
WADA İHBAR PROGRAMI VE POLİTİKASI 

  ( '' Speak Up!'' (çekinmeden söylemek) Uygulaması) 

 

   WADA, haber kaynakları ve ihbarcıları Speak Up'a katılmaya davet etmektedir. 

   WADA, '' Speak Up!'' (çekinmeden söylemek) uygulamasını başlatmış olup; bu uygulama dopingle mücadele kural 

ihlallerini bildirmek için güvenli bir dijital platformdan ibarettir. 

    Dünya Anti-Doping Ajansı (WADA) tarafından Mart 2017 tarihinde başlatılan Speak Up uygulaması, Dünya Dopingle 

Mücadele Yasası (Kod, Talimat) kapsamında dopingle mücadele kural ihlalleri (ADRV), kurallara uygunsuzluk 

durumları, veya sporda dopingle mücadeleyi baltalayabilecek herhangi bir hareket veya ihmalin, sporcular ve diğer 

spor adamları tarafından rapor edilebildiği yeni, güvenli bir dijital platformdur. Bu platform, App Store ve Google 

Play ile beta sürümü mevcut olan iPhone ve Android telefonlar için güvenli bir uygulama içermektedir. 

   WADA Genel Direktörü Olivier Niggli, WADA’nın, Speak Up uygulamasını başlatmaktan memnuniyet duyduklarını; 

böylelikle daha fazla bilgi ve haber kaynağının ortaya çıkması ve şüpheli doping ihlallerinin rapor edilmesinin teşvik 

edileceği kanaatini taşıdığını belirtmektedir. Niggli’ye göre haber ve bilgi kaynakları tarafından tetiklenen bağımsız 

Pound ve McLaren soruşturmaları, bu kişilerin hem Ajans’a ne kadar önem verdiklerini göstermiş, hem de sporun 

temizlenmesine katkıda bulunmuşlardır. Bu yeni platform, Başkanlığını Günter Younger’ın yaptığı WADA İstihbarat 

ve Soruşturmalar Bölümü’nün kapasite ve etkinliğini güçlendirmek için atılan pek çok adımdan sadece biridir. 

   WADA'nın İstihbarat ve Soruşturma Direktörü Günter Younger, iyi niyetle ortaya çıkmanın cesaret ve inanç 

gerektiren önemli bir karar olduğunu belirterek; Speak Up uygulaması ile sporculara ve diğer spor adamlarına, temiz 

spora aykırı olan eylemleri bildirmek için güvenli ve gizli bir yol açıldığını söylemektedir. WADA İstihbarat ve 

Soruşturma Bölümü, verilen bilgileri en üst düzeyde gizlilikle ele almakta, ortaya atılan iddialar tam olarak 

soruşturulmakta ve temasta olunan haber ve bilgi kaynağı kişilere olayın gidişatı hakkında bilgi verilmekte, 

kimlikleri gizli tutulmakta ve hakları kesinlikle korunmaktadır. 

   Sporda dopingle mücadele kural ihlali olduğunu tespit eden, tanımlayan, tanık olan, bilen veya kural ihlali 

olabileceğinden şüphelenmek için mantıklı gerekçeleri olan herkes çekinmeden ilgili kurumlara haber vermelidir. 

Ancak,  bilgi kaynağı olarak bilgilendirme ile ihbarcı (muhbir) arasındaki ayrımın, bu statüler farklı hak ve 

sorumluluklara sahip olduğundan dikkate alınması gerekmektedir. WADA'ya kusurlu veya hatalı davranış bildiren 

herhangi bir kişi bilgi kaynağı olarak kabul edilecektir. Bilgi kaynağı, bilgi verdikten sonra WADA ile daha fazla 

işbirliği yapıp-yapmayacağına kendisi karar verecektir. Bununla birlikte, bir bilgi kaynağı WADA ile daha fazla 

işbirliği yapmak isterse, bir ihbarcı (muhbir) olabilir. Bu durumda WADA ile bilgi kaynağı arasında, WADA’nın İhbarcı 

Programı ve Politikası belgesinde belirtildiği gibi, bazı ek haklar sunan bir sözleşmesi imzalanmaktadır. 

   WADA Yönetim Kurulu, bu konudaki yasal çerçeveyi resmileştiren ve WADA'ın sağlayacağı destek, gizlilik, koruma ve 

ödüllendirmeyi ana hatlarıyla belirten yeni İhbarcı Programı ve Politikasını Kasım 2016'da onaylamıştır. Bu belge, ayrıca, 

şüpheleri dile getirme ve bu şüphelerin WADA tarafından nasıl soruşturulacaklarına dair yolları da içermektedir. 

   Konu hakkında daha detaylı bilgi wada-ama-org adresinde yer almaktadır. 
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