analizini istememesi 
halinde bu haktan vaz geçmiş sayılacağı ve izlenecek diğer prosedür açıklanır.  
24.12 Sporcu sonuçla ilgili olarak Federasyon Disiplin Kurulu’na sözlü ya da yazılı 
açıklama yapma hakkına sahiptir. 
24.13 Sporcu B örneğinin analizini istemezse A örneğinin sonucunu kabul etmiş 
sayılır ve buna göre Disiplin Yönergesi uyarınca işlem başlatılır. 
24.14 Federasyon analiz sonuçlarını kamuoyuna açıklamaya yetkilidir. 

 
25. B Örneğinin Analizi 

 
25.1 Sporcu ve/veya kulübü tarafından “B” örneğinin analizinin yapılması istenirse 
Komisyon tarafından Laboratuarla ilişki kurulur ve analiz mümkün olan en kısa 
zamanda yapılır. Federasyon turnuvalarda analizin mümkün olan en kısa sürede 
yapılması için azami çabayı gösterir. 
25.2 Federasyon dopingle mücadele amacıyla gerek gördüğü taktirde Sporcu veya 
kulübü tarafından talep olmayan durumlarda da “B” örneğini analiz ettirebilir.  
25.3 Sporcu ve/veya kulübü tarafından “B” örneğinin analizinin yapılması istenirse 
B örneğinin analizine ilişkin tüm giderler Sporcu veya kulübü tarafından karşılanır. 
Giderler Federasyon tarafından belgelenir, ödemenin şekli Federasyon tarafından 
belirlenir. 
25.4 “B” örneğinin analizi FIBA ve WADA kuralları gereğince, “A” örneğinin 
analizinin yapıldığı Laboratuarda yapılır. 
25.5 Sporcunun kendisi ve/veya bir temsilcisi analiz sırasında Laboratuarda 
bulunabilir. Komisyonun gerekli gördüğü hallerde bir veya birden fazla Komisyon 
üyesi “B” örneğinin açılması ve analizi sırasında Laboratuarda hazır bulunabilir. 
25.6 “B” örneğinin analizi “A” örneğinin analiz sonucunun onaylanması 
(konfirmasyonu) amacıyla yapılır.  
25.7 “B” örneğinin analiz sonucunun “A” örneği sonucunu doğrulamadığı 
durumlarda başka bir Dopingle Mücadele Kuralı’nın ihlali söz konusu değilse tüm 
test negatif sayılır. 
25.8 B örneğinin analizi istenmezse örnek WADA Uluslar arası Standartlarına uygun 
biçimde Laboratuar tarafından imha edilir. 
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BÖLÜM – V TEDAVĐ AMAÇLI KULLANIM ĐSTĐSNASI  

 
26. Tedavi Amaçlı Kullanım 

 
26.1 Bir Oyuncuya, Yasaklı Maddeler Listesi’nde belirtilen Yasaklı Maddeleri veya 
Yasaklı Yöntemleri tedavi için kullanması amacıyla Tedavi Amaçlı Kullanım Đstisnası 
(TAKĐ) onayı verilebilir.  
26.2 Tedavi amaçlı kullanım istisnasının onaylanması sürecine yönelik olarak 
yapılacak işlemler güncel FIBA kuralları ve WADA Uluslararası Standartlarına uygun 
olarak yürütülür. 
26.3 FIBA’nın Kayıtlı Doping Kontrol Havuzuna dahil olan Oyuncular tedavi amaçlı 
kullanım istisnaları için FIBA’ya başvurmalı, sonucu Federasyona bildirmelidirler.  
26.4 Federasyon, Yasaklı bir Maddenin veya Yasaklı bir Yöntemin Kullanılmasını 
gerektiren sağlık sorunlarının olduğunu belgeleyen Oyuncuların tedavi amaçlı 
kullanım istisnası başvurusunda bulunabilmelerini temin edecek bir süreç 
oluşturmuştur.  
26.5 TAKĐ başvurusu, Tedavi Amaçlı Kullanım Đstisnası Kurulu (TAKĐK) tarafından 
incelenir.  
26.6 Kuruldan onay alınmadan yasaklı maddeler kullanılamaz. Kullanılmasına onay 
verilmeyen bir maddenin kullanılması durumunda Oyuncuya Disiplin Talimatının ilgili 
Maddeleri uyarınca cezai işlem uygulanır.  
26.7 Oyuncudan Alınan Örnekte Yasaklı bir Maddenin veya onun Metabolitlerinin 
veya Belirteçlerinin Bulunması (Madde 5.1), Yasaklı bir Madde veya Yasaklı bir 
Yöntemin Oyuncular Tarafından Kullanılması veya Kullanılmaya Teşebbüs Edilmesi 
(Madde 5.2), Yasaklı Madde ve Yasaklı Yöntemlere Sahip Olunması (Madde 5.6) 
veya bir Yasaklı Maddenin veya herhangi bir Yasaklı Yöntemin Uygulanması veya 
Uygulamaya Teşebbüs Edilmesi (Madde 5.8), Tedavi Amaçlı Kullanım Đstisnalarına 
Đlişkin Uluslararası Standarda uygun olarak onaylanan tedavi amaçlı kullanım 
istisnasının bulunması durumunda, dopingle mücadele kural ihlali sayılmaz. 

 
27. Tedavi Amaçlı Kullanım Đstisnası Kurulu’nun (TAKĐK) Oluşumu, 
     Yetki ve Sorumlulukları 

 
27.1 Komisyon, Tedavi Amaçlı Kullanım Đstisnası başvurularını değerlendirmek 
üzere sporcu sağlığı ve tedavisi konusundaki tüm alanlarda ve dopingle mücadele 
konusunda bilgi birikimine sahip, en az üç (3) tıp doktorundan oluşan Tedavi Amaçlı 
Kullanım Đstisnası Kurulu (TAKĐK) oluşturur.  
27.2 TAKĐK, TAKĐ başvurularını incelerken gerekli görebilecekleri her türlü tıbbi 
veya bilimsel konularda kendi üyeleri dışındaki uzmanlardan uzmanlık desteği 
alabilir ve/veya ek incelemeler yaptırabilir. Bu işlem için gerekli olan masraflar 
başvuruyu yapan tarafa aittir. 
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27.3 TAKĐK Tedavi Amaçlı Kullanım Đstisnası başvuruları ile ilgili kararını, gerekli 
bütün belgelerin eksiksiz olarak alınmasını takiben otuz (30) gün içinde verir ve 
Komisyona iletir. 

 
28. Tedavi Amaçlı Kullanım Đstisnası Onaylanmasına Đlişkin Ölçütler 

 
28.1 TAKĐ, ancak aşağıdaki ölçütlerin kesinlikle yerine getirilmiş olması kaydıyla 
onaylanabilir: 
28.1.1Oyuncu, TAKĐ başvurusunu mümkün olan en kısa sürede yapmalıdır. Acil 
durumlar hariç başvuru en geç TAKĐ onayına ihtiyacı olduğu günden, (örneğin 
katılacağı bir Müsabakadan) en az yirmibir (21) gün önce yapmalıdır.  
28.1.2Akut veya kronik bir hastalığının tedavisinde herhangi bir Yasaklı Madde veya 
Yasaklı Yöntemin kullanılmadığı durumda Oyuncunun ciddi sağlık sorunları yaşama 
olasılığı bulunmalıdır. 
28.1.3Herhangi bir Yasaklı Maddenin veya Yasaklı Yöntemin tedavi amaçlı 
kullanılması, bilinen bir hastalığın tedavisi sonrasında normal sağlığa kavuşma 
beklentisinin dışında ilave herhangi bir performans artışı oluşturmamalıdır. Herhangi 
bir Yasaklı Maddenin veya Yasaklı Yöntemin herhangi bir endojen hormonun 
“düşük-olağan” düzeyini artırmak amacıyla kullanılması, tedavi amaçlı makul bir 
müdahale olarak kabul edilmez. 
28.1.4Söz konusu Yasaklı Maddelerin veya Yasaklı Yöntemlerin kullanımının dışında 
başkaca makul (yasaklılar listesinde yer almayan) bir tedavi yöntemi 
bulunmamalıdır. 
28.1.5Yasaklı Maddeleri veya Yasaklı Yöntemleri kullanma zorunluluğu, kısmen de 
olsa Yasaklı Maddeler Listesi’nde yazılı maddelerden herhangi birinin daha önceden 
tedavi amacı dışında kullanılması nedeniyle olmamalıdır. 
28.2 Bir Oyuncunun akut durumunu hızla iyileştirip bir müsabakada katılmasını 
sağlamak üzere kısa süreli yasaklanmış madde ve yöntem kullanımı, TAKĐ almak için 
dayanak teşkil etmez. 
28.3 Geçmişe dönük TAKĐ başvuruları, aşağıdaki durumların dışında dikkate 
alınmaz: 
28.3.1Acil bir tedavinin veya akut bir hastalığın acil tedavisinin zorunlu olması,  
28.3.2Đstisnai koşullar nedeniyle Doping Kontrolü öncesinde başvuru yapmak veya 
bir başvuruyu değerlendirmek için yeterli sürenin veya olanağın olmaması,  
28.3.3Madde 30.9.’da belirtilen durumlar. 
28.4 TAKĐ, aşağıdaki koşullarda Kurul ya da TAKĐK tarafından iptal edilir: 
28.4.1Oyuncunun, TAKĐ onayı veren TAKĐK’in ya da Komisyonun belirlediği 
yükümlülüklere veya koşullara riayet etmediğinde. 
28.4.2TAKĐ onay süresi sona erdiğinde. 
28.4.3Oyuncunun herhangi bir dopingle mücadele kural ihlaline iştirak etmesi 
halinde. 
28.4.4Verilen izin dışında başka yasaklı maddelerin kullanıldığı tespit edildiğinde. 
28.4.5Onaylanan TAKĐ’nin Komisyon ya da TAKĐK tarafından iptal edildiğinin 
Oyuncuya bildirilmesi halinde. 
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29. Bilgilerin Gizliliği 

 
29.1 Başvuru sahipleri, verecekleri bilgilerin TAKĐK üyelerine ve gerektiğinde diğer 
bağımsız tıp uzmanlarına, bilim adamlarına ve TAKĐ başvurularının kabulü, 
incelenmesi ve temyizi ile ilgilenen personele iletilebilmesi için yazılı bir izin vermek 
zorundadırlar. Kurum dışından bağımsız uzmanların yardımının gerektiği 
durumlarda, tüm başvuru bilgileri, ilgili Oyuncuların adları açıklanmaksızın bu 
uzmanlara verilebilecektir. Başvuru sahipleri, ayrıca TAKĐK kararlarının Dopingle 
Mücadele Kuralları çerçevesinde ilgili diğer Dopingle Mücadele Kuruluşlarına dağıtımı 
için de yazılı bir muvafakatname vermek zorundadırlar.  
29.2 TAKĐK’in üyeleri, Komisyon üyeleri, konuyla ilgili Federasyon yetkili ve 
görevlileri, varsa ilgili diğer Dopingle Mücadele Kuruluşunun yetkili ve görevlileri, 
bütün faaliyetlerini tam bir gizlilik içinde yürütürler. Bu kişiler özellikle aşağıda 
belirtilen bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler: 
29.2.1 Oyuncular ve Oyuncuların tedavisiyle ilgilenen hekimler tarafından verilecek 
bütün tıbbi bilgiler ve veriler. 
29.2.2Sürece dahil olan hekimlerin adları da dahil olmak üzere başvurunun bütün 
ayrıntıları. 
29.3 Oyuncunun kendi sağlığı hakkında, TAKĐK’in, Federasyon’un, FIBA’nın ve 
Dünya Dopingle Mücadele Ajansı TAKĐK’inin bilgi toplama hakkını iptal etmesi 
halinde, Oyuncu, bu durumu kendi hekimine yazılı olarak derhal bildirmelidir. 
Oyuncu, bu kararının bir sonucu olarak TAKĐ’den yararlanamaz veya kendisine 
tanınan TAKĐ’nin süresi uzatılmaz. 

 
30. Tedavi Amaçlı Kullanım Đstisnası (TAKĐ) Başvuru Süreci 

 
30.1 TAKĐ talepleri, ancak TAKĐ başvuru formunun eksiksiz olarak BÜYÜK 
HARFLERLE ya da daktilo ile doldurulması ve gerekli bütün belgelerle birlikte Kurula 
teslim edilmesi durumunda incelenir.  
30.2 TAKĐK tarafından gerekli incelemeler yapıldıktan sonra en geç 30 gün 
içerisinde yanıt verilir.  
30.3 Eksik ve hatalı başvuruların tamamlanıp düzeltilmesi için başvuru sahibine iade 
edilmesi halinde 30 günlük süre başlatılmaz.  
30.4 Uluslararası müsabakalara katılan Oyuncular TAKĐ başvurularını katıldıkları 
müsabakaları göz önünde bulundurarak içinde bulundukları kayıtlı doping kontrol 
havuzuna göre FIBA’ya veya varsa diğer Dopingle Mücadele Kurumuna yapmalıdır. 
Uluslararası karşılaşmalara katılmayan takımların Oyuncuları başvurularını Dopingle 
Mücadele Komisyonu’na yaparlar. Uluslararası düzeyde izin alan Oyuncular bu 
izinlerini Dopingle Mücadele Komisyonu’na bildirmek zorundadır.  
30.5 Başvuruda varsa, herhangi bir Yasaklı Madde veya Yasaklı Yöntemi kullanmak 
amacıyla daha önce yapılan veya incelenmekte olan başvurular, başvurunun 
yapıldığı kuruluş ve o kuruluşun verdiği karar da belirtilmelidir.  
30.6 Başvuru, başvuruyla ilgili kapsamlı hastalık öyküsünü, yapılan bütün 
muayenelerin, laboratuar incelemelerinin ve görüntüleme çalışmalarının sonuçlarını 
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da içermelidir. Hastalıkla ilgili doktor raporları, laboratuar incelemeleri ve 
görüntüleme çalışmaları başvuru formuna incelenmek üzere eklenmelidir. Astımla 
ilgili olarak da Madde 30.9.2’de belirtilen özel koşulların yerine getirilmesi 
zorunludur. 
30.7 Oyuncunun tedavisi için herhangi bir Yasaklı Madde veya Yasaklı Yöntemin 
kullanılmasının gerekli olduğunu belirten ve söz konusu hastalığın tedavisinde yasak 
olmayan başkaca bir ilacın neden kullanılamayacağını açıklayan bir rapor, gerekli 
niteliklere sahip bir hekim tarafından düzenlenerek başvuruya eklenmelidir. 
30.8 Söz konusu Yasaklı Madde veya Yasaklı Yöntemin dozu, hangi sıklıkta 
kullanılacağı, kullanım yolu ve süresi belirtilmelidir. Herhangi bir değişiklik yapılması 
durumunda, yeni bir başvuru yapılması zorunludur. 
30.9 Solunum yoluyla kullanılan Beta-2 Agonistler: 
30.9.1Solunum yoluyla kullanılan formoterol, salbutamol, salmeterol, terbutalin 
mevcut klinik uygulamaları yansıtır. Bu maddeleri kullananlar, kullanım sürecini 
kullandıktan hemen sonra Dopingle Mücadele Kurallarına uygun olarak Kurula 
bildirilmelidirler ve ayrıca Doping Kontrol sırasında Doping Kontrol formunda beyan 
etmelidirler. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi, analiz sonuçlarının 
değerlendirme sürecinde ve özellikle de Geçmişe Dönük TAKĐ başvurularında 
dikkate alınacaktır. 
30.9.2Yukarıda sıralanan maddeleri solunum yoluyla kullanan Oyuncular, o 
maddeleri kullanmalarını gerektiren bir hekim raporuna sahip olmalıdır. Astım ve 
astımın klinik değişkenleriyle ilgili TAKĐ işlemlerinde kullanılacak hekim raporları en 
iyi tıbbi uygulamaları yansıtacak şekilde aşağıda belirtilen unsurları içermelidir: 
30.9.2.1 Eksiksiz bir hastalık öyküsü  
30.9.2.2 Kilinik incelemenin özellikle solunum sistemine ilişkin incelemenin 
kapsamlı bir raporu  
30.9.2.3 1 saniyedeki Zorlanmış Ekspiratuvar Hacim (FEV1) ölçümünü içeren bir 
spirometri raporu  
30.9.2.4 Eğer havayolu obstrüksiyonu söz konusu ise, bronkokonstriksiyonun 
tersine çevrilebilirliğini (reversibilite) göstermek amacıyla, kısa süre etkili bir Beta-2 
Agonistin solunmasını takiben spirometri tekrar edilmelidir   
30.9.2.5 Tersine çevrilebilir havayolu obstrüksiyonu (reversibilite) söz konusu değil 
ise, aşırı havayolu duyarlılığı olup olmadığını tespit etmek için bronşiyal provokasyon 
testi uygulanmalıdır  
30.9.2.6 Đlgili hekimin adı, uzmanlık alanı, adresi (telefon, e-posta, faks bilgileri 
dahil). 
30.10 Bir TAKĐ başvurusu yapmaya zaman olmayan acil hallerdeki yasaklı madde 
kullanımından sonra en kısa zamanda Dopingle Mücadele Komisyonu’na bir TAKĐ 
başvuru formu gönderilmelidir. Bu belgede acil durum ve normal başvuru için neden 
zaman bulunmadığı en kesin tıbbi delillerle anlatılmalıdır. Bu durum TAKĐK 
tarafından uygun görülürse geriye dönük izin verilebilir, tekrar Oyuncunun takıma 
katılma zamanlaması Kurul tarafından belirlenir.  
30.11 Tedavi amaçlı kullanım istisnası onayı verilmeden önce Oyuncu ve 
doktorunun, Kurulun yasaklı maddenin dozunu değiştirebileceğini, karşılaşma 
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sırasında ve karşılaşma dışı haberli ya da habersiz doping kontrolüne alınabileceğini 
kabul ettiklerini yazılı olarak belirtmesi gereklidir. 

 
31. Tedavi Amaçlı Kullanım Đstisnası (TAKĐ) Değerlendirme Süreci 

 
31.1 Normal koşullarda, TAKĐK kararını, gerekli bütün belgelerin eksiksiz olarak 
alınmasını takiben otuz (30) gün içinde verir ve Kurul aracılığıyla ilgili Oyuncuya 
yazılı olarak bildirilir. Kurul bir Oyuncuya TAKĐ’nin onaylanması halinde, TAKĐ’nin 
süresi ve TAKĐ ile ilgili diğer bütün koşulları gecikmeksizin Oyuncuya ve gerekli 
hallerde FIBA ve varsa diğer Dopingle Mücadele Kurumlarına bildirir. 
31.2 Astım tedavisi için Madde 30.9.2’de belirtilen yükümlülükler yerine 
getirilmediğinde Geçmişe Dönük TAKĐ onaylanmaz; yani, bu koşullarda laboratuar 
tarafından bildirilen Aykırı Analitik Bulgular bir dopingle mücadele kuralının ihlali 
olarak değerlendirilir. 
31.3 TAKĐ veya Geçmişe Dönük TAKĐ başvurusunda bulunan ve başvurusu 
reddedilen bir Oyuncu, kendisine TAKĐ onaylanmadığı sürece ilgili maddeyi 
kullanamaz ve Geçmişe Dönük TAKĐ onayı verilmez. 
31.4 Gerektiğinde Komisyon ve TAKĐK, onay verilmeden önce ve onay işleminden 
sonra ek olarak incelemeler, muayeneler, görüntüleme çalışmaları ya da yasaklı 
madde aranması için Oyuncudan Doping Kontrol örneği talep edebilir. Alınan örnek 
WADA tarafından onaylanmış doping kontrol laboratuarında analiz edilir. TAKĐK’in 
onay vermeden önce ek olarak talep ettiği ilgili incelemeler, muayeneler, 
görüntüleme çalışmalarının veya yasaklı madde analizlerinin masrafları başvuru 
sahibi ve/veya bağlı bulunduğu spor kulübü tarafından karşılanacaktır. 
31.5 Verilen TAKĐ onay belgesinin doping kontrolleri sırasında doping kontrol 
görevlilerine sunulması zorunludur.  
31.6 Reddedilen TAKĐ başvuruları için başvuran taraf Merkez Tahkim Kuruluna 
itiraz başvurusunda bulunabilir. Kurul kararı, temyiz süreci tamamlanıncaya kadar 
geçerlidir. Temyiz incelemesinin süresi, gerekli bütün bilgilerin Merkez Tahkim 
Kuruluna sunulmasını takiben azami otuz (30) gündür. 
31.7 WADA TAKĐK’i, bir Oyuncunun temyiz başvurusu üzerine ya da her zaman 
resen inceleme yapma ve Dünya Dopingle Mücadele Kurallarının 4.4. Maddesine 
uygun olarak, Komisyon tarafından verilen TAKĐ kararlarını bozma yetkisine sahiptir. 
Oyuncu, TAKĐ başvurusuna ilişkin bütün bilgileri Komisyona sunduğu şekliyle ve 
başvuru ücretini de yatırmak suretiyle WADA TAKĐK’e vermelidir. Komisyonun 
kararı, temyiz süreci tamamlanıncaya kadar geçerlidir. Temyiz incelemesinin süresi, 
gerekli bütün bilgilerin WADA’ya sunulmasını takiben azami otuz (30) gündür.  
31.8 Temyiz başvurusu üzerine veya resen yapılan inceleme neticesinde TAKĐ 
kararının WADA tarafından bozulması halinde, bu bozma kararı geçmişe dönük 
olarak uygulanmaz, onaylanmış olan TAKĐ süresi içinde Oyuncunun elde ettiği 
sonuçları geçersiz kılmaz ve ancak kararın Oyuncuya tebliğ edildiği tarihten sonraki 
en geç ondört (14) gün içinde geçerli olur. 
31.9 Federasyon, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı ya da FIBA tarafından verilen 
her türlü TAKĐ kararına CAS nezdinde itiraz edebilir. 
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32.  Tedavi Beyanı 
 
32.1 Oyuncuların Glikokortikosteroidleri sistemik olmayan yollarla, yani 
intraartiküler, periartiküler, peritendinöz, epidural, deri içi enjeksiyonlar ve solunum 
yoluyla kullanmalarına izin verilir.  
32.2 Sporcunun bu maddeleri kullanmadan önce ya da en geç kullanımla eş 
zamanlı olarak Tedavi Beyan formunu doldurularak Federasyona ulaştırması 
gereklidir. 
32.3 Uygulanacak maddelerin dozu, kullanım yolu, kullanım sıklığı, ve kullanım 
süresi forma yazılmalıdır. 
32.4 Bu maddelerin madde 32.1’de belirtilen şekilde kullanılmaları halinde en az üç 
(3) ay süreyle müsabakadan önce verilen ilaç bildirim listeleri ile varsa test sırasında 
doping kontrol formlarında bildirilmeleri gerekir.  
32.5 Müsabaka öncesi kullanım beyanı vermeyen Oyuncuların doping kontrolü 
sonucunda Aykırı Analitik Bulgunun bildirilmesi durumunda basketbolcuya Disiplin 
Yönergesi’nin ilgili Maddeleri uyarınca cezai işlem uygulanır. 
32.6 Komisyon gerektiğinde Sporcunun bu maddeleri kullanım gerekçelerini teyit 
eden tıbbi belgeleri talep edebilir. 
32.7 Tedavi Beyanı gerektiren madde ve uygulamalar WADA mevzuatı 
çerçevesinde WADA tarafından ya da  FIBA veya Komisyon tarafından değiştirilebilir. 
Değişiklikleri uygun biçimde duyurmak ilgili kurumların, duyurudan itibaren 
değişiklik(ler)den haberdar olmak Sporcunun asli görevidir. 
 

BÖLÜM – VI DĐSĐPLĐN ĐŞLEMLERĐ 
 

33. Disiplin Yönergesi’nin Uygulanmasını Gerektiren Haller 
 
Aşağıdaki durumlardan en az birinin gerçekleşmesi halinde durum yetkililer 
tarafından Disiplin Kurulu’na bildirilir. Disiplin Kurulu tarafından ek-1 (CEZAĐ 
YAPTIRIMLAR) uyarınca işlem yapılır.  
33.1 Đlaç Bildirim Listelerinin Teknik Komisere verilmemesi veya Federasyona 
gönderilmemesi. 
33.2 Đlaç Bildirim Listelerinin usulüne uygun doldurulmaması, yapılan tedavilerin 
yazılmaması ya da yapılmayan 
tedavilerin yazılması. 
33.3 Sporcunun doping kontrolüne geç gelmesi. 
33.4 Madde 5’de belirtilen Dopingle Mücadele Kural Đhlalleri’nden bir veya daha 
fazlasının gerçekleşmesi. 
33.5 Bu yönergede belirtilen kural ve uygulamalara aykırılık tespit edilmesi. 
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34. Adil Yargılama 
 
34.1 Dopingle mücadele kuralı ihlalinde bulunduğu iddia edilen kişiler için yargılama 
Disiplin Kurulu tarafından yürütülür. Disiplin Kurulu, yargılama sürecinde dopingle 
mücadele kuralının ihlal edilip edilmediğini 
ve eğer ihlal edilmiş ise hangi yaptırımların uygulanacağını belirler.   
34.2 Disiplin Kurulu yargılama sürecinde aşağıdaki ilkeleri göz önünde bulundurur. 
34.2.1 Yargılama uygun olan en kısa zaman zarfında yapılmalıdır. 
34.2.2 Vakaya özel adil ve tarafsız bir Oturum Heyeti oluşturulur. 
34.2.3 Sporcu veya kişilerin masrafları ilgili kişiye ait olmak üzere bir avukat 
tarafından temsil edilme hakkı vardır. 
34.2.4 Sporcu veya kişilerin iddia edilen dopingle mücadele kuralı ihlali konusunda 
adil bir şekilde ve zamanında bilgilendirilme hakkı vardır. 
34.2.5 Sporcu veya kişilerin isnat edilen dopingle mücadele kuralı ihlali iddiasına ve 
uygulanacak yaptırıma itiraz etme hakkı vardır. 
34.2.6 Tarafların kanıt sunma, tanık gösterme ve tanıklara soru sorma hakkı vardır 
(Disiplin Kurulu, tanık ifadelerinin telefonla veya yazılı olarak alınmasına karar 
verebilir). 
34.2.7 Sporcu veya kişilerin gereğinde tercüman bulundurma hakkı vardır. Disiplin 
Kurulu gerek gördüğü durumlarda tercümanı belirleyebilir. Tercümanın Disiplin 
Kurulu tarafından atandığı durumda tercüman ücreti Federasyon tarafından 
karşılanır.   
34.2.8 Hak Mahrumiyeti Cezasının kararının yazılı ve gerekçeli olarak verilmesi ve 
kararda özellikle ceza süresinin nedenlerinin açıklanması gerekir. 
34.3 Savunmadan Feragat 
Federasyonun bir dopingle mücadele kuralının ihlal edildiği iddiasına, Basketbolcu 
veya diğer Kişi bilerek veya ihmalen öngörülen süre içinde yanıt vermeyerek 
Savunma hakkından feragat edilebilir. Yargılamanın yapılmaması durumunda, 
yargılama yetkisine sahip olan Disiplin Kurulu, gerekçeli kararını Đtiraz Hakkına Sahip 
Olan Kişilere tebliğ eder. 
 

BÖLÜM – VII ÇEŞĐTLĐ HÜKÜMLER   
 

35. Yönergede Yer Almayan Hususlar 
 
Bu Yönergede yer almayan hususlar hakkında varsa güncel FIBA kuralları, olmadığı 
hallerde ise Yönetim Kurulu kararları uygulanır. 
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36. Dopingle Mücadele Hükümlerinde Değişiklik 
 
Yönergenin ilanından sonra Dopingle Mücadele konusunda WADA, FIBA ve 
Komisyon tarafından alınacak değişiklik kararları bu Yönerge’ye eklenmiş kabul 
edilir, varsa ilgili hükümler en güncel hali ile geçerli olur. 

 
37. Dopingle Mücadele Kurumlarının Mevzuatları Arasında Uyumsuzluk 

 
WADA, FIBA ve Federasyonun mevzuatları arasında uyumsuzluk söz konusu 
olduğunda adı geçen kurumların uygulamalarından hangisinin geçerli olacağına 
Yönetim Kurulu karar verir. 
 

BÖLÜM – VIII SON HÜKÜMLER   

38. Yürürlük 
 
Bu yönerge Federasyon Yönetim Kurulu’nun kararı ve ilanı ile yürürlüğe girer. Bu 
yönergenin yürürlüğe girmesi ile önceki Basketbolda Dopingle Mücadele Yönergesi 
yürürlükten kalkar. 
 

39. Yürütme 
 
Bu yönerge hükümlerini Türkiye Basketbol Federasyonu yürütür. 
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EK.1 DĐSĐPLĐN UYGULAMALARI, CEZAĐ YAPTIRIMLAR   

 
    Madde 1. Doping Yapıldığının Kanıtlanması 

 
1.1 Đspat Yükü ve Standartları 
Federasyon, bir dopingle mücadele kuralının ihlal edildiğini ispatla yükümlüdür. 
Đspat standardı, Disiplin Kurulunun bir dopingle mücadele kuralının ihlal edildiği 
konusunda Dopingle Mücadele Komisyonu tarafından, bu iddianın ciddiyetini dikkate 
alarak ikna edilmesidir. Đkna/kanıt standardı her vakada ihtimalden yüksek, ancak 
makul bir şüphenin ispatından düşüktür. Dopingle mücadele kural(lar)ını ihlal 
ettikleri iddia edilen Basketbolcu veya diğer kişilerin ispat yükümlülüğünde oldukları 
durumlarda ispat standardı cezada indirim veya artırım içeren, bu sebeple daha 
yüksek bir ispat standardı gerektiren haller dışında ihtimal dengesinden oluşur. 
1.2 Gerçekleri ve Varsayımları Đspat Yöntemleri 
Dopingle mücadele kural ihlallerine ilişkin gerçekler, itiraflar da dahil olmak üzere 
güvenilir herhangi bir yöntemle belirlenebilir. Geçerli FIBA, WADA kuralları ile bu 
kurumların içtihatları yol göstericidir. 
 

   Madde 2. Tedbir Kararı 
 

Basketbolda Dopingle Mücadele Yönergesinin 5. Maddesinde belirtilen Dopingle 
Mücadele Kural Đhlallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi veya gerçekleştiğine 
dair yeterli hukuki kanaat oluşması halinde Disiplin Kurulu ilgili kişi ya da kişileri 
müsabakalardan tedbirli olarak men edebilir. 
Bir Basketbolcunun doping kontrol örneğinin “Atipik veya Aykırı analitik bulgu” 
vermesi sonucunda Komisyon “Aykırı Analitik Bulgu” olduğuna ve bulgunun 
“Tanımlanmış Madde(ler)” dışında bir yasak madde veya yönteme dayalı olduğuna 
hükmederse Basketbolcu ve varsa sonucun oluşmasına yol açan kişiler (doktor, 
fizyoterapist, masör, antrenör, yönetici, v.b.) hakkında derhal müsabakalardan men 
kararı verilir. Disiplin Kurulu bu sürenin olabildiğince kısa tutulması ve nihai kararın 
oluşması için azami çabayı gösterir. Komisyonun “Aykırı Analitik Bulgu” ‘nun 
“Tanımlanmış Madde(ler)” kapsamındaki yasak madde veya yönteme dayalı 
olduğunu tespit etmesi halinde Basketbolcu ve varsa sonucun oluşmasına yol açan 
kişilerin (doktor, fizyoterapist, masör, antrenör, yönetici, v.b.) müsabakalardan men 
edilip edilmeyeceğine  Disiplin Kurulu karar verir. Her iki durumda da verilen karar 
Federasyon tarafından yazılı olarak Oyuncuya/kişiye, kulübüne, FIBA’ya ve 
Federasyon’un gerekli gördüğü diğer mercilere bildirilir. 
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    Madde 3. Bireylere Uygulanacak Yaptırımlar 
 

3.1 Bir Dopingle Mücadele Kuralının bir Turnuva Sırasında Đhlali Halinde 
Sonuçların Đptal Edilmesi  
Bir Turnuva sırasında veya kapsamında gerçekleşen bir dopingle mücadele kuralı 
ihlali halinde, Sporcunun o Turnuvada elde ettiği tüm madalyalar ve ödüller geri 
alınır. 
3.2 Yasaklı Madde veya Yasaklı Yöntemin Bulunması, Kullanılması veya 
Kullanmaya Teşebbüs Edilmesi veya Bulundurulması Nedeniyle 
Uygulanacak Hak Mahrumiyeti Cezası  
Basketbolda Dopingle Mücadele Yönergesi Madde 5.1’in (Sporcudan Alınan Örnekte 
Yasaklı bir Maddenin veya onun Metabolitlerinin veya belirteçlerinin Bulunması), 
Madde 5.2’nin (Yasaklı bir Madde veya Yasaklı bir Yöntemin Sporcular Tarafından 
Kullanılması veya Kullanılmaya Teşebbüs Edilmesi) veya Madde 5.6’nın (Yasaklı 
Madde veya Yasaklı Yöntemin Bulundurulması) ihlali halinde uygulanacak Hak 
Mahrumiyeti cezasının süresi, Madde 3.4 ve Madde 3.5’te öngörülen Hak 
Mahrumiyeti cezasının kaldırılması veya indirilmesine ilişkin koşullar veya Madde 
3.6’da öngörülen Hak Mahrumiyeti cezasının artırılmasını gerektiren koşulların yerine 
geldiği haller hariç olmak üzere, aşağıdaki şekilde olacaktır: 
 
Đlk ihlalde: Đki (2) yıl Hak Mahrumiyeti cezası. 
 
3.3 Diğer Dopingle Mücadele Kuralı Đhlallerinde Uygulanacak Hak 
Mahrumiyeti Cezaları  
Madde 3.2’de öngörülenin dışındaki dopingle mücadele kuralı ihlallerinde 
uygulanacak Hak Mahrumiyeti cezasının süresi aşağıdaki şekilde olacaktır: 
3.3.1 Basketbolda Dopingle Mücadele Yönergesi Madde 5.3’ün (Örnek Vermeyi 
Reddetmek veya Vermemek) veya Madde 5.5’in (Doping Kontrolünde Hile Yapmak) 
ihlali halinde, Hak Mahrumiyeti cezasının süresi, Madde 3.5 ve Madde 3.6’da 
öngörülen koşulların söz konusu olmadığı hallerde, iki (2) yıldır. 
3.3.2 Basketbolda Dopingle Mücadele Yönergesi Madde 5.7’nin (Herhangi bir 
Yasaklı Maddenin veya Yasaklı Yöntemin Ticaretini Yapmak veya Yapmaya 
Teşebbüs Etmek) veya Madde 5.8’in (Herhangi bir Yasaklı Madde veya Yasaklı 
Yöntemi Tatbik Etmek veya Etmeye Teşebbüs Etmek) ihlali halinde, Hak 
Mahrumiyeti cezasının süresi, Madde 3.5’de öngörülen koşulların söz konusu 
olmadığı hallerde en az dört (4) yıldan başlayarak ömür boyu hak mahrumiyetine 
kadar uzanır. Reşit Olmayan bir sporcunun karıştığı bir dopingle mücadele kuralı 
ihlali, özellikle ciddi bir ihlal sayılır ve eğer bu ihlal, Tanımlanmış Maddelerle ilgili 
ihlallerin dışında bir Sporcu Destek Personeli tarafından işlenmiş ise, Sporcu Destek 
Personeline ömür boyu Hak Mahrumiyeti cezası verilir. Ayrıca, aynı zamanda sporla 
ilgili olmayan yasa ve yönetmeliklerin de ihlali varsa bu ihlaller, ilgili idari mercilere, 
meslek kuruluşlarına ve adli makamlara bildirilir. 
3.3.3 Basketbolda Dopingle Mücadele Yönergesi Madde 5.4’ün (Sporcunun Nerede 
bulunduğunu Bildirmemesi ve/veya Doping Kontrollerine Katılmaması) ihlali halinde, 
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Hak Mahrumiyeti cezasının süresi ihlalin ağırlığına bağlı olarak en az bir (1) ve en 
fazla iki (2) yıldır. 
3.4 Tanımlanmış Maddelerin Kullanılmasına Đlişkin Hak Mahrumiyeti 
Cezasının Belirli Koşullarda Kaldırılması veya Đndirilmesi 
Bir Sporcunun veya diğer Kişinin, Tanımlanmış Maddenin kendi vücuduna nasıl 
girdiğini veya üzerinde nasıl bulunduğunu ve Tanımlanmış Maddenin Sporcunun 
performansını artırma veya performansı artırıcı bir maddenin kullanımını gizleme 
amacını taşımadığını kanıtlaması halinde, Madde 3.2’de öngörülen Hak Mahrumiyeti 
cezasının süresi aşağıdaki şekilde değiştirilir: 
 
Đlk ihlalde: Asgari olarak, takip eden Turnuvalardan men edilmeksizin bir ihtar cezası 
ve azami olarak ise iki (2) yıl Hak Mahrumiyeti cezası verilir. Sporcu veya diğer Kişi, 
cezanın kaldırılmasına veya indirilmesine hak kazanabilmek için, sportif 
performansını artırma veya performans artırıcı bir maddenin kullanımını gizleme 
amacını taşımadığıyla ilgili olarak Yargılama Makamını tatmin edecek sözlü beyanına 
ek olarak bu beyanını destekleyecek kanıtlar da sunmak zorundadır. Sporcunun 
veya diğer Kişinin kusurunun derecesi, Hak Mahrumiyeti cezasının hafifletilmesine 
yönelik değerlendirmede temel alınacak ölçüttür. 
 
3.5 Hak Mahrumiyeti Cezasının Đstisnai Hallerde Kaldırılması veya 
Đndirilmesi 
3.5.1 Kusur veya Đhmalin Olmaması  
Bir Sporcunun bir vakada kusurunun veya ihmalinin olmadığını kanıtlaması halinde, 
aksi takdirde verilecek olan Hak Mahrumiyeti cezası uygulanmaz. Basketbolda 
Dopingle Mücadele Yönergesi Madde 5.1’e (Sporcudan Alınan Örnekte Yasaklı bir 
Maddenin veya onun Metabolitlerinin veya belirteçlerinin Bulunması) aykırılık teşkil 
eden bir Yasaklı Maddenin veya onun Metabolitlerinin veya belirteçlerinin bir 
Sporcudan alınan örnekte bulunması halinde, Sporcunun ceza almaması için o 
Yasaklı Maddenin kendi vücuduna nasıl girdiğini kanıtlaması zorunludur. Bu 
Maddenin uygulanarak Hak Mahrumiyeti cezasının verilmemesi halinde, bu dopingle 
mücadele kuralı ihlali, Madde 3.7 kapsamındaki mükerrer ihlallerde hak mahrumiyeti 
cezasının süresini belirleme amacıyla sınırlı olarak mükerrer ihlal olarak 
değerlendirilir.  
3.5.2 Ağır Kusur veya Ağır Đhmalin Olmaması  
Bir Sporcunun veya diğer Kişinin bir vakada ağır bir kusurunun veya ihmalinin 
olmadığını kanıtlaması halinde, aksi durumda uygulanması gereken Hak 
Mahrumiyeti cezası indirilir, ancak indirilen ceza süresi, aksi durumda uygulanacak 
Hak Mahrumiyeti cezası süresinin yarısından daha az olamaz. Aksi durumda 
uygulanacak cezanın ömür boyu Hak Mahrumiyeti cezası olması durumunda, bu 
Madde kapsamında indirilen cezanın süresi sekiz (8) yıldan daha az olamaz. 
Basketbolda Dopingle Mücadele Yönergesi Madde 5.1’e (Sporcudan Alınan Örnekte 
Yasaklı bir Maddenin veya onun Metabolitlerinin veya belirteçlerinin Bulunması) 
aykırılık teşkil eden bir Yasaklı Maddenin veya onun Metabolitlerinin veya 
belirteçlerinin bir Sporcudan alınan örnekte bulunması halinde, Sporcuya 
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uygulanacak cezada indirime gidilebilmesi için o Yasaklı Maddenin kendi vücuduna 
nasıl girdiğini kanıtlaması zorunludur. 
3.5.3 Dopingle Mücadele Kural Đhlallerinin Ortaya Çıkarılmasında veya 
Tespitinde Önemli Katkıda Bulunulması  
Dopingle mücadele kuralı ihlallerinde temyiz süreci sonuçlanmadan veya temyize 
başvurma süresi sona ermeden önce, ilgili Sporcu veya diğer Kişinin, Federasyona 
veya yetkili bir Dopingle Mücadele Kuruluşuna veya bir adli makama, başka bir kişi 
tarafından işlenmiş bir dopingle mücadele kuralı ihlalinin ortaya çıkarılmasını ve 
tespitini sağlayacak şekilde; veya başka bir kişi tarafından işlenmiş bir suçun veya 
mesleki kural ihlalinin ortaya çıkarılmasını ve tespitini sağlayacak şekilde önemli 
katkıda bulunması durumunda, Disiplin Kurulu bir vakada karar verilen Hak 
Mahrumiyeti cezasının bir kısmını kaldırabilir. Temyiz kararından veya temyize 
başvurma süresi sona erdikten sonra Federasyon, aksi durumda uygulanması 
gereken Hak Mahrumiyeti cezasının süresinin bir kısmını kişinin yerli veya yabancı 
olma statüsüne göre sadece Merkez Tahkim Kurulu’nun, WADA’nın ve FIBA’nın 
onayı ile kaldırabilir.  
 
Aksi durumda uygulanması gereken Hak Mahrumiyeti cezasının süresinin ne kadarlık 
bir kısmının kaldırılabileceği, Sporcunun veya diğer Kişinin dopingle mücadele kuralı 
ihlalinin ciddiyetine ve ilgili Sporcunun veya diğer Kişinin sporda dopingin 
önlenmesine dair çabalara yaptığı somut katkıya bağlıdır. Aksi durumda 
uygulanması gereken Hak Mahrumiyeti cezasının süresinin dörtte üçünden fazlası 
kaldırılamaz. Aksi durumda uygulanması gereken ceza ömür boyu Hak Mahrumiyeti 
cezası ise, bu Madde kapsamında kaldırılamayacak ceza süresi sekiz (8) yıldan daha 
az olamaz. Federasyonun Hak Mahrumiyeti cezasının süresinin herhangi bir kısmını 
bu Maddeye uygun olarak kaldırması durumunda, bu kararının gerekçesini, temyiz 
hakkı bulunan bütün Dopingle Mücadele Kuruluşlarına (FIBA, WADA ve varsa diğer) 
vakit geçirmeden yazılı olarak bildirecektir. Eğer Federasyon, hak mahrumiyeti 
cezasının kaldırılan kısmına ilişkin kararını ilgili Sporcunun veya diğer Kişinin 
kendisinden beklenen somut destekte bulunmaması nedeniyle daha sonra iptal 
ederse, Sporcu veya diğer Kişi bu eski duruma getirme kararını yerli veya yabancı 
olma statüsüne göre ilgili makamda temyiz edebilir.  
3.5.4 Diğer Kanıtların Mevcut Olmaması Halinde Dopingle Mücadele 
Kuralı Đhlalinin Đtirafı  
Bir Sporcunun veya diğer Kişinin bir dopingle mücadele kuralı ihlalini, kendisinde o 
ihlali ortaya çıkarabilecek bir örnek alma çağrısından önce (veya Basketbolda 
Dopingle Mücadele Yönergesi Madde 5.1 kapsamı dışındaki bir dopingle mücadele 
kuralı ihlali söz konusu ise, ihlale ilişkin ilk bildirimin alınmasından önce) kendi 
isteğiyle itiraf etmesi ve bu itirafın, itiraf tarihinde o ihlale ilişkin tek güvenilir kanıt 
olması halinde, Hak Mahrumiyeti cezasının süresinde indirime gidilebilir, ancak bu 
indirim sonrasındaki ceza süresi, aksi durumda uygulanacak olan Hak Mahrumiyeti 
cezası süresinin yarısından az olamaz. 
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3.5.5 Bir Sporcunun veya Diğer Kişinin, Cezasında Bu Maddenin Birden 
Fazla Hükmüne Göre Đndirim Hakkı Doğduğunu Kanıtlaması 
3.5.2, 3.5.3 veya 3.5.4. Maddeleri kapsamında bir ceza indirimine veya cezanın 
kaldırılmasına karar verilmeden önce, aksi durumda uygulanması gereken Hak 
Mahrumiyeti cezasının süresi 3.2, 3.3, 3.4 ve 3.6. Maddelerine uygun olarak tespit 
edilir. Sporcunun veya Diğer Kişinin, 3.5.2, 3.5.3 veya 3.5.4. Maddelerinin iki veya 
daha fazlası çerçevesinde ceza indirimine veya cezanın kaldırılmasına hak 
kazandığını kanıtlaması halinde indirim nedenleri birlikte uygulanabilir ancak süre, 
aksi durumda uygulanması gereken ceza süresinin dörtte birinden az olamaz. 
3.6 Hak Mahrumiyeti Cezası Süresinin Artırılabileceği Ağırlaştırıcı Haller 
Disiplin Kurulu’nun Basketbolda Dopingle Mücadele Yönergesi Madde 5.7’de (Bir 
Yasaklı Maddenin veya Yasaklı Yöntemin Ticaretini Yapmak veya Yapmaya 
Teşebbüs Etmek) ve Madde 5.8’de (Bir Yasaklı Madde veya Yasaklı Yöntemi bir 
Sporcuya Tatbik Etmek veya Etmeye Teşebbüs Etmek) belirtilenlerin dışındaki bir 
dopingle mücadele kuralı ihlaline ilişkin herhangi bir olayda, standart yaptırımdan 
daha ağır bir Hak Mahrumiyeti cezasını gerektiren ağırlaştırıcı sebeplerin mevcut 
olduğunu tespit etmesi halinde, aksi halde uygulanacak olan Hak Mahrumiyeti 
cezasının süresi, Sporcunun veya diğer Kişinin söz konusu dopingle mücadele kuralı 
ihlalini bilerek işlemediği konusunda Yargılama Makamını ikna edecek şekilde 
kanıtlayamaması durumunda, azami dört (4) yıla kadar artırılabilir. Sporcu veya 
diğer Kişi, kendisi aleyhindeki dopingle mücadele kural ihlali iddiasını, Federasyon 
tarafından öne sürüldükten hemen sonra kabul ederek bu maddenin işletilmesini 
önleyebilir. 
 
3.7 Birden Fazla Đhlal 
3.7.1 Bir Dopingle Mücadele Kuralının Đkinci Kez Đhlal Edilmesi  
Bir Sporcu veya diğer Kişi tarafından işlenen ilk dopingle mücadele kuralı ihlalinde 
uygulanacak Hak Mahrumiyeti cezası (Madde 3.4 veya Madde 3.5 kapsamında 
cezanın kaldırılması ve indirilmesi ve Madde 3.6’da öngörülen ceza artırımına tabi 
olarak) Madde 3.2 ve Madde 3.3’te belirlenmiştir. Bir dopingle mücadele kuralının 
ikinci kez ihlal edilmesi durumunda uygulanacak ceza aralıkları aşağıdaki tabloda 
belirtilmiştir. 
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Bir dopingle mücadele kuralının ikinci kez ihlal edilmesine ilişkin tabloyla ilgili 
tanımlar: 
 
HC (Madde 3.4 kapsamında Tanımlanmış Maddelere ilişkin Đndirilmiş Ceza): 
Dopingle mücadele kuralının ihlali, Madde 3.4 uyarınca hafifletilmiş bir yaptırımla 
cezalandırılmıştır veya cezalandırılmalıdır, çünkü kullanılan madde Tanımlanmış 
Maddedir ve Madde 3.4’te belirtilen diğer koşullar yerine getirilmiştir.  
 
NOBDKK (Nerede Olduğunun Bildirilmemesi ve/veya Doping Kontrollerine 
Katılmama): Dopingle mücadele kuralının ihlali Madde 3.3.3 (Nerede 
bulunduğunun Bildirilmemesi ve/veya Doping Kontrollerine Katılmama) uyarınca 
cezalandırılmıştır veya cezalandırılmalıdır. 
 
AKOHC (Ağır Kusur veya Đhmal Olmaması Nedeniyle Đndirilmiş Ceza): 
Dopingle mücadele kuralının ihlali Madde 3.5.2 uyarınca hafifletilmiş bir yaptırımla 
cezalandırılmıştır veya cezalandırılmalıdır, çünkü Madde 3.5.2 kapsamında Ağır 
Kusur veya Đhmal Olmadığı Sporcu tarafından kanıtlanmıştır. 
 
SC (Madde 3.2 veya Madde 3.3.1 uyarınca Standart Ceza): Dopingle mücadele 
kuralının ihlali Madde 3.2 veya Madde 3.3.1 uyarınca iki (2) yıllık standart yaptırımla 
cezalandırılmıştır veya cezalandırılmalıdır. 
 
AC (Ağırlaştırılmış Ceza): Dopingle mücadele kuralının ihlali Madde 3.6 uyarınca 
ağırlaştırılmış bir yaptırımla cezalandırılmıştır veya cezalandırılmalıdır, çünkü 
Dopingle Mücadele Kuruluşu Madde 3.6’da belirtilen koşulların varlığını tespit 
etmiştir. 
 

 
Đkinci Đhlal 
 
Birinci 
Đhlal 

 
HC 

 
NOBDKK 

 
AKOHC 

 
SC 

 
AC 

 
TĐC 

HC 1-4 2-4 2-4 4-6 8-10 
10-ömür 
boyu 

NOBDKK 1-4 4-8 4-8 6-8 
10-ömür 
boyu 

ömür 
boyu 

AKOHC 1-4 4-8 4-8 6-8 
10-ömür 
boyu 

ömür 
boyu 

SC 2-4 6-8 6-8 
8-ömür 
boyu 

ömür 
boyu 

ömür 
boyu 

AC 4-5 
10-ömür 
boyu 

10-ömür 
boyu 

ömür 
boyu 

ömür 
boyu 

ömür 
boyu 

TĐC 
8-ömür 
boyu 

ömür 
boyu 

ömür 
boyu 

ömür 
boyu 

ömür 
boyu 

ömür 
boyu 
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TĐC (Ticaretini Yapmak veya Yapmaya Teşebbüs Etmek ve Uygulamak 
veya Uygulamaya Teşebbüs Etmek): Dopingle mücadele kuralının ihlali Madde 
3.3.2’de öngörülen uygun bir yaptırımla cezalandırılmıştır veya cezalandırılmalıdır. 
 
3.7.2 Đkinci Dopingle Mücadele Kuralı Đhlalinde Madde 3.5.3 ve Madde 
3.5.4’ün Uygulanması  
Đkinci kez dopingle mücadele kuralı ihlalinde bulunan bir Sporcunun veya diğer 
Kişinin Madde 3.5.3 ve Madde 3.5.4’e dayanarak cezasının bir kısmının indirilmesine 
veya kaldırılmasına hak kazandığını kanıtlaması halinde, Yargılama Makamı, 
öncelikle Madde 3.7.1’deki tabloda tespit edilen aralıklarda aksi durumda 
uygulanması gereken hak mahrumiyeti süresini tespit edecek ve daha sonra hak 
mahrumiyeti süresinin ne kadar indirileceğine ya da kaldırılacağına karar verecektir. 
Madde 3.5.3 ve Madde 3.5.4’e uygun olarak uygulanacak indirim veya kaldırılma 
sonrasında hak mahrumiyetinin kalan süresi, aksi durumda uygulanması gereken 
hak mahrumiyeti süresinin en az dörtte biri kadar olmalıdır.  
3.7.3 Üçüncü Kez Dopingle Mücadele Kuralı Đhlali  
Üçüncü kez gerçekleştirilen dopingle mücadele kuralı ihlali, Madde 3.4 kapsamında 
cezanın kaldırılması veya indirilmesini gerektiren koşulun yerine getirilmiş olması 
veya Basketbolda Dopingle Mücadele Yönergesi Madde 5.4’te (Nerede 
bulunduğunun Bildirilmemesi ve/veya Doping Kontrollerine katılmama) tanımlanan 
bir ihlal niteliğinde olması istisna olmak üzere, daima ömür boyu Hak Mahrumiyeti 
cezası ile cezalandırılır. Yukarıda belirtilen koşullarda, Hak Mahrumiyeti cezasının 
süresi sekiz (8) yıldan ömür boyu Hak Mahrumiyeti cezasına kadardır.  
3.7.4 Mükerrer Đhlallere Đlişkin Đlave Kurallar  
Madde 3.7 kapsamındaki yaptırımların uygulanması amacına yönelik olarak, bir 
dopingle mücadele kuralının ihlali, ancak Sporcunun veya diğer Kişinin ilk ihlale ait 
uyarı bildirimini almasından sonra veya Dopingle Mücadele Kuruluşunun ilk ihlale 
ilişkin uyarı bildiriminde bulunmak için makul çaba göstermesinden sonra gerçekleşti 
ise, ikinci ihlal sayılabilir. Federasyon’un bu durumu tespit edememesi halinde, 
ihlaller birlikte tek ve ilk ihlal sayılacak ve uygulanacak yaptırım, daha ağır yaptırımı 
gerektiren ihlal temel alınarak belirlenecektir. Ancak; çok sayıda ihlalin vuku 
bulması, ağırlaştırıcı bir etken olarak göz önüne alınabilir (Madde 3.6). 
 
Bir dopingle mücadele kuralı ihlalinin kesinleşmesinden sonra, bu ihlale ilişkin uyarı 
bildiriminde bulunulmadan önce ilgili Sporcunun veya diğer Kişinin başka bir 
dopingle mücadele kuralı ihlalinde bulunduğunun Federasyon tarafından tespit 
edilmesi halinde, Disiplin Kurulu her iki ihlalin aynı anda yargılanması halinde 
uygulanabilecek olan yaptırımı temel alarak ilave bir yaptırıma karar verecektir. 
Madde 3.8’e uygun olarak; önce gerçekleşen dopingle mücadele kuralı ihlaline kadar 
yapılan bütün Müsabakalarda elde edilen madalyalar vs. geri alınacaktır. Sporcu 
veya diğer Kişi, daha önce gerçekleştirilen ancak ikincisinden sonra ortaya çıkarılan 
ihlale ilişkin ağırlaştırıcı sebeplerin (Madde 3.6) uygulanması olasılığından 
kurtulabilmek için, disiplin soruşturmasına konu ilk (zamansal olarak ikinci) ihlalle 
ilgili olarak kendisine bildirim ulaştıktan sonra, daha önceki ihlali gerçekleştirdiğini 
kendi iradesiyle, gecikmeden itiraf etmek zorundadır. Aynı kural, ikinci dopingle 
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mücadele kuralı ihlalinin kesinleşmesinden sonra, başka bir ihlalin gerçekleştiğinin 
Federasyon tarafından tespit edilmesi halinde de geçerlidir. 
3.7.5 Sekiz Yıllık bir Süre Đçinde Gerçekleştirilen Çok Sayıda Dopingle 
Mücadele Kuralı Đhlali 
Madde 3.7’nin amacına uygun olarak, dopingle mücadele kuralı ihlallerinin mükerrer 
ihlal olarak değerlendirilmesi için her bir ihlalin aynı sekiz yıllık süre içinde 
gerçekleştirilmiş olması gerekir. 
3.8 Örnek Alınmasından veya bir Dopingle Mücadele Kuralı Đhlalinden 
Sonra Gerçekleşen Müsabakalarda Elde Edilen Sonuçların Đptal Edilmesi  
Alınan örneğin pozitif olduğu bir Müsabakada elde edilen madalya ve ödüllerin 
Madde 3.1 uyarınca geri alınmasına ek olarak, hakkaniyet aksini gerektirmediği 
sürece, (müsabaka sırasında veya müsabaka dışında) alınan örneğin pozitif çıktığı 
veya diğer bir dopingle mücadele kuralı ihlalinin gerçekleştiği tarihten itibaren, 
herhangi bir Tedbirli Men Cezasının veya Hak Mahrumiyeti Cezasının başlamasıyla, 
elde edilen bütün madalyalar ve ödüller geri alınacaktır. 
3.9 Hak Mahrumiyeti Cezası Süresinin Başlaması  
Aşağıda aksi belirtilmedikçe, Hak Mahrumiyeti Cezasının süresi Hak Mahrumiyeti 
Cezası ve/veya Tedbir kararının verildiği tarih itibarıyla veya yargılamadan feragat 
edilmiş olması halinde Hak Mahrumiyeti Cezasının kabul edildiği veya kararlaştırıldığı 
başka bir tarihte başlar.  
 
3.9.1 Sporcudan veya diğer Kişiden Kaynaklanmayan Gecikmeler  
Yargı sürecinde veya Doping Kontrolü sürecinde Sporcudan veya diğer Kişiden 
kaynaklanmayan önemli gecikmelerin yaşanması halinde, Disiplin Kurulu Hak 
Mahrumiyeti Cezasının süresini örneğin alındığı tarihten veya başka bir dopingle 
mücadele kuralı ihlalinin en son işlendiği tarihten itibaren başlatabilir. 
3.9.2 Đhlalin Zamanında Đtiraf Edilmesi 
Bir Sporcunun veya diğer Kişinin, bir dopingle mücadele kuralı ihlalinde 
bulunduğunun Federasyon tarafından iddia edilmesi üzerine ihlalde bulunduğunu 
derhal (derhal ifadesi, her halükârda bir Sporcunun tekrar müsabakalara 
katılmasından önce anlamındadır) itiraf etmesi halinde, Hak Mahrumiyeti Cezasının 
süresi örneğin alındığı tarihten veya başka bir dopingle mücadele kuralı ihlalinin en 
son işlendiği tarihten itibaren başlayabilir. Ancak, bu Maddenin uygulandığı hallerde, 
Sporcunun veya diğer Kişinin, her halükârda kendisine uygulanacak cezayı kabul 
ettiği tarihten veya cezanın kararlaştırıldığı yargılama tarihinden veya cezanın başka 
bir şekilde kararlaştırıldığı tarihten başlamak üzere Hak Mahrumiyeti cezasının en az 
yarısını çekmesi zorunludur. 
3.9.3 Bir Tedbirli Men Kararının verilmesi ve/veya Sporcu tarafından kabul edilmesi 
halinde, Sporcuya uygulanan Tedbir kapsamındaki ceza daha sonra belirlenebilecek 
ve kesinleşecek olan Hak Mahrumiyeti cezasının toplam süresinden düşülecektir. 
3.9.4 Disiplin Kurulunun verdiği Tedbirli Men Kararını Sporcunun kendi iradesiyle 
yazılı olarak kabul etmesi ve böylece müsabakalara katılmaması halinde, Sporcunun 
söz konusu Tedbir kapsamındaki cezası daha sonra belirlenebilecek olan Hak 
Mahrumiyeti cezasının toplam süresinden düşülecektir. Sporcunun kendi iradesiyle 
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verdiği söz konusu yazılı kabul belgesinin bir nüshası, vakit geçirilmeden ilgili ulusal 
ve uluslar arası kuruluşlara gönderilecektir. 
3.9.5, Tedbirli Men Cezasının veya kendi isteğiyle kabul ettiği Tedbirli Men 
Cezasının geçerlilik tarihinden önceki sürede, Sporcu müsabakalara katılmamaya 
karar vermiş veya kendi takımı tarafından müsabakalardan uzaklaştırılmış olsa bile, 
oynamadığı süre Hak Mahrumiyeti Cezası süresinden düşülemez.  
 
3.10 Hak Mahrumiyeti Cezası Süresince Geçerli Olacak Durum  
3.10.1 Hak Mahrumiyeti Cezası Süresince Müsabakalara Katılımın 
Yasaklanması  
Hak Mahrumiyeti Cezası almış olan Sporcular ve diğer Kişiler, söz konusu Hak 
Mahrumiyeti Cezası sona erinceye/infaz edilinceye kadar FIBA, FIBA ve WADA üyesi 
kuruluşlar tarafından yetkilendirilen veya düzenlenen hiçbir müsabakaya veya 
faaliyete (onaylanmış dopingle mücadele eğitim veya rehabilitasyon programları 
hariç) veya herhangi bir profesyonel lig veya FIBA dışındaki herhangi bir uluslararası 
veya ulusal düzeydeki turnuva düzenleyicisinin yetkilendirdiği veya düzenlediği 
herhangi bir ulusal-uluslararası düzeydeki organizasyona/turnuvaya hiçbir sıfatla 
katılamazlar. 
 
18 ay veya daha fazla süreyle hak mahrumiyeti cezası almış olan sporculara hak 
mahrumiyeti cezası süresinin sona ermesinden 6 ay önce takımı ile antrenman 
yapma yetkisi verilir. 18 aydan daha az bir süreyle hak mahrumiyeti cezası almış 
sporculara hak mahrumiyeti cezası süresinin sone ermesinden 3 ay önce takımı ile 
antrenman yapma yetkisi verilir. 
 
Dört (4) yıldan fazla Hak Mahrumiyeti Cezası almış olan bir Sporcu veya diğer Kişi, 
söz konusu cezasının 4 (dört) yılını tamamladıktan sonra yerel düzeydeki 
müsabakalara katılabilir, ancak söz konusu yerel spor müsabakalarının Sporcuya 
veya diğer Kişiye bir ulusal şampiyonluğa veya uluslararası turnuvaya katılma (veya 
katılmak için puan elde etme) olanağını doğrudan ya da dolaylı da olsa vermemesi 
gerekir. 
 
Hak Mahrumiyeti Cezası almış olan bir Sporcu ve diğer Kişiler Doping Kontrolüne 
tabi olmaya devam ederler.  
 
3.10.2 Hak Mahrumiyeti Cezası Süresince Müsabakalara Katılma 
Yasağının Đhlali  
Hak Mahrumiyeti cezası almış olan bir Sporcu veya diğer Kişinin cezasını çektiği süre 
içinde Madde 3.10.1’de belirtilen yasağı ihlal ederek bir müsabakada yer alması 
halinde, o müsabakada Sporcunun veya diğer Kişinin elde ettiği madalyalar ve 
ödüller geri alınır ve başta verilen Hak Mahrumiyeti cezası/o zamana kadar 
uygulanan Hak Mahrumiyeti cezası yasağın ihlal edildiği tarihten itibaren yeniden 
başlatılır. Sporcunun veya diğer Kişinin söz konusu yasağın ihlalinde Ağır Kusurunun 
veya Đhmalinin olmadığını kanıtlaması halinde, yeniden başlatılan Hak Mahrumiyeti 
cezasının süresi Madde 3.5.2’ye uygun olarak indirilebilir. Bir Sporcunun veya diğer 
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Kişinin müsabakalara katılma yasağını ihlal edip etmediğine ve cezanın Madde 
3.5.2’e uygun olarak hafifletilmesinin yerinde olup olmayacağına, sonuçların 
değerlendirilerek Hak Mahrumiyeti Cezasının uygulanmasına Disiplin Kurulu karar 
verir.  
3.10.3 Hak Mahrumiyeti Cezası Süresince Ücret ve diğer Mali Yardımdan 
Yoksun Bırakma  
Ayrıca, Madde 3.4’te öngörüldüğü gibi bir Tanımlanmış Maddeyle ilgili olarak ceza 
indirimi içermeyen tüm dopingle mücadele kuralı ihlallerinde, sporla ilgili olarak ilgili 
Kişi tarafından alınan sporla ilgili mali yardımların veya sporla ilgili diğer kazançların 
tamamı veya bir kısmı Federasyon tarafından durdurulur. Federasyon gereği halinde 
cezanın uygulanabilmesi için diğer yetkili resmi makamlara başvurabilir, mali yardımı 
temin eden kişi(ler)/kurum(lar) hakkında cezai işlem yapabilir.  
 
3.11 Ceza Alan Sporcunun Yeniden Hak Kazanmasına Yönelik Doping 
Kontrolleri  
Belirlenen hak mahrumiyeti cezasının sonunda Sporcunun yeniden müsabakalara 
katılma hakkı elde edebilmesinin bir şartı olarak, Sporcu, herhangi bir Tedbir 
Kararının veya Hak Mahrumiyeti Cezasının infazı sırasında, Federasyon, FIBA, FIBA 
Europe, ile Test yargısı bulunan başka herhangi bir Dopingle Mücadele 
Organizasyonu tarafından yapılması olası Müsabaka-Dışı Doping Kontrolü için hazır 
bulunmalıdır ve WADA Uluslararası Test Standardı’nın nerede bulunulduğunun 
bildirilmesine dair 11. Maddesi’nin gereklerine uymalıdır. Bir Sporcunun hak 
mahrumiyeti cezası sırasında spordan emekliye ayrılması ve Müsabaka-Dışı Test 
havuzlarından çıkarılması fakat sonrasında yeniden müsabakalara katılma hakkı 
istemesi durumunda, söz konusu Sporcu Federasyon’u ve gerekiyorsa FIBA ve FIBA 
Europe’u bilgilendirip emekliliğe ayrıldığı tarihten itibaren geriye kalan hak 
mahrumiyeti cezasına eşit bir süre boyunca, ancak altı (6) aydan az olmamak 
kaydıyla, Müsabaka-Dışı Teste tabi olana dek müsabakalara katılamayacaktır. Bu tip 
bir geriye kalan hak mahrumiyeti döneminde, her bir testin arasında en az üç ay 
bulunmak kaydıyla Sporcu üzerinde en az üç (3) test yapılmalıdır. Testleri yapmak 
Federasyonun görevidir ancak Federasyonun yanı sıra herhangi bir yetkili Dopingle 
Mücadele Organizasyonu tarafından gerçekleştirilecek testler de bu gerekliliği yerine 
getirmek için kullanılabilir. Đlgili testlerin sonuçları FIBA’ya bildirilir. Bir Sporcunun 
hak mahrumiyeti cezası sona erdiğinde ve Sporcu yeniden müsabakalara katılma 
koşullarını yerine getirdiğinde, bu durumda Sporcu otomatik olarak yeniden 
müsabakalara katılabilir hâle gelir. Uluslar arası düzeyde oyuncular için FIBA 
talimatlarının ilgili koşulları da yerine getirilmelidir. 
3.12 Mali Yaptırımların Uygulanması  
Disiplin Kurulu dopingle mücadele kuralı ihlallerinde para cezası verebilir. Ancak 
hiçbir mali yaptırım, Dünya Dopingle Mücadele Kuralları’nda belirtilen bir Hak 
Mahrumiyeti Cezasının veya diğer bir yaptırımın süresinin azaltılmasına dayanak 
teşkil edemez. 
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    Madde 4. Takımlar Açısından Yaptırımlar  
 

4.1 Bir Turnuvaya ya da Lige katılan bir Takımın birden fazla oyuncusunun bir 
dopingle mücadele kuralı ihlalinde bulunduklarının saptanması halinde, Federasyon, 
takıma Turnuva/Lig Süresince Hedefe Yönelik Doping Kontrolü uygulayabilir. 
4.2 Bir takım sporcusunun turnuva/lig dönemi sırasında bir Dopingle Mücadele 
Kuralı ihlâlinde bulunduğu anlaşılırsa, müsabakanın sonucu geçerli kalır. Eğer bir 
takımın birden fazla sporcusunun turnuva/lig dönemi sırasında bir Dopingle 
Mücadele Kuralı ihlâlinde bulundukları anlaşılırsa, Dopingle Mücadele Kuralı ihlâlini 
yapan Sporculara ayrı ayrı uygulanacak diğer cezalara ek olarak takım 
turnuvadan/ligden men edilebilir veya Takıma 5.000 TL’den başlamak üzere 
100.000 TL’ye kadar para cezası verilebilir, 2-10 puanının silinmesine karar verilebilir 
veya başka disiplin cezalarına hükmedilebilir. Kulübün Dopingle mücadele kuralı 
ihlali sırasında gerekli önlemleri almayarak suçun oluşmasında kastı, kusuru ve/veya 
ihmali olduğu kanaatine varılırsa Kulüp, Disiplin Kurulu tarafından 50.000 TL’ye 
kadar para cezası ile cezalandırılır. Basketbolcu veya Kulüp personeline verilen para 
cezalarında Kulüpleri de müteselsilen sorumludur. Turnuvadan men hâlinde, takımın 
turnuvayı sonlandırmasına izin verilmez ve daha öncekiler de dahil olmak üzere 
turnuva kapsamındaki tüm müsabakalarda hükmen mağlup olmuş sayılır. 
     

    Madde 5. Doping Kontrolüne Zamanında Gelmeme, Geç Gelme 
 

Müsabaka içi kontrollerde müsabaka bitiminde Basketbolda Dopingle Mücadele 
Yönergesi Madde 19.7, 19.8  uyarınca doping kontrol görevlisinden izin almaksızın 
doping kontrol odasına doğrudan gelmeyen, müsabaka dışı kontrollerde 
Basketbolda Dopingle Mücadele Yönergesi Madde 22’de belirtilen şekilde kontrole 
gelmeyen Oyuncu(lar) Basketbolda Dopingle Mücadele Yönergesi Madde 5.3’ü ihlal 
etmiş sayılırlar ve Madde 3’ün ilgili başlıkları uyarınca cezalandırılırlar. 

 
    Madde 6. Đlaç Listeleri  
 

Đlaç Bildirim Listelerinin karşılaşmanın teknik komiserine verilmemesi, Đlaç Bildirim 
Listelerinin usulüne uygun doldurulmaması, yapılan tedavilerin yazılmaması ya da 
yapılmayan tedavilerin yazılması durumunda kulübe ilk olarak ihtar, daha sonra iki 
kereyi geçmeyecek şekilde 10.000 YTL'ye kadar para cezası uygulanır. Bu durumun 
tekrarlanması halinde verilecek para cezası en yüksek had üzerinden 4 kat 
arttırılarak uygulanır. 
 

    Madde 7. Đtirazlar 
 

Đtirazlar gerekli şartlar yerine getirilerek sadece Merkez Tahkim Kurulu’na yapılabilir. 
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    Madde 8. Zaman Aşımı 
 

Talimatta yer alan bir dopingle mücadele kuralı ihlalinde bulunan bir sporcu veya 
diğer kişi hakkında işlem yapma zaman aşımı, ihlalin gerçekleşme tarihini takiben 
sekiz (8) yıldır. 

 
    Madde 9. Diğer Durumlar 
 

Bu bölümde belirtilmeyen durumlarda Disiplin Kurulu genel teamüllere ve FIBA 
kurallarına uygun biçimde her türlü kararı verme hakkına sahiptir. 
 

 


