
SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİNDE WADA’NIN ROLÜ 

  

 

1-) WADA Ters Analitik Bulgu veya Doping Vakalarında Açıklama Yapar mı? 

 

     Hayır, WADA’nın herhangi bir sporcu ile ilgili ters analitik bulgu konusunda açıklama yapmak 

gibi görev ve sorumluluğu yoktur; bu görev söz konusu doping vakasının sonuçlarının yönetiminden 

sorumlu olan kurumundur. WADA, bu tür bilgiler sonuçların yönetiminden sorumlu olan Dopingle 

Mücadele Kurumu tarafından kendisine iletilmeden; olay sporcu veya yakın çevresi tarafından 

kamuoyuna açıklanmadan, vakaya karışan sporcunun adını bile bilmemektedir. 

 

     Talimat’ın 14.2nci maddesi ‘’Yapılan duruşma sonucunda bir dopingle mücadele kural ihlali 

yapıldığına karar verildiğinin; duruşmadan feragat edildiğinin veya dopingle mücadele kural ihlali 

iddiasına zamanında itiraz edilmediğinin belirlenmesini takip eden yirmi gün içinde sonuçların 

yönetiminden sorumlu Dopingle Mücadele  Kurumu, olayı kamuoyuna açıkça bildirmelidir.’’ 

demektedir.  

 

      İlgili Dopingle Mücadele Kurumu belli bir doping vakasını sonuçlandırdıktan sonra, WADA kararı 

gözden geçirir ve verilen bu kararın Dünya Dopingle Mücadele Kodu'na ( Talimat) uymadığına kanaat 

getirirse, CAS'a temyiz başvurusunda bulunma hakkını gündemine almaktadır. 

 

2-) WADA'nın Dopingle Mücadele Faaliyetlerinin İzlenmesindeki Rolü Nedir? 

 

     WADA'nın görevi, tüm spor dallarında ve tüm ülkelerde dopingle mücadele kurallarını uyumlu 

hale getiren Dünya Dopingle Mücadele Kodu’nun (Talimat),  Uluslararası Spor Federasyonları ve 

Ulusal Dopingle Mücadele Kurumları tarafından düzgün bir şekilde uygulanmasını gözlemektir. Bu 

nedenle WADA'nın rolü çok yüksek seviyededir.   

 

3-) WADA Doping Kontrol Testlerinin Sonuçlarının Yönetiminde Yer Almakta mıdır? 

 

     Hayır, WADA sporcuların bireysel ters analitik bulgularının sonuç yönetimine asla müdahil 

olmamaktadır. (Ters analitik bulgu, bir doping kontrol numunesinin analizinin sonucunda 

yasaklanmış bir maddenin veya yöntemin var olmasıdır.) 

 

     Böyle bir durum ilgili Ulusal Dopingle Mücadele Kurumu ve/veya  ilgili Ulusal veya Uluslararası  

Spor Federasyonu’nun sorumluluğundadır. 

      

4-) WADA Ters Analitik Bulgularla İlgili Hangi Bilgileri Almaktadır? 

 

     WADA, her ters analitik bulgu için, kendisi tarafından akredite edilmiş  laboratuvardan bir analiz 

raporu almaktadır. Bu raporlar, söz konusu sporcunun adını içermez çünkü laboratuvarlar tarafından 

analiz edilen tüm numuneler isimsizdir ve yalnızca bir kod numarası ile tanımlanmaktadır. 

      

    Laboratuvarların bu rapor bildirimleri, WADA'nın vaka ile ilgili sonuç yönetiminin kurallar ve 

süreçler açısından uygun bir şekilde yerine getirilmesine ve Dünya Dopingle Mücadele Kodu ile 

uyumlu olmasını sağlamak için ilgili Dopingle Mücadele Kurumu’nu takip etmesine yardımcı olur. 

 

5-) Ters Analitik Bulguların Sonuçlarını Yönetme Prosedürleri Nelerdir? 

 

     Sonuçların yönetimi prosedürleri, doping vakalarının ve yaptırımların ne zaman WADA'ya 

bildirileceği; kural ihlalleri konusunda kamuoyunun ne zaman ve nasıl bilgilendirileceği de dahil 

olmak üzere, Dopingle Mücadele Kurumları arasında (Talimat’ın 7 ve 8. maddeleri çerçevesinde) az da 

olsa bazı farklılıklar göstermektedir. 

 



     Talimat Madde 14.1, "(...) Madde 7.1’de belirtilen (Ters Analitik Bulgularla İlgili İlk Gözden Geçirme)  

ve 7.4'de belirtilen (Diğer dopingle mücadele kural ihlallerinin gözden geçirilmesi) işlemlerin 

tamamlanmasından hemen sonra sporcunun Ulusal Dopingle Mücadele Kurumu’na, Uluslararası 

Federasyonu’na ve WADA'ya derhal bildirilmelidir. Bildirimde sporcunun adı, bağlı bulunduğu ülke, 

spor dalı ve alt branşı, sporcunun düzeyi ( ulusal, uluslararası vb. gibi), testin yarışma içi mi yoksa 

yarışma dışı mı olduğu, numune alım tarihi ve laboratuvar tarafından rapor edilen analitik sonuç 

bulunur. Aynı kişiler ve Dopingle Mücadele Kurumları, herhangi bir gözden geçirme durumu ve bu 

durum sonucunda elde edilen bulgular hakkında düzenli olarak bilgilendirilecektir. (...) " demektedir.  

 

6-) WADA Sonuçların Yönetimi Prosedürüne Ne Zaman Müdahale Edebilir?  

 

     WADA, doping vakasının sonuç yönetimi ve yaptırımları Ulusal Dopingle Mücadele Kurumu 

ve/veya Uluslararası Federasyon tarafından tamamlanıncaya kadar disiplin sürecine karışmamaktadır. 

Herhangi bir dahili itiraz veya ulusal kurumun kararının Uluslararası Federasyon tarafından gözden 

geçirilmesi sürecinde de WADA vakaya müdahale etmemektedir. 

 

     WADA'nın rolü, sürecin tamamlanmasının ardından ilgili Dopingle Mücadele Kurumu tarafından 

verilen yaptırımı değerlendirmektir. WADA’nın süreçle veya sonuçla ilgili kaygıları varsa, Spor 

Tahkim Mahkemesi’ne (CAS) başvurma hakkını kullanabilir. WADA, Talimat’ı uygulayan kurumların 

yetki alanları dahilindeki davalar için CAS'a itiraz etme hakkına sahiptir. 
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