
Yeni Nesil Test Kitleri (Bereg Kit Geneva) İle İlgili İddialar 

   Dünya Anti-Doping Ajansı (WADA), yeni geliştirilen doping kontrol test kitleri olan BEREG KIT Geneva hakkında, 

bu güvenlikli şişelerde potansiyel bir sağlamlık sorununu olup, olmadığını ortaya koymak üzere soruşturma 

başlatmıştır. Soruşturma sonucuna göre, eğer gerekirse; doping kontrol sürecinin bütünlüğünü sağlamak için 

gerekli uygun önlemler konusunda da önerilerde bulunacaktır. 

   19 Ocak 2018’de,  Almanya'nın Köln kentinde bulunan WADA akredite  laboratuvar tarafından WADA’ya iletilen 

bilgiye göre; İsviçre Berlinger Special AG (Berlinger) firmasınca üretilen ve Eylül 2017'de üreticisi tarafından 

piyasaya sürülen yeni nesil 'BEREG-Kit Geneva' güvenlikli şişelerinin, numune derin dondurucuda dondurulana 

kadar geçen sürede, elle açılabilme olasılığı bulunmaktadır. Bilindiği üzere, A ve B şişelerini içeren güvenli 

toplama ekipmanı olan kitler, Uluslararası Federasyonlar, Ulusal ve Bölgesel Dopingle Mücadele Kuruluşları ve 

Büyük Turnuva Düzenleyicileri gibi Dopingle Mücadele Kurumları tarafından, sporcuların doping kontrolleri için, 

idrar ve kan numuneleri almak, bu numuneleri saklamak ve nakletmek için satın alınmaktadır.   

   Bir sporcu doping kontrolü için seçildiğinde,  idrar ve / veya kan örneği vermek zorundadır. Numune daha sonra 

ikiye, A ve B güvenlik şişelerine bölünür; her iki şişe de sporcu tarafından sıkı bir şekilde kilitlenir ve analiz ve 

saklama için WADA akredite bir laboratuvara gönderilmeden önce Doping Kontrol Görevlisi tarafından kontrol 

edilir. Genellikle, B şişesi dondurulur ve A şişesinde yasaklanmış bir madde bulunduğu takdirde B analiz edilir. 

Sporcular B örneğinin analizinde bizzat bulunma veya temsilci bulundurma hakkına sahiptirler. 

   WADA, Köln Laboratuvarı’ndan numune şişeleri ile ilgili sorunu haber alır almaz, gerçekleri ortaya çıkarmak 

için derhal laboratuvarla ve Berlinger firması ile temasa geçmiş; ayrıca Berlinger firmasından da yeni nesil kitlerin 

sağlamlığını test etmek, güvenilirliğini doğrulamak amacıyla harekete geçmesini istemiştir. 

   27 Ocak'ta Berlinger, Köln laboratuvarından alınan protokol üzerinden hareket ederek, BEREG-Kit Geneva ile 

ilgili testler yaptıklarını ve eğer güvenlik şişeleri ürünün kullanım talimatlarına uygun olarak kullanılırsa, böyle 

bir sorunun oluşmadığını gözlemlediklerini WADA'ya bildirmiştir. 

   WADA bugüne kadar gerçekleştirilen test protokollerini daha da netleştirmek için Köln Laboratuvarı ve 

Berlinger'i gözlemlemeye devam etmektedir. 

   WADA, bu güvenlik sorununun doğrulanması halinde bazı endişelerin ve soruların gündeme geleceğini kabul 

etmektedir. WADA sporculara ve diğer paydaşlarına,  Berlinger'le bu sorunu çözene kadar olayı takip etmeye 

kararlı olduğuna dair güvence vermekte olup; konu ile ilgili gelişme oldukça paydaşlarını bilgilendirmeye devam 

edecektir. 

   Ürettikleri ekipmanın geliştirilmesi, test edilmesi, dağıtılması, izlenmesi ve müşterilere ulaştırılmasından, 

güvenlik şişelerinin diğer üreticileriyle birlikte Berlinger’in sorumlu olduğu bilinmelidir. Test ve İncelemeler için 

Uluslararası Standart’ın 6.3.4 maddesinin gerekliliklerini karşılamak koşuluyla, her dopingle mücadele kurumu 

hangi numune alma ekipmanını kullandığına kendisi karar vermektedir. Söz konusu madde şöyledir; 

   Numune Alma Otoritesi, aşağıdaki şartları sağlayan numune alma ekipmanlarını kullanacaktır; 

  -Numune için kullanılan bütün şişelere, kaplara, tüplere veya diğer parçalara özgü, tek bir numaralandırma 

sistemine sahip olması; 

- kurcalamaya karşı mühür veya kilit sistemine sahip olması; 

- ekipmanın kendisinin sporcunun kimliğini etmemesi özelliğine sahip olması; ve 

- kullanmadan önce sporcuların tüm ekipmanın temiz ve mühürlü olduğundan emin olması özelliğine sahip 

olmasıdır. 
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