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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,
d) Doping yapan basketbolcular ile diğer kişiler hakkında yapılacak iş ve işlemleri
bildirmektir.
2.

Kapsam

Bu Yönerge, Basketbolda faaliyet gösteren kulüpleri, Sporcuları, yöneticileri, antrenörleri,
doktorları, fizyoterapistleri, masörleri, v.d. sporcu destek personeli ile dopingle mücadele
çerçevesinde görev yapan ilgili kişi, kurum ve kuruluşları kapsar.
3.

Dayanak

Bu Yönerge, TBF Ana 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 ve FIBA mevzuatına dayanılarak hazırlanmıştır.
4.

Tanımlar

Bu Yönergede geçen;
3289 sayılı Kanun

: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri hakkındaki
3289 sayılı kanunu,

3885 sayılı Kanun

: Avrupa Konseyi Dopingle Mücadele Sözleşmesinin Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair 3885 sayılı Kanunu,

5721 sayılı Kanun

: UNESCO’nun Sporda Dopinge Karşı Uluslararası Sözleşmesinin
Kabulünün Uygun Bulunduğuna Dair 3721 sayılı Kanunu,
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ADAMS

: Dopingle Mücadele Uygulama ve Yönetim Sistemi, veri korumayla
ilgili yasal düzenlemelere parallel olarak ilgili taraflara ve WADA’ya
dopingle mücadele çalışmalarında yardımcı olmak amacıyla
tasarlanmış, veri girişine, saklanmasına, paylaşılmasına ve
raporlanmasına yönelik internet tabanlı bir veri tabanı yönetim
aracını,

Atipik Bulgu

: WADA tarafından akredite edilmiş bir laboratuvar veya WADA
tarafından yetkilendirilmiş başka bir laboratuvar tarafından
düzenlenen ve Laboratuvarlara İlişkin Uluslararası Standart veya ilgili
Teknik Belgeler uyarınca Aykırı Analitik Bulgunun tespitinden önce
daha ileri düzeyde araştırma yapılması gerektiğini ortaya koyan bir
raporu,

Atipik Pasaport Bulgusu : İlgili Uluslararası Standartlarda belirtildiği şekilde Atipik Pasaport
Bulgusu olarak tanımlanan bir raporu,
Aykırı Analitik Bulgu

: WADA tarafından akredite edilmiş bir laboratuvar veya WADA
tarafından yetkilendirilmiş diğer bir laboratuvar tarafından,
Laboratuvarlara İlişkin Uluslararası Standart ve ilgili Teknik Belgelere
uygun olarak düzenlenen ve bir Örnekte bir Yasaklı Maddenin veya
onun Metabolitlerinin veya Belirteçlerinin (yüksek miktarlarda
endojenik maddeler de dahil olmak üzere) bulunduğunu veya
herhangi bir Yasaklı Yöntemin kullanıldığını gösteren bir raporu,

Aykırı Pasaport Bulgusu : İlgili Uluslararası Standartlarda belirtildiği şekilde Aykırı Pasaport
Bulgusu olarak tanımlanan bir raporu,
Belirteç

: Herhangi Yasaklı bir Madde’nin veya Yasaklı bir Yöntemin
kullanıldığını gösteren bir bileşik, bileşikler grubu veya biyolojik
değişken(ler)i,

CAS

: (Court of Arbitration for Sports) Lozan’da kurulu Uluslar arası Spor
Tahkim Mahkemesi’ni,

Disiplin Kurulu

: Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu’nu,

Doping Kontrolü

: Bulunacağı yerlere ilişkin bilgi verme, Örnek alma ve nakletme,
laboratuvar analizi, Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnaları, sonuçları
değerlendirme ve yargılama aşamalarındaki bütün süreçler de dâhil
olmak üzere, Doping Kontrolü dağılım planlamasından temyiz
başvurusuna kadar olan bütün adımlar ve süreçleri,

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 İhlalinin meydana gelmesini,
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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,

Eşlikçi

: Doping kontrolü sırasında dopingle mücadele bilgi ve yetkinliği
ölçüsünde Doping Kontrol Görevlisinin denetimi altında çalışarak,
doping kontrolünün çeşitli aşamalarında yardımcı olan, öncelikli
görevi sporcuları gözlem altında tutmak, sporculara eşlik etmek olan
kişiyi,

FIBA

: Uluslararası Basketbol Federasyonunu,

Federasyon

: Türkiye Basketbol Federasyonu’nu,

Yönetim Kurulu

: Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nu,

Disiplin Kurulu

: Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu’nu

Hukuk Kurulu

: Türkiye Basketbol Federasyonu Hukuk Kurulu’nu,

Sağlık Kurulu

: Türkiye Basketbol Federasyonu Sağlık Kurulu’nu,

Tahkim Kurulu

: Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu’nu,

İlgili mevzuat

: Kullanıldığı konu ile ilgili ulusal ve uluslararası tüm geçerli idari ve
hukuki kural metinlerini,

Kayıtlı Doping
Kontrol Havuzu

: FIBA tarafından Uluslararası düzeyde, Federasyon, Federasyon
ve/veya Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu tarafından Ulusal
düzeyde kendi Doping Kontrolü dağılım programlarının bir parçası
olarak Müsabaka İçi ve Müsabaka Dışı Doping Kontrollerine tabi olan
yüksek öncelikli Sporcular için oluşturdukları havuzu (Havuzdaki
basketbolcuların Federasyon tarafından belirlenen biçimde, Türkiye
Dopingle Mücadele Talimatı Madde 5.6 ve Doping Kontrolü ve
Soruşturmalara İlişkin Uluslararası Standartta da belirtildiği gibi
bulunabilirlik bildirimi vermeleri gereklidir),

Komisyon

: Sağlık Kurulu Başkanı tarafından atamayla kurulan Dopingle
Mücadele Komisyonu’nu,
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Kulüp

: Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından tescil edilmiş Basketbol
takımı bulunan spor kulübünü,

Laboratuar

: Dünya Antidoping Ajansı Komitesi tarafından onaylanmış doping
kontrol laboratuarını,

Müsabaka Dışı

: “Müsabaka içi” olmayan tüm dönemleri,

Müsabaka İçi

: TBF tarafından ilgili Lig, Şampiyona, Turnuva, Etkinlik vb için farklı
belirlenmedikçe “Müsabaka İçi’” ifadesi, FIBA tarafından yıllık olarak
belirlenen süre ve bahsi geçen süre zarfında başlamış doping
kontrolü örnek alma işlemlerini de kapsayan süreci, [Yönergenin ilan
tarihinde Sporcunun katılacağı bir Müsabakadan kırksekiz (48) saat
önce başlar ve o Müsabakanın bitiminden kırksekiz (48) saat sonra
sona erer. İhlal tespitinde ilgili tarihteki FIBA tanımı geçerlidir]

Müsabaka

: Türkiye Basketbol Federasyonu’nun şemsiyesi altındaki bütün Ligler,
Şampiyonalar, Kupalar, Terfi/Tenzil Turnuvaları, bunların ön
elemeleri v.b. kapsamındaki bir (1) karşılaşmayı veya tekil bir spor
yarışmasını (örn: 1 Lig maçı, veya 3x3 turnuvası),

Tanımlanmış Madde

: WADA mevzuatında yeralan İngilizce “Specified Substance” teriminin
Türkçe’sini, işbu yönergenin 6.2.2. “Tanımlanmış Maddeler”
Maddesinin içeriğini,

Tedavi Amaçlı Kullanım
İstisnası (TAKİ)

: Yasaklı madde/yöntemlerin sporcular tarafından tedavi amaçlı
kullanımı için verilen izini ve izin için gerekli işlemleri,

Tedavi Amaçlı Kullanım
İstisnası Kurulu (TAKİK) : Federasyon Dopingle Mücadele Komisyonu tarafından uzman
doktorlar arasından TAKİ başvurularını karar bağlamak üzere
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),

Türkiye Dopingle Mücadele
Komisyonu (TDMK)

: Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü
tarafından 24.05.2011 tarihinde imzalanan protokol uyarınca, Türkiye
Milli Olimpiyat Komitesi tarafından kurulan, Federasyon tarafından 11
Haziran 2013 tarihinde tanınan komisyonunu,

Dopingle Mücadele Yönergesi
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Türkiye Dopingle
Mücadele Talimatı

: Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu tarafından ilan edilen
talimatını,

Uluslararası Standart

: Dünya Dopingle Mücadele
Uluslararası Standartlarını,

WADA

: Dünya Anti Doping Ajansını,

Yasaklılar Listesi

: WADA tarafından her yıl yayınlanan Yasaklı Maddeler ve Yasaklı
Yöntemlerin tanımlandığı uluslararası standart statüsündeki listeyi,

Yasaklı Maddeler

: WADA tarafından her yıl yayınlanan yasaklılar listesindeki maddeleri,

Yasaklı Yöntemler

: WADA tarafından
yöntemleri,

her

yıl

Ajansı’nın

yayınlanan

(WADA)

yasaklılar

yayınladığı

listesindeki

ifade eder.
5.

Dopingle Mücadele Kural İhlalleri

Doping, işbu Dopingle Mücadele Yönergesinin Madde 5.1’den Madde 5.10’a kadar olan bölümünde
belirtilen dopingle mücadele kural ihlallerinden bir veya daha fazlasının gerçekleştirilmesidir.
Madde 5’in amacı, hangi koşulların ve davranışların dopingle mücadele kural ihlali sayılacağını
açıklamaktır. Doping vakalarıyla ilgili yargılamalar, bu kurallardan bir veya daha fazlasının ihlal
edildiğine dair iddialara dayanılarak yürütülür.
Sporcular veya diğer Kişiler, nelerin dopingle mücadele kural ihlali teşkil edebileceği konusunda ve
Yasaklılar Listesinde geçen maddeler ve yöntemler hakkında bilgi sahibi olmak zorundadırlar.
Açıklama:
Bu madde 2015 WADA Kodu ile belirlenen ve basketbolla sınırlı olmayan evrensel dopingle
mücadele kural ihlallerini tariff etmektedir. Bu nedenle sadece basketbolla halen ilişkili kişileri değil,
sporun tüm alanlarından basketbolla ilişkiye geçebilecek kişi ve kurumları da ifade etmek üzere
geniş bir kapsamda kaleme alınmıştır
Aşağıda belirtilenler dopingle mücadele kural ihlallerini oluşturur:
5.1.

Sporcudan Alınan Örnekte Yasaklı bir Maddenin veya Metabolitlerinin veya
Belirteçlerinin Tespit Edilmesİ

5.1.1.

Herhangi Yasaklı bir Maddenin kendi vücuduna girmesini engellemek her Sporcunun kendi
sorumluluğundadır. Sporcular, kendilerinden alınan Örneklerde tespit edilen her türlü
Yasaklı Maddeden veya onun Metabolitlerinden veya Belirteçlerinden sorumludurlar. Bu
nedenle, Madde 5.1 hükmü çerçevesinde bir dopingle mücadele kuralının ihlal edildiğini
belirlemek için Sporcunun Yasaklı Maddeyi kasten, Kusur veya İhmal neticesinde ya da
bilinçli olarak kullanıp kullanmadığına bakılmaz.
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Açıklama:
Bir Sporcunun Kusuruna bakılmaksızın bu madde kapsamında bir dopingle mücadele
kuralı ihlal edilmektedir. Bu kurala muhtelif CAS kararlarında “Kusursuz sorumluluk” ilkesi
olarak atıfta bulunulmuştur. Bir Sporcunun Kusuru, Madde 37 kapsamında bu dopingle
mücadele kural ihlalinden Doğacak Hukuki Sonuçların belirlenmesinde rol oynamaktadır.
Bu prensip CAS tarafından tutarlı bir şekilde uygulanmaktadır.
5.1.2.

Madde 5.1 kapsamındaki dopingle mücadele kural ihlali, aşağıdaki hallerden biriyle yeterli
şekilde kanıtlanmış olur: Sporcunun A Örneğinde Yasaklı bir Maddenin veya onun
Metabolitlerinin veya Belirteçlerinin varlığı ve Sporcunun B Örneğinin incelenmesine ilişkin
hakkından feragat etmesi üzerine B Örneğinin incelenmemesi veya Sporcunun B Örneğinin
incelenmesi ve A Örneğinde Yasaklı bir Maddenin veya onun Metabolitlerinin veya
Belirteçlerinin tespit edildiğinin B Örneğinin incelenmesiyle teyit edilmiş olması ya da
Sporcunun B Örneğinin iki şişeye bölündüğü durumda ve ilk şişede bulunan Yasaklı
Maddenin veya onun Metabolitlerinin veya Belirteçlerinin tespit edildiğinin ikinci şişenin
incelenmesiyle teyit edilmiş olması.
Açıklama:
Sonuçları değerlendirme yetkisi bulunan Dopingle Mücadele Kuruluşu, Sporcunun B
Örneğinin incelenmesini talep etmemesi durumunda dahi, isterse B Örneğinin analiz
edilmesine karar verebilir

5.1.3.

Yasaklılar Listesinde eşik değerleri özellikle belirtilen maddeler istisna olmak üzere,
Sporcunun idrar Örneğinde herhangi bir miktarda Yasaklı Maddenin ya da onun
Metabolitlerinin veya Belirteçlerinin tespit edilmesi dopingle mücadele kural ihlali olarak
kabul edilir.

5.1.4.

Madde 5.1’in genel kuralının bir istisnası olarak, Yasaklılar Listesinde veya Uluslararası
Standartlarda, endojenik olarak da üretilebilen Yasaklı Maddelerin değerlendirilmesine
yönelik özel ölçütler belirlenebilir.

5.2.

Yasaklı bir Madde veya Yasaklı bir Yöntemin Sporcular Tarafından Kullanılması veya
Kullanılmaya Teşebbüs Edilmesi
Açıklama:
Yasaklı bir Maddenin veya Yasaklı bir Yöntemin Kullanılması veya Kullanılmaya Teşebbüs
edilmesi, güvenilir her türlü yöntem aracılığıyla saptanabilir. Madde 33.2’ye ilişkin
açıklamada da belirtildiği gibi, bir dopingle mücadele kural ihlalinin Madde 5.1 çerçevesinde
tespiti için gereken kanıtların aksine, Kullanım veya Kullanmaya Teşebbüs halleri, diğer
durumlarda Yasaklı bir Maddenin varlığının tespiti için Madde 5.1’de öngörülen koşulları
sağlamayan Sporcunun itirafı, tanık beyanları, belgeli kanıtlar, Sporcu Biyolojik
Pasaportunun bir parçası olarak toplanan veriler de dahil olmak üzere boylamsal profil
ölçümü sonuçları veya diğer analitik bilgiler gibi başka güvenilir yöntemlerle de tespit
edilebilir. Örneğin, Yasaklı bir Maddenin kullanıldığı, B Örneği ile teyit etmeye gerek
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kalmadan A Örneğinin incelenmesinden elde edilen güvenilir analitik verilerle veya sadece
B Örneğinin analizinden elde edilen güvenilir analitik verilerle kanıtlanabilir, böyle bir
durumda, Dopingle Mücadele Kuruluşu kanıtlamanın diğer Örnekle neden teyit
edilemediğine dair tatmin edici bir açıklama getirmelidir.
5.2.1

Herhangi Yasaklı bir Maddenin kendi vücuduna girmemesini ve Yasaklı bir Yöntemin
kullanılmamasını sağlamak her Sporcunun kendi sorumluluğundadır. Bu nedenle, bir
dopingle mücadele kuralının ihlal edildiğini belirlemek için Sporcunun Yasaklı bir Maddeyi
veya Yasaklı bir Yöntemi kasten, Kusur veya İhmal neticesinde veya bilinçli olarak kullanıp
kullanmadığına bakılmaz.

5.2.2

Yasaklı bir Maddenin veya Yasaklı bir Yöntemin Kullanılmasında veya Kullanılmaya
Teşebbüs edilmesinde başarılı veya başarısız olunduğu önemli değildir. Yasaklı Maddenin
veya Yasaklı Yöntemin Kullanılması veya Kullanılmaya Teşebbüs edilmesi, tek başına
dopingle mücadele kural ihlali için yeterlidir.
Açıklama:
Yasaklı bir Maddenin ya da Yasaklı bir Yöntemin “Kullanılmasına Teşebbüs” edildiğinin
tespiti için, Sporcunun bu yöndeki niyetinin kanıtlanması gerekir. Böyle bir dopingle
mücadele kural ihlalinin kanıtlanması için niyetin var olması gerekliliği, ihlallerle ilgili olarak
Madde 5.1’de ve Yasaklı bir Maddenin veya Yasaklı bir Yöntemin Kullanılmasına ilişkin
olarak da Madde 5.2’de öngörülen Kusursuz Sorumluluk ilkesini zayıflatmaz.
Müsabaka Dışında Kullanılması yasak olmayan Yasaklı bir Maddenin, Sporcu tarafından
Müsabaka Dışındaki dönemde Kullanılmasının haricinde, bir Sporcunun Yasaklı bir
Maddeyi Kullanması, dopingle mücadele kural ihlali anlamına gelir. (Ancak, Yasaklı bir
Maddenin veya onun Metabolitlerinin veya Belirteçlerinin Müsabaka sırasında alınan
Örnekte tespit edilmesi, söz konusu Maddenin ne zaman uygulandığına bakılmaksızın
Madde 5.1’in ihlali sayılır)

5.3.

Örnek Vermekten Kaçınmak, Örnek Vermeyi Reddetmek veya Örnek Vermemek
İşbu Dopingle Mücadele Yönergesi ve yürürlükteki diğer dopingle mücadele kurallarına
uygun olarak yapılan bildirim sonrasında Örnek vermekten kaçınmak, haklı bir nedene
dayanmaksızın Örnek vermeyi reddetmek veya Örnek vermemek.
Açıklama:
Örneğin, bir Sporcunun Doping Kontrol yetkilisinin kendisine bildirimde bulunmasını veya
Doping Kontrolü yapmasını kasten engellemesi durumunda, söz konusu Sporcu “Örnek
vermekten kaçınma” adı altındaki dopingle mücadele kuralını ihlal etmiş kabul edilir. "Örnek
vermeme”, Sporcunun kasti veya ihmalkâr davranışına dayandırılabilirken, Örnek
vermekten "kaçınmak" veya Örnek vermeyi “reddetmek” Sporcunun kasten söz konusu
şekilde davrandığı anlamına gelir.
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5.4.

Bulunabilirlik Bildirim İhlalleri
Kayıtlı Doping Kontrol Havuzunda bulunan bir Sporcunun on iki aylık bir süre içinde,
Doping Kontrolü ve Soruşturmalara İlişkin Uluslararası Standarda uygun olarak üç kez
Doping Kontrolünü kaçırması ve/veya bulunabilirlik bildiriminde bulunmaması eylemlerinin
bileşimi.

5.5.

Doping Kontrolünün herhangi bir bölümünü Bozmak veya Bozmaya Teşebbüs
Etmek, Hile Yapmak veya Hile Yapmaya Teşebbüs Etmek
Doping Kontrolü sürecine müdahale eden ancak Yasaklı Yöntemler tanımına dâhil
edilmeyen eylemler. Bozmak ya da hile yapmak terimi, bir Doping Kontrol görevlisine kasıtlı
olarak müdahale etmeyi, müdahale etme Teşebbüsünde bulunmayı, Dopingle Mücadele
Kuruluşuna yanıltıcı bilgiler vermeyi, olası bir tanığın gözünü korkutmayı veya bu yönde
Teşebbüste bulunmayı kapsamaktadır ancak bunlarla sınırlı değildir.
Açıklama:
Bu Madde, Örneğin, Doping Kontrolü sırasında bir Doping Kontrol formundaki kimlik
numaralarının değiştirilmesini, B Örneği analiz edilirken B şişesinin kırılmasını veya
yabancı bir madde eklemek suretiyle bir Örnekte değişim yapılmasını yasaklamaktadır.
Diğer taraftan bir Bozma vakasını teşkil etmeyecek şekilde bir Doping Kontrol görevlisine
veya Doping Kontrolü ile ilgili diğer bir Kişiye yönelik saldırgan fiiller, ilgili spor
kuruluşlarının disiplin talimatlarında düzenlenecektir.

5.6.

Yasaklı bir Maddeyi veya Yasaklı bir Yöntemi Bulundurmak

5.6.1.

Bir Sporcunun, yürürlükteki kurallara uygun olarak bir Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası
(“TAKİ”) çerçevesinde Bulundurduğunu veya Kullandığını veya kabul edilebilir diğer
gerekçelerinin olduğunu ispatlaması istisna olmak üzere, Sporcunun Müsabaka sırasında
Yasaklı bir Maddeyi veya Yasaklı bir Yöntemi Bulundurması veya Müsabaka Dışında yasak
olan Yasaklı bir Maddeyi veya Yasaklı bir Yöntemi Müsabaka Dışındaki dönemde
Bulundurması.

5.6.2.

Bir Sporcu Destek Personelinin, bir Sporcu ile ilgili olarak yürürlükteki kurallara uygun
olarak Sporcuya tanınan Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası kapsamında Bulundurduğunu
veya Kullandığını veya kabul edilebilir diğer gerekçelerinin olduğunu ispatlaması istisna
olmak üzere, Müsabaka sırasında Yasaklı bir Maddeyi veya Yasaklı bir Yöntemi
Bulundurması veya Müsabaka veya antrenmanla ilişkili olarak Müsabaka Dışı dönemde
yasak olan Yasaklı bir Maddeyi veya Yasaklı bir Yöntemi Müsabaka Dışındaki dönemde
Bulundurması.
Açıklama: (5.6.1 ve 5.6.2)
Kabul edilebilir gerekçeye, örneğin, Yasaklı bir Maddenin bir arkadaşa veya akrabaya
verilmek üzere satın alınması veya bulundurulması dâhil değildir; ancak söz konusu Kişiye
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düzenlenen bir hekim reçetesi, geçerli bir tıbbi gerekçe olarak kabul edilebilir, örneğin,
diyabetli bir çocuğa insulin satın alınması gibi.
Açıklama: (5.6.2)
Örneğin, Yasaklı Maddelerin akut hastalıklarda ve acil durumlarda kullanılmak üzere takım
hekimi tarafından taşınması kabul edilebilir bir gerekçe sayılabilir.
5.7.

Herhangi Yasaklı bir Maddenin veya Yasaklı bir Yöntemin Yasadışı Ticaretini Yapmak
veya Yasadışı Ticaretini Yapmaya Teşebbüs Etmek

5.8.

Herhangi Yasaklı bir Madde veya Yasaklı bir Yöntemi herhangi bir Sporcuya bir
Müsabaka İçinde Tatbik Etmek veya Tatbik Etmeye Teşebbüs Etmek veya Müsabaka
Dışında Yasak olan herhangi Yasaklı bir Madde veya Yasaklı bir Yöntemi herhangi bir
Sporcuya Müsabaka Dışındaki bir dönemde Tatbik Etmek veya Tatbik Etmeye
Teşebbüs Etmek

5.9.

Suç Ortaklığı
Başka bir Kişi tarafından işlenen bir dopingle mücadele kural ihlalini veya ihlal
Teşebbüsünü içeren herhangi bir suça veya 37.12.1 bendi ihlaline iştirak etmek, destek
vermek, teşvik etmek, özendirmek, yardım ve yataklık etmek, söz konusu ihlali örtbas
etmek veya belirtilen amaçla diğer şekillerde bilinçli olarak suç ortaklığı yapmak.

5.10.

Yasak İş Birliği
Bir Dopingle Mücadele Kuruluşunun yetkisine tabi olan bir Sporcunun veya diğer Kişinin,
profesyonel olarak veya sporla ilişkili diğer bir sıfatla, aşağıda belirtilen vasıflara sahip bir
Sporcu Destek Personeli ile iş birliği yapması yasaktır:
Açıklama:
Sporcular ve diğer Kişiler, bir dopingle mücadele kural ihlalinden ötürü Hak Mahrumiyeti
Cezası almış olan veya cezai bir suçtan ötürü mahkûm olan veya dopingle ilgili olarak
profesyonel disiplin cezası almış olan antrenörler, eğitmenler, doktorlar veya diğer Sporcu
Destek Personeli ile çalışmamalıdırlar. Yasak İş birliği şunları kapsamaktadır: Antrenman,
taktik, teknik, beslenme veya sağlık konularında öneriler almak; terapi, tedavi veya reçete
almak; analiz için vücut dokularını vermek; veya ilgili Sporcu Destek Personelinin bir
menajer veya temsilci olarak hareket etmesine izin vermek. Yasaklanmış iş birliğinin
herhangi bir çeşit maddi ya da maddi olmayan kazanımı içermemesi gerekmektedir

5.10.1. Eğer bir Dopingle Mücadele Kuruluşunun yetkisine tabi ise, Hak Mahrumiyeti Cezası infaz
edilmekte olan bir Sporcu Destek Personeli veya
5.10.2. 5.10.2 Eğer bir Dopingle Mücadele Kuruluşunun yetkisine tabi olmayıp aynı zamanda
Dünya Dopingle Mücadele Kurallarına göre yürütülen bir sonuç değerlendirme süreci
kapsamında Hak Mahrumiyeti Cezasının değerlendirmeye alınmamış olduğu durumlarda
söz konusu Kişi, Dünya Dopingle Mücadele Kurallarıyla uyumlu kurallar kendisine
uygulanmış olsaydı bir dopingle mücadele kural ihlali teşkil edecek bir fiilde bulunduğu
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yürütülecek bir cezai, disiplin veya profesyonel takibat kapsamında tespit edilecek veya
mahkumiyet almış olacak olan bir Sporcu Destek Personeli. Bahsi geçen Kişinin Diskalifiye
statüsü, ilgili cezai, profesyonel veya disiplin kararından itibaren altı yıllık süre veya verilen
cezai, profesyonel veya disiplin müeyyidesinin süresinden uzun olanı boyunca geçerli
olacaktır veya
5.10.3. Madde 5.10.1 veya 5.10.2’de betimlenen mahiyetteki bir Kişi için bir sözcü veya aracı
olarak hareket etmekte olan bir Sporcu Destek Personeli.
Bu hükmün geçerli olabilmesi için, ilgili Sporcu Destek Personelinin diskalifiye statüsü ve
yasak iş birliğinin olası Sonuçlarıyla ilgili olarak Sporcunun veya diğer Kişinin, kendisi
üzerinde yetkiye sahip bir Dopingle Mücadele Kuruluşu veya WADA tarafından önceden
yazılı olarak bilgilendirilmiş olması ve Sporcunun veya diğer Kişinin söz konusu iş
birliğinden makul surette kaçınabilecek durumda olması gereklidir. Dopingle Mücadele
Kuruluşu, ayrıca, Sporcuya veya diğer Kişiye yapılan bildirimin konusunu teşkil eden
Sporcu Destek Personelinin, 15 günlük süre içinde, Madde 5.10.1 ve 5.10.2’de belirtilen
ölçütlerin kendisi için geçerli olmadığını açıklamak üzere Dopingle Mücadele Kuruluşuna
başvurabileceğini Sporcu Destek Personeline bildirmek için gerekli çabayı gösterecektir.
Bu yönergenin zaman aşımını düzenleyen hükümlerine karşın, Sporcu Destek Personelinin
diskalifiye olmasına neden olan fiili, 1 Ocak 2015’den önce işlenmiş olsa bile bu Madde
geçerlidir.
Madde 5.10.1 veya 5.10.2’de belirtilen Sporcu Destek Personeli ile yapılmış bir iş birliğinin,
profesyonel sıfatla veya sporla ilişkili diğer bir sıfatla yapılmamış olduğunun ispat
yükümlülüğü ilgili Sporcuya veya diğer Kişiye aittir.
Madde 5.10.1, 5.10.2, veya 5.10.3’te belirtilen ölçütleri karşılayan Sporcu Destek
Personelini tespit eden Dopingle Mücadele Kuruluşları bu bilgileri WADA’ya sunacaktır.
6.
6.1

Yasaklılar Listesi
Yasaklılar Listesinin mevzuata dâhil edilmesi
Dünya Dopingle Mücadele Kurallarının 4.1. maddesinde tanımlandığı şekilde WADA
tarafından yayınlanan ve gözden geçirilen yürürlükteki Yasaklılar Listesi işbu yönergenin
ayrılmaz bir parçasıdır.
Açıklama:
WADA’nın, www.wada-ama.org adresli kendi internet sitesinde Yasaklılar Listesinin daima
en güncel hali bulunmaktadır.

6.2

Yasaklılar Listesinde Tanımlanan Yasaklı Maddeler ve Yasaklı Yöntemler

6.2.1

Yasaklı Maddeler ve Yasaklı Yöntemler
Yasaklılar Listesinde veya onun güncellenmiş halinde aksi belirtilmedikçe, Yasaklılar
Listesinin ve üzerinde yapılan değişikliklerin WADA tarafından yayımlandığı tarihten üç (3)
ay sonra işbu Dopingle Mücadele Yönergesi uyarınca ve bu hususta Federasyon
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tarafından başka herhangi bir karar alınmasına gerek olmaksızın yürürlüğe girecektir.
Basketbolcular ve diğer Kişiler Yasaklılar Listesinin ve üzerinde yapılan herhangi bir
değişikliği yürürlüğe gireceği tarihten itibaren herhangi bir formaliteye gerek olmadan kabul
etmiş sayılacaktır.
Yasaklılar Listesinin, en güncel versiyonunu ve tüm değişiklikleri bilmek Basketbolcular ve
diğer Kişilerin sorumluluğundadır.
6.2.2

Tanımlanmış Maddeler
Bireylere yaptırım uygulanması açısından, anabolik ajan ve hormon sınıfına giren maddeler
ve Yasaklılar Listesinde belirtilen uyarıcı ve hormon antagonisti ve modülatörü olan
maddeler hariç olmak üzere, bütün Yasaklı Maddeler “Tanımlanmış Maddeler” kapsamında
olacaktır. Yasaklı Yöntemler, Tanımlanmış Maddeleri kapsamayacaktır.
Açıklama:
Madde 6.2.2’de belirtilen Tanımlanmış Maddelerin herhangi bir şekilde diğer doping
maddelerine nazaran daha az önemli veya daha az tehlikeli olduğu düşünülmemelidir.
Tanımlanmış Maddeler, bir Basketbolcu tarafından sportif performansın artırılması
dışındaki amaçlarla kullanılması daha olası olan basit maddelerdir.

6.3

Yasaklılar Listesinin WADA tarafından Belirlenmesi
Yasaklılar Listesine eklenecek olan Yasaklı Madde ve Yasaklı Yöntemler, maddelerin
Yasaklılar Listesindeki sınıflandırılması ve her zaman ya da Müsabaka İçi dönemde
Yasaklı Maddeler konusunda WADA’nın vereceği kararlar nihai olacak ve o kararlara, bu
madde veya yöntemlerin maskeleyici veya performans artırıcı niteliği olmadığı, sağlık riski
oluşturmadığı veya sporun ruhuna aykırı olmadığı gerekçesiyle Basketbolcular veya diğer
Kişiler tarafından itiraz edilemeyecektir.
BÖLÜM – II
DOPİNGLE MÜCADELE KOMİSYONU’NUN OLUŞUMU, GÖREV VE YETKİLERİ

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.
9.

Komisyonun Görev ve Yetkileri

Dopingle Mücadele Komisyonu'nun görev ve yetkileri şunlardır:
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a) Basketbolda dopingle mücadelenin etkin bir şekilde yürütülmesi konusunda genel
prensipleri tespit etmek, gerekli gördüğü her türlü tedbiri almak ve karar vermek.
b) 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,
c) TAKİ Kurulunu (TAKİK) oluşturmak.
d) 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,
e) Kayıtlı Doping Kontrol Havuzu’nu oluşturmak; Nerede olduğu bilgisini (bulunabilirlik
bildirimi) toplamak; Test dağılım planını yapmak,
f)

Basketbolda karşılaşma sırasında ve karşılaşma dışı dönemde doping kontrol için örnek
alım esaslarını ve yöntemlerini belirlemek,

g)

Doping Kontrol Görevlilerini belirlemek,

h) Karşılaşma sırasında ve karşılaşma dışı dönemde örnek alma takvimini yapmak ve
Doping Kontrol Görevlilerini bilgilendirmek,
i)

Türkiye’de Federasyon tarafından düzenlenen uluslar arası basketbol müsabakalarında
lokal organizasyon komitesinin isteği üzerine uluslar arası standartlara uygun doping
kontrolleri yapılmasını temin etmek,

j)

Doping Kontrollerini Yönergelere uygun şekilde yapılmasını sağlamak, gerektiğinde
Doping Kontrolü sırasında uygulamalar ve denetlemeler yapmak.

k) Laboratuardan gelen doping analiz sonuç raporlarını inceleyerek aykırı analitik bulgu
olup olmadığına karar vermek ve sonuçların hangi Basketbolculara ait olduğunu tespit
etmek ve sonucu ilgililere bildirmek,
l)

Gereğinde doping kontrol laboratuarlarına gönderilen örneklerin analiz seyirlerini Dünya
Anti Doping Ajansı’nın (WADA) teknik Yönergeleri uyarınca incelemek,

m) A örneğinde yasaklı madde bulunan Basketbolcuların B örneği analizini doping kontrol
laboratuarında izlemek,
n) Yukarıda belirtilen görevleri yerine getirirken gerekli hallerde Türkiye Dopingle Mücadele
Komisyonu ile işbirliği yapmak.
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BÖLÜM – III
DOPİNGLE MÜCADELE
10.

Doping Kontrolleri ve Soruşturmalar

Müsabaka içi ve dışı Doping Kontrolleri Federasyon şemsiyesi altındaki tüm karşılaşmalar ile kulüp
basketbol takımlarının ve milli takımların müsabaka dışı dönemlerinde yapılabilir. Doping Kontrolü
için idrar, kan, tükürük, ter v.b. vücut sıvıları ile FIBA kuralları uyarınca analize uygunluğu kabul
edilen diğer materyal(ler) kullanılabilir.
10.1

Doping Kontrollerinin ve Soruşturmaların Amacı
Doping Kontrolleri ve soruşturmalar yalnızca dopingle mücadele amacıyla
gerçekleştirilecektir. Doping Kontrolleri ve soruşturmalar, Doping Kontrolü ve
Soruşturmalara İlişkin Uluslararası Standardın hükümleri ve Dopingle Mücadele
Komisyonunun bu Uluslararası Standardı tamamlayıcı belirli protokolleri ile uyumlu olarak
yapılacaktır.

10.1.1 Doping Kontrolleri, Yasaklı bir Maddenin veya Yasaklı bir Yöntemin varlığına/Kullanımına
dair Dünya Dopingle Mücadele Kurallarında yeralan kesin yasağa Basketbolcunun riayet
ettiğine veya riayet etmediğine ilişkin analitik kanıt elde etmek amacıyla yapılacaktır.
Federasyon Doping Kontrolü Dağılım Planlaması, Doping Kontrolleri, Doping Kontrolleri
sonrası işlemler ve ilgili diğer faaliyetleri Doping Kontrolü ve Soruşturmalara İlişkin
Uluslararası Standardın hükümlerine uygun şekilde yürütecektir. Dopingle Mücadele
Komisyonu, Doping Kontrolü ve Soruşturmalara İlişkin Uluslararası Standarda uygun
oluşturulan ölçütler doğrultusunda rastgele Doping Kontrolleri ve Hedefe Yönelik Doping
Kontrollerinin sayısını belirleyecektir. Bu Doping Kontrolleri ile ilgili olarak, Doping Kontrolü
ve Soruşturmalara İlişkin Uluslararası Standardın tüm hükümleri geçerli olacaktır.
10.1.2 Soruşturmalar aşağıda belirtilen amaçlar için gerçekleştirilecektir:
Atipik Bulgular ve Aykırı Pasaport Bulguları hususunda, Madde 5.1 ve/veya Madde 5.2
kapsamında bir dopingle mücadele kural ihlalinin gerçekleşmiş olup olmadığını belirlemek
amacıyla sırasıyla Atipik bulgu ve Atipik veya Aykırı Pasaport bulgusu değerlendirme
uluslararası mevzuat hükümlerine uygun olarak istihbarat veya kanıtların (özellikle analitik
kanıtlar dahil) toplanması; ve Olası dopingle mücadele kural ihlallerinin diğer bulguları
açısından, Madde 5.2 ile 5.10 arası bentler uyarınca bir dopingle mücadele kural ihlalinin
gerçekleşmiş olup olmadığını belirlemek amacıyla nerede olduğu bilgisi ve olası diğer
ihlallerin diğer dopingle mücadele kurum/kuruluşlarına bildirilmesi hükümlerine uygun
olarak istihbarat veya kanıtların (özellikle analitik olmayan kanıtlar dahil) toplanması.
10.1.3 Dopingle Mücadele Komisyonu, mümkün olduğunca etkili, yeterli ve orantılı bir Doping
Kontrolü dağılım planını geliştirmek, Hedefe Yönelik Doping Kontrollerini planlamak
ve/veya olası bir dopingle mücadele kural ihlaline yönelik bir soruşturmanın esasını
oluşturmak üzere mevcut bütün kaynaklardan dopingle mücadele istihbaratlarını
toplayacak, değerlendirecek ve işleme koyacaktır.
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10.2

Doping Kontrolü ve Soruşturma Yapma Yetkisi

10.2.1 Federasyon basketbolda tüm Sporcuların Müsabaka İçi ve Müsabaka Dışı Doping
Kontrollerini yapma yetkisine münhasıran sahiptir. Federasyon bu yetkisini 11 Haziran
2013 tarihinde tanıdığı Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu ile işbirliği içinde kullanabilir.
10.2.2 Federasyon Hak Mahrumiyeti Cezası infaz edilmekte olan Basketbolcular da dâhil olmak
üzere, üzerinde Doping Kontrolü yapma yetkisine sahip olduğu herhangi bir Basketbolcuyu
herhangi bir zamanda ve herhangi bir yerde Örnek almak üzere Doping Kontrolüne tabi
tutma yetkisine sahiptir.
Açıklama:
Basketbolcu, aşağıda belirtilen zaman dilimi içinde 60 dakikalık bir Doping Kontrolü zaman
aralığı belirlemedikçe veya diğer şekillerde söz konusu zaman dilimi içinde Doping Kontrolü
yapılmasına izin vermedikçe, yetkili bir dopingle mücadele kuruluşu, bir Basketbolcuyu
23:00 ile 06:00 saatleri arasında Doping Kontrolüne almadan önce, Basketbolcunun
dopinge karışmış olduğuna dair ciddi ve belli bir şüpheye sahip olmalıdır. Yetkili Dopingle
Mücadele Kuruluşunun belirtilen zaman dilimi içerisinde Doping Kontrolü yapmak için
yeterli bir şüpheye sahip olup olmadığına dair bir itiraz, söz konusu Doping Kontrolüne
veya Doping Kontrol Girişimine bağlı olarak bir dopingle mücadele kural ihlaline yönelik bir
savunma yapmak için dayanak oluşturmayacaktır.
10.2.3 WADA ve FIBA Basketbolda Müsabaka İçi ve Müsabaka Dışı Doping Kontrollerini yapma
yetkisine sahiptir.
10.2.4 FIBA veya Büyük Çaplı Turnuva Düzenleyicisinin Doping Kontrollerinin bir kısmının
yürütme yetkisini Federasyona vermesi veya sözleşme ile devretmesi durumunda,
Dopingle Mücadele Komisyonu söz konusu anlaşma çerçevesinde yetkilidir.
10.2.5 İşbu Yönergeye tabi olan bir Basketbolcu üzerinde Doping Kontrolü yapma yetkisine sahip
olan bir diğer Dopingle Mücadele Kuruluşu, bahsi geçen Basketbolcuya Doping Kontrolü
yaparsa, FIBA ve dünya dopingle mücadele kurallarına uygun olarak Federasyon, yapılan
Doping Kontrolünün geçerliliğini tanımakla yükümlüdür. Buna ek olarak, (diğer Dopingle
Mücadele Kuruluşu ile anlaşmaya varıldığı takdirde ya da Dünya Dopingle Mücadele
Kuralları Madde 7 uyarınca) Federasyon bu kontrolle ilgili olarak ortaya çıkan herhangi bir
dopingle mücadele kural ihlali nedeniyle Basketbolcunun aleyhinde yargılama başlatabilir.
10.3

Doping Kontrolü Dağılım Planlaması

Dopingle Mücadele Komisyonu, FIBA uygulamaları ile uyumlu olarak disiplinler, kategoriler,
turnuvalar, Doping Kontrol türleri, toplanan Örnek türleri ve Örnek analizi türleri arasında gerekli
öncelikleri ortaya koyan etkili, yeterli ve orantılı bir Doping Kontrolü dağılım planı geliştirecek ve
uygulayacaktır.
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10.4

Doping Kontrollerinin Eşgüdümü

Mümkünse birleştirilmiş Doping Kontrolü çalışmalarının etkinliğinin azami dereceye çıkartılması ve
Doping Kontrollerinin gereksiz yere tekrar edilmesinin önüne geçilmesi amacıyla, Doping
Kontrolleri, ADAMS veya WADA’nın onayladığı diğer bir sistem aracılığıyla düzenlenecektir.
11.

Kayıtlı Doping Kontrol Havuzu

11.1

Federasyon şemsiyesi altındaki lisans sahibi bütün Basketbolcular doping kontrolüne
tabidir. Komisyon kendi Doping Kontrol stratejileri ve dağılım programlarının bir parçası
olarak Müsabaka İçi 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.

11.2

Kayıtlı doping kontrol havuzunun oluşturulmasında Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu
ile işbirliği yapılabilir.

11.3

Kayıtlı doping kontrol havuzuna dahil edilen basketbolcu, takım, kulüpler havuza dâhil
edilmeden önce ve havuzdan çıkarıldıkları zaman bilgilendirilecektir.

12.

Basketbolcunun Nerede Olduğu Bilgisi

Basketbolcuların nerede olduğu bilgisi Türkiye Dopingle Mücadele Talimatının “Bulunabilrlik
Bildirimi” ile aynı anlamdadır.
12.1.

Federasyon’dan lisans alan tüm Basketbolcular istendiğinde nerede olduklarını gerçeğe
uygun bir şekilde bildirmek zorundadırlar.

12.2.

Kayıtlı doping kontrol havuzundaki basketbolcular Doping Kontrolü ve Soruşturmalara
İlişkin Uluslararası Standart Ek I uyarınca aşağıdakileri uygulayacaktır: (a) Federasyona
her üç ayda bir bulunabilirlik bildirimini sunacaktır; (b) sözkonusu bilgilerin her zaman doğru
ve eksiksiz olmasını sağlamak amacıyla bu bilgileri gerekli oldukça güncelleyecektir; ve (c)
bulunabilirlik bildirimine uygun olarak Doping Kontrolleri için hazır bulunacaktır.

12.3.

Federasyon hangi basketbolcuların, nerede olacakları bilgisini, nasıl verecekleri ile ilgili
düzenlemeleri yaparak bu bilgileri kulüplerden talep eder.

12.4.

Kulüpler Federasyondan lisans alan kendi bünyelerindeki basketbolcuların, nerede
olacaklarının bilgisini ve bilgi güncellemelerini kendilerinden istenen biçimde Federasyona
bildirecektir.

12.5.

Nerede olunacağının bilgisini vermenin nihai sorumluluğu her bir basketbolcunun kendisine
ait olacaktır.

12.6.

FIBA, WADA, Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu veya yetkili bir dopingle mücadele
kurumu/kuruluşu tarafından istenmesi halinde, Federasyon, takımlar ve/veya
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basketbolcular ile ilgili nerede olduğu (bulunabilirlik) bilgisini ADAMS ya da başka bir araç
ile isteyen kurumla paylaşacaktır.
12.7.

Basketbolcuların nerede olduklarına ilişkin olarak Federasyona sunacakları bilgiler daima
gizli tutulacak, Dünya Dopingle Mücadele Kuralları Madde 5.6’da belirtilen amaçlar için
kullanılacaktır. Bu amaçlarla WADA ve Sporcular üzerinde Doping Kontrolü yapma
yetkisine sahip diğer Dopingle Mücadele Kuruluşları ile paylaşılması halinde de bu bilgiler
yukarıda belirtilen amaçlarla ilgili olmadıkları zaman Mahremiyetin ve Kişisel Bilgilerin
Korunmasına İlişkin Uluslararası Standarta uygun olarak imha edilecektir.

12.8.

Bir Sporcunun FIBA veya bir diğer uluslararası dopingle mücadele kurumu/kuruluşu (örn:
Uluslararası Olimpiyat Komitesi) tarafından Uluslararası Kayıtlı Doping Kontrol Havuzuna
ve Federasyon tarafından Ulusal Kayıtlı Doping Kontrol Havuzuna dahil edilmesi
durumunda, Federasyon ve bu kurum Sporcunun nerede olduğu (bulunabilirlik)
bildirimlerinin hangi kuruluş tarafından takip edileceğine ilişkin kendi aralarında mutabakata
varacaktır, Sporcu hiçbir durumda, birden fazla kuruluşa bulunabilirlik bildirimi vermek
zorunda olmayacaktır.

12.9.

Kayıtlı Doping Kontrol Havuzuna dâhil edilen bir Sporcu (a) Federasyona yazılı olarak
sporu bıraktığına dair bir bildirimde bulunmadıkça ya da (b) Komisyon Sporcuya artık
Kayıtlı Doping Kontrol Havuzundan çıkarıldığını bildirmedikçe, Doping Kontrolü ve
Soruşturmalara İlişkin Uluslararası Standart Ek I’de bildirilen nerede olduğunu bildirme
kurallarına uymayı sürdürecektir.

12.10. Sporcunun nerede olduğu bilgisini vermemesi, eksik veya yanlış vermesi veya Doping
Kontrolüne katılmaması v.b. durumlar bu yönergenin 5.4 Madde’si gereğince kural ihlali
oluşturur. Kural ihlalinin şartları FIBA Dopingle Mücadele Talimatında ve Türkiye Dopingle
Mücadele Talimatında referans gösteren Doping Kontrolü ve Soruşturmalara İlişkin
Uluslararası Standart’ta bildirilmiştir.
13.

Yapılacak Doping Kontrollerinin Belirlenmesi

13.1

Doping Kontrolü (müsabaka içi/dışı, hedef test olarak) Federasyon Başkanı veya Komisyon
Başkanı tarafından belirlenir. Belirleme işlemlerinde Türkiye Dopingle Mücadele
Komisyonu ile işbirliği yapılabilir.

13.2

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.

14.

Doping Kontrol Görevlileri

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
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yapmakta olan tıp doktorları ve diğer kişiler Doping Kontrol Görevlisi olarak müsabaka içi ve
müsabaka dışı Doping Kontrollerinde görevlendirilebilirler.
15.

Doping Kontrol İşlemleri

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. Müsabaka
dışı kontroller kayıtlı kontrol havuzunda belirlenmiş basketbolcular veya takımlar öncelikli olmak
üzere tüm sporcu, takım veya kulüplere yönelik yapılabilir.
15.1

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.

15.2

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.

15.3

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 İrtibat Görevlisi” görevlendirecektir. Doping Kontrolü İrtibat Görevlisi
doping kontrolünün tamamlanmasına dek salonda hazır bulunmalıdır.

15.4

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.

15.5

Doping Kontrol yapılacağına dair tebliğ yapıldıktan sonra hiç bir Basketbolcu her ne
sebeple olursa olsun doping kontrolüne alınacak sporcuların adı açıklanana kadar
salonu/sahayı terk edemez.

15.6

Doping kontrolüne alınacak Basketbolcular müsabaka biter bitmez soyunma odası da dâhil
olmak üzere hiçbir yere gitmeksizin doğrudan Doping Kontrol Odasına giderler.

15.7

Müsabaka dışı kontrollerde belirlenen 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.

15.8

Tebligat yapıldıktan sonra hiç bir Sporcu her ne sebeple olursa olsun doping kontrolüne
alınacak Sporcuların adı açıklanana kadar bulunulan yeri terk edemez.

16.

İlaç Tedavisinin Bildirilmesi

İlaç tedavisinin bildirilmesinde aşağıdaki kurallara uyulur:
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16.1.

Takım doktorları her maçtan en geç 30 dakika önce maç kadrosunda bulunan tüm
sporcuların son yedi (7) gün içinde kullandıkları vitamin ve ergojenik besin destekleri dâhil
tüm ilaçlar ile yapıldı ise son 3 ay içindeki kan transfüzyonu, lokal glikokortikosteroid,
analjezik enjeksiyonları vb uygulamaları içeren İlaç Bildirim Formunu Teknik Komisere
verirler. Teknik Komiserin bulunmadığı maçlarda bu belgeler başhakeme teslim edilir.

16.2.

Bildirim listesinde bulunan ilaç ve uygulamaların dozu, kullanım yolu belirtilmelidir.

16.3.

Bildirimde bulunmayanlar ile eksik bildirimde bulunanlar hakkında Disiplin Yönergesi
uyarınca işlem uygulanır.

16.4.

Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası 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 İstisnası (TAKİ) Formu onay yazısı listeye eklenmelidir.

17.

Doping Kontrol Odası

17.1.

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.

17.2.

Doping Kontrol Odası’nın yeri açıkça belirtilmeli ve salonda uygun yerlere konmuş
yönlendirme tabelaları olmalıdır.
Odanın kapısına DOPİNG KONTROL ODASI GİRİLMEZ yazısı asılır. Ev sahibi takım kapıda odanın güvenliğini sağlayan bir güvenlik
görevlisi bulunmasını temin etmelidir.

17.3.

Doping Kontrolü sırasında Doping Kontrol Odasında aşağıdaki görevlilerden başka kimse
bulunamaz. Bu kurala uymayanlar hakkında Disiplin Yönergesi uyarınca işlem yapılır.
a)

Doping Kontrol Görevlileri

b)

Doping kontrolü için çağrı yapılan Basketbolcular

c)

Basketbolculara eşlik eden görevli (Her takım için yalnızca bir görevli)

d)

Dopingle Mücadele Komisyonu Üyeleri

e)

Karşılaşmanın Teknik Komiseri

f)

Gerekli durumlarda Basketbolcu ile iletişim kurabilecek bir çevirmen.

g)

Varsa TBF’nin izni ile FIBA, TDMK veya WADA’dan gözlemci.
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17.4.

18.

Doping Kontrol Odasında Doping Kontrol Görevlisinin izni dışında fotoğraf, video, ses v.d.
kayıt cihazları ile kayıt yapılmaz, cep telefonu kullanılamaz.
Karşılaşmada Yapılan Doping Kontrolüne Dair İşlemler

Karşılaşma sırasındaki doping kontrollerinde Basketbolcuların seçimi aşağıdaki yöntemler uyarınca
yapılır: 3x3 müsabakalarında aşağıdaki hükümler maç bitiminden sonra olabildiğince aynı veya
benzer biçimde uygulanır.
18.1

Teste tabi tutulacak oyuncu sayısı genelde her takımdan 2 kişidir, bu sayı azaltılabilir veya
arttırılabilir. Herhangi bir sebeple (hedef test vb) özel, istisnai bir gereklilik olmadığı sürece
her takımdan eşit sayıda basketbolcu kontrole alınır. Hedef testler hariç kontrole alınacak
her oyuncu için bir de yedek oyuncu tespit edilir.

18.2

Hedef test veya istisnai haller dışında karşılaşma sırasında doping kontrolü yapılacak
basketbolcular kur’a ile belirlenir.

18.3

Kur’alar devre arasının sonunda her iki takımın doktorlarının, yoksa yetkililerinin katılımı ile
doping kontrol odasında veya Doping Kontrol Görevlisinin belirleyeceği başka bir yerde
yapılabilir.

18.4

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 jeton/top/kart 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 belirlenen sayıdaki her oyuncu için birer tane yedek oyuncu kur’a ile tespit edilir.
Sadece resmi maç kâğıdında ismi yazılı olan ve müsabaka başından itibaren forma giymiş
oyuncular seçilebilir.

18.5

Müsabaka esnasında eğer bir Oyuncu sakatlanırsa ve anında hastaneye kaldırılması
gerekirse, O’nun numarası kur’aya dâhil 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.

18.6

Doping Kontrol Görevlisi müsabakanın bitimine yaklaşık beş (5) dakika kala takımların
yanına gider. Takım doktoru veya yetkilisi ile birlikte kapalı zarfları açarak kur’ada seçilen
oyuncuları belirler.

18.7

Zarflar açılarak teste tabii tutulacak oyuncular belirlendikten sonra, doping kontrol görevlisi
“Doping Kontrolü Bildirim Belgesini/Formunu” doldurarak takım doktoruna verir.

18.8

Maçın bitiminde takım doktoru, “Doping Kontrolü Bildirim Belgesini” seçilen oyunculara
verir.
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18.9

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
işbu yönerge uyarınca işlem yapılmak üzere Disiplin Kurulu’na bildirilir. Bazı
müsabakalarda, seçilen oyuncular doping kontrol istasyonuna bir eskort (eşlikçi) eşliğinde
yönlendirilirler. Doping kontrol görevlisi seçilen oyuncuların adını ve numarasını not ederek
varsa kontrol istasyonuna eşlik edecek kişilere bildirir.

18.10

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.

18.11

“Doping Kontrolü Bildirim Belgesinin” içeriği:

18.12

(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)

İstasyona hemen gelme kuralına istisnalar bildirilecektir (örnek: kapanış töreni).

(4)

İlan edilen süre içinde doping kontrol testine girmeyi reddetmenin sonuçları.

“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/eşlikçiler

18.13

Belge imzalar tamamlandıktan sonra, doping kontrol görevlisine verilir.

18.14

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.

18.15

Doping kontrolüne kur’a, hedef test veya doping yaptığı şüphesi ile tabii tutulacak her
Oyuncu, komisyonun gerekli gördüğü her türlü sağlık kontrolünden geçer.

18.16

Doping kontrol örneği alımı sırasında “Doping Kontrol Formu’na” idrar veya diğer kontrol
materyali örnekleri alınmadan yedi (7) gün öncesine kadar alınan tüm ilaçlar ve her türlü
ergojenik besin destekleri ile yapıldı ise son 3 ay içindeki kan transfüzyonu, lokal
glikokortikosteroid, analjezik enjeksiyonları v.b. uygulamaları yazılır. Alınmış TAKİ ve varsa
tedavi amaçlı kullanım ile ilgili tüm diğer belgeler (örn: tedavi beyan formu) asıl ve kopyaları
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ile ibraz edilir, kopya(lar) doping kontrol görevlisi tarafından komisyona gönderilmek üzere
alınır.
18.17

Reçete yazan doktorların Yasaklar listesine aşina olmaları gerekir.

18.18

Doping kontrol örneklerinin alımı (idrar, kan, v.d.) her koşulda zorunludur ve
tamamlanmalıdır.

18.19

Eğer oyuncu maç bitiminden itibaren hemen doping kontrol istasyonuna gitmezse (Doping
Kontrol Görevlisi tarafından verilen izinli durumlar hariç) durum doping kontrol görevlisi
tarafından tutanakla detaylı olarak kayıt altına alınır, bu bilgi “Doping Kontrolü Formunda”
belirtilir, oyuncu doping kontrol testini reddetmiş sayılır. Bu durumda aynı takımdan daha
önce belirlenmiş yedek oyuncu kontrole çağırılır.

18.20

Madde 18.19’un gerçekleşmesi halinde durum en kısa zamanda bir tutanakla tespit
edilerek yazıyla Disiplin Kurulu’na iletilir.

19.

Örnek Toplama Gereçleri

Doping Kontrolü sırasında aşağıda özellikleri belirtilmiş örnek toplama gereçleri bulunur:
İdrar toplama kapları: Şeffaf olmalı, bir kerelik kullanılmalı ve önceden paketlenmiş olmalıdır.
İdrar Örneği kitleri: Üzerlerinde kod numaraları bulunan A ve B şişeleri olmalıdır ve kendiliğinden
kilitlenebilmeli, WADA Uluslararası standartları ile uyumlu olmalıdır.
Kısmi Örnek alım malzemeleri: Güvenlik bandının ya da kısmi örnek torbasının bulunduğu
gereçler olmalıdır.
İdrar ph ve özgül ağırlık ölçüm kitleri: Refraktometre ya da çubuk tarzında olmalıdır.
Kan Örneği Alma Gereçleri: Üzerlerinde kod numaraları bulunan A ve B şişeleri olmalıdır ve
kendiliğinden kilitlenebilmelidir. İğne, enjektör ve tüpler kapalı ve önceden açılmamış paketlerde
olmalıdır.
İdrar/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.
Doping Kontrol Formları: Beş kopyadır. Orijinal form Federasyona 2. Kopya Komisyona, 3.
Kopya Doping Kontrol Görevlilerine, 4. Kopya basketbolcuya, 5. Kopya laboratuara aittir.
Laboratuar kopyasında basketbolcunun kimlik bilgileri bulunmaz, yalnızca analiz için gerekli bilgiler
ve kod numarası bulunur.
İçecekler: Kapalı teneke kutu, cam şişe v.b. tek kullanımlık açılmamış ambalaj içinde bulunmalıdır
alkol, kafein ve yasaklı madde içermemelidir. Basketbolcular açık içecekleri içmemelidirler.
20.
20.1

İdrar Örneği Alma İşlemleri
Doping kontrol görevlileri doping kontrolü sırasındaki işlemlerin uluslar arası standartlara ve
Yönergelere uygun olarak yapılmasından sorumludur.
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20.2

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.

20.3

Basketbolcular yeterli miktarda idrar örneği vermeden doping kontrol odasını terk
edemezler. Gerekli hallerde ancak doping kontrol görevlisi veya doping kontrol görevlisi
tarafından belirlenmiş eşlikçileri ile birlikte doping kontrol odasından kısa süreli ayrılabilirler.

20.4

Basketbolcu örnek vermeyi reddederse bu durum doping kontrol formuna yazılır ve
basketbolcunun kendisine ya da varsa bir başka tanığa (Teknik Komiser, hakem, takım
temsilcisi, v.b.) imzalatılır. Basketbolcu Doping Kontrolüne gelmediyse ya da geç geldiyse
bu durum da saat belirtilerek yazılır.

20.5

Doping kontrol görevlileri doping kontrolüne gelen basketbolcunun kimliğini öncelikle
lisanslara bakarak kontrol eder. Doping kontrol görevlileri lisans olmadığı durumda ya da
oyuncunun lisanstaki fotoğrafı ile tatmin olmazsa basketbolcudan başka bir fotoğraflı kimlik
belgesi isteyebilir. Fotoğraflı kimlik belgesinin kontrol için seçilen Basketbolcu ile
uyuşmaması halinde bu durum kayıt altına alınarak örnek alma işlemine devam edilir.

20.6

Örnek alma işlemi Basketbolcuya doping kontrol görevlileri tarafından açıklanır ve doping
kontrol formları doldurulur. Doping kontrol formuna karşılaşmanın takımları, maçın
oynandığı yer ve tarihi, Basketbolcunun 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.

20.7

Basketbolcu daha sonra orijinal kapalı paketlerinde bulunan temiz idrar kaplarından birini
seçer.

20.8

Basketbolcu bir doping kontrol görevlisi huzurunda idrarını yapar. Bu sırada Basketbolcu
ve doping kontrol görevlisi dışında hiç kimse o ortamda bulunamaz.

20.9

Basketbolcunun 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” muhafaza işlemine tabi tutularak
kontrol işlemine bu şekilde devam edilebilir. Bu işlemde kullanılan ekipmana göre “Kısmi
Örnek” şişesinin ya da ekipmanının kodu doping kontrol formuna yazılır. “Kısmi Örnek”
Basketbolcunun bir sonraki idrar verme işlemine kadar doping kontrol görevlisinin
gözetiminde kalır. Basketbolcu tekrar idrar yapmak isterse, temiz bir kap seçer ve o kaba
idrarını yapar. Doping kontrol görevlisi önceki “Kısmi örnek” muhafazasını açmadan önce
kod numarasını kontrol eder ve Basketbolcuya ait olduğuna emin olduktan sonra kapağı
açar. Önceki (ilk) idrar örneği tamamen korunarak ikinci örnek yeterli hacme kadar ilk
örneğe eklenir. Toplanan idrar hacmi kontrol edilir. Yeterli idrar yoksa bu işlem yeterli idrar
miktarı toplanıncaya kadar devam eder.

20.10

Yeterli miktarda idrar toplandıktan sonra Basketbolcu Doping Kontrol Şişelerinin bulunduğu
kutulardan birini seçer ve kutuyu açar. Basketbolcu ve eşlik eden görevli tarafından

Dopingle Mücadele Yönergesi

- 26 -

Y/K: 27.07.2015

şişelerin ve kutuların üzerlerindeki kod numaraların aynı olup olmadığı kontrol edilir. Kod
numaraları doping kontrol formuna yazılır.
20.11

A şişesine en az 60 ml. B şişesine en az 30 ml idrar konur.

20.12

A ve B şişeleri içlerine hava ve su girmeyecek şekilde sıkıca kapatılır. Daha sonra şişeler
ait oldukları kutuların içine konur ve kutu kapatılır. Kutuların doğru bir şekilde kapatıldığı ve
kod numaralarının doping kontrol formundaki numarayla aynı olduğu Basketbolcu,
Basketbolcuya eşlik eden takım doktoru veya yetkilisi ve doping kontrol görevlisi tarafından
kontrol edilir.

20.13

Kalan idrar artığından ph ve özgül ağırlık ölçümü yapılır ve forma yazılır. İdrar örneği uygun
pH ve özgül ağırlıkta değilse yeniden örnek toplama işlemi yapılabilir.

20.14

Basketbolcunun maç öncesi son yedi (7) gün içinde ve maç sırasında aldığı ilaçların ve her
türlü ergojenik besin destekleri ismi ile yapıldı ise son 3 ay içindeki kan transfüzyonu, lokal
glikokortikosteroid, analjezik enjeksiyonları v.b. uygulamaları Doping Kontrol formuna
yazılır. TAKİ 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.

20.15

Doldurulan formlar Basketbolcu, eşlik eden takım doktoru veya yetkilisi ve doping kontrol
görevlileri tarafından imzalanır.

20.16

Basketbolcu yapılan işlemlere itiraz etme hakkına sahiptir. İtiraz gerekçelerini Doping
Kontrol formuna yazar ve imzalar. Pozitif sonucu etkileyebilecek derecede şüphe oluşturan
işlemler varsa bu durum Disiplin Kurulu tarafından değerlendirilir.

20.17

Doping Kontrol
sorumludurlar.

Görevlileri

doping

kontrol

örneklerini

Laboratuara

göndermekle

“Örneklerin Transferi” formunun kopyası ve “Resmi Doping Kontrol Formu’nun” laboratuar
kopyası örneklerle birlikte laboratuara iletilmek zorundadır.
20.18

21.

Doping Kontrol Formlarının Federasyon ve Komisyon kopyaları İlaç Bildirim Listelerinin
orijinalleri, varsa Tedavi Beyan Formu ve TAKİ belgeleri kapalı bir zarf içinde Komisyona
gönderilir.
Kan Örneği Alma İşlemleri

Kan numunesi alınacak basketbolcu(lar) idrar örneği işlemlerindeki gibi belirlenir. Doping kontrol
görevlileri doping kontrolü sırasındaki işlemlerin uluslar arası standartlara ve yönergelere uygun
olarak yapılmasından sorumludur. Müsabaka içi ve dışı kontrollerde sadece kan veya idrar ve kan
numunesi alınabilir.
21.1

Müsabaka içinde kan numunesi alınacağı durumlarda, doping kontrol odasının bir bölümü
kan örneği prosedürünün yürütülmesi için ayrılır.
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21.2

Oyuncudan kan örneklerinin alınması genel olarak tercihen oyuncunun idrar örneği
vermesinden önce yapılır. Hangi örneğin önce alınacağına Doping Kontrol Görevlisi karar
verir.

21.3

Doping Kontrol Görevlisi, ilgili oyuncunun prosedürü anlayacağı ve buna uyacağı şekilde
başlangıçta oyuncuya kan örneği prosedürünü açıklar.

21.4

Kan örneklerinin alınmasından önce oyuncuya aşağıdakiler sorulur:
a) Prosedürü ve numune alma amacını anlayıp anlamadığı;
b) Aspirin, varfarin, nonsteroid antiinfilamatuar ajanlar gibi kan alma işlemini (özellikle de
pıhtılaşmayı) etkileyebilecek herhangi bir ilaç alıp almadığı (bu oyuncular için kanamayı
durdurmak adına ekstra özen gösterilir);
c) Pıhtılaşma süresini etkileyebilecek herhangi bir kanama düzensizliği olup olmadığı,
d) Son 3 ay içinde kan bağışlama ya da kendisine kan verilmesi işlemi olup olmadığı,
e) Son 3 ay içinde yüksek rakımda bulunup bulunmadığı, yükseklik etkisi yapan hipoksik
uygulamalara katılıp katılmadığı, bulunduysa/katıldıysa süresi, rakım vb detayları.

21.5

Doping Kontrol Görevlisi aşağıdakilerden sorumludur:
a) Hijyen ve steril teknik;
b) Kan örnek ekipmanının muhafazası;
c) Kan örneklerinin muhafazası, örneğin pıhtı önleyicilerle karışma;
d) Her bir numunenin doğru şekilde toplanmasını, belirlenmesini, kapatılmasını, muhafaza
edilmesini ve gönderilmesini sağlama;
e) Oyuncuların numune verme ve sonrasındaki ilgili sorularını cevaplama.

21.6

Oyunculara aynı kod numarasına sahip iki kutu içeren kan örneği ekipmanı seçme şansı
verilir.

21.7

Doping Kontrol Görevlisi veya yardımcısı, işlem sırasında steril eldivenler takacaktır ve
yalnızca onların ve oyuncuların numunelere dokunma hakkı vardır.

21.8

Doping Kontrol Görevlisi veya yardımcısı, deriyi steril bir dezenfektanla silecek veya
temizleyecek ve gerekirse turnike uygulayacaktır. Kan örneği, lokal hematom riskinden
başka her türlü sağlık riskinden kaçınılan yetkin (lege artis) bir damar içi giriş uygulaması
yapılarak alınır.

21.9

Alınan kan miktarı, numune analizinin yapılabilmesi için ilgili analitik gereklilikleri
karşılayacak şekilde olmalıdır ve oyuncu sandalyede otururken ve kolunu uygun bir
desteğe koymuşken oyuncunun damarından, tercihen alt koldan iç kısmındaki orta
toplardamardan alınacaktır. İşlemi yapan görevli iğne giriş yerine pansuman uygular.
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21.10

Oyuncudan ilk defada alınabilen kan miktarı yeterli değilse, Görevli prosedürü tekrarlar. En
fazla üç deneme yapılır. Tüm denemelerin başarısız olması durumunda Doping Kontrol
Görevlisi kan örneği alma işlemini sonlandırır, bunu ve sonlandırma nedenlerini forma
kaydeder.

21.11

Oyuncudan az miktarda kan alınmasından sonra oyuncunun damarının kollabe olması
durumunda, yeterli miktarda kan alabilmek için işlem diğer kolda tekrarlanır.

21.12

Numune, santrifüj veya serumun çıkarılması gibi daha fazla işlem gerektirirse, oyuncu
işlemleri ve numunenin güvenli, hilesiz bir kitte nihai kapatılmasına kadar numuneyi gözetir.

21.13

Doping Kontrol Görevlisi veya yardımcının kan alma işlemini tamamlamasının ardından
oyuncu, Doping Kontrol Görevlisinin veya kendisinin kutuyu kapatacağına karar verir.
Doping Kontrol Görevlisi kapatmanın doğru olduğunu Oyuncunun gözünün önünde kontrol
eder. Doping Kontrol Görevlisi ardından, oyuncunun kan örneğini içeren kodlanmış,
kapatılmış kutuyu soğuk zincir ekipmanına yerleştirir.

21.14

Doping Kontrol Görevlisi, numune toplama işleminin tamamlanması için gerekli olmayan
kullanılmış kan örneği alım ekipmanını kan ve kanla bulaşık malzemelerin atılması için
yürürlükteki standartlar uyarınca çöpe atar.

21.15

Kapatılmış örnek doping kontrol odasından laboratuara götürülmeden önce; bütünlüğünü,
kimliğini ve güvenliğini koruyacak şekilde muhafaza edilir.

22.

Müsabaka Dışı Doping Kontrolleri

22.1

Müsabaka Dışı Doping Kontrolleri bir Basketbolcu, bir takım ya da bir kulüp için yapılabilir.

22.2

Doping Kontrolüne alınacak Basketbolcuların seçimi kur’a, doping kontrol görevlisinin
kararına ya da doping kontrol görevlisine işbu yönergenin 13. Madde’si uyarınca verilmiş
talimata göre yapılır.

22.3

Karşılaşma Dışı Doping Kontrolleri için doping kontrol görevlileri Komisyon veya TDMK
tarafından görevlendirilir.

22.4

Doping kontrol görevlileri Basketbolcunun ya da kulübün bu yönergenin 12. Maddesi
uyarınca bildirdiği yere önceden haber vermeden giderler.

22.5

Doping kontrolü bildirimi yapıldıktan hemen sonra kontrole tabi Basketbolcunun(ların)
mevcudiyeti doping kontrol görevlisi tarafından tespit edilir.

22.6

Basketbolcunun mevcut olmaması halinde durum tutanakla kayıt altına alınır ve komisyona
bildirilir. Basketbolcunun tespit anında kontrol yerinde bulunmadığı halde makul süre içinde
kontrolün güvenilirliğini bozmayacak biçimde kontrole girme imkânı varsa, nerede olduğu
bilgisindeki 1 saatlik aralığın sonuna kadar beklenebilir. Beklemek zorunlu olmayıp süreç
doping kontrol görevlisinin yetki ve inisiyatifindedir.

22.7

Basketbolcuların antrenmanlarını tamamlamalarına, yapmakta oldukları antrenman dışı
aktivitelere ise uygun bir süre izin verilir. Bu süre zarfında basketbolcu doping kontrol
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görevlisinin uygun göreceği biçimde sürekli gözetim altındadır. Örnek alma işlemlerine
Basketbolcu ile karşılaşıldıktan sonraki ilk fırsatta başlanması gereklidir.
22.8
23.

Doping Kontrol Örnek alma işlemleri 20, 21. maddedeki gibi yürütülür.
Örneklerin Analizi

23.1

Örneklerin mülkiyeti Federasyona aittir.

23.2

Örnekler aşağıdaki ilkelere uygun olarak analiz edilecektir:

23.2.1 Akredite Edilen ve Yetkilendirilen Laboratuvarların Kullanılması
Örnekler, Madde 5.1 kapsamında, yalnızca WADA tarafından akredite edilen
laboratuvarlarda veya farklı bir şekilde WADA tarafından yetkilendirilen laboratuvarlarda
analiz edilecektir. WADA tarafından akredite edilen veya WADA tarafından yetkilendirilen
laboratuvarın Örneklerin analizi amacıyla seçimine, Dopingle Mücadele Komisyonu karar
verecektir.
Açıklama:
Madde 5.1’in ihlal edilip edilmediği, yalnızca WADA tarafından akredite edilen veya WADA
tarafından yetkilendirilen bir laboratuvar tarafından Örnek analizi yapılarak kanıtlanabilir.
Diğer Maddelerin ihlal edilip edilmediği, güvenilir analitik sonuçlar olması koşuluyla diğer
laboratuvarlardan elde edilen sonuçlar kullanılarak belirlenebilir.
23.2.2 Örnekleri Analiz Etmenin Amacı
23.2.2.1

Örnekler, Yasaklı Maddelerin ve Yasaklı Yöntemlerin, WADA İzleme Programı
çerçevesinde WADA talimatlarına uygun olarak belirlenen diğer maddelerin tespit
edilmesi veya dopingle mücadeleye yardımcı olunması amacıyla, bir Basketbolcunun
idrarında, kanında veya diğer vücut dokularında DNA veya genom profili de dâhil
olmak üzere ilgili değişkenlerin profilini çıkarma amacıyla ya da herhangi bir yasal
dopingle mücadele amacı çerçevesinde analiz edilecektir. Örnekler gelecekte de analiz
edilmek amacıyla alınabilir ve saklanabilir.
Açıklama:
Örneğin, ilgili profil bilgileri Hedefe Yönelik Doping Kontrolünü yönlendirmek veya
dopingle mücadele kural ihlalinin Madde 5.2 kapsamında tespitini desteklemek veya
her ikisi çerçevesinde araştırılmasını kolaylaştırmak amacıyla kullanılabilir.

23.2.2.2

Dopingle Mücadele Komisyonu laboratuvarlardan kendi Örneklerini, Dünya Dopingle
Mücadele Kuralları Madde 6.4 ve Doping Kontrolü ve Soruşturmalara İlişkin
Uluslararası Standart Madde 4.7 ile uyumlu olarak analiz etmelerini talep edecektir.

23.2.3 Örnekler Üzerinde Araştırma
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Hiçbir Örnek, Basketbolcunun yazılı rızası olmadan araştırma için kullanılamaz. Madde 23.2.2’de
belirtilen amaçların dışında kullanılacak Örnekler üzerindeki kimlik bilgileri, kime ait oldukları
anlaşılmayacak şekilde silinecektir.
23.2.4 Örnek Analizine ve Raporlanmasına İlişkin Standartlar
Laboratuvarlar, Örnekleri Laboratuvarlara İlişkin Uluslararası Standarda uyumlu olarak
analiz edecek ve sonuçları raporlayacaktır. Doping Kontrollerinin etkili bir şekilde
yapılmasını sağlamak amacıyla, Dünya Dopingle Mücadele Kuralları Madde 5.4.1’de
belirtilen Teknik Belge, belirli basketbollar ve disiplinler için uygun olan risk değerlendirmesi
tabanlı Örnek analizi menülerini ortaya koyacaktır ve laboratuvarlar aşağıda belirtilen
durumlar hariç olmak üzere Örnekleri bu menülere uygun olarak analiz edecektir:
23.2.4.1 Dopingle Mücadele Komisyonu, TBF Örneklerini laboratuvarların Teknik Belgede
belirtilenlerden daha kapsamlı menüler kullanarak analiz etmelerini talep edebilir.
23.2.4.2 Dopingle Mücadele Komisyonu, kendi Doping Kontrol dağılım planlarında belirtilmek ve
yeterince gerekçelendirerek daha az kapsamlı analizlerin uygun olacağı konusunda
FIBA’yı ikna etmesi koşuluyla, laboratuvarlardan Örnekleri Teknik Belgede
belirtilenlerden daha az kapsamlı menüler kullanarak analiz etmelerini talep edebilecektir.
23.2.4.3 Laboratuvarlar, Örnekleri, Laboratuvarlara İlişkin Uluslararası Standartta belirtildiği gibi,
kendi takdir yetkilerini kullanarak ve masraflar kendilerine ait olmak üzere, Teknik
Belge’de belirtilen veya Federasyon tarafından talep edilen Örnek analiz menüsüne dahil
edilmemiş Yasaklı Maddeler veya Yasaklı Yöntemler için analiz edebilecektir. Bu
analizlerden elde edilecek sonuçlar, diğer analitik sonuçlar ile aynı şekilde rapor edilecek,
aynı geçerliliğe ve Hukuki Sonuçlara sahip olacaktır.
Açıklama:
Bu maddenin amacı, doping olgularının en etkin ve verimli bir şekilde tespit edilebilmesini
sağlamak amacıyla “Etkili Doping Kontrolü Yapma” prensibini Örnek analiz menüsünü
kapsayacak şekilde genişletmektir. Dopingle mücadele etmek için kullanılabilecek
kaynakların sınırlı olduğu ve Örnek analiz menüsünün kapsamını genişletmenin analiz
edilebilecek Örneklerin sayısını azaltabileceği hususu dikkate alınmaktadır.
23.2.5 Örneklere Yönelik İlave Analizler
Örnekler, (a) WADA veya FIBA tarafından herhangi bir zamanda ve/veya (b) Dopingle
Mücadele Komisyonu tarafından herhangi bir zamanda, Madde 5.1’e yönelik bir dopingle
mücadele kural ihlalinin iddia edilen esası olarak hem A hem de B Örneğinden elde edilen
analitik sonuçların (veya B Örneği analizinden feragat edilmiş olduğu veya yapılmadığı
durumlarda A Örneğinden elde edilen sonucun) Dopingle Mücadele Komisyonu tarafından
Basketbolcuya bildirilmesinden önce, Madde 23.2.2’nin amaçlarına uygun olarak
saklanabilecek ve herhangi bir zamanda ilave analizlere tabi tutulabilecektir. Örneklere
yönelik ilave analizler, Laboratuvarlara İlişkin Uluslararası Standarda ve Doping Kontrolü
ve Soruşturmalara İlişkin Uluslararası Standarda uyumlu olmak zorundadır.
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BÖLÜM – IV
TEDAVİ AMAÇLI KULLANIM İSTİSNASI
24.

Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ)
Tedavi amaçlı kullanım istisnası (TAKİ) izni vermek TAKİK’in yetki ve sorumluluğundadır.
TAKİK Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu’nun TAKİ Kurulu ile işbirliği yapabilir.
Sporcuların tedavisi için yasak olmayan bir madde veya yöntemin kullanılması esastır.
Basketbolcunun tedavisi için varsa veya tıbbi şartlar uygunsa bu madde veya yönteme
öncelik verilmelidir.
Sporcunun sağlığı için yasaklı bir madde ve/veya yöntemin kullanılmasının şart olduğu
durumlarda sporcunun başvurusu üzerine kendisine belirli şartları içeren Tedavi Amaçlı
Kullanım İstisnası izni verilir.
Temel ilke olarak başvurunun yasaklı madde/yöntemi tedavi amacıyla kullanma zorunluluğu
ortaya çıktıktan sonra en kısa sürede yapılması esastır.

24.1

Yasaklı bir Maddenin veya Metabolitlerinin veya Belirteçlerinin tespit edilmesi ve/veya
Yasaklı bir Maddenin veya Yasaklı bir Yöntemin Kullanılması veya Kullanılmaya Teşebbüs
edilmesi, Yasaklı Maddenin veya Yasaklı Yöntemin Bulundurulması veya Tatbik Edilmesi
veya Tatbik Edilmesine Teşebbüs edilmesi durumları, basketbolcunun geçerli bir TAKİ izni
olması durumunda bir dopingle mücadele kural ihlali olarak kabul edilmeyecektir.

24.2

Yürürlükteki Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnalarına İlişkin Uluslararası Standart işbu
Dopingle Mücadele Yönergesinin ayrılmaz bir parçasıdır. Yasaklı bir Madde veya Yasaklı
bir Yöntemi tedavi amaçlı kullanma gereksinimi bulunan herhangi bir Basketbolcu, mümkün
olan en kısa süre içinde veya acil ve olağanüstü durumlar hariç olmak üzere, Sporcunun
katılacağı bir sonraki Müsabakadan en az 30 gün önce Federasyonun internet sitesinde
bulunan örnek TAKİ formunu kullanarak Komisyona başvurmalıdır. Karar işbu Yönergenin
24.6 Maddesine tabi olup Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnalarına İlişkin Uluslararası
Standarda uygun olarak TDMK, FIBA, WADA ve ilgili diğer Dopingle Mücadele
Kuruluşlarına bildirilecektir.
Açıklama:
Dopingle Mücadele Komisyonu, Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnalarına İlişkin Uluslararası
Standart Madde 5.1 uyarınca Ulusal Düzeydeki Sporcular tarafından Doping Kontrolü
öncesi yapılan Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası başvurularını, Dopingle Mücadele
Komisyonunun Doping Kontrol Dağılım Planı kapsamında öncelik tanınmamış olması
gerekçesi ile değerlendirmeyi reddedebilir. Ancak bu durumda Komisyon, Doping
Kontrolüne alınmış olan herhangi bir Sporcuya sonradan geçmişe dönük TAKİ başvurusu
için izin verecektir.
Sporcunun bir TAKİ’nin onaylanması ya da tanınması (ya da yenilenmesi) için yaptığı her
başvuru, ilgili başvurunun onaylanacağı anlamına gelmemektedir. Başvuru onaylanmadan
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önce herhangi Yasaklı bir Maddenin veya Yasaklı bir Yöntemin Kullanılması,
Bulundurulması ya da Tatbik edilmesi tamamen Basketbolcunun kendi sorumluluğudur.
24.3

Federasyon, Uluslararası Düzeyde veya kayıtlı doping kontrol havuzunda olmayan bir
Basketbolcudan Örnek alması ve bu Sporcunun tedavi amaçlı Yasaklı bir Madde veya
Yasaklı bir Yöntem Kullanıyor olması durumunda, Federasyon, Sporcunun geriye dönük bir
TAKİ için başvuruda bulunmasına izin verebilecektir.
Açıklama:
Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnalarına İlişkin Uluslararası Standart, aynı zamanda Ulusal
Dopingle Mücadele Kuruluşlarına bazı kategorilerdeki Ulusal Düzeydeki Sporcuların
Müsabaka öncesi TAKİ alma zorunluluğuna sınırlama getirebilmesine olanak sağlar.
Federasyon, Müsabaka öncesi TAKİ alma zorunluluğu olmayan bir Basketbolcudan Doping
Kontrol Örneği alması durumunda, Sporcuya geçmişe dönük TAKİ başvurusu yapması için
izin vermekle yükümlüdür.

24.4

Komisyon tarafından verilen Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası, ancak ulusal düzeyde
geçerlidir; uluslararası düzeydeki Müsabakalarda kendiliğinden geçerli sayılamaz.
Uluslararası Düzeydeki bir Sporcunun aşağıdakileri yapması gerekir:

24.4.1 Uluslararası müsabakaya katılacak bir Sporcunun, yasaklı bir madde veya yöntem için,
Dopingle Mücadele Komisyonu tarafından onaylanmış bir TAKİ izni olması durumunda bu
iznin tanınması için FIBA veya ilgili Dopingle Mücadele Kuruluşuna başvurması gerekir.
24.4.2 FIBA veya ilgili Dopingle Mücadele Kuruluşunun Komisyon tarafından verilen TAKİ izni
Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnalarına ilişkin Uluslararası Standartta belirtilen ölçütlere
uygun olması halinde tanıması beklenir. Tanımaması halinde kararını gerekçeleri ile
Basketbolcuya ve Federasyona bildirir.
24.4.3 Basketbolcunun ve Federasyonun iznin ve tanımama kararının gözden geçirilmesi için
WADA’ya itiraz hakları vardır. İtiraz tanımama kararının tebellüğünden itibaren 21 gün
içinde yapılmalıdır. Sporcuya verilen TAKİ izni bu süreçte ve WADA’ya başvurulması
halinde karar oluşana kadar ulusal düzeyde geçerli, uluslararası düzeyde ise geçersizdir.
24.4.4 FIBA’nın ulusal TAKİ iznini tanımama kararına itiraz edilmezse, itiraz süresi olan 21 günün
sonunda sporcunun TAKİ izni iptal edilmiş olur. Diğer uluslararası Dopingle Mücadele
Kuruluşunun tanımama kararı kendi turnuva/müsabakaları için olup sporcunun TAKİ izni
ulusal düzeyde geçerliliğini korur.
24.4.5 Uluslararası müsabakaya katılacak bir Sporcunun, yasaklı bir madde veya yöntem için,
TAKİ izni almak üzere doğrudan FIBA veya ilgili Dopingle Mücadele Kuruluşuna
başvurması her zaman mümkündür. FIBA’nın Sporcunun başvurusunu kabul etmesi
durumunda, Sporcu ve aynı zamanda Dopingle Mücadele Komisyonu bilgilendirilir.
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Açıklama:
Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnalarına İlişkin Uluslararası Standart doğrultusunda
Federasyon TAKİ’lerin FIBA ya da Büyük Çaplı Turnuva Düzenleyicilerinden birine ibraz
edilmesi gereken zamanı belirlemeleri konusunda Sporcularına yardım eder ve onay süreci
boyunca onlara destek olur ve rehberlik eder. FIBA’nın Komisyon tarafından verilmiş bir
TAKİ kararını Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnalarına İlişkin Uluslararası Standartta belirtilmiş
olan kriterlere göre gerekli olan tıbbi kayıtların ya da diğer bilgilerin eksik olduğu
gerekçesiyle tanımayı reddetmesi durumunda, bu husus Dünya Dopingle Mücadele
Ajansına (WADA) intikal ettirilmemeli, bunun yerine dosya tamamlanmalı ve yeniden
FIBA’ya sunulmalıdır.
24.4.6 Dopingle Mücadele Komisyonunun, FIBA tarafından verilen TAKİ izninin, Tedavi Amaçlı
Kullanım İstisnalarına İlişkin Uluslararası Standartta belirtilen ölçütlere uygun olmadığını
düşünmesi halinde, bildirimin eline geçmesinden sonraki 21 gün içinde gözden geçirmesi
için konuyu WADA’ya götürebilecektir. Dopingle Mücadele Komisyonunun gözden
geçirmesi için konuyu WADA’ya götürmesi durumunda, FIBA tarafından verilmiş olan TAKİ,
WADA tarafından bir karar verilene kadar Uluslararası düzeyde geçerli olmaya devam
edecek, Ulusal düzeyde geçerli olmayacaktır. Dopingle Mücadele Komisyonunun gözden
geçirmesi için konuyu WADA’ya götürmemesi durumunda, FIBA tarafından verilmiş olan
TAKİ izni, 21 günlük başvuru süresinin sona ermesinin ardından ulusal düzeydeki
Müsabakalar için de geçerli olacaktır.
24.5

Bir Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnasının Geçerliliğinin Sona Ermesi, İptal Edilmesi veya
Reddedilmesi

24.5.1 İşbu Yönerge uyarınca verilen bir Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnasının geçerliliği: (a)
Herhangi bir bildirimde ya da diğer formalitelere gerek kalmadan tanındığı dönemin
sonunda kendiliğinden sona erer; (b) Sporcunun TAKİ onaylanırken TAKİ Kurulu tarafından
zorunlu kılınan koşullara ya da taleplere uymaması durumunda iptal edilebilir; (c)
Sporcunun sonradan Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası ölçütlerine uygun olmadığının
anlaşılması durumunda TAKİ Kurulu tarafından iptal edilebilir; veya (d) WADA tarafından
veya itiraz üzerine incelenmesi neticesinde reddedilebilir.
24.5.2 Böyle bir durumda, Sporcu Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnasının geçerliliğinin sona erdiği,
iptal edildiği, veya reddedildiği tarihten önce Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası geçerliyken
söz konusu Yasaklı Madde veya Yasaklı Yöntemin Kullanımı ya da Bulundurulması ya da
Tatbik Edilmesi ile ilgili herhangi bir yaptırımla karşı karşıya kalmayacaktır.
Herhangi bir Aykırı Analitik Bulgu sonrası yapılan değerlendirmede, söz konusu bulgunun
yukarıda belirtilen tarihten önce Yasaklı bir Maddenin ya da Yöntemin Kullanımı ile uyumlu
olup olmadığının dikkate alınması gerekir, böyle bir durumda dopingle mücadele kural ihlali
suçlamasında bulunulmayacaktır.
24.6

TAKİ Kararlarının Gözden Geçirilmesi ve İtiraz Edilmesi
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24.6.1 Dopingle Mücadele Komisyonu bir Sporcunun TAKİ başvurusunu reddederse, Sporcu
Tahkim Kuruluna itiraz edebilir.
24.6.2 Uluslararası bir müsabaka için FIBA veya başvurunun yapıldığı ilgili Dopingle Mücadele
Kuruluşunun kararlarına itiraz süreci bu kurumların kurallarında ve WADA uluslararası
standartlarında belirtildiği gibidir.
25.

Tedavi Amaçlı
Sorumlulukları

Kullanım

İstisnası

Kurulu’nun

(TAKİK)

Oluşumu,

Yetki

ve

25.1

Komisyon, Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası 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 İstisnası
Kurulu (TAKİK) oluşturur.

25.2

TAKİK, TAKİ 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.

25.3

TAKİK Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası başvuruları ile ilgili kararını, gerekli bütün
belgelerin eksiksiz olarak alınmasını takiben en geç (21) gün içinde verir ve Komisyona
iletir.

26.

Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası Onaylanmasına İlişkin Ölçütler
Bir Basketbolcuya sadece aşağıdaki kriterlerin hepsinin karşılandığını göstermesi halinde
TAKİ izni verilebilir:
(1)

Yasaklı madde veya yöntemin kulanılmasına akut veya kronik bir tıbbi durumun
tedavisi için ihtiyaç duyulmalıdır. Yasaklı madde veya yöntem kullanılmadığı takdirde
sporcu ciddi sağlık sorunları yaşayacak olmalıdır.

(2)

Yasaklı madde veya yöntemin tedavi amaçlı kullanımının, akut veya kronik tıbbi
durumunun tedavisini takiben basketbolcunun olağan sağlık durumuna kavuşmasının
ötesinde ilave bir performans artırıcı etkisi olması çok nadirdir. Tedavinin tesiriyle
sporcunun bireysel performansında iyileşme olabilecekse de bu iyileşme sporcuyu
tıbbi
durumunun
başlangıcından
önceki
performans
seviyesinin
üzerine çıkarmamalıdır.

(3)

Yasaklı madde veya yönteme alternatif makul bir tedavi bulunmamalıdır. Burada
“Alternatif Makul Tedavi”ler ile ilgili üç nokta önemlidir.
-

Sadece geçerli ve refere edilmiş ilaçlar alternaif olarak değerlendirilir.

-

Ülkeden ülkeye hangi ilaçların geçerli ve refere edilmiş ilaçlar olduğu farklılık
gösterebilir. Bu farklılıklar dikkate alınmalıdır. Örneğin bir ilaç bir ülkede kayıtlı
olup bir diğerinde olmayabilir, ya da yasal mercilerden onay bekliyor olabilir, vs.
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-

27.

Yasaklı madde veya yöntemi içermeyen alternatif tedavilerin öncelikle
denenmesinin tıbbi olarak uygun olmadığı örnekler olabilir. Bu durumlarda
doktorun bu sebepleri beyan etmesi gerekecektir.

Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) Başvuru Süreci

Tedavi amaçlı kullanım izni (TAKİ) değerlendirme süreci Federasyonun TAKİK’inin yetki ve
sorumluluğundadır. TAKİK Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu’nun TAKİ Kurulu ile işbirliği
yapabilir.
27.1

Başvuru Zamanlaması ve Son Başvuru Tarihi
Basketbolcunun yasaklı bir madde veya yöntemle tedavisi gerektiğinde mümkün olan en
kısa sürede TAKİ izni için başvurması gerekir.

27.1.1 Sadece müsabaka sırasında kulllanımı yasaklı olan maddeler:
Acil uygulama veya istisnai bir durum (TAKİ Uluslararası Standartları Madde 4.3 ve 6.1)
olmadığı takdirde sporcu bir sonraki müsabakasından en az 30 gün önce TAKİ
başvurusunda bulunmalıdır. Sporcu bir maddeyi uzun bir dönem kullanacağını biliyorsa,
madde sadece müsabaka sırasında yasaklı olan maddeler arasında olsa bile, en kısa
zamanda uygun olan dopingle mücadele organizasyonuna başvurmalıdır.
27.1.2 Kullanımı her zaman yasaklı olan maddeler:
Yasaklı madde veya yöntemin kullanımını gerektiren tıbbi durumun teşhisi konulur
konulmaz TAKİ başvurusu yapılmalıdır. Tıbbi durumun teşhisi, sporcunun yasaklı madde
ve yöntemleri kullanmasına engel olan dopingle mücadele kurallarına tabi olmasının
öncesine tekabül ediyorsa sporcu bu kurallara tabi olur olmaz TAKİ başvurusunda
bulunmalıdır. Sadece katıldığı seviye nedeniyle Federasyon tarafından (gerektiğinde)
geriye dönük TAKİ başvurusu yapmasına olanak tanınan sporcular bu duruma istisnadır.
27.2

Başvuru süreci, TAKİ başvuru formunun eksiksiz olarak okunaklı BÜYÜK HARFLERLE ya
da daktilo ile doldurulması ve gerekli bütün belgeler eklenmiş olarak Kurula teslim edilmesi
ile başlar.

27.2.1 Başvuru formunda varsa, herhangi bir Yasaklı Madde veya Yasaklı Yöntemi kullanmak
amacıyla daha önce yapılan veya incelenmekte olan TAKİ izni başvuruları, başvurunun
yapıldığı kuruluş ve o kuruluşun verdiği karar belirtilmelidir.
27.2.2 Başvuru kapsamlı tıbbi öyküyü, yapılan bütün muayenelerin, laboratuar incelemelerinin ve
görüntüleme çalışmalarının sonuçlarını da içermelidir. Hastalıkla ilgili doktor raporları,
laboratuar incelemeleri ve görüntüleme çalışmaları başvuru formuna incelenmek üzere
eklenmelidir.
27.2.3 Oyuncunun tedavisi için yasak olmayan bir madde veya yöntemin kullanılması esastır.
Basketbolcunun tedavisi için varsa veya tıbbi şartlar uygunsa yasaklı olmayan bu madde
veya yönteme (alternatif) öncelik verilmelidir. Alternatif kullanıldıysa sonuç alın(a)madığı,
ya da ne sebeple kullanıl(a)mayacağı başvuruda açık biçimde belgelenmelidir.

Dopingle Mücadele Yönergesi

- 36 -

Y/K: 27.07.2015

27.2.4 Söz konusu Yasaklı Madde veya Yasaklı Yöntemin dozu, hangi sıklıkta kullanılacağı,
kullanım yolu ve süresi belirtilmelidir.
27.2.5 Tedaviyi düzenleyen ve izleyen hekim(ler)in adı, uzmanlık alanı, adresi (telefon, e-posta,
faks bilgileri dâhil) belirtilmelidir.
27.2.6 TAKİ başvurusu sırasında yanlış ya da yanıltıcı eksik bilgi beyan edilmesi (bir başka
Dopingle Mücadele Kuruluşuna daha önce yapılan aynı Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası
başvurusunun olumsuz sonucunun bildirilmemesini de içeren ancak bununla sınırlı
olmayan) Madde 5.5 uyarınca Sporcunun ya da diğer Kişinin hile yapma ya da hile
yapmaya Teşebbüs etme suçu ile itham edilmesine yol açabilir.
27.2.7 Alınmış bir TAKİ izni dâhilinde yürütlmekte olan bir tedavide herhangi bir değişiklik
yapılması durumunda, yeni durumun Komisyona bildirilmesi zorunludur. Bu başvuru
yasaklı madde/yöntem ile yapılan tedavinin sonlandığı bilgisi de dâhil olmak üzere her türlü
doz, uygulama, yeni yasaklı madde/yöntem vb için yapılır.
28.

Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) Değerlendirme Süreci

Tedavi amaçlı kullanım izni (TAKİ) değerlendirme süreci Federasyonun TAKİK’inin yetki ve
sorumluluğundadır.
28.1

TAKİ talepleri, ancak TAKİ başvuru formunun eksiksiz olarak BÜYÜK HARFLERLE ya da
daktilo ile doldurulması ve gerekli bütün belgelerle birlikte Kurula teslim edilmesi
durumunda incelenir.

28.2

Başvurunun kabul edilmesinden itibaren TAKİK tarafından en geç 21 gün içerisinde yanıt
verilir. Eksik ve hatalı başvuruların tamamlanıp düzeltilmesi için başvuru sahibine iade
edilmesi halinde 21 günlük süre başlatılmaz.

28.3

İşlemler işbu Yönergenin diğer maddelerine uygun yürütülür.

29.

Retroaktif (Geriye dönük) TAKİ

29.1

TAKİ başvurusu yapmaya zaman olmayan acil hallerde sporcunun sağlığı esastır. Bu
hallerde yasaklı madde/yöntem kullanımı gereken tıbbi tedaviye mümkünse başlandıktan,
değilse en geç tamamlandıktan sonra, en kısa zamanda TAKİ başvuru işlemi
tamamlanmalıdır.

29.2

Bu belgede acil durum ve normal başvuru için neden zaman bulunmadığı en kesin tıbbi
delillerle anlatılmalıdır. Bu durum TAKİK tarafından uygun görülürse geriye dönük izin
verilebilir.

29.3

TAKİ başvurusunda bulunma yükümlülüğü olmayan bir sporcunun doping kontrolü yapıldığı
sırada tıbbi gerekçe ile yasaklı bir madde/yöntem kullanması halinde Sporcunun geriye
dönük TAKİ izni için başvuru hakkı vardır.
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30.

Bilgilerin Gizliliği

30.1

TAKİ izni başvurusu için Basketbolcunun verdiği tüm bilgiler, tıbbi ve hukuki bilgilerin
gizliliği esasına göre gizlidir. TAKİK ve işlemler sırasında bu bilgilere sahip olan kişi ve
kurumlar bu kurallarla ve ilişkili WADA uluslararası standartı ile bağlıdır.

30.2

Başvuru sahipleri, verecekleri bilgilerin TAKİK üyelerine ve gerektiğinde diğer bağımsız tıp
uzmanlarına, bilim adamlarına ve TAKİ başvurularının kabulü, incelenmesi ve temyizi ile
ilgilenen personele iletilebilmesi için yazılı bir izin vermek zorundadırlar.

30.3

Kurum dışından bağımsız uzmanların yardımının gerektiği durumlarda, tüm başvuru
bilgileri, ilgili Oyuncuların adları açıklanmaksızın bu uzmanlara verilebilir.

30.4

Başvuru sahipleri, ayrıca TAKİK kararlarının Dopingle Mücadele Kuralları çerçevesinde
ilgili diğer Dopingle Mücadele Kuruluşlarına dağıtımı için de yazılı bir muvafakatname
vermek zorundadırlar.

30.5

Başvuru sahiplerinin yukarıda belirtilen bilgi paylaşım iznini vermemesi ya da geri çekmesi
halinde halinde başvuru yapılmamış/geri çekilmiş sayılır ve işlem yapılmaz.
BÖLÜM – V
DİSİPLİN İŞLEMLERİ, UYGULAMALARI VE CEZAİ YAPTIRIMLAR

31.

Disiplin Yönergesi’nin Uygulanmasını Gerektiren Haller

Aşağıdaki durumlardan birinin gerçekleşmesi halinde durum yetkililer tarafından Disiplin Kurulu’na
bildirilir.
31.1

İlaç Tedavisinin Bildirilmemesi, Yanlış Bildirilmesi
İlaç Bildirim Listelerinin Teknik Komisere verilmemesi, İlaç Bildirim Listelerinin usulüne
uygun doldurulmaması, yapılan tedavilerin yazılmaması ya da yapılmayan tedavilerin
yazılması vb bildirime dair eksik ya da hatalı bir işlem gerçekleştiğinde kulübe ilk olarak
ihtar, daha sonra iki kereyi geçmeyecek şekilde 10.000 TL'ye kadar para cezası uygulanır.
Bu durumun tekrarlanması halinde verilecek para cezası en yüksek had üzerinden 4 kat
arttırılarak uygulanır.

31.2

Doping Kontrolüne Zamanında Gelmeme, Geç Gelme
Müsabaka içi kontrollerde müsabaka bitiminde basketbolculara doping kontrolüne
seçildiklerini bildirmek ve basketbolcuların doğrudan doping kontrol odasına gelmelerini
sağlamak takımlarının sorumluluğundadır. Doping kontrol görevlisinden izin almaksızın
doping kontrol odasına doğrudan gelmeyen Oyuncu(lar), müsabaka dışı kontrollerde
tebligattan sonra kontrole bildirilen zamanda gelmeyen Oyuncu(lar) işbu Yönergenin 5.3
“Örnek Vermekten Kaçınmak, Örnek Vermeyi Reddetmek veya Örnek Vermemek” ihlalini
gerçekleştirmiş sayılabilirler. Takımlarına, takım sorumlularına disiplin işlemi uygulanabilir.
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31.3

Madde 5’de bildirilen ihlallerden bir veya daha fazlasının gerçekleşmesi aşağıda dopingle
mücadele kural ihlalleri ile ilgili bildirilen yaptırımlara ek olarak Disiplin Yönergesinin
uygulanmasını gerektirebilir.

31.4

Dopingle mücadele işlemleri sırasında Basketbolcu veya diğer kişilerin Disiplin
Yönergesinin bir kural ve/veya uygulamasına aykırı davranışının tespit edilmesi.

32.
32.1

Adil Yargılanma Hakkı
Dopingle Mücadele Komisyonunun Sonuçları Değerlendirme Sürecinin Ardından Yapılacak
Yargılamalar

32.1.1 Dopingle mücadele ile ilgili yargılama süreçleri Federasyonun Disiplin Kurulu tarafından
yürütülür.
32.1.2 Disiplin Kurulu, Basketbolcuya veya diğer Kişiye, dopingle mücadele kural ihlali yapıldığını
iddia eden bir bildirim gönderdiğinde, Basketbolcu veya diğer Kişi Madde 35.1 veya Madde
35.2 uyarınca, ön soruşturma hakkından feragat etmezse, yargılama ve hüküm aşamaları
Disiplin Kurulu tarafından başlatılır.
32.1.3 Disiplin Kurulu başkanı, davanın görüşülmesi ve karara bağlanması için Kurulu toplantıya
çağırır. Kurul üyelerinin önceden davaya müdahil olmamış kişilerden oluşması zorunludur.
Üyeler, yargılama sürecinde başkana, taraflardan herhangi biriyle ilgili olarak tarafsızlık
ilkesine aykırı düşebilecek her durumu bildirmelidir. Disiplin Kurulu başkanı uygun görmesi
halinde, dosyanın incelenmesi konusunda kurul üyelerinden dopingle mücadele konusunda
uzman bir üyeyi raportör olarak atayabilir.
32.2

Adil Yargılama İlkeleri

32.2.1 Disiplin Kurulu, taraflara karşı her zaman adil ve tarafsız olacaktır.
32.2.2 Disiplin Kurulu yargılamanın her aşamasında aşağıda yeralan ilkelere istisnasız riayet
edecektir:
•

Yargılama sürecinin kesinliği;

•

Masrafları Kişinin kendi karşılaması koşuluyla bir vekil tarafından temsil edilme hakkı;

•

İddia edilen dopingle mücadele kural ihlalinin adil olarak zamanında bildirilmesi;

•

İddia edilen dopingle mücadele kural ihlaline ve Sonuçlarına cevap verebilme hakkı;

•

Tanık çağırıp sorgulama hakkı (duruşma kurulunun takdiriyle telefonla veya yazılı
olarak ifade alma) da dâhil tarafların kanıt sunma hakkı;

•

Yargılama makamının kimliğini, sorumluluğunu ve masrafını belirlemesi koşuluyla
Kişinin duruşmada tercüman bulundurma hakkı;

•

Özellikle Hak Mahrumiyeti sürecine dair nedenlerin açıklanması da dahil, zamanında,
yazılı gerekçeli karar hazırlanması.
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32.2.3 Disiplin Kurulunun hiçbir nihai kararı, veya uygulanan Dopingle Mücadele Kural İhlallerinin
Hukuki Sonuçları, bu Yönergede belirtilen işlemlerde meydana gelen kusur, düzensizlik,
noksanlık veya sapma, hiçbir nedenle Tahkim Kurulu, FIBA veya CAS dışındaki yargılama
makamları tarafından incelenemez.
32.3

Yargılama Süreci

32.3.1 Disiplin Kurulu dopingle mücadeleye ilişkin kural ihlallerinin bulunduğu olaylarda
yargılamayı işbu Yönerge hükümlerine uygun süre ve şekillerde yürütmek zorundadır.
Buna göre:
32.3.2 İhlalin Disiplin Kuruluna bildirilme tarihinden itibaren ondört (14) gün içinde yargılamaya
başlayacaktır,
32.3.3 Yargılamaya başlamasını takip eden yirmi (20) gün içinde bir karar verecektir
32.3.4 Karar tarihini takip eden on (10) gün içinde gerekçeli kararı taraflara bildirecektir.
32.3.5 Yargılamalar makul bir süre zarfında yürütülüp tamamlanmalıdır. Yargılamalar, sürmekte
olan lig, şampiyona, eleme serisi vb selameti için yargılama makamı uygun gördüğü
müddetçe hızlandırılarak yürütülebilir. Eğer Sporcu Tedbir almışsa yargılamanın
hızlandırılmış olarak yürütülmesini talep etme hakkına sahiptir.
32.4

Yargılama Kararları

32.4.1 Yargılamanın sonunda ya da bunun akabinde uygun bir zamanda, kararın bütün
gerekçelerini, verilen Hak Mahrumiyeti Ceza süresini ve mümkünse Hukuki Sonuçlara
dayalı neden olası azami yaptırımın uygulanmadığına dair gerekçeleri içeren yazılı, tarihli
ve imzalı bir Disiplin Kurulu kararı düzenlenecektir. Azınlıkta veya muhalif kalan kararlar
yazılı gerekçelerde belirtilecektir.
32.4.2 Disiplin Kurulu kararı ve dosya içeriğini eş zamanlı olarak Basketbolcuya veya diğer Kişiye,
Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonuna, FIBA ve varsa diğer ilgili Dopingle Mücadele
Kuruluşlarına bildirmek zorundadır.
32.4.3 Disiplin Kurulu kararına Merkez Tahkim Kurulu’na itiraz edilebilecektir. Karara itiraz
edilmeyerek (a) bir dopingle mücadele kural ihlalinin gerçekleştiğine karar verilmiş ise, bu
karar Federasyon tarafından Kamuoyuna Açıklanacaktır; ancak (b) bir dopingle mücadele
kural ihlalinin gerçekleşmediğine karar verilmiş ise bu konudaki karar ancak ilgili
Sporcunun veya diğer Kişinin rızası alındıktan sonra Kamuoyuna Açıklanabilir. Dopingle
Mücadele Komisyonu, bu rızayı almak için uygun girişimlerde bulunacak ve rızanın
alınması halinde, söz konusu kararın tamamını veya ilgili Basketbolcunun veya diğer
Kişinin onaylayabileceği bir özetini Kamuoyuna Açıklayacaktır. Reşit Olmayan bir Kişiyi
ilgilendiren vakalarda, Federasyon açıklama yapmaz.
33.
33.1

Doping Yapıldığının Kanıtlanması
İspat Külfeti ve Standartları
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Federasyon, bir dopingle mücadele kuralının ihlal edildiğini ispatlamakla yükümlüdür. İspat
standardı, Federasyonun iddianın ciddiyetini göz önünde bulundurarak yargılama
makamını bir dopingle mücadele kural ihlalinin işlenmiş olduğu hususunda kolaylıkla ikna
etmesidir. İspat standardı, her durumda bir olasılık dengesinden daha yüksek, ancak makul
şüphenin ötesinde bir ispattan daha düşüktür. Aksini ispat yükümlülüğü dopingle mücadele
kural ihlalinde bulunduğu iddia edilen bir Basketbolcuya veya diğer Kişiye ait olmakla
birlikte, ispat standardı, bir olasılık dengesiyle sağlanır.
33.2

Gerçekleri ve Varsayımları İspat Yöntemleri
Dopingle mücadele kural ihlallerine ilişkin gerçekler, itiraflar da dahil olmak üzere güvenilir
herhangi bir yöntemle belirlenebilir. Doping vakalarında aşağıdaki ispat kuralları
uygulanacaktır:
Açıklama:
Örneğin, Federasyon, Madde 5.2 çerçevesindeki bir dopingle mücadele kural ihlalini
Basketbolcunun itiraflarına, üçüncü şahısların güvenilir ifadelerine, güvenilir belgeli
kanıtlara, Madde 5.2’ye ilişkin açıklamalarda belirtildiği gibi hem A hem de B Örneğinden
elde edilen güvenilir analitik verilere veya Sporcu Biyolojik Pasaportu gibi, Basketbolcunun
kan veya idrar Örneklerinin boylamsal profilinden elde edilen sonuçlara dayanarak ispat
edebilir.

33.2.1 İlgili bilimsel çevrelerle müzakerelerde bulunulmasının ardından WADA tarafından
onaylanan ve emsal değerlendirmelerine konu edilmiş olan analitik yöntemlerin veya karar
sınırlarının bilimsel olarak geçerli oldukları kabul edilmektedir. Bilimsel geçerliliğe ilişkin bu
varsayımı çürütmek isteyen bir Basketbolcu veya diğer Kişi, bu itirazının bir ön koşulu
olarak, önce itirazını ve itirazının gerekçesini WADA’ya bildirecektir. CAS kendi takdir
yetkisiyle bu türden itirazları ayrıca WADA’ya bildirebilecektir. CAS heyeti, WADA’nın talebi
ile ilgili itirazın heyet tarafından değerlendirilmesine yardım etmesi için uygun niteliklere
sahip bir bilimsel uzman atayacaktır. Bu bildirimin ve CAS dosyasının WADA’nın eline
geçtikten sonraki 10 gün içerisinde, WADA da ilgili takibata müdahil olma, bilirkişi olarak
veya diğer şekillerde hazır bulunma ve kanıt sunma hakkına sahip olacaktır.
33.2.2 WADA tarafından akredite edilen laboratuvarların ve WADA tarafından yetkilendirilen
laboratuvarların Örnek analizini ve gözetim yöntemlerini Laboratuvarlara İlişkin Uluslararası
Standarda uygun olarak yaptıkları ve uyguladıkları varsayılır. Basketbolcu veya diğer
Kişiler, Laboratuvarlara İlişkin Uluslararası Standarttan Aykırı Analitik Bulguya yol
açabilecek biçimde bir sapma olduğunu kanıtlayarak bu varsayımı çürütebilirler.
Basketbolcu veya diğer Kişinin, Aykırı Analitik Bulguya yol açacak şekilde Laboratuvarlara
İlişkin Uluslararası Standarttan dikkate değer ölçüde bir sapma olduğunu kanıtlayarak söz
konusu varsayımı çürütmesi halinde, Dopingle Mücadele Komisyonu da böyle bir
sapmanın söz konusu Aykırı Analitik Bulguya yol açmadığını ispatlamakla yükümlüdür.
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Açıklama:
Aykırı Analitik Bulguya yol açacak şekilde Laboratuvarlara İlişkin Uluslararası Standarttan
dikkate değer ölçüde bir sapma olduğunun ispatlanması Basketbolcunun veya diğer Kişinin
yükümlülüğüdür. Basketbolcunun veya diğer Kişinin bu yükümlülüğü yerine getirmesi
halinde, söz konusu sapmanın Aykırı Analitik Bulguya yol açmadığını yargılama makamına
ispatlama yükümlülüğü Dopingle Mücadele Komisyonuna geçer.
34.

Tedbir Kararı

34.1

Zorunlu Tedbir: Eğer bir A Örneğinin analizi sonucunda, Tanımlanmış Madde dışında
Yasaklı bir Madde veya Yasaklı bir Yönteme ilişkin olarak bir Aykırı Analitik Bulgu rapor
edilir ve yapılan incelemede onaylanmış bir TAKİ veya Doping Kontrolü ve Soruşturmalara
İlişkin Uluslararası Standarttan veya Laboratuvarlara İlişkin Uluslararası Standarttan Aykırı
Analitik Bulguya neden olabilecek bir sapmanın söz konusu olmadığı tespit edilirse, Disiplin
Kurulu tarafından derhal veya hemen akabinde zorunlu Tedbir uygulanacaktır.

34.2

Tercihen Verilebilecek Tedbir: Tanımlanmış Maddelerle ilgili Aykırı Analitik Bulguya
rastlanırsa veya Madde 34.1’de belirtilenlerin dışındaki dopingle mücadele kural
ihlallerinde, Disiplin Kurulu, dopingle mücadele kural ihlalinde bulunduğu iddia edilen bir
Basketbolcuya veya diğer Kişiye, gerekli incelemeden ve bildirimden sonra herhangi bir
zamanda ve 32. Madde’ye uygun nihai yargılamadan önce, Tedbir kararı uygulayabilir.

34.3

Madde 34.1 veya Madde 34.2’ye ilişkin olarak bir Tedbir kararı verildiğinde, Basketbolcuya
veya diğer Kişiye aşağıdaki koşullardan biri sağlanacaktır: (a) Tedbir uygulanmadan önce
veya uygulanmasını takiben süresi içinde kendisini savunma hakkı; veya (b) Tedbir
uygulanmasından sonra süresi içinde olmak kaydıyla, 32. Madde’ye uygun olarak
ivedileştirilmiş bir savunma hakkı. Ayrıca, Basketbolcu veya diğer Kişinin, Tedbir kararına
itiraz etme hakkı saklıdır.

34.3.1 Basketbolcunun veya diğer Kişinin, yargılama makamına, ihlalin bir Bulaşık Ürüne bağlı
olabileceğini kanıtladığı durumlarda Tedbir kaldırılabilecektir. Basketbolcunun veya diğer
Kişinin Bulaşık Ürün varlığına ilişkin iddiası açısından Disiplin Kurulunun zorunlu Tedbiri
kaldırmama yönünde vereceği karar temyiz edilemez.
34.3.2 Basketbolcu veya diğer Kişi tarafından aşağıdaki hususlar öne sürülmedikçe Tedbir kararı
alınmalıdır veya alınan Tedbir kaldırılmamalıdır: (a) dopingle mücadele kural ihlalinin makul
bir nedene dayandırılmadığı yönünde bir iddia varsa, örneğin Basketbolcu veya diğer
Kişinin aleyhinde olacak şekilde dava sürecinde bariz bir uygunsuzluğun olması söz
konusuysa; (b) Basketbolcu veya diğer Kişinin, iddia edilen dopingle mücadele kural ihlali
doğrultusunda Kusur veya İhmalinin olmadığına dair güçlü bir savı varsa ve böylece Madde
37.4’ün uygulanmasıyla Hak Mahrumiyeti Cezasının tamamen kaldırılma durumu söz
konusuysa veya (c) tüm koşullar altında Madde 8 uyarınca son yargılamadan önce Tedbir
kararı uygulandığında açıkça adaletsizlik yaratan diğer olgular mevcutsa. Bu gerekçe dar
bir çerçevede yorumlanıp yalnızca tamamen istisnai durumlarda uygulanacaktır. Örneğin;
alınan Tedbir kararının Basketbolcuyu veya diğer Kişiyi belli bir Müsabaka veya Turnuvaya
katılmaktan alıkoyacak olması, bu doğrultuda istisnai bir durum olarak görülmeyecektir.
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34.4

A Örneğindeki Aykırı Analitik Bulguya dayanılarak Tedbir uygulanıyorsa ve analiz edilen B
Örneğinin sonucu A Örneğinin analiz sonucunu teyit etmiyorsa, Sporcuya Madde 5.1’in
ihlal edilmesi gerekçesiyle Tedbir uygulanmaz.

34.5

Basketbolcunun veya diğer Kişinin zorunlu bir Tedbir ile neticelenmeyen bir dopingle
mücadele kural ihlaliyle ilgili bilgilendirildiği bütün durumlarda, konunun karara
bağlanmasına kadar geçerli olacak bir Tedbiri gönüllü olarak kabul etmesi için
Basketbolcuya bir fırsat sunulacaktır.
Açıklama:
Basketbolcuya ve diğer Kişiye uygulanan her türlü Tedbir, kesinleşen Hak Mahrumiyeti
Cezasının toplam süresinden düşülecektir.

35.

Yargılama Yapılmadan Karar Alma

35.1

Herhangi bir dopingle mücadele kuralını ihlal ettiği iddia edilen bir Basketbolcu veya diğer
Kişi herhangi bir zamanda bu ihlali kabul edebilir, yargılanma hakkından feragat edebilir ve
işbu Yönerge tarafından zorunlu kılınan veya Disiplin Kurulu’nun önerdiği Hukuki Sonuçları
kabul edebilir. Bu kabul karşısında Basketbolcu veya diğer Kişinin kabul ettiği Disiplin
Kurulu’nun önerisi yönündeki karar alınır.

35.2

Başka bir seçenek olarak, herhangi bir dopingle mücadele kuralını ihlal ettiği iddia edilen
bir Basketbolcu veya diğer Kişinin bildirimde belirtilen tarih içinde itiraz hakkını
kullanmaması halinde Basketbolcu veya diğer Kişinin ihlalde bulunduğu, ön soruşturma
hakkından feragat ettiği ve işbu Dopingle Mücadele Yönergesi tarafından zorunlu kılınan
veya Disiplin Kurulu’nun önerdiği Hukuki Sonuçları kabul ettiği varsayılacaktır. Bu Kabul
karşısında ihlali yapan Basketbolcu veya diğer Kişinin kabul ettiği Disiplin Kurulu’nun
önerisi yönünde karar alınır.

35.3

Madde 35.1 veya Madde 35.2’nin uygulanacağı durumlarda, yargılama makamı
toplanmadan önce bir ön soruşturmaya gerek duyulmayacaktır. Bunun yerine, Disiplin
Kurulu, dopingle mücadele kural ihlalini, önerilen Hukuki Sonuçları ve önerilen Hak
Mahrumiyeti Ceza süresini ve eğer mümkünse neden olası azami yaptırımın
uygulanmaması gerektiğine dair gerekçeleri içeren bir rapor hazırlayacaktır. Bu kararın
kopyaları, itiraz etme hakkı olan diğer Dopingle Mücadele Kuruluşlarına gönderilir ve bu
karar ilgili mevzuata uygun olarak kamuoyuna açıklanır.

36.

Sonuçların Değerlendirilme Sürecine İlişkin Kararların Tebliği

Disiplin Kurulunun, bir dopingle mücadele kuralının ihlal edildiğini ileri sürdüğü, bir dopingle
mücadele kural ihlaline ilişkin iddiasını geri çekmiş olduğu, bir Tedbirin uygulanmış olduğu veya bir
yargılama yapılmaksızın bir yaptırımın uygulanması yönünde bir Basketbolcu veya diğer Kişi ile
mutabık kalmış olduğu bütün durumlarda, Federasyon, durumu, itiraz hakkına sahip diğer Dopingle
Mücadele Kuruluşlarına bildirecektir.
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37.
37.1

Bireylere Uygulanacak Yaptırımlar
Bir Dopingle Mücadele Kuralının bir Turnuva Sırasında İhlali Halinde Sonuçların İptal
Edilmesi
Bir Turnuva sırasında veya kapsamında gerçekleşen bir dopingle mücadele kural ihlali
durumunda, Basketbolcunun bahsi geçen Turnuvada elde ettiği bireysel kazanımların tümü
İptal edilir ve Madde 37.1.1’in hükümleri istisna olmak üzere kendisine verilen madalyalar,
puanlar ve ödüller (bunlarla sınırlı kalmamak üzere örn: en değerli oyuncu, en iyi beş, 3x3
sıralama puanları,, vb.) geri alınır.

Bir Turnuvadaki diğer sonuçların İptal edilip edilmeyeceğine ilişkin değerlendirmede göz önüne
alınacak etmenler, örneğin, Basketbolcunun dopingle mücadele kural ihlalinin ciddiyeti ve
Basketbolcuya yapılan diğer Müsabakalarda Doping Kontrolünün negatif çıkıp çıkmaması gibi
etmenler olabilir.
37.1.1 Basketbolcunun söz konusu ihlalde Kusurunun veya İhmalinin olmadığını kanıtlaması
halinde, Basketbolcunun ihlali gerçekleştirdiği söz konusu Müsabakanın dışındaki
Müsabakalarda elde ettiği sonuçlar Basketbocunun söz konusu ihlalinden etkilenmiyorsa,
Basketbolcunun diğer Müsabakalardan elde ettiği bireysel sonuçlar İptal edilmez.
37.2

Yasaklı bir Madde veya Yasaklı bir Yöntemin Tespit Edilmesi, Kullanılması veya
Kullanılmaya Teşebbüs Edilmesi veya Bulundurulması Nedeniyle Uygulanacak Hak
Mahrumiyeti Cezası
Madde 5.1, 5.2 veya 5.6’nın ihlali halinde uygulanacak Hak Mahrumiyeti Cezasının süresi,
Madde 37.4, 37.5 veya 37.6 hükümlerine göre Hak Mahrumiyeti Cezasına yapılması olası
bir indirim ve erteleme koşulu ile aşağıdaki şekilde olacaktır:

37.2.1 Aşağıdaki hallerde Hak Mahrumiyeti Ceza süresi dört yıl olacaktır:
37.2.1.1 İlgili dopingle mücadele kural ihlalinin Tanımlanmış bir Madde dışındaki Yasaklı bir
Madde ile gerçekleştiği, Basketbolcunun veya diğer Kişinin dopingle mücadele kural
ihlalinin kasten olmadığını ispat edemediği durumlarda.
37.2.1.2 İlgili dopingle mücadele kural ihlalinin Tanımlanmış bir Madde ile gerçekleştiği ve
Dopingle Mücadele Komisyonunun veya Disiplin Kurulunun dopingle mücadele kural
ihlalinin kasten olduğunu ispat ettiği durumlarda.
37.2.2 Madde 37.2.1’de belirtilen durumların dışında Hak Mahrumiyeti Ceza süresi iki yıl olacaktır.
37.2.3 Madde 37.2 ve 37.3’te kullanılan “kasten” terimi, hile yapan Basketbolcuları tanımlama
amacı taşımaktadır. Bu nedenle söz konusu terime göre, Basketbolcunun veya diğer
Kişinin, bir dopingle mücadele kural ihlali gerçekleştirdiğini bildiği veya ilgili fiilin bir dopingle
mücadele kural ihlali oluşturabileceğini veya bir dopingle mücadele kural ihlali ile
sonuçlanabileceği yönünde önemli bir riskin bulunduğunu bildiği bir fiili işlemiş olması ve bu
riski bariz bir şekilde göz ardı etmiş olması gerekmektedir. Müsabaka İçinde Yasaklı bir
Madde mahiyetinde olan bir maddeye yönelik bir Aykırı Analitik Bulgudan kaynaklanmış
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olan bir dopingle mücadele kural ihlalinin olması halinde, söz konusu maddenin
Tanımlanmış bir Madde olması ve Basketbolcunun söz konusu Yasaklı Maddeyi, sportif
performansı ile ilgili olmayan nedenlerden ötürü Müsabaka Dışındaki dönemde Kullandığını
kanıtlayabilmesi
durumunda
söz
konusu
Kullanım,
kasti
bir
fiil
olarak
değerlendirilmeyecektir.
37.3

Diğer Dopingle Mücadele Kural İhlallerinde Uygulanacak Hak Mahrumiyeti Cezaları
Madde 37.2’de öngörülenlerin dışındaki dopingle mücadele kural ihlallerinde uygulanacak
Hak Mahrumiyeti Ceza süresi Madde 37.5 veya 37.6 hükümleri geçerli olmadıkça
aşağıdaki gibi olacaktır:

37.3.1 Madde 5.3’ün veya Madde 5.5’in ihlali durumunda, uygulanacak Hak Mahrumiyeti Ceza
süresi dört yıldır, ancak Basketbolcunun Örnek alım işlemlerine katılmaması durumunda
Basketbolcunun dopingle mücadele kural ihlalinin Madde 37.2.3’te tanımlandığı şekilde
kasten olmadığını ispatlayabildiği durumlarda Hak Mahrumiyeti Cezası iki yıl olacaktır.
37.3.2 Madde 5.4’ün ihlali durumunda, uygulanacak Hak Mahrumiyeti Ceza süresi iki yıldır,
Sporcunun Kusur derecesine bağlı olarak verilen cezada indirim uygulanabilir ancak indirim
sonrasındaki ceza süresi bir yıldan daha az olamaz. Nerede olduğu bildirimlerine dair son
dakika değişikliklerinin veya diğer türden fiillerin, Basketbolcunun Doping Kontrollerine
girmekten kaçınmaya çalıştığına dair ciddi şüphelerin oluştuğu durumlarda,
Basketbolculara işbu Madde’de yer alan, Hak Mahrumiyeti Ceza süresinin bir ila iki yıl
olabileceği yönündeki esneklik uygulanmayacaktır.
37.3.3 Madde 5.7’nin veya Madde 5.8’in ihlalleri durumunda, Hak Mahrumiyeti Ceza süresi,
dopingle mücadele kural ihlalinin ciddiyetine bağlı olarak en az dört yıldan başlayarak ömür
boyu mene kadar varabilir. Madde 5.7’nin veya Madde 5.8’in ihlalinin özellikle Reşit
Olmayan bir Basketbolcuyla ilgili olması ciddi bir ihlal sayılır ve Tanımlanmış Maddelerin
dışındaki Yasaklı Maddelerle gerçekleşen ihlal durumlarında, Basketbolcu Destek
Personeline ömür boyu Hak Mahrumiyeti Cezası verilir. Ayrıca, Madde 5.7 veya Madde
5.8’in ciddi ölçüde ihlal edilmesi, aynı zamanda sporla ilgili olmayan yasa ve
yönetmeliklerin de ihlal edilmesi anlamına gelebilir ve durum ilgili idari mercilere, meslek
kuruluşlarına ve adli makamlara bildirilir.
Açıklama:
Sporculara doping maddesi veren veya bir dopingi örtbas eden Kişiler, doping yapan
Basketbolculardan daha ağır bir şekilde cezalandırılır. Spor kuruluşlarının yetkisi genelde
faaliyetten, üyelikten veya diğer sportif haklardan men cezası vermekle sınırlı olduğundan,
Sporcu Destek Personelinin yetkili makamlara ihbar edilmesi dopingin önlenmesi açısından
önemli bir adımdır.
37.3.4 Madde 5.9’un ihlali halinde uygulanacak Hak Mahrumiyeti Ceza süresi, en az iki yıl olacak
ve ihlalin ciddiyetine bağlı olarak dört yıla kadar çıkarılabilecektir.
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37.3.5 Madde 5.10 ihlali durumunda uygulanacak Hak Mahrumiyeti Ceza süresi iki yıldır.,
Sporcunun Kusur derecesine ve olayın içerdiği diğer koşullara bağlı olarak bu cezada
indirim uygulanabilir ancak indirim sonrasındaki ceza süresi bir yıldan daha az olamaz.
Açıklama:
Madde 5.10’da atıfta bulunulan “diğer Kişinin” bir tüzel Kişi olması ve bir gerçek Kişi
olmaması durumunda, bu tüzel Kişi de cezalandırılacaktır.
37.4

Hak Mahrumiyeti Cezasının Kusur veya İhmalin Olmaması Durumunda İptali
Bir Basketbolcunun veya diğer Kişinin bir vakada Kusur veya İhmalinin Olmadığını
kanıtlaması halinde Hak Mahrumiyeti Cezası uygulanmaz.
Açıklama:
Bu Madde ve Madde 37.5.2 yalnızca yaptırımların uygulanmasına yöneliktir; bu maddeler
dopingle mücadele kural ihlalinin belirlenmesi için uygulanmaz. Bu maddeler yalnızca
istisnai durumlarda, örneğin, bir Basketbolcunun gereken bütün özeni göstermiş olmasına
karşın, bir rakibinin sabotajına maruz kaldığını kanıtlayabildiği durumda uygulanabilirler.
Diğer taraftan, aşağıdaki koşullarda Kusur veya İhmalin olmaması koşulu uygulanmaz: (a)
yanlış etiketlenmiş veya Yasaklı Madde bulaşmış bir vitamin veya besin takviyesinden
dolayı Doping Kontrolünün pozitif çıkması (Basketbolcular aldıkları her şeyden
sorumludurlar (Madde 5.1.1) ve besin takviyelerine Yasaklı Madde bulaşma olasılığı
konusunda uyarılırlar); (b) Yasaklı bir Maddenin Basketbolcunun hekimi veya antrenörü
tarafından Basketbolcuya bildirilmeksizin uygulanması (Basketbolcular kendi hekimlerini
seçmekle ve kendilerine herhangi Yasaklı bir Maddenin verilmemesi gerektiğini hekimlerine
söylemekle yükümlüdür); ve (c) Basketbolcunun yemeğinin veya içeceğinin
Basketbolcunun eşi, antrenörü veya yakın çevresindeki bir Kişi tarafından sabote edilmesi
(Basketbolcular aldıkları her şeyden ve yemeklerine ve içeceklerine müdahale etme
yetkisini verdikleri Kişilerin davranışlarından sorumludur). Ancak, belli bir vakanın kendine
özgü koşullarına bağlı olarak, yukarıda atfolunan durumlarda Ağır Kusur veya İhmalin
olmadığı gerekçesiyle Madde 10.5 uyarınca ceza indirimine gidilebilir.

37.5

Ağır Kusur veya İhmalin Olmamasına bağlı olarak Hak Mahrumiyeti Cezasının
İndirilmesi

37.5.1 Tanımlanmış Madde veya Bulaşık Ürünlerle gerçekleşen Madde 5.1, 5.2 veya 5.6
İhlallerinde Cezaların İndirilmesi
37.5.1.1 Tanımlanmış Maddeler
Dopingle mücadele kural ihlalinin Tanımlanmış bir Madde ile gerçekleşmesi ve
Basketbolcunun veya diğer Kişinin Ağır Kusur veya İhmalinin olmadığını ispat etmesi
durumunda uygulanacak Hak Mahrumiyeti Cezası, Basketbolcunun veya diğer Kişinin
Kusur derecesine bağlı olarak, asgari olarak Hak Mahrumiyeti Cezası verilmeksizin bir
uyarı cezası ve azami olarak da iki yıl Hak Mahrumiyeti Cezası şeklinde olacaktır.
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37.5.1.2 Bulaşık Ürünler
Basketbolcunun veya diğer Kişinin Ağır Kusur veya İhmalinin olmadığını ispat edebilmesi
ve varlığı tespit edilmiş Yasaklı Maddenin bir Bulaşık Üründen kaynaklanmış olması
durumunda uygulanacak Hak Mahrumiyeti Cezası, Basketbolcunun veya diğer Kişinin
Kusur derecesine bağlı olarak, asgari olarak Hak Mahrumiyeti Cezası verilmeksizin bir
uyarı cezası ve azami olarak da iki yıl Hak Mahrumiyeti Cezası şeklinde olacaktır.
Açıklama:
Basketbolcunun Kusur derecesinin değerlendirilmesinde, örneğin, Basketbolcunun, kendi
Doping Kontrol formunda ürünün Bulaşık olduğunun belirlenmiş olduğunu beyan etmiş
olması durumu Basketbolcunun yararına olacaktır.
37.5.2 Madde 37.5.1 Haricindeki durumlarda Ağır Kusur veya İhmalin Olmaması Halinde
Uygulamalar
Bir Basketbolcunun veya diğer Kişinin Ağır bir Kusur veya İhmalinin Olmadığını kanıtlaması
ve Madde 37.5.1’in uygulanamadığı bir durumda, Madde 37.6’ya göre yapılacak ilave
indirimlere veya cezanın kaldırılmasına uygun olarak, aksi durumda uygulanması gereken
Hak Mahrumiyeti Cezası, Basketbolcunun veya diğer Kişinin Kusur derecesine bağlı olarak
azaltılabilecektir, ancak azaltılan ceza süresi, aksi durumda uygulanacak Hak Mahrumiyeti
Ceza süresinin yarısından daha az olamaz. Aksi durumda uygulanacak cezanın ömür boyu
Hak Mahrumiyeti Cezası olması durumunda, bu Madde kapsamında yapılacak indirimle
uygulanacak Hak Mahrumiyeti Ceza süresi sekiz (8) yıldan daha az olmayacaktır.
Açıklama:
Madde 37.5.2 hükümleri, kastın, bir dopingle mücadele kural ihlalinin (örneğin, Madde 5.5,
5.7, 5.8 veya 5.9) bir unsuru olduğu veya belirli bir yaptırımın (örneğin, Madde 37.2.1) bir
unsuru olduğu Dünya Dopingle Mücadele Kuralları maddeleri veya Basketbolcu veya diğer
Kişinin Kusur derecesine bağlı olarak Hak Mahrumiyeti Cezalarının bir dizininin halihazırda
sunulmakta olduğu Dünya Dopingle Mücadele Kuralları maddeleri hariç olmak üzere,
herhangi bir dopingle mücadele kural ihlaline uygulanabilecektir.
37.6

Kusur Haricindeki Sebeplere Bağlı olarak Hak Mahrumiyeti Cezasının Kaldırılması,
İndirilmesi veya Askıya Alınması veya diğer Yaptırımların Uygulanması

37.6.1 Dopingle Mücadele Kural İhlallerinin Ortaya Çıkarılmasında ve Tespitinde Somut Destek
Verilmesi
37.6.1.1 Dopingle mücadele kural ihlallerinde, Madde 39 kapsamında nihai temyiz süreci
sonuçlanmadan veya temyize başvurma süresi sona ermeden önce, ilgili Basketbolcu
veya diğer Kişinin, Disiplin Kuruluna, Dopingle Mücadele Komisyonuna veya bir Dopingle
Mücadele Kuruluşuna, bir adli makama, “Somut destek (ing: Substantial Assistance)”
sağlaması halinde, Disiplin Kurulu, bir vakada karar verilen Hak Mahrumiyeti Ceza
süresinin bir kısmını askıya alabilir. Bunun için, ilgili Basketbolcu veya diğer Kişinin, (i)
başka bir Kişi tarafından işlenmiş bir dopingle mücadele kural ihlalinin bir Dopingle
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Mücadele Kuruluşu tarafından ortaya çıkarılmasını ve tespitini sağlaması, veya (ii) Somut
Destek sağlayan Kişinin adli veya profesyonel bir merciye sağladığı bilgilerin başka bir
Kişi tarafından işlenmiş bir adli suçun veya mesleki kural ihlalinin ortaya çıkarılmasını ve
tespitini sağlayacak şekilde, Somut Destek olduğunun Disiplin Kuruluna ulaşması
gerekir. Alınan bu karar gerekçesiyle birlikte derhal karar haline getirilmek ve uygulanmak
üzere ilgili Federasyona bildirilir. Madde 39 kapsamında verilen temyiz kararından veya
temyize başvurma süresi sona erdikten ve karar bu şekilde kesinleştikten sonra, Disiplin
Kurulu, aksi durumda uygulanması gereken Hak Mahrumiyeti Ceza süresinin bir kısmını
ancak FIBA’nın ve FIBA gerekli gördüğü durumda WADA’nın onayı ile askıya alabilir.
Aksi durumda, uygulanması gereken Hak Mahrumiyeti Ceza süresinin ne kadarlık bir
kısmının askıya alınabileceği, dopingle mücadele kural ihlalinin ciddiyetine ve ilgili
Basketbolcunun veya diğer Kişinin sporda dopingin önlenmesine dair çabalar için verdiği
Somut Desteğe bağlıdır. Aksi durumda uygulanması gereken Hak Mahrumiyeti Ceza
süresinin dörtte üçünden fazlası askıya alınamaz. Diğer taraftan uygulanması gereken
ceza ömür boyu Hak Mahrumiyeti Cezası ise, bu Madde kapsamında askıya
alınmayacak ceza süresi sekiz yıldan daha az olamaz. Hak Mahrumiyeti Cezasına
yönelik bir askıya alma işleminin işletildiği Somut Destek durumunda Basketbolcunun
veya diğer Kişinin iş birliğinde bulunmaya, tam ve inandırıcı Somut Destek sunmaya
devam etmemesi durumunda Hak Mahrumiyeti Cezasını askıya almış olan Disiplin
Kurulu, daha önce verilmiş olan Hak Mahrumiyeti Cezasının tekrar yürürlüğe konması
için Federasyona bildirecektir. Disiplin Kurulunun askıya alınmış bir Hak Mahrumiyeti
Cezasını yeniden yürürlüğe koymaya karar vermesi veya askıya alınmış bir Hak
Mahrumiyeti Cezasını yeniden yürürlüğe sokmamaya karar vermesi halinde, durum karar
haline getirilmek ve uygulanmak üzere Federasyona bildirilir. Madde 39 uyarınca itiraz
etme hakkına sahip herhangi bir Kişi tarafından söz konusu karara itiraz edilebilecektir.
37.6.1.2 Basketbolcuların veya diğer Kişilerin Dopingle Mücadele Kuruluşlarına Somut Destek
sunmalarını daha fazla teşvik etmek amacıyla, Disiplin Kurulunun veya bir dopingle
mücadele kuralını ihlal etmiş olan veya ihlal ettiği ileri sürülen Basketbolcunun veya diğer
Kişinin talebi üzerine, FIBA gerekli gördüğü durumlarda WADA’ya danışarak, Madde 39’a
uygun olarak verilecek bir nihai temyiz kararının sonrası da dahil olmak üzere sonuçları
değerlendirme sürecinin herhangi bir aşamasında, aksi durumda uygulanması gereken
Hak Mahrumiyeti Ceza süresinin veya Doğacak diğer Hukuki Sonuçların uygun bir
şekilde askıya alınmasını kabul edebilecektir. FIBA gerekli gördüğü durumlarda
WADA’ya danışarak, istisnai koşullar altında, Somut Desteğe bağlı olarak Hak
Mahrumiyeti Ceza sürelerine ve Doğacak diğer Hukuki Sonuçlara yönelik olarak bu
maddede belirtilen limitlerin üzerindeki ertelemeleri kabul edebilecek ve hatta hiçbir Hak
Mahrumiyeti Cezası uygulanmamasını ve/veya para ödüllerinin iade edilmemesini veya
para cezalarının veya ücretlerin ödenmemesini, kabul edebilecektir. FIBA’nın gerekli
gördüğü durumlarda WADA’ya danışarak onayı, bu Madde’de belirtilen şekilde yaptırımın
tekrar uygulamaya konulmasına tabi olacaktır. Madde 39 hükümlerine karşın, bu Madde
bağlamında WADA’nın vermiş olduğu kararlara bir diğer Dopingle Mücadele Kuruluşu
tarafından itiraz edilemez.
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37.6.1.3 Disiplin Kurulunun, Somut Destek gerekçesiyle, aksi durumda uygulanması gereken bir
yaptırımın bir kısmını askıya alması durumunda, kararın gerekçelerini içeren bir bildirim,
derhal karar haline getirilir ve uygulanır. Federasyon, Disiplin Kurulunun kararını itiraz
etme hakkına sahip diğer Dopingle Mücadele Kuruluşlarına bildirecektir. Dopingle
mücadelenin yararına olacağının FIBA veya WADA tarafından belirlendiği özel
durumlarda, FIBA veya WADA, bir Dopingle Mücadele Kuruluşuna, Somut Destek
anlaşmasının veya sunulan Somut Desteğin kapsamının Kamuoyuna Açıklanmasını
sınırlandıran veya geciktiren gizlilik anlaşmaları imzalamasına yetki verebilecektir.
Açıklama:
Kendi Kusurlarını kabul eden ve diğer dopingle mücadele kural ihlallerinin açığa
çıkarılmasına çaba gösteren Basketbolcuların, Sporcu Destek Personelinin ve diğer
Kişilerin sağlayacağı iş birliği, temiz spor açısından önemlidir. Dünya Dopingle Mücadele
Kurallarına göre, aksi durumda uygulanması gereken Hak Mahrumiyeti Cezasının
durdurulmasının söz konusu olabileceği tek koşul budur.
37.6.2 Diğer Kanıtların Mevcut Olmaması Halinde bir Dopingle Mücadele Kural İhlalinin İtirafı
Bir Basketbolcunun veya diğer Kişinin bir dopingle mücadele kural ihlali eylemini,
kendisinden o ihlali ortaya çıkarabilecek bir Örnek alma çağrısından önce veya Madde 5.1
kapsamı dışındaki bir dopingle mücadele kural 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 Ceza süresinde indirime
gidilebilir, ancak bu indirim sonrasındaki ceza süresi, aksi durumda uygulanacak olan Hak
Mahrumiyeti Ceza süresinin yarısından az olamaz.
Açıklama:
Bu Madde, Dopingle Mücadele Kuruluşunun farkında olmadığı bir dopingle mücadele kural
ihlalini Sporcunun veya diğer Kişinin kendi isteğiyle itiraf etmesi halinde uygulanması
amacıyla düzenlenmiştir. Bu Madde, Basketbolcunun veya diğer Kişinin yakalanacağını
anladığında suçunu itiraf etmesi halinde uygulanmaz. Hak Mahrumiyeti Ceza süresinin
indirilebileceği oran, şayet gönüllü olarak ortaya çıkmasaydı Basketbolcunun veya diğer
Kişinin yakalanması olasılığının ne kadar olduğuna bağlı olmalıdır.
37.6.3 Madde 37.2.1 veya Madde 37.3.1 kapsamında Yaptırıma tabi bir İhlal ile Yüzleşmenin
ardından bir Dopingle Mücadele Kural İhlalinin İvedi İkrarı
Örnek vermekten kaçınmak, Örnek vermeyi reddetmek veya Doping Kontrolünün herhangi
bir bölümünü Bozmaktan ötürü Madde 37.2.1 veya 37.3.1’e göre dört yıllık bir yaptırıma
tabi tutulma potansiyeli taşıyan bir Basketbolcunun veya diğer Kişinin, Federasyon
tarafından vaka ile yüzleştirilmesinin hemen ardından, ileri sürülen dopingle mücadele kural
ihlalini derhal itiraf etmesi durumunda, hem FIBA’nın (FIBA gerekli gördüğü durumda
WADA’nın onayı ile) hem de Disiplin Kurulunun onayı ve takdirine göre, ihlalin ciddiyetine
ve Basketbolcunun veya diğer Kişinin Kusur derecesine bağlı olarak Hak Mahrumiyeti
Ceza süresi en az iki yıla kadar indirilebilir.
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37.6.4 Ceza İndirimi için Çoklu Gerekçelerin Uygulanması
Madde 37.6 kapsamında bir ceza indirimine veya askıya alınmasına karar verilmeden
önce, bir Basketbolcunun veya diğer Kişinin, Madde 37.4, 37.5 veya 37.6’nın birden fazla
hükmüne göre bir yaptırımda indirim alma hakkına sahip olduğunu kanıtladığı durumlarda
aksi durumda uygulanması gereken Hak Mahrumiyeti Ceza süresi 37.2, 37.3, 37.4 ve 37.5.
Maddelerine uygun olarak tespit edilir. Basketbolcunun veya diğer Kişinin, Madde 37.6
uyarınca ceza indirimine veya cezanın askıya alınmasına hak kazandığını tespit etmesi
halinde, Hak Mahrumiyeti Cezası indirilebilir veya askıya alınabilir, ancak uygulanacak Hak
Mahrumiyeti Cezası aksi durumda uygulanması gereken ceza süresinin dörtte birinden az
olamaz.
Açıklama:
Uygun yaptırım dört aşamada tespit edilir. Birincisi, yargılama makamı ilgili dopingle
mücadele kural ihlaline hangi temel yaptırımların (Madde 37.2, 37.3, 37.4 veya Madde
37.5) uygulanacağını belirler. İkinci aşamada, uygulanacak temel yaptırımın farklı yaptırım
aralıklarında olması durumunda, yargılama makamı, Sporcunun veya diğer Kişinin Kusur
derecesine göre bu aralık içinde kalan geçerli yaptırımı belirler. Üçüncü aşamada,
yargılama makamı, yaptırımın kaldırılması, veya hafifletilmesine hak kazanıldığı ile ilgili bir
gerekçe olup olmadığını belirler (Madde 37.6). Hak Mahrumiyeti Cezasının askıya alınması
Disiplin Kurulunun gerekçeli kararı neticesinde Federasyon tarafından yürütülür. Son olarak
da, yargılama makamı, Hak Mahrumiyeti Ceza süresinin ne zaman başlayacağına Madde
37.11 çerçevesinde karar verir.
37.7

Birden Fazla İhlal

37.7.1 Bir Basketbolcunun veya diğer Kişinin Bir Dopingle Mücadele Kuralını ikinci kez ihlal
etmesi durumunda uygulanacak Hak Mahrumiyeti Cezası, aşağıdaki maddelerde yer alan
cezaların en ağırı olacaktır:
(a)

altı ay;

(b)

Madde 37.6’da belirtilen indirimler dikkate alınmaksızın, birinci dopingle mücadele
kural ihlali için uygulanmış olan Hak Mahrumiyeti Ceza süresinin yarısı; veya

(c)

Madde 37.6’da belirtilen indirimler dikkate alınmaksızın, başka bir şekilde ikinci
dopingle mücadele kural ihlalinin ilk ihlal olduğu varsayılarak geçerli olacak Hak
Mahrumiyeti Ceza süresinin iki katı.

Yukarıda belirtilen Hak Mahrumiyeti Ceza süresi belirlendikten sonra Madde 37.6’nın
uygulanması suretiyle indirim yapılabilecektir.
37.7.2 Üçüncü kez Dopingle Mücadele Kural İhlali
Üçüncü kez gerçekleştirilen dopingle mücadele kural ihlali, Madde 37.4 ve 37.5
kapsamında cezanın iptali veya hafifletilmesini gerektiren koşulun yerine getirilmiş olması
veya Madde 5.4’te tanımlanan bir ihlal niteliğinde olması istisna olmak üzere, her durumda
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ömür boyu Hak Mahrumiyeti Cezası ile cezalandırılır. Yukarıda belirtilen istisna
durumlarında, verilecek Hak Mahrumiyeti Ceza süresi sekiz yıldan ömür boyu Hak
Mahrumiyeti Cezasına kadar uzar.
37.7.3 Bir Sporcunun veya diğer Kişinin Ağır Kusur veya İhmalin olmadığını kanıtladığı bir
dopingle mücadele kural ihlali vakasında, ilgili ihlal bu maddenin amaçları açısından önceki
bir ihlal olarak görülmeyecektir.
37.7.4 Olası Çoklu İhlallere İlişkin İlave Kurallar
37.7.4.1 Madde 37.7 kapsamındaki yaptırımların uygulanması amacına yönelik olarak, bir
dopingle mücadele kuralının ihlali, Basketbolcunun veya diğer Kişinin uyarı bildirimi
almasından sonra veya Federasyon ilk ihlale ilişkin uyarı bildiriminde bulunmak için
gerekli girişimleri yaptıktan sonra, Basketbolcunun veya diğer Kişinin Dopingle Mücadele
Komisyonu tarafından ikinci kez ihlalde bulunduğunun tespit edilmesi halinde bu ihlal
ikinci ihlal sayılabilir. Dopingle Mücadele Komisyonunun bu durumu tespit edememesi
halinde, ihlaller tek ve ilk ihlal olarak sayılacak ve uygulanacak yaptırım, daha ağır bir
yaptırımı gerektiren ihlal temel alınarak belirlenecektir.
37.7.4.2 İlk dopingle mücadele kural ihlaline yaptırımın uygulanmasından sonra, bu ihlale ilişkin
uyarı bildiriminde bulunulmadan önce ilgili Basketbolcunun veya diğer Kişinin başka bir
dopingle mücadele kural ihlalinde bulunduğunun Dopingle Mücadele Komisyonu veya
Disiplin Kurulu tarafından tespit edilmesi halinde, Disiplin Kurulu, her iki ihlalin aynı anda
yargılanması halinde, uygulanabilecek olan yaptırımı temel alarak ilave bir yaptırım
uygulayacaktır. Önceki tarihli dopingle mücadele kural ihlalinden önce yapılan bütün
Müsabakalarda elde edilen sonuçlar Madde 37.8 uyarınca İptal edilecektir.
37.7.5 On Yıllık bir Süre İçinde Gerçekleştirilen Çok Sayıda Dopingle Mücadele Kural İhlali
Madde 37.7 çerçevesinde, her bir dopingle mücadele kural ihlalinin çok sayıda ihlal olarak
değerlendirilmesi için on yıllık bir süre içinde gerçekleştirilmiş olması gerekir.
37.8

Örnek Alımından veya bir Dopingle Mücadele Kural İhlalinden Sonra Müsabakalarda
Elde Edilen Sonuçların İptal Edilmesi
Müsabaka sırasında veya Müsabaka Dışında alınan Örneğin pozitif çıktığı veya diğer bir
dopingle mücadele kural ihlalinin gerçekleştiği tarihten Tedbirin veya kesinleşmiş Hak
Mahrumiyeti Cezasının başlatılma tarihine kadar olan sürede, Basketbolcunun elde ettiği
diğer bütün Müsabaka sonuçları adil yargı ilkeleri aksini öngörmediği sürece İptal edilecek
ve verilen bütün madalyalar, puanlar ile ödüller geri alınacaktır.
Açıklama:
Dünya Dopingle Mücadele Kurallarının hiçbir hükmü, başka bir Kişinin dopingle mücadele
kural ihlalinde bulunması nedeniyle zarar gören temiz Basketbolcuların veya diğer Kişilerin
bu zararlarının tazminini söz konusu Kişiden talep etme konusunda sahip oldukları hakları
ortadan kaldırmaz.
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37.9

Tahkim Kurulu, FIBA, CAS Giderlerinin ve Geri Verilecek Para Ödüllerinin Tevzi
Edilmesi
Tahkim Kurulu, FIBA, CAS için benzer şekilde; hangi itiraz merciine başvuruldu ise
giderlerinin ve para ödüllerinin geri ödenme önceliği şu şekilde olacaktır: İlk olarak, Tahkim
Kurulu/FIBA/CAS tarafından hükmedilen giderler ödenecektir; ikinci olarak, geri alınan para
ödülleri diğer Basketbolculara FIBA’nın geçerli kuralları uyarınca yeniden paylaştırılacaktır;
ve üçüncü olarak, Federasyonun giderleri karşılanacaktır.

37.10

Mali Yaptırımlar
Bir Basketbolcunun ya da diğer Kişinin bir dopingle mücadele kuralını ihlal etmesi
durumunda, Disiplin Kurulu kendi takdir yetkisini kullanarak ve orantılılık ilkesi gözetilerek
(a) Basketbolcunun ya da diğer Kişinin dopingle mücadele kuralını ihlal etmesi ile ortaya
çıkan maliyet bedellerinin 5 ila 10 katını, Hak Mahrumiyeti Ceza süresi gözetilmeksizin
tahsil etme ve/veya (b) azami Hak Mahrumiyeti Ceza süresinin infazına başlandığı
durumlarda geçerli olmak üzere, Basketbolcuya ya da diğer Kişiye o günkü disiplin
uygulamaları çerçevesinde uygun göreceği miktarlarda para cezası verme hakkına sahiptir.

Mali bir Yaptırımın uygulanması veya Federasyonun masraflarını tazmin etmesi, işbu Yönerge ya
da Dünya Dopingle Mücadele Kuralları uyarınca verilmesi gereken Hak Mahrumiyeti ya da diğer bir
yaptırımı azaltmak için dayanak oluşturmayacaktır.
37.11

Hak Mahrumiyeti Ceza Süresinin Başlaması
Aşağıda aksi belirtilmedikçe, Hak Mahrumiyeti Ceza süresi Hak Mahrumiyeti Cezası
kararının verildiği tarih itibarıyla veya yargılamadan feragat edilmiş olması ya da
yargılamanın yapılmaması durumunda Hak Mahrumiyeti Cezasının kabul edildiği veya
kararlaştırıldığı başka bir tarihte başlar.

37.11.1 Basketbolcudan veya diğer Kişiden Kaynaklanmayan Gecikmeler
Yargı sürecinde veya Doping Kontrolü sürecinde Basketbolcudan veya diğer Kişiden
kaynaklanmayan önemli gecikmelerin yaşanması halinde yaptırım kararını alan kuruluş,
Hak Mahrumiyeti Ceza süresini Örneğin alındığı tarihten veya başka bir dopingle mücadele
kural ihlalinin en son işlendiği tarihten itibaren başlatabilir. Geriye dönük Hak Mahrumiyeti
Cezası da dahil olmak üzere Hak Mahrumiyeti Ceza süresi zarfındaki Müsabakalardan
elde edilen bütün sonuçlar İptal edilecektir.
Açıklama:
Madde 5.1’de belirtilenlerin haricindeki dopingle mücadele kural ihlali durumlarında, bir
Disiplin Kurulunun, bir dopingle mücadele kural ihlalinin varlığını kanıtlamaya yeterli
olguları tespit etmesi ve ortaya koyması için gereken süre, özellikle Basketbolcunun veya
diğer Kişinin kural ihlalinin tespitini önlemeye yönelik girişimlerde bulunduğu durumlarda
oldukça uzun olabilecektir. Bu koşullar altında, yaptırımın daha erken bir tarihte
başlatılmasına yönelik olarak bu maddenin sağladığı esneklik kullanılmamalıdır.
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37.11.2 İhlalin Zamanında İtiraf Edilmesi
Bir Basketbolcunun veya diğer Kişinin, bir dopingle mücadele kural ihlalinde bulunduğunun
Dopingle Mücadele Komisyonu tarafından iddia edilmesi üzerine ilgilinin ihlalde
bulunduğunu derhal (derhal ifadesi, her halükârda bir Basketbolcunun tekrar Müsabakalara
katılmasından önce anlamındadır) itiraf etmesi halinde, Hak Mahrumiyeti Ceza süresi
Örneğin alındığı tarihten veya başka bir dopingle mücadele kural ihlalinin sonuncusundan
başlayacak şekilde başlatılabilir. Ancak, bu maddenin uygulandığı hallerde,
Basketbolcunun 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. Bu Madde, Hak Mahrumiyeti Ceza süresinin Madde 37.6.3
kapsamında önceden hafifletildiği hallerde uygulanmaz.
37.11.3 Uygulanan Tedbirin ya da İnfaz Edilmekte Olan Hak Mahrumiyeti Cezasının Düşülmesi
37.11.3.1 Tedbirin uygulanması ve Tedbire Basketbolcu ya da diğer Kişi tarafından uyulması
durumunda, Basketbolcuya ya da diğer Kişiye uygulanan Tedbir süresi daha sonra
kesinleşmiş Hak Mahrumiyeti Cezasının toplam süresinden düşülecektir. Hak
Mahrumiyeti Cezasının, daha sonra gerçekleşen temyiz öncesinde infazına başlanmış
olması halinde, söz konusu Basketbolcu veya diğer Kişi, infaz edilmiş Hak Mahrumiyeti
Cezası süresinin temyiz sonrasında hükmedilen ceza süresinden düşülmesine hak
kazanacaktır.
37.11.3.2 Disiplin Kurulu tarafından kararlaştırılan Tedbiri bir Basketbolcunun veya diğer Kişinin
kendi iradesiyle yazılı olarak kabul etmesi ve böylece Tedbire uyması durumunda,
Basketbolcunun veya diğer Kişinin söz konusu Tedbir sonrası infaz edilen ceza süresi,
daha sonra kesinleşmiş Hak Mahrumiyeti Cezasının toplam süresinden düşülecektir.
Basketbolcunun veya diğer Kişinin kendi iradesiyle verdiği söz konusu yazılı kabul
belgesinin bir nüshası, vakit geçirilmeden dopingle mücadele kural ihlali iddiasında
bulunabilecek ilgili taraflara gönderilecektir.
Açıklama:
Tedbirin bir Basketbolcu tarafından kendi iradesiyle yazılı olarak kabul edilmesi,
Basketbolcu tarafından yapılmış bir itiraf sayılmaz ve hiçbir şekilde Basketbolcu
aleyhinde olumsuz bir anlam çıkarmak amacıyla kullanılamaz.
37.11.3.3 Tedbirin veya kendi isteğiyle kabul edilen Tedbirin başlangıç tarihinden önceki bir tarihte
Basketbolcunun Müsabakalara katılmamaya karar vermesi veya kendi takımı tarafından
müsabakalardan uzaklaştırılmış olmasına ilişkin süreler, kesinleşmiş Hak Mahrumiyeti
Ceza süresinden düşülemez.
37.11.3.4 Bir Takıma bir Hak Mahrumiyeti Cezasının uygulanması durumunda, adil yargılama
ilkeleri aksini gerektirmedikçe, Hak Mahrumiyeti Cezası, Hak Mahrumiyeti Cezasına
hükmedilen nihai yargı kararının alındığı tarihte veya yargılanmadan feragat edilmiş
olması durumunda Hak Mahrumiyeti Cezasının Kabul edildiği veya diğer şekillerde
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uygulandığı tarihte başlayacaktır. Takımın Tedbir süresi ister uygulanmış isterse gönüllü
olarak kabul edilmiş olsun, kesinleşmiş olan toplam Hak Mahrumiyeti Ceza süresinden
düşülecektir.
Açıklama:
Madde 37.11, Basketbolcudan kaynaklanmayan gecikmelerin, Basketbolcunun
zamanında yaptığı itirafın ve Tedbirin, kesinleşmiş Hak Mahrumiyeti Cezasının nihai
yargı kararından daha önce başlatılması konusunda kullanılabilecek yegane gerekçeler
olduğuna açıklık getirmektedir.
37.12

Hak Mahrumiyeti Ceza Süresince Geçerli Olacak Durum

37.12.1 Hak Mahrumiyeti Ceza Süresince Spora Katılımın Yasaklanması
Hak Mahrumiyeti Cezası almış olan Basketbolcular ve diğer Kişiler, söz konusu Hak
Mahrumiyeti Cezası sona erinceye kadar WADA Koduna İmza Sahibi Taraflarca, İmza
Sahibi Tarafların üye kuruluşlarınca veya herhangi bir kulüp veya İmza Sahibi Tarafların
üye kuruluşlarına bağlı herhangi bir kuruluşça yetkilendirilen veya düzenlenen hiçbir
Müsabakaya veya etkinliğe (onaylanmış dopingle mücadele eğitim veya rehabilitasyon
programları hariç) veya herhangi bir profesyonel lig veya herhangi bir Uluslararası veya
Ulusal Turnuva Düzenleyicisinin yetkilendirdiği veya düzenlediği hiçbir Müsabakaya veya
devlet kurumlarının maddi destek verdiği üst düzeyde ya da ulusal düzeydeki hiçbir spor
etkinliğine hiçbir sıfatla katılamazlar.
Dört yıldan daha uzun bir Hak Mahrumiyeti Cezası almış olan bir Basketbolcu ve diğer Kişi,
cezalı olduğu basketbolun dışında ya da Dünya Dopingle Mücadele Kurallarının İmza
Sahibi Tarafı olmayan ya da İmza Sahibi Tarafın üyesi olmayan kuruluşların düzenlediği bir
spor dalındaki bir yerel Müsabakaya ancak söz konusu cezasının 4 (dört) yılını
tamamladıktan sonra Sporcu olarak katılabilir, ancak söz konusu yerel spor Müsabakasının
Sporcuya veya diğer Kişiye bir ulusal şampiyonaya veya Uluslararası Turnuvaya katılma
(veya katılmak için puan elde etme) olanağını doğrudan ya da dolaylı yoldan vermemesi ve
Basketbolcu veya diğer Kişinin hiçbir sıfatla Reşit Olmayan Kişilerle çalışmıyor olması
gerekir.
Hak Mahrumiyeti Cezası almış olan bir Basketbolcu ve diğer Kişi, söz konusu Hak
Mahrumiyeti Ceza süresi boyunca Doping Kontrolüne tabi olmaya devam edecektir.
Açıklama:
Örneğin, Hak Mahrumiyeti Cezası almış olan bir Basketbolcu, Federasyon veya kulübü
tarafından düzenlenen bir hazırlık kampına, gösterisine veya antrenmanına katılamaz.
Ayrıca, Hak Mahrumiyeti Cezası almış olan bir Basketbolcu, Dünya Dopingle Mücadele
Kurallarını tanımayan bir profesyonel ligdeki Müsabakalara (örneğin, Amerikan Ulusal
Basketbol Ligi [NBA] v.b.), Dünya Dopingle Mücadele Kurallarını tanımayan Uluslararası
Turnuva Düzenleyicilerinin veya Dünya Dopingle Mücadele Kurallarını tanımayan bir Ulusal
Turnuvada Müsabakaya katılamayabilir ve Müsabakaya katılması halinde Madde
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37.12.3’ün hükümlerinin uygulanmasına yol açabilir.“Etkinlik” tanımı, örneğin, bu Maddede
belirtilen bir kuruluşun bir memuru, yöneticisi, çalışanı veya gönüllüsü olarak hizmet
verilmesi gibi idari etkinlikleri de kapsamaktadır. Bir spor dalında uygulanan Hak
Mahrumiyeti Cezası diğer spor dallarında da geçerli olacaktır
37.12.2 Antrenmanlara Dönüş
Madde 37.12.1’in bir istisnası olarak, bir Basketbolcu, aşağıda belirtilen sürelerin kısa olanı
zarfında bir takımla antrenmanlara dönebilir veya bir kulübün veya Federasyonun yetkisini
tanıyan diğer bir kuruluşun sahip olduğu tesisleri kullanabilir: (1) Basketbolcunun Hak
Mahrumiyeti Ceza süresinin son iki ayı veya (2) uygulanan Hak Mahrumiyeti Ceza
süresinin son dörtte birlik kısmı.
37.12.3 Hak Mahrumiyeti Cezası Süresince Spora Katılım Yasağının İhlali
Hak Mahrumiyeti Cezası almış olan bir Basketbolcu veya diğer Kişinin cezasının infaz
edildiği süre içinde Madde 37.12.1’de belirtilen yasağı ihlal ederek bir Müsabakada yer
alması durumunda, o Müsabakada Basketbolcunun veya diğer Kişinin elde ettiği sonuçlar
İptal edilecek ve esas Hak Mahrumiyeti Ceza süresine eşit Hak Mahrumiyeti Ceza süresi,
esas Hak Mahrumiyeti Ceza süresinin sonuna eklenecektir. Eklenen Hak Mahrumiyeti
Ceza süresi Basketbolcunun veya diğer Kişinin Kusurunun derecesine ve diğer koşullara
göre değiştirilebilir. Bir Basketbolcunun veya diğer Kişinin spora katılım yasağını ihlal edip
etmediğine ve cezanın değiştirilmesinin yerinde olup olmayacağına, sonuçları
değerlendirerek Disiplin Kurulu karar verir. Başka bir Dopingle Mücadele Kuruluşu
tarafından verilmiş Hak Mahrumiyeti Cezasının uygulanmasına daha önce karar vermiş
olan Dopingle Mücadele Kuruluşu karar verir ve durum karar haline getirilmek ve
uygulanmak üzere Federasyona bildirilir. Bu karara Madde 39’a uygun olarak itiraz
edilebilecektir.
Bir Sporcu Destek Personelinin veya diğer Kişinin, bir başka Kişinin söz konusu Hak
Mahrumiyeti Ceza süresi içinde katılım yasağını ihlal etmesine yardımcı olması
durumunda, ilgili Sporcu Destek Personelini veya diğer Kişiyi yargılama yetkisine sahip
olan yargılama makamı, bu tür yardımlar hususunda Madde 5.9’un ihlaline ilişkin
yaptırımları uygulayacaktır.
37.12.4 Hak Mahrumiyeti Ceza süresince Mali Yardımlardan Yoksun Bırakma
Ayrıca, Madde 37.4 veya 37.5’te belirtildiği gibi verilen hafifletilmiş cezanın dışındaki
dopingle mücadele kural ihlallerinde, sporla ilgili olarak ilgili Kişi tarafından alınan mali
yardımların tamamı veya bir kısmı Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Gençlik ve Spor
Bakanlığı ve Federasyon tarafından durdurulur.
37.13

Yaptırımların Otomatik Olarak Yayınlanması
Her yaptırımın yayınlanması zorunlu olan kısmı FIBA kurallarına uygun biçimde otomatik
olarak yayınlanacaktır.
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38.

Takımlara Uygulanacak Yaptırımlar

38.1

Hedefe Yönelik Doping Kontrolleri
Bir Turnuvaya katılan bir takımın birden fazla oyuncusunun bir dopingle mücadele kural
ihlalinde bulunduklarının saptanması halinde, takıma Turnuva süresince Hedefe Yönelik
Doping Kontrolü uygulanır.

38.2

Takımlara Uygulanacak Yaptırımlar
Bir turnuva sürecinde bir takımın bir oyuncusunun dopingle mücadele kural ihlali yaptığı
sabit olursa ilgili müsabakanın sonucu değişmez. Aşağıdaki Madde 38.3’e tabi olmak üzere
bir Turnuva Döneminde bir takımın birden fazla oyuncusunun dopingle mücadele kural
ihlalinde bulunduklarının tespit edilmesi durumunda, Federasyon, dopingle mücadele kural
ihlalinde bulunan basketbolculara uygulanacak yaptırımların yanı sıra, takıma da diskalifiye
veya diğer gerekli cezaları verecektir (örneğin, puanların silinmesi, hükmen malubiyet, para
cezaları veya diğer yaptırımlar). Diskalifiye durumunda takımın turnuvayı tamamlamasına
izin verilmez ve tüm maçlarını hükmen kaybetmiş sayılır.
Bu maddedenin uygulanması Federasyon Yönetim Kurulu yetkisindedir.

38.3

Kusur veya İhmal Olmaması
Eğer bir basketbolcu ihlalde kusur veya ihmalinin olmadığını kanıtlarsa basketbolcunun
takımı aşağıdaki şartlar oluşmadığı takdirde diskalifiye edilmez: a) Turnuva süresince
takımın Madde 38.3’e tabi basketbolcu(lar)dan başka dopingle mücadele kural ihlali yapan
sporcu sayısı 1’den (bir) fazlaysa; b) takımın turnuvadaki maç sonuçlarının basketbolcunun
ihlalinden etkilenmiş olması ihtimalinde.

39.

İtirazlar

İtiraz usul ve süreçleri bu madde kapsamındadır. FIBA Dopingle Mücadele Talimatının itirazları
düzenleyen 13. Maddesi ilgili yerlerde amirdir.
39.1

İtiraz Edilebilen Kararlar
İşbu Yönergeye göre verilen kararlara Madde 39.2’den Madde 39.7’e kadar olan kısımdaki
hükümler, FIBA veya Dünya Dopingle Mücadele Kurallarının, işbu Yönergenin veya
Uluslararası Standartların ilgili diğer hükümleri uyarınca itiraz edilebilir. Bu türden kararlar,
temyiz makamı aksi yönde karar vermemiş ise temyiz sürecinde geçerli olacaktır. Bir itiraz
başvurusunda bulunulmadan önce, Dopingle Mücadele Kuruluşunun kurallarında
öngörülen karar sonrası yeniden gözden geçirme olanaklarının kullanılmış olması
zorunludur, ancak bu yeniden gözden geçirme sürecinde aşağıda 39.2.2. Maddede
belirtilen ilkelere riayet edilmelidir (Madde 39.1.3’ün hükümleri istisnadır).

39.1.1 İnceleme Kapsamının Sınırlı Olmaması
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İtiraz konusu incelemenin kapsamı, konu ile ilgili bütün hususları içermektedir ve açık bir
şekilde ilk yargılama makamının önündeki hususlar veya inceleme kapsamı ile sınırlı
değildir.
39.1.2 CAS’ın İtiraz Konusu Bulguları Kabul Etmemesi
CAS, kararını verirken kararına itiraz edilen yargılama makamının kullanmış olduğu takdir
hakkına riayet etmekle yükümlü değildir.
Açıklama:
CAS yargılamaları, yeni baştan başlatılmış yargılamalardır. Önceki yargılamalar, CAS
nezdindeki davada kanıtları sınırlandırmamakta ve herhangi bir önem teşkil etmemektedir.
39.1.3 WADA’nın İç Hukuk Yollarını Kullanma Zorunluluğunun Bulunmaması
WADA’nın Madde 39 çerçevesinde itiraz hakkına sahip olduğu ve başka hiçbir tarafın ilk
derece yargılama makamının kesinleşmiş kararına itiraz etmediği durumlarda, WADA,
Federasyonun veya FIBA’nın işleyiş sürecinde öngörülen iç hukuk yollarını kullanmaksızın
söz konusu kesinleşmiş kararı doğrudan CAS’a götürebilir.
Açıklama:
İç hukuk yollarına ait bir sürecin nihai aşamasından önce (örneğin, ilk yargılamada) bir
karar verilmesi ve o karara ilk derece yargılama makamının bir üst karar organı nezdinde
kimse tarafından itiraz edilmemesi durumunda, WADA, iç hukuk yollarının geri kalan
süreçlerini atlayabilir ve karara doğrudan CAS nezdinde itiraz edebilir.
39.2

Dopingle Mücadele Kural İhlallerine, Yaptırımlara, Tedbirlere, Kararların ve Yargı
Yetkisinin Tanınmasına ilişkin Kararlara İtirazlar
Bir dopingle mücadele kuralının ihlal edildiğine dair bir karara, bir dopingle mücadele kural
ihlaline ilişkin yaptırımların uygulanmasına ya da uygulanmamasına dair bir karara veya bir
dopingle mücadele kuralının ihlal edilmediğine dair bir karara; bir dopingle mücadele kural
ihlaline ilişkin incelemenin usule ilişkin eksiklikler nedeniyle yürütülemeyeceğine (örneğin,
zaman aşımı dahil olmak üzere) ilişkin bir karara; sporu bırakmış bir Sporcunun
Müsabakaya dönmesi için altı ay önceden bildirimde bulunmasına yönelik koşul için bir
istisna tanımamaya yönelik olarak WADA’nın aldığı bir karara; sonuçları değerlendirilmenin
devrine ilişkin olarak WADA’nın aldığı bir karara; bir Aykırı Analitik Bulgunun veya bir Atipik
Bulgunun bir dopingle mücadele kural ihlali olarak öne sürülemeyeceğine dair ilk yargılama
makamı tarafından verilen bir karara veya ihlal olduğu kanaatiyle yürütülen bir soruşturma
sonrasında bir dopingle mücadele kural ihlalinin söz konusu olmadığına dair verilen bir
karara; Ön Yargılama sonucunda verilen bir Tedbir kararına; Disiplin Kurulunun veya ilgili
makamın Tedbir’e ilişkin mevzuat hükümlerine riayet etmemesine; Federasyonun
gerçekleştiği iddia edilen bir dopingle mücadele kural ihlali veya bu ihlalden Doğacak
Hukuki Sonuçlar hakkında karar verme yetkisinin olmadığına dair bir karara; Madde 37.6.1
kapsamında bir Hak Mahrumiyeti Ceza süresinin askıya alınmasına veya alınmamasına
veya ertelenmiş bir Hak Mahrumiyeti Ceza süresinin yeniden yürürlüğe konulmasına veya
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konulmamasına yönelik bir karara; Madde 37.12.3 kapsamında verilen bir karara; ve başka
bir Dopingle Mücadele Kuruluşunun vermiş olduğu bir kararı tanımama yönünde
Federasyon tarafından verilen bir karara yalnızca Madde 39.2 – 39.7’de belirtildiği şekilde
itiraz edilebilir.
39.2.1 Uluslararası Düzeyde Sporcuları veya Uluslararası Turnuvaları İlgilendiren İtirazlar
Bir Uluslararası Turnuvaya katılımdan doğan veya Uluslararası Düzeyde Basketbolcuları
ilgilendiren vakalarda verilen kararlara Tahkim Kurulu nezdinde itiraz edilebilir. Tahkim
Kurulu tarafından verilen kararlara FIBA ve CAS nezdinde itiraz edilebilir.
Açıklama:
Tahkim kararlarının bozulmasına veya uygulanmasına ilişkin CAS’ın bağlı olduğu
yürürlükteki yasalar uyarınca yeniden incelenmesi gerekmedikçe CAS kararları kesin ve
bağlayıcıdır.
39.2.2 Diğer Basketbolcuları veya diğer Kişileri İlgilendiren İtirazlar
Madde 39.2.1 kapsamında bulunmayan vakalarda verilen kararlara, Tahkim Kurulu
nezdinde itiraz edilebilir.
Tahkim Kurulu tarafından verilen kararlara aşağıda bulunan Madde 39.2.3 hükümleri
uyarınca WADA, Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Uluslararası Paralimpik Komitesi ve FIBA
tarafından yalnızca CAS nezdinde itiraz edilebilir.
Tahkim Kuruluna yapılacak itirazlara ilişkin kuralların aşağıdaki ilkelere uygun olması
zorunludur:
39.2.2.1 Tahkim Kurulu nezdindeki duruşmalar
39.2.2.1.1

Duruşmalar ilgili Tahkim Kurulu tarafından yürütülecektir.

39.2.2.1.2

Tahkim Kurulu üyelerinin görülen davayla ilişkilerinin bulunmaması gerekmektedir.
Üyeler, taraflara ilişkin tarafsızlığı etkileyecek herhangi olası bir durumu derhal
Başkana bildirecektir.

39.2.2.1.3

Eğer davaya ilişkin ön inceleme raporu hazırlamak için Başkan tarafından atanan bir
üye, hangi nedenle olursa olsun, davanın görülmesi konusunda isteksiz veya yetersiz
ise, Başkan, o üyenin yerine başkasını atayabilir.

39.2.2.1.4

Tahkim Kurulu, kurulun talebiyle kurula yardım etmesi veya tavsiyede bulunması için
bir uzman tayin etme konusunda takdir yetkisine sahiptir.

39.2.2.1.5

Federasyon taraf olarak işlemlere dâhil olma ve Tahkim Kurulu duruşmalarına
katılma yetkisine sahiptir.

39.2.2.1.6

Eğer taraf değilse FIBA ve/veya Federasyon, Türkiye Dopingle Mücadele
Komisyonu, eğer taraf değilse Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ve WADA gözlemci
olarak Tahkim Kurulu duruşmalarına katılma yetkisine sahiptir.
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39.2.2.1.7

Bu Madde uyarınca duruşmalar süratle ve tüm davalarda, özel durumlar haricinde,
Disiplin Kurulu’nun karar tarihinden sonraki üç ay içerisinde tamamlanmalıdır.

39.2.2.1.8

Müsabakalarla bağlantılı olan duruşmalar hızlandırılabilir.

39.2.2.2 Tahkim Kurulu İşlemleri
39.2.2.2.1

Tahkim Kurulu, temyiz işlemlerini düzenleme yetkisine sahiptir.

39.2.2.2.2

İtiraz talebinde bulunan taraf, gerekçelerini sunacak, bunun sonucunda karşı taraf
veya taraflar da karşılığında kendi gerekçelerini cevap olarak sunacaktır.

39.2.2.2.3

Tebliğin akabinde herhangi bir tarafın veya temsilcisinin duruşmaya katılmaması
durumunda, duruşma hakkından vazgeçtiğine kanaat getirilecektir. Bu hak, makul
koşullarda ilgilisine kullandırılabilir.

39.2.2.2.4

Masrafları kendi karşılamak suretiyle taraflar duruşmada temsilci bulundurma
hakkına sahiptir.

39.2.2.2.5

Tahkim Kurulu gerekli görürse, taraflar duruşmada tercüman bulundurma hakkına
sahiptir. Tahkim Kurulu tercümanın kim olacağını ve masrafını kimin üstleneceğini
belirleyecektir.

39.2.2.2.6

Davanın tarafları, delil sunma, tanık çağırıp sorgulama (duruşma kurulunun takdir
yetkisine bağlı olarak telefonla veya diğer yollarla ifade verme) hakkına sahiptir.

39.2.2.2.7

Herhangi bir tarafın Tahkim Kurulu mevzuatına ilişkin yeterliliğe uymaması, Tahkim
Kurulunun işlemlere devam etmesini engellemeyecektir ve Tahkim Kurulu
yargılamanın aksamaması açısından bunu ancak karar aşamasında dikkate
alacaktır.

39.2.2.3 Tahkim Kurulu Kararları
39.2.2.3.1

Duruşmanın sonunda ya da duruşmanın sonlanmasını izleyen uygun bir zamanda,
kararın bütün gerekçelerini, verilen Hak Mahrumiyeti Ceza süresini ve mümkünse
Doğacak Hukuki Sonuçlar ilkesi doğrultusunda neden olası azami yaptırımın
uygulanmadığına dair gerekçeleri içeren yazılı, tarihli ve imzalı bir Tahkim Kurulu
kararı düzenlenecektir. Mevcut ise muhalefet şerhleri mutlaka gerekçeli kararda
belirtilecektir.

39.2.2.3.2

Tahkim Kurulu kararı, Federasyona, Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonuna,
Basketbolcuya veya diğer Kişiye ve Madde 39.2.3 uyarınca itiraz hakkına sahip olan
Dopingle Mücadele Kuruluşuna yazılı olarak bildirilecektir.

39.2.2.3.3

Tahkim Kurulu kararına Madde 39.2.3 uyarınca itiraz edilebilecektir. Tahkim Kurulu
kararına itiraz edilmezse (a) bir dopingle mücadele kural ihlalinin gerçekleştiğine
karar verilmiş ise, bu karar Kamuoyuna açıklanacaktır; ancak (b) bir dopingle
mücadele kural ihlalinin gerçekleşmediğine karar verilmiş ise bu konudaki kararın
Kamuoyuna açıklanması için ilgili Basketbolcunun veya diğer Kişinin rızası gerekir.
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Federasyon, bu rızayı almak için makul her türlü çabayı sarf edecek ve rıza alması
halinde, söz konusu kararın tamamını veya ilgili Basketbolcunun veya diğer Kişinin
onaylayabileceği bir özetini Kamuoyuna Açıklayacaktır.
39.2.3 İtiraz Hakkına Sahip Olan Kişiler
Madde 39.2.1’e tabi olan vakalarda Tahkim Kurulu ve CAS’a başvurma hakkına sahip olan
taraflar şunlardır: (a) itiraz edilen karara konu olan Basketbolcular veya diğer Kişiler; (b)
kararın verildiği vakanın diğer tarafları; (c) FIBA; (d) Federasyon, (e) Türkiye Dopingle
Mücadele Komisyonu ve (eğer farklıysa) ilgili Kişinin ikamet ettiği ülkedeki veya vatandaşı
veya lisans sahibi olduğu ülkelerdeki Ulusal Dopingle Mücadele Kuruluşu; (f) kararın
Olimpiyat Oyunları veya Paralimpik Oyunları üzerinde bir etkiye sahip olması veya
Olimpiyat Oyunlarına veya Paralimpik Oyunlarına katılabilmek için seçilebilme hakkının da
içinde bulunduğu bazı kararları etkilemesi durumunda Uluslararası Olimpiyat Komitesi veya
Uluslararası Paralimpik Komitesi; ve (g) WADA.
Madde 39.2.2’ye tabi olan vakalarda, Tahkim Kuruluna itiraz etme hakkına sahip olan
taraflar şunlardır: (a) itiraz edilen karara konu olan Basketcular veya diğer Kişiler; (b)
kararın verildiği vakanın diğer tarafları; (c) FIBA; (d) Federasyon, (e) Türkiya Dopingle
Mücadele Komisyonu ve (eğer farklıysa) ilgili Kişinin ikamet ettiği ülkedeki Ulusal Dopingle
Mücadele Kuruluşu; (f) kararın Olimpiyat Oyunları veya Paralimpik Oyunları üzerinde bir
etkiye sahip olması veya Olimpiyat Oyunlarına veya Paralimpik Oyunlarına katılabilmek için
seçilebilme hakkının da içinde bulunduğu bazı kararları etkilemesi durumunda, Uluslararası
Olimpiyat Komitesi veya Uluslararası Paralimpik Komitesi; ve (g) WADA. Madde 39.2.2’ye
tabi vakalarda, WADA, Uluslararası Olimpiyat Komitesi,
Uluslararası Paralimpik Komitesi ve FIBA, Tahkim Kurulunun kararlarını ayrıca CAS’a
götürme hakkına da sahip olacaktır. CAS’ta temyize başvuran taraflar, ilgili bütün bilgilerin
temyiz edilen yargılama makamından alınması konusunda CAS’tan yardım alabilirler ve
CAS’ın talep etmesi durumunda söz konusu bilgilerin ilgililerince verilmesi zorunludur.
İşbu Yönergede geçen hükümlere karşın, bir Tedbire itiraz edebilecek olan tek Kişi kendisi
aleyhinde Tedbir verilen Basketbolcu veya diğer Kişidir.
39.2.4 Karşı Temyiz Talepleri ve diğer Müteakip İtirazlar
Dünya Dopingle Mücadele Kuralları’na göre CAS nezdinde açılan davalarda adı geçen
davalılardan birinin yapacağı karşı temyiz taleplerine ve diğer müteakip itirazlara özellikle
izin verilmektedir. Bu Madde 39’e göre itiraz etme hakkına sahip herhangi bir taraf, bir karşı
temyiz talebini ve müteakip itiraz talebini en geç kendi cevabı ile birlikte sunmalıdır.
Açıklama:
Bu düzenleme CAS kurallarının, 2011 yılından itibaren, bir Sporcunun itiraza gitme
süresinin sona ermesinin ardından bir Dopingle Mücadele Kuruluşunun bir kararı temyiz
ettiği durumlarda artık Sporcuya karşı temyiz hakkı vermemesi nedeniyle yapılmıştır. Bu
düzenleme bütün taraflar için tam bir yargılama olanağı sağlamaktadır.
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39.3

Yargılama Makamının Kararını Zamanında Vermemesi

39.3.1 Basketbolcu veya diğer Kişi hakkında Federasyon, bir dopingle mücadele kural ihlalinin
gerçekleşip gerçekleşmediğine ilişkin kararını WADA’nın belirlediği makul süre içinde
verememesi halinde, WADA, sanki Disiplin Kurulu bir dopingle mücadele kuralı ihlalinin
gerçekleşmediğine karar vermişçesine konuyu CAS’a götürme hakkına sahiptir. CAS’ın bir
dopingle mücadele kural ihlalinin gerçekleştiğine ve WADA’nın doğrudan CAS’a
başvurarak makul bir şekilde hareket ettiğine karar vermesi halinde, WADA’nın bahsi
geçen temyize ilişkin masrafları ve avukatlık giderleri, Federasyon tarafından WADA’ya geri
ödenecektir.
39.3.2 Belirli bir vakada Disiplin Kurulunun Uluslararası-Düzeyde bir oyuncu için iki aydan kısa
olmamak üzere FIBA tarafından bildirilen son tarihe kadar dopingle mücadele kural ihlalinin
gerçekleşip gerçekleşmediğine dair bir karar oluşturmadığı durumda, FIBA vakayı FIBA
Disiplin Kuruluna taşımayı ya da sanki Federasyon dopingle mücadele kural ihlali
olmadığına hükmetmişcesine doğrudan CAS’a başvurmayı seçebilir. Bu durumda CAS
paneli bir ihlal olduğuna hükmederse FIBA’nın bahsi geçen temyize ilişkin masrafları ve
avukatlık giderleri, Federasyon tarafından FIBA’ya geri ödenecektir.
39.4

Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnasını İlgilendiren İtirazlar
Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası kararlarına münhasıran 24. Madde’de belirtildiği gibi itiraz
edilebilir.

39.5

Temyiz Kararlarının Bildirilmesi
Federasyon veya itiraz hakkına sahip olan diğer Dopingle Mücadele Kuruluşları Tahkim
Kurulu kararını, Basketbolcuya veya diğer Kişiye ve itiraz hakkına sahip olacak diğer
Dopingle Mücadele Kuruluşlarına Uluslararası Standartlarda belirtilen şekilde derhal
bildirecektir.

39.6

İtiraz Başvuru Süresi

39.6.1 CAS’a itiraz başvurusu
CAS’a itiraz başvurusunda bulunmak isteyen taraf, kararın kendisine tebliğ edilmesini takip
eden yirmibir gün içinde doğrudan CAS’a başvuruda bulunmalıdır. Yukarıdakinden
bağımsız olarak, itiraz hakkına sahip olan ancak karara bağlanan davanın tarafı olmayan
bir şahıs/grup tarafından yapılan itiraz başvurusuna ilişkin aşağıdakiler uygulanacaktır:
a) Kararın tebliğini takiben onbeş gün içerisinde taraf/taraflar, kararı veren makamdan,
dava dosyasının bir kopyasının talep etme hakkına sahiptir;
b) Eğer onbeş günlük süre zarfında böyle bir talep gelirse, bu talebi yapan tarafın CAS’a
itiraz başvurusunda bulunmak için dava dosyasını teslim almasından başlayarak yirmi
bir gün süresi olacaktır.
Yukarıdakinden bağımsız olarak, WADA’nın müdahillik başvurusu için son tarih, aşağıdaki
tarihlerden daha geç olanıdır:
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a) Davanın diğer herhangi bir tarafının itiraz başvurusunda bulunabilmesi için belirlenen
son günden yirmibir gün sonra veya
b) Karara ilişkin dosyanın tamamının WADA’ya ulaşmasından yirmibir gün sonra.
39.6.2 Madde 39.2.1 ve 39.2.2 uyarınca Tahkim Kuruluna yapılan itiraz başvuruları
Tahkim Kuruluna itiraz başvurusunda bulunmak için öngörülen süre, itirazda bulunacak
tarafa gerekçeli kararın tebliğ edilmesinden itibaren on gündür. Yukarıdakinden bağımsız
olarak, itiraz hakkına sahip olan ancak temyize gidilmesine neden olan söz konusu davanın
tarafı olmayan ilgililerin itirazı için son tarih gerekçeli kararın kendilerine tebliğinden itibaren
10 gündür.
Gerekçeli kararın tebliğini (bildirilmesini) takiben taraf/taraflar, kararı veren makamdan,
dava dosyasının bir kopyasının talep etme hakkına sahiptir.
Yukarıdakinden bağımsız olarak, WADA’nın müdahillik başvurusu için son tarih, aşağıdaki
tarihlerden daha geç olanıdır:

40.

a)

davanın diğer herhangi bir tarafının itiraz başvurusunda bulunabilmesi için
belirlenen son günden yirmibir gün sonra, veya

b)

karara ilişkin dosyanın tamamının WADA’ya ulaşmasından yirmibir gün sonra.

Zaman Aşımı

Dopingle mücadele kural ihlalinin gerçekleştiği iddia edilen tarihten itibaren on yıl içinde, ihlalde
bulunulduğuna dair bir bildirim yapılmadıkça veya makul bir şekilde bildirim girişimi yapılmadıkça,
Basketbolcu veya diğer Kişi aleyhinde dopingle mücadele kural ihlaline dair herhangi bir
kovuşturma başlatılamaz.
41.

Diğer Durumlar

Bu bölümde belirtilmeyen durumlarda Disiplin Kurulu genel teamüllere ve FIBA kurallarına uygun
biçimde her türlü kararı verme hakkına sahiptir.
BÖLÜM – VI
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
42.

Yönergede Yer Almayan Hususlar

Bu Yönergede yer almayan hususlar hakkında Federasyon tarafından FIBA ve TDMK’nın ilgili
kuralları, bu kurallarda yer almayan hallerde ise Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
43.

Dopingle Mücadele Hükümlerinde Değişiklik

Yönergenin ilanından sonra Dopingle Mücadele konusunda WADA, FIBA ve TDMK tarafından
alınacak değişiklik kararları bu Yönerge’ye eklenmiş kabul edilir, varsa ilgili hükümler en güncel hali
ile geçerli olur.
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44.

Dopingle Mücadele Kurumlarının Mevzuatları Arasında Uyumsuzluk

FIBA, Federasyon ve TDMK mevzuatları arasında uyumsuzluk söz konusu olduğunda adı geçen
kurumların uygulamalarından hangisinin geçerli olacağına Yönetim Kurulu karar verir.
BÖLÜM – VII
SON HÜKÜMLER
45.

Yürürlükten Kaldırma

08.02.2010 tarihinde Spor Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayımlanarak yürürlüğe giren
Dopingle Mücadele Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.
46.

Yürürlük

Bu yönerge Spor Genel Müdürlüğünün Internet sitesinde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
47.

Yürütme

Bu yönerge hükümlerini Türkiye Basketbol Federasyonu yürütür.
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