
 

WADA 2017 TEST RAKAMLARI RAPORU 

   Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) geçtiğimiz Temmuz ayının son haftasında, 2017 yılında 

WADA Dopingle Mücadele ve Yönetim Sistemine (ADAMS) girilen ve raporlanan tüm WADA akredite 

laboratuvarların sonuçlarını özetleyen 2017 Test Rakamları Raporu'nu (2017 Raporu) yayınlamıştır. 

   Bu rapora göre öne çıkan hususlar şöyledir; 

-Analiz edilen numunelerin toplam sayısında % 7,1’lik bir artış vardır; 2016 yılında 300.565 olan analiz 

sayısı, 2017 yılında 322.050'ye çıkmıştır. 

-Ters Analitik Bulgu (AAF) oranında düşüş vardır; 2016 yılında % 1.60 (4.822 adet AAF) tesbit edilmişken, 

2017 yılında % 1.43'e (4,596 adet AAF). Bu düşüşe, öncelikle, rapor edilen meldonium vakalarındaki 

önemli azalmanın sebep olduğu düşünülmektedir. 

-WADA akredite laboratuvarların yaklaşık% 80'inde, toplam numune ve analiz sayısında artış olmuştur. 

-Analiz edilen genel (Sporcu Biyolojik Pasaport harici) kan sayısında göreceli bir artış vardır; 2016 

yılında% 7.75 (23.298/300.565) iken 2017 yılında % 8.62'ye (27.759/322.050) yükselmiştir. 

- Analiz edilen Sporcu Biyolojik Pasaport (ABP) numune sayısında% 3'lük bir artış olmuştur; 2016 yılında 

sayı 28.173 iken, 2017 yılında 29.130’a çıkmıştır. 

   Bu rapor, revize edilen Dünya Dopingle Mücadele Yasası’nın (Kod), Ocak 2015’de yürürlüğe 

girmesinden sonra yayınlanan üçüncü küresel rapordur. 2017 Rapor’unda Genel Özet ile 

Laboratuvarlar, Spor Dalları, Test Yaptıran Kurumlar ve Sporcu Biyolojik Pasaportu Kan Analizleri alt 

başlıklarında; Talimat’a imza koyan tüm ülke ve kurumların yıl içinde yaptırdıkları yarışma içi ve dışı 

kan, idrar ve ABP kan test değerlerine yönelik datalar ile bu testlerin analitik sonuçları, Ters Analitik 

Bulgular (AAF'ler) ve Atipik Bulgular (ATF'ler) yer almaktadır. 

   2017 Test Rakamları Raporu (2017 Raporu), 2017 yılında 31 WADA akredite laboratuvar tarafından 

analiz edilen ve raporlanan tüm doping kontrol numunelerinin bir özetidir. 2017 Raporu, dopingle 

mücadele kurumlarına, doping kontrol programlarının modellerini gözlemlemelerine ve sonuç olarak 

dopingle mücadele stratejilerini buna göre uyarlamalarına olanak veren, spor dalları, organizasyon 

tipi, kullanılan yasaklı maddeler vb. gibi hususlarda küresel doping test rakamlarının kapsamlı bir 

yansımasını sunmaktadır.  

   01.01.2015 tarihinde yürürlüğe giren Spor Dallarına Özgü Analizler (TDSSA) başlıklı Teknik 

Döküman’a uyulması zorunludur. TDSSA, belirli spor dalları veya disiplinlerinde kötüye kullanma riski 

taşıdığı düşünülen TDSSA kapsamındaki yasaklı maddelerin, tüm dopingle mücadele kurumları (ADO) 

tarafından, uygun ve tutarlı bir asgari analiz düzeyine tabi olmasını sağlamayı amaçlamaktadır. TDSSA 

kapsamında, ADO'ların aşağıdaki üç grup yasaklanmış madde için minimum düzeyde analiz yapmaları 

gerekmektedir; Eritropoetin Uyarıcı Maddeler (ESA), Büyüme Hormonu (GH) ve Büyüme Hormonu 

Serbest Bırakma Faktörleri (GHRF'ler). 

  



   2017 Raporu’nun bulguları, bu üç grupta ADO'lar tarafından yapılan testlerde, 2016 yılına oranla 

önemli bir artış olduğunu göstermektedir; 

• TDSSA’da tanımlı spor disiplinleri kaydında artış; 

• Büyüme Hormonu testinde% 17'lik bir artış (eşit olarak hGH izoformları ve hGH biyobelirteç 

testlerinden dolayı); 

• ESA idrar testlerinde % 2.5'luk ve ESA AAF'lerinin sayısında artış dahil olmak üzere kan testlerinde % 

31'lik bir artış; ve 

• GHRF'ler için toplam testte% 17'lik bir artış. 

   Bu nedenle, 2017 Raporu, TDSSA'nın dopingle mücadele test programlarını etkilemeye devam ettiğini 

ve bu yasaklanmış maddelerin spor ve disiplinler arasında test edilmesinde daha büyük bir küresel 

uyumlaştırma seviyesine ulaşıldığını ve sonuç olarak temiz sporculara daha fazla koruma sağladığını 

göstermektedir. 

   WADA Genel Direktörü Olivier Niggli “WADA, küresel dopingle mücadele test rakamlarının 

kapsamlı bir yansımasını sunan bu raporu yayınlamaktan memnuniyet duyuyor. Nisan ayında 

yayınlanan 2016 Dopingle Mücadele Kural İhlalleri (ADRV) Raporu’na ek olarak, bu veriler kurumların 

dopingle mücadele programlarını geliştirmelerine yardımcı olacaktır’’ demiştir. 

    ‘’Rapor, eğitim girişimleri, istihbarat ve araştırmalar yapan, sporun bütünlüğünü korumaya ve temiz 

sporcuları korumaya yardımcı olan Dopingle Mücadele Kurumları arasında bilgi paylaşımını içeren 

genel bir kaynak ve faaliyetler paketinin bir parçasıdır. Raporda yer alan istatistiki bilgiler, dopingle 

mücadele camiasının hangi alanlarda iyileştirme yapması gerektiğini belirlemesi ve böylece olası 

zayıflıkların gerektiği şekilde güçlendirilebilmesini zaman içinde mümkün kılacaktır ” diye de 

eklemiştir. 

   2017 Raporu’nu doğru yorumlamak için, aşağıda yer alan hususları dikkate almak gerekmektedir; 

-Tek bir sonuç mutlaka bir sporcuya karşılık gelmemektedir. Sonuçlar, aynı sporcuya ilişkin birçok 

bulguya veya aynı sporcu üzerinde yapılan ölçümlere karşılık gelebilir, örneğin; testosteronun 

uzunlamasına çalışmaları söz konusu olduğu durumlarda. 

-Rapordaki AAF'lerin sayısı, Dopingle Mücadele Kurumları (ADO) tarafından bildirilen ADRV sayısı ile 

uyuşmayabilir. Bunun nedeni, ADO’ların Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TUE) ile eşleştirmek 

amacıyla tüm raporları, bu sonuç yönetim sürecine tabi tutması ve bazı raporların herhangi bir 

yaptırıma yol açmayacak uzunlamasına çalışmalara tabi olmasıdır. 

-Her zaman olduğu gibi, bu rapor, Dopingle Mücadele Kural İhlalleri’ne (ADRV) ilişkin istatistiği 

göstermemektedir. 2017 yılına ait ADRV raporu2019 yılında yayınlanacaktır. ADRV raporu, analitik ve 

analitik olmayan durumlar ile soruşturma, itiraz, duruşma vb. içerebileceği için uzun zaman alabilen 

sonuçların yönetimi süreci sonunda ortaya çıkan bilgileri ortaya koymaktadır.  
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