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8. TAKİ İNCELEMELERİNDE WADA'NIN ROLÜ NEDİR?  

WADA’nın TAKİ sürecindeki rolü iki türlüdür. Birincisi; WADA, TAKİ Komitesi aracılığıyla, bir 

federasyon veya bir dopingle mücadele kuruluşu tarafından verilmiş herhangi bir TAKİ'yi izleme ve 

inceleme hakkına sahiptir; bu gözden geçirmeyi takiben herhangi bir kararı tersine çevirme hakkına 

da sahiptir. İkincisi, bir federasyon veya dopingle mücadele kuruluşuna bir TAKİ başvurusu gönderen 

ve bu talebi reddedilen bir sporcu, WADA'dan bu kararı gözden geçirmesini isteyebilir. Bazı 

durumlarda WADA, IF'lerin ve diğer tüm kurumların TAKİ kararlarını  inceleyebilir. Eğer WADA 

TAKİ'nin reddedilmesinin ISTUE ile uyumlu olmadığını tespit ederse, kararı tersine çevirebilmektedir. 

WADA, sporcuların TAKİ başvurularını kabul etmemektedir. 

9. RETROAKTİF (GERİYE DÖNÜK) TAKİ NEDİR? 

TAKİ'lerin geriye dönük olarak verilebileceği durumlar vardır. Değerlendirme süreci standart TAKİ 

başvuru prosedürüyle aynıdır, yani TAKİ Komitesi başvuruyu değerlendirir ve kararını verir. TAKİ 

Uluslararası Standartları, aşağıdaki gibi geriye dönük bir TAKİ verilmesine neden olabilecek durumları 

belirtmektedir; 

• Acil tedavi veya akut tıbbi durumun tedavisi gerekliyse; 

 (Tıbbi acil durum veya akut tıbbi durum, sporcunun sağlık durumu, Yasaklanmış Madde veya Metot'un 

derhal uygulanmasının gerekli olduğu ve derhal tedavi edilmemesi durumunda sporcunun sağlığını 

riske soktuğu zaman ortaya çıkmaktadır. TAKİ uygulamasının geriye dönük olarak değil, ileriye dönük 

olarak uygulanması her zaman tercih edilir. TAKİ'leri veren ADO'lar, mümkün olduğunda ve 

sporcunun sağlığını riske atmadan, acil durumlar için TAKİ'nin değerlendirilmesini ve verilmesini 

hızlandırmak için iç prosedürlere sahip olmalıdırlar.) 

• Diğer istisnai durumlar nedeniyle, sporcunun başvuru için yeterli zaman ya da fırsatı yoksa ya da 

TAKİ Komitesi'nin numune alma işleminden önce başvuruyu inceleme fırsatı olmadıysa. 

10. BİR SPORCUYA TAKİ VERİLİRSE NE OLMAKTADIR? 

Belirli bir yöntem veya belirli bir dozaj ve uygulama yoluna sahip bir madde için TAKİ'ler verilir. Ayrıca 

belirli bir süre için verilir ve zaman aşımına uğrarlar. TAKİ başvurusunda belirtilen tüm tedavi 

koşullarına uymanız gerekir. Tedavinizdeki değişiklikler yeni bir başvuru ve TAKİ Komitesi gözden 

geçirmesini gerektirir. 

Bir Uluslararası Federasyon veya Ulusal Dopingle Mücadele Kurumu tarafından bir TAKİ verildiğinde, 

bu kararı gözden geçirme hakkına sahip olacak olan WADA'yı bilgilendirecektir. Karar, TAKİ 

Uluslararası Standardına uygun değilse, WADA bunu tersine çevirebilir ve TAKİ'yi reddedebilir. 

WADA'nın kararı geriye dönük değildir. Bu nedenle, geri alma geriye dönük olarak uygulanmayacak 

ve bu geri alma bildiriminden önce aldığınız dereceler geçerli sayılacaktır. Tersine çevrilen TAKİ kararı 

geriye dönük bir TAKİ ise, tersine çevirme de geriye dönük olacak ve dereceler iptal edilecektir. 

  



11. ULUSAL DOPİNGLE MÜCADELE KURUMU’NDAN TAKİ’Sİ OLAN BİR SPORCU ULUSLARARASI 

FEDERASYON VEYA BÜYÜK TURNUVA DÜZENLEYİCİLERİ’NİN YARIŞMASINA GİRECEĞİ 

ZAMAN NE YAPACAKTIR? 

Tanıma kavramı, TAKİ Uluslararası Standartı’nın 7.0 maddesi uyarınca uygulanmalıdır. Uluslararası 

Federasyon veya Büyük Turnuva Düzenleyicisi’ne yeni bir TAKİ için başvuru göndermemeli, ancak 

TAKİ kararlarını otomatik olarak tanımalarını sağlamak ve kontrol etmek için web sitelerine 

başvurulmalıdır. TAKİ otomatik olarak bu şekilde tanınırsa, daha fazla işlem yapmaya gerek yoktur. 

Böyle bir tanıma olmazsa, IF veya Büyük Turnuva Düzenleyicisi’ne ADAMS aracılığıyla yeni bir TAKİ 

talebi göndermek gerekmektedir. 

12. EĞER BİR ULUSLARARASI FEDERASYON, BİR ULUSAL DOPİNGLE MÜCADELE KURUMU’NUN 

VERDİĞİ TAKİ’Yİ REDDEDERSE NE OLACAKTIR? 

Bir Uluslararası Federasyon, bir Ulusal Dopingle Mücadele Kurumu tarafından verilen bir TAKİ'yi 

tanımayı reddederse, TAKİ uluslararası düzeydeki yarışmalar için geçerli değildir. Sporcu veya söz 

konusu Ulusal Dopingle Mücadele Kurumu, bu karara 21 gün içinde WADA nezdinde itiraz ederse bu 

TAKİ, WADA incelemesini tamamlayıncaya kadar ulusal düzeydeki yarışmalar geçerli kalır. Bu TAKİ, 

WADA'ya havale edilmediyse, 21 gün sonra ne ulusal ne de uluslararası düzeyde geçerli değildir. 

13. EĞER BİR ULUSAL DOPİNGLE MÜCADELE KURUMU, BİR ULUSLARARASI FEDERASYONUN 

VERDİĞİ TAKİ’Yi KABUL ETMEZSE NE OLACAKTIR? 

TAKİ, uluslararası düzeyde yarışma ve yarışma dışı testler için geçerli kalır, ancak Ulusal Dopingle 

Mücadele Kurumu konuyu WADA'ya gönderirse, TAKİ, WADA’nın gözden geçirmesi beklenirken 

ulusal düzeydeki yarışmalar için geçerli değildir. Uluslararası Federasyon tarafından verilen bir TAKİ 

için 21 gün içinde WADA'ya itiraz başvurusunda bulunulmaz ise, bu TAKİ ulusal düzeydeki yarışmalar 

için de geçerli olur. 

14. ULUSAL VEYA DAHA ALT DÜZEY SPORCULAR İÇİN KENDİ ULUSAL DOPİNGLE MÜCADELE 

KURUMLARI TARAFINDAN VERİLEN TAKİ’LER, BAŞKA BİR ULUSAL DOPİNGLE MÜCADELE 

KURUMU’NUN YETKİSİ ALTINDA DÜZENLENEN BİR YARIŞMADA İÇİN DE GEÇERLİ MİDİR? 

Ulusal Dopingle Mücadele Kurumları, diğer Ulusal Dopingle Mücadele Kurumları tarafından, TAKİ 

verme yetkisi çerçevesinde (yani sporcu, ulusal veya daha alt düzey bir sporcudur) ve TAKİ Uluslararası 

Standartları’na uygun olarak verilen tüm TAKİ’leri tanımak zorundadır. 

Kaya Livanelioğlu 

 

 

                            

 

 

 


