
TAKİ İLE İLGİLİ SORULAR- CEVAPLAR (3) 

15. WADA, VERİLEN TAKİ KARARINI TERSİNE ÇEVİRİRSE SPORCULAR NE YAPACAKTIR? 

Sporcu veya sporcudan sorumlu makam son karar için Spor Tahkim Mahkemesi’ne başvurma hakkına 

sahiptir. 

16. GEÇERLİ TAKİ’Sİ NEDENİYLE YASAKLI MADDE KULLANAN BİR SPORCU, DOPİNG 

KONTROL TESTİ ÇAĞRISI ALIRSA NE YAPACAKTIR? 

Doping kontrol formuna, kullanılan madde veya yöntemi yazacak ve bir TAKİ'nin verildiğini 

belirtecektir. Zorunlu olmamakla birlikte, TAKİ onay belgesi doping kontrol görevlisine gösterilebilir. 

17. ANALİZ SIRASINDA YASAKLI MADDE TESBİT EDİLDİĞİNDE NE OLACAKTIR? 

Doping kontrolünü yaptıran kurum, laboratuvardan sonuçları alınca, TAKİ'nin hala yürürlükte 

olduğunu ve analiz sonuçlarının TAKİ ile (maddenin yapısı, uygulama yolu, dozu, uygulama sıklığı vb.) 

tutarlı olduğunu doğrulamak için bir ilk değerlendirme yapılacaktır. İnceleme tatmin edici ise, testin 

sonucu negatif olarak kabul edilecektir. 

18. TAKİ TALEBİ YETKİLİ MAKAM TARAFINDAN REDDEDİLEN SPORCU NE YAPABİLİR? 

TAKİ talebi Uluslararası Federasyon tarafından reddedilirse, WADA TAKİ Uluslararası Standartları’nın 

8.1 maddesi uyarınca bu ret kararını gözden geçirmelidir. WADA, ayrıca, başka kararları da inceleme 

hakkına sahiptir. 

İnceleme süreci şu şekildedir; 

1. Gözden geçirme talebi, ilgili TAKİ’yi verme yetkisine sahip makam tarafından, kararın verildiği tarihi 

takip eden 21 gün içinde, WADA Tıbbi Direktörüne resmi yazı ile gönderilmelidir. Sporcunun e-posta 

adresinin yanı sıra tüm iletişim bilgilerinin de iletilmesi gerekmektedir. WADA, bu dosyanın, TAKİ 

Uluslararası Standartları madde 8’e göre, WADA TAKİ Komitesi tarafından değerlendirilip 

değerlendirilmeyeceğini sporcuya bildirecektir; 

2. İtiraz dosyası kabul edilirse, WADA'ya 500 ABD Doları başvuru ücreti ödenmesi istenecek ve bu 

ücretin ödenmesine ilişkin daha fazla bilgi verilecektir; 

3. WADA TAKİ Komitesi, ret kararı veren yetkili makama sunulan belgeleri inceleyecek olup; ek bilgi 

veya belgeler isteyebilmektedir; 

4. WADA TAKİ Komitesi kararını, dosyanın içeriğine göre, en kısa süre içinde vermektedir; 

5. Verilen ret kararı, WADA TAKİ Komitesi bir karara varıncaya kadar yürürlükte kalacaktır. Bu 

nedenle, WADA TAKİ Komitesi’nin kararı beklenirken, ilgili yasaklı maddeyi kullanmaya izin 

verilmemektedir. Eğer TAKİ, WADA TAKİ Komitesi tarafından verilmişse,  hemen WADA TAKİ Komitesi 

tarafından belirtilen şartlara uygun olarak yürürlüğe girmektedir. 

6. WADA TAKİ Komitesi’nin kararına karşı, Spor Tahkim Mahkemesi’ne (CAS) itiraz edilebilir. 

  



19. EĞER WADA SPORCUNUN KENDİ ULUSAL DOPİNGLE MÜCADELE KURUMU TARAFINDAN 

REDDEDİLEN TAKİ TALEBİNİ İTİRAZ ÜZERİNE İNCELEMEYİ KABUL ETMEZSE SPORCU NE 

YAPABİLİR? 

WADA, çeşitli nedenlerle bazı itiraz dosyalarını gözden geçirmeme hakkını saklı tutar. Böyle bir 

durumda, sağlık sorunu ile ilgili özellikle yeni tıbbi bilgiler varsa, sporcu kendi Ulusal Dopingle 

Kurumu’na,  yeni bir TAKİ talebinin değerlendirilmesi için yeniden başvurabilir. 

20. EĞER WADA, YETKİLİ MAKAMIN TAKİ VERİLMEMESİ YÖNÜNDEKİ KARARINI 

ONAYLARSA, SPORCU NE YAPABİLİR? 

Uluslararası Federasyona başvuran ve ret kararı alan sporcular son karar için CAS'a itiraz edebilirler. 

Ulusal Dopingle Mücadele Kurumu’na başvuran ve ret kararı alan sporcular, o ülkedeki Tahkim 

Kurulu’na itirazda bulunabilirler. Eğer Tahkim Kurulu sporcuyu haklı bulup TAKİ kararı verirse, 

WADA son karar için CAS’a başvurabilir. 

21. TAKİ GÖZDEN GEÇİRME KARARLARI’NA İTİRAZ EDİLMESİ DURUMUNDA SPOR TAHKİM 

MAHKEMESİ’NİN ROLÜ NEDİR? 

WADA TAKİ gözden geçirme (inceleme) kararlarına karşı CAS'a itiraz edilebilir. WADA Uluslararası 

Federasyon’un kararını destekliyorsa, sporcu ve/veya sporcunun bağlı bulunduğu Ulusal Dopingle 

Mücadele Kurumu CAS'a başvurabilir. Uluslararası Federasyon’un kararı WADA tarafından tersine 

çevrilirse, Uluslararası Federasyon CAS'a itiraz edebilir. Uluslararası düzeyde bir sporcunun TAKİ 

başvurusu Uluslararası Federasyon tarafından reddederse, WADA, TAKİ'nin verilmemesi kararını 

gözden geçirmeyi kabul edebilir ve dosyayı inceleyerek kararını verir. Eğer WADA red kararını gözden 

geçirmeyi kabul etmezse, sporcu CAS'a başvurabilir. 

22. TAKİ BAŞVURUSU İLE İLGİLİ BİLGİLER GİZLİLİKLE KORUNACAK MIDIR? 

Bir TAKİ başvuru ve uygulamasında yer alan tüm bilgiler, doktoru tarafından normalde tutulan tıbbi 

bilgilerde olduğu şekilde gizli tutulmaktadır. TAKİ Komitesi'nin (TUEC) tüm üyelerinin gizlilik 

sözleşmesi imzalamaları zorunludur ve eğer belirli bir vakada kurul dışı diğer bilim adamlarından 

görüş almak gerekirse, o vakada yer alan sporcunun ismi kesinlikle gizlenmektedir.  

23.TAKİ HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ NEREDEN BULUNABİLİR? 

TAKİ başvurusu ve verilmesi için prosedürler, WADA tarafından yayımlanan TAKİ Uluslararası 

Standartı belgesinde yer almaktadır. Daha fazla bilgi için Uluslararası Federasyon veya Ulusal Dopingle 

Mücadele Kurumu’na başvurulabilir. Ayrıca WADA tarafından yayınlanan ve aşağıda açıklanan TAKİ 

Rehberleri de yardımcı belgelerdir. 

WADA, TAKİ bağlamında sporcular tarafından sıklıkla karşılaşılan genel sağlık koşullarına (örneğin 

astım, eklem ve kas hastalığı ve yaralanma vb.) yönelik Hekimler için TAKİ Rehberi, TAKİ 

Komiteleri’nin Kararlarını Destekleyen Tıbbi Bilgiler başlıklı bir dizi yardmcı belgeler hazırlamıştır. Bu 

dokümanlar Ulusal Dopingle Mücadele Kurumu ve Uluslararası Federasyon TAKİ Komitesi doktorlarını 

bilgilendirmeyi amaçlamakta olup; aynı zamanda sporculara ve sporcuların doktorlarına TAKİ 

uygulamalarında hangi diyagnostik kriterlerin ve testlerin dahil edilmesi gerektiğini bilmeleri için 

yararlı bilgiler sağlamaktadır. 

Kaya Livanelioğlu 

 


