TÜRKİYE KAYAK FEDERASYONU
DOPİNGLE MÜCADELE TALİMATI
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 - (1) Bu Talimatın amacı Türkiye Kayak Federasyonu’nun Dopingle
Mücadelesinin usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 - (1) Bu Talimat, Türkiye Kayak Federasyonunun, kulüplerinin, kayak
sporcularının ve kayak sporunda görevli tüm kişilerin, ulusal ve/veya uluslararası yarışmalar
sırasında, bu yarışmalara hazırlık süreçlerinde, yarışmalar ve hazırlık süreçleri dışında da
faaliyet ve yaşamlarında doping eylemleri ve doping sayılabilecek eylemlerde bulunmaları
veya bu eylemlere teşebbüs etmeleri halinde, bu eylemlerini önleme, kovuşturma ve
cezalandırma usul ve esaslarını, TKF’nin dopingle mücadelede ulusal ve uluslararası
sorumluluk, yükümlülük ve yetkilerini düzenleyen hükümleri kapsar.
Dayanak
Madde 3 - (1) Bu Talimat, Türkiye Kayak Federasyonu Ana Statüsü, Disiplin ve Ceza
Talimatı’nın 25. maddesi, Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) Dopingle Mücadele
Talimatı (FIS Anti Doping Rules), Dünya Anti Doping Ajansı (WADA) Dünya Dopingle
Mücadele Kodu (WADA World Anti Doping Code) gözönünde tutularak, bunlara
dayanılarak ve uyumlu şekilde hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 - (1) Bu Talimatta geçen;
a) Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,
b) Federasyon: Türkiye Kayak Federasyonunu,
c) Federasyon Başkanı: Türkiye Kayak Federasyonu başkanını,
d) Ceza Kurulu: Türkiye Kayak Federasyonu Ceza Kurulunu,
e) Hukuk Kurulu: Türkiye Kayak Federasyonu Hukuk Kurulunu,
f) Tahkim Kurulu: Gençlik ve Spor Genel Müdürlük bünyesinde kurulmuş bulunan
Tahkim Kurulunu,
g) FIS : Uluslararası Kayak Federasyonunu,
h) TKF : Türkiye Kayak Federasyonunu,
i) IOC : Uluslararası Olimpiyat Komitesini,
j) WADA: Dünya Anti Doping Ajansını,
k) WADA KOD: Dünya Anti Doping Ajansının Kodunu,
l) TAKİ: Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnasını
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Dopingin Tanımı
Madde 5 - (1) Doping, bu Talimatın, 6. maddesinin bütün fıkralarında belirtilmiş olan
bir veya birden fazla Dopingle Mücadele kural ihlalinin oluşması olarak tanımlanır.
Dopingle Mücadele Kural İhlalleri
Madde 6 - (1) Aşağıdakiler Dopingle Mücadele kural ihlallerini oluşturur:
(2) Yasaklanmış olan Maddelerin veya Metabolitlerinin veya Belirleyicilerinin
sporcunun vücudundan alınan örneklerde varolması,
a) Sporcunun, vücuduna yasaklanmış olan bir maddenin girmesini önlemek kendisinin
sorumluluğundadır. Sporcular herhangi bir yasaklanmış maddenin veya ilgili metabolitlerinin
veya belirleyicilerinin vücutlarında bulunmasından kendileri sorumludurlar. Buna dayanarak
6.1-a maddesine göre bir Dopingle Mücadele kuralının ihlalinin meydana gelmesi için Sporcu
tarafından yasaklı maddenin kullanılmaya niyet edilmesinin, hatalı veya ihmal sonucu olarak
veya bilerek kullanılmış olmasının belirlenmesi önemli değildir,
b) Yasaklı maddeler listesinde özel olarak tanımlanıp nicel olarak başlangıç miktarı
(eşik) belirtilmiş maddeler hariç herhangi miktarda bir yasaklı maddenin veya metabolitinin
veya belirleyicilerinin sporcudan alınan örneklerde bulunması Dopingle Mücadele kural
ihlalinin meydana gelmesi demektir,
c) 6.2. genel kuralına bir istisna olarak, yasaklı maddeler listesi vücut tarafından
(endojen olarak) üretilen yasaklanmış maddelerin değerlendirilmesi için özel koşullar
oluşturabilir,
(3) Yasaklanmış olan bir maddenin veya yöntemin kullanılması veya kullanılmaya
teşebbüs edilmesi,
a) Yasaklanmış olan bir maddenin veya yöntemin kullanılmasındaki başarı veya
başarısızlık ihlâlin oluşmasında belirleyici değildir. Dopingle Mücadele kural ihlalinin
meydana gelmesi için yasaklanmış olan maddenin veya yöntemin kullanılmış olması veya
kullanılma girişiminde bulunulması yeterlidir,
(4) Yürürlükteki Dopingle Mücadele kurallarına uygun şekilde yapılan tebligata
rağmen, haklı nedenler sunmaksızın numune alma işlemini reddetmek veya numune
vermekten kaçınmak,
(5) Yarışma dışı Testlerde, sporcunun numune vermeye hazır bulunması, bulunduğu yer
bilgisini vermesi yükümlülüklerini, ve de duyurusu uygun şekilde yapılmış olup
gerçekleştirilememiş testler de dahil, ihlâllerde bulunmak,
(6) Doping kontrolünde testin gerçekleştirilişinin veya numune analizinin herhangi bir
kısmını değiştirmek veya değiştirmeye kalkışmak,
(7) Yasaklanmış olan maddelere ve yöntemlere sahip olmak,
a) Sporcunun, her hangi bir zaman veya yerde yapılan yarışma dışı testler sırasında,
yasaklanmış bir maddeye veya yönteme, bu Talimatın 8.4 Maddesine (Tedavi Amaçlı
Kullanım) veya diğer kabul edilebilir gerekçelere uygun olarak tedavi amaçlı kullanım için
istisna oluşturduğunu ispat etmedikçe, bulundurması,
b) Yarışma dışı testler sırasında sporcunun veya sporcu destek personelinin,
yarışmalarda veya antrenman esnasında yasaklanmış olan maddeyi veya yöntemi, sahip
olunan maddenin bu Talimatın 8.4 maddesinde belirtilen tedavi amaçlı kullanım veya diğer
makul gerekçelere dayandığını ispat etmedikçe, bulundurulması,
(8) Yasaklanmış herhangi bir maddenin veya yöntemin ticaretini yapmak,
(9) Herhangi bir sporcuya yasaklanmış bir maddenin veya yöntemin uygulanmasına
veya uygulanma girişimine veya bir dopingle mücadele kural ihlâline veya ihlâl girişimine
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yardımcı olmak, eylemi örtbas etmek, eylemi kışkırtmak, teşvik etmek, gizlemek,
desteklemek veya diğer her hangi bir suç ortaklığında bulunmak.
Dopingin Kanıtlanması
Madde 7 – (1) İspat Yükümlülüğü ve Düzeyi : Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS)
ve/veya üyesi Türkiye Kayak Federasyonu (TKF), bir Dopingle Mücadele kuralının ihlâl
edildiğini ispat etmek yükümlülüğündedirler. FIS’in veya TKF’nin bir Dopingle Mücadele
kuralının ihlâl edildiğini ispat etmesi, iddianın ciddiyeti dikkate alınarak, yargılama
kurumunun tam olarak ikna olacağı düzeyde olmalıdır. İspat düzeyi (standardı), her olayda
farklı olasılıklar dengesini bozacak kadar kuvvetli olmalı, fakat her türlü makul şüpheyi de
giderecek kuvvette olması aranmamalıdır. Bu Talimatın, dopingle mücadele kurallarını ihlâl
etmiş olduğu varsayılan bir sporcuya veya herhangi bir kişiye, bu varsayımın aksini ispat
veya somut olaylar ortaya koyma yükümlülüğünü getirmesi halinde ise ispat düzeyi mutlak
bir olasılıklar dengesine dayandırılmalıdır,
(2) Varsayımları ve Gerçekleri İspat Şekilleri: Dopingle Mücadele kuralı ihlâlleriyle
ilgili olgular, itiraflar da dahil, her türlü güvenilir şekille ispat edilebilir. Aşağıdaki ispat
kuralları doping olaylarında uygulanabilir,
a) WADA’nın akreditasyonuna sahip laboratuarların analizlerini ve örnek muhafaza
işlemlerini, laboratuar analizlerinde aranılan Uluslararası Standartlara uyum içinde yaptıkları
varsayılır. Sporcu, bu varsayımı Uluslararası Standarttan bir sapma olduğunu ispat ederek
çürütebilir. Eğer sporcu Uluslararası standarttan bir sapma olduğunu ispat ederek bu
varsayımı çürütürse, bu takdirda FIS veya TKF bu sapmanın veya değişikliğin Pozitif
Analitik Bulguya varılmış olmasına neden olmadığını ispat etmekle yükümlüdür.
b) Pozitif Analitik Bulgulara veya herhangi bir Dopingle Mücadele kural ihlaline sebep
olmayan Uluslararası Test Etme Standardından sapma, bu gibi sonuçları geçersiz kılmaz.
Eğer sporcu Uluslararası Standarttan sapmanın test esnasında meydana geldiğini ispat ederse,
o zaman ilgili Dopingle Mücadele Kurumu (FIS – TKF – WADA – Türkiye Doping Kontrol
Merkezi) bu gibi sapmaların Pozitif Analitik Bulgulara sebep olmadığını veya Dopingle
Mücadele kural ihlali için gerçek temel oluşturmadığını ispat etmekle yükümlüdür.
Yasaklanmış Maddeler Listesi
Madde 8 – (1) Yasaklanmış Maddeler Listesi’nin içselleştirilmesi: Bu Talimat,
WADA’nın Kod’unun 4.1 maddesinde tanımlanmış olan Yasaklanmış Maddeler Listesini
içselleştirmiştir. TKF’nin üyesi olduğu FIS, bu Listeyi üyelerinin ulaşabilecekleri aşamaya
getirir. TKF, Türkiye Doping Kontrol Merkezi’nin kabul etmiş ve yayınlamış olduğu Yasaklı
Maddeler Listesi ile de karşılaştırarak, üye kuruluşlarının ve sporcularının, hangi listeye göre
hareket etmeleri gerektiğini de belirterek, kolayca ulaşabilecekleri şekil ve yöntemlerde ilan
eder.
(2) Yasaklanmış Maddelerin ve Yasaklanmış Yöntemlerin, Yasaklar Listesinde
belirlenmesi: Aksi yasaklı maddeler listesinde veya değişiklikler belgesinde belirtilmedikçe,
yasaklı maddeler listesine getirilecek değişiklikler, TKF’nin ve/veya FIS’in ayrıca bir
işlemde bulunmasına gerek olmaksızın, WADA’nın değişiklikleri yayınlamasından 3 (üç) ay
sonra uygulamaya konulur.
(3) Yasaklı Maddeler Listesine Maddelerin ve Yöntemlerin Dahil Edilmesi Kıstasları:
WADA’nın, WADA Kod madde 4.4.3 uyarınca, bir maddeyi veya yöntemi Yasaklılar
listesine dahil etmesi durumunda, bu husus herhangi bir sporcu veya kişi tarafından itiraz
konusu yapılamaz.
(4) Tedavi Amaçlı Kullanım:
a) Yasaklı bir maddenin veya yasaklı bir yöntemin kullanım iznini talep eden bir sporcu,
uygun tıbbi belgelerle donatılmış olarak Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) almalıdır.
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b) TAKİ talebi ancak bir tek kuruluşa yapılabilir. Aynı zamanda hem Ulusal Dopingle
Mücadele Kuruluşuna (Türkiye Doping Kontrol Merkezi)) ve hem de FIS’e başvuruda
bulunulamaz. FIS tarafından verilen bir TAKİ, sporcunun ulusal federasyonuna (TKF), ve
WADA’ya anında yazılı olarak bildirilecektir. Şayet TAKİ, Ulusal Dopingle Mücadele
Kuruluşu (Türkiye Doping Kontrol Merkezi) tarafından verilmişse TKF, FIS ve WADA’ya
anında yazılı olarak bildirilecektir. TKF, bir Uluslararası yarışmaya katılacak veya katılmış
olup Yasaklı maddeleri veya yöntemleri kullanması gerektiği tıbbi evraklar ile belgelenmiş
olan Uluslararası düzeydeki veya diğer herhangi bir sporcusu için , bu kullanımın tedavi
amaçlı olduğu konusunda garanti vermelidir. Ulusal Dopingle Mücadele Kurumu (Türkiye
Doping Kontrol Merkezi) da, yetkisi dahilindeki Uluslararası düzeyde olmayan sporcular
için Yasaklı Maddeleri veya Yöntemleri kullanma izninin tedavi amaçlı olduğu konusunda
gerekli garantiyi vermelidir. Bu gibi talepler Tedavi Amaçlı Kullanım konusundaki
Uluslararası Standartlara uygun olarak değerlendirilecektir. FIS veya Ulusal Dopingle
Mücadele Kurumu (Türkiye Doping Kontrol Merkezi) herhangi bir Uluslararası veya ulusal
düzeyde bir sporcunun tedavi amaçlı kullanım için ayrıcalıklı durumunu WADA’ya anında
bildirmek zorundadır. WADA, yetkisine dayanarak, Ulusal Dopingle Mücadele
Organizasyonu test havuzunda kayıtlı olan Uluslararası veya ulusal düzeydeki herhangi bir
sporcu için tedavi amaçlı kullanım hakkını yeniden gözden geçirebilir. Bunun ötesinde
tedavi amaçlı kullanımı reddedilmiş olan herhangi bir sporcunun talebi üzerine WADA bu
reddedilme kararını gözden geçirebilir. Eğer WADA bu gibi bir reddedilme talebinin veya
hak verme talebinin tedavi amaçlı kullanıma ilişkin ayrıcalıklar konusunda Uluslararası
Kullanım Standartlarıyla uyuşmadığını belirlerse bu kararı tersine çevirebilir.
c) Sporcular, istisnai durumlar hariç, bir uluslararası yarışmaya katılma tarihlerinden en
geç 21 (yirmibir) gün önce TAKİ başvurusunda bulunabilirler.
Test İçin Numune Almak
Madde 9 – (1) Test Düzeni: TKF’ye bağlı tüm sporcular veya FIS’in bir etkinliğine
katılanlar, FIS, TKF ve diğer o yarışmada test yapmaktan sorumlu herhangi bir Dopingle
Mücadele Kurumu tarafından, katılmakta oldukları yarışma veya etkinlik sırasında “Yarışma
İçi Teste” tâbi tutulabilirler. TKF’ye bağlı tüm sporcular ayrıca, FIS, WADA, TKF ve o
esnada bulundukları ülkenin Ulusal Dopingle Mücadele Teşkilatı tarafından herhangi bir
zamanda veya herhangi bir yerde, önceden haberli veya habersiz olarak “Yarışma Dışı
Teste”; Olimpiyat Oyunları sırasında IOC, Paralimpik Oyunlar sırasında da IPC tarafından
teste tâbi tutulabilirler. “Yarışma İçi Test” zamanı olarak nitelenen süreç, hangisi daha erken
ise, Açılış Töreni veya ilk resmi antrenmanın 24 (yirmidört) saat öncesinden başlar; ve
hangisi daha geç ise, Kapanış Töreni veya son yarışmanın 24 saat sonrasında, sporcunun
yarışma mahallinde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın devam eder.
(2) FIS Testlerinde Sorumluluk: FIS’in Dopingle Mücadele Uzmanları veya FIS
tarafından görevlendirilmiş olan Dopingle Mücadele Kurumu, FIS tarafından gerçekleştirilen
testleri gözlemlemekle sorumludurlar. FIS adına yürütülen testler uzman Dopingle Mücadele
Kurumları, Numune Almaya Yetkili Ajanslar ve Yetkili Kontrol Memurlarınca
gerçekleştirilir.
(3) Test Standardı: FIS tarafından veya onun adına yapılan testler ile TKF tarafından
yapılan testler, testin yapıldığı tarihteki uluslararası Test Standardı ile uygunluk içerisinde
olmalıdır.
a) Kan (veya sair idrar dışı) numuneleri sadece yasaklı maddeler veya yasaklı yöntemler
araması veya tarama amaçlı kullanılabilir. Şayet kan sadece tarama amaçlı alınmışsa, Sporcu
için, dopingle mücadele kuralları uyarınca idrar testine tâbi tutulmak için belirlenmekten
başka sonucu olamaz. Bu durumda FIS, kendi yetkisi çerçevesinde, numunelerin taramasında
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hangi kan parametrelerinin kullanılacağına ve bu verilerde sporcunun idrar testine alınması
için hangi eşiklerin belirleneceğine karar verir.
(4) Testlerin Eşgüdümü: FIS ve TKF, testlerde gereksiz tekrarları önlemek için WADA
aracılığıyla, tamamladıkları testlerin bilgilerini birbirlerine ulaştıracaklardır.
(5) Sporcuların Nerede Olduklarına Dair Bilgiler.
a) Adı FIS’in Test Havuzunda yer alan her sporcu TKF aracılığıyla yılda dört kez özel
FIS Formunu veya ona uygun TKF Formunu doldurarak, günleri belirtilmiş şekilde, nerede
ne zaman ikâmet edeceğini, antrenman yapacağını ve yarışmaya katılacağını belirtecektir. Bu
bilgileri doğru ve kesin şekilde bildirmek sporcunun sorumluluğundadır; ancak, FIS’in bu
bilgileri doğru ve zamanında alabilmesi için gayret sarfetmek ve yardımcı olmak da TKF’nin
yükümlülüğüdür.
b) FIS Test Havuzunda adı kayıtlı bulunan bir sporcu 18 (onsekiz) aylık bir süre
içerisinde üç kez ziyarette bildirmiş olduğu adreslerde bulunamazsa, bu Talimatın 6.4
maddesi uyarınca dopingle mücadele kurallarını ihlâl etmiş sayılır. Her bir ziyarette Doping
Kontrol Memuru, sporcu tarafından belli tarih için belirtilmiş olan bütün adreslere gidecek ve
her bir adreste ikişer saat bekleyecektir. Her bir ziyaret sonunda sporcuya,
gerçekleştirilememiş test girişimi olarak bildirimde bulunulacaktır.
c) FIS Test Havuzuna kayıtlı bulunan bir sporcu dört aylık dönemlerde vermekle
yükümlü bulunduğu, nerelerde olacağına dair bildirimlerini zamanında vermezse, FIS
tarafından TKF’ye gönderilecek iki yazılı uyarıdan sonra, önceki süre dahil 18 (onsekiz) aylık
bir dönemde bu şekilde davranmışsa bu Talimatın 6.5 maddesi uyarınca Dopingle Mücadele
Kuralı ihlâlinde bulunmuş sayılacaktır.
d) TKF, henüz FIS Test Havuzunda kayıtlı bulunmayan, üst düzey ulusal sporcularının
kayıtlı olacağı bir Ulusal Test Havuzu oluşturacaktır. TKF, sporcuların nerede oldukları bilgi
bankasını oluşturmakla ve bu sporcuların Talimatın 6.5 maddesini ihlâl etmiş sayılmalarının
kriterlerini de oluşturmakla yükümlüdür.
e) Sporcuların nerede olduklarına ait bilgiler 9.5.a ve 9.5.d maddeleri uyarınca WADA
ve diğer sporculara test uygulamaya yetkili Dopingle Mücadele Kurumları ile de, sadece
doping kontrolu amaçlı kullanılmaları kaydı ile paylaşılacaktır.
(6)Yarışmadan Çekilme ve Geri Dönme
a) FIS tarafından, FIS Test Havuzuna kaydedilmiş olan bir sporcu, önceden bildirimsiz
yarışma dışı kontroller dahil bu Dopingle Mücadele Talimatı kurallarına, TKF tarafından
FIS’e havuzdan çıkartılması için bildirimde bulunulmadıkça veya FIS tarafından, artık FIS
kriterlerine uygun olmadığı bildirilmedikçe, tâbi olmaya devam edecektir.
b) Test Havuzuna kayıtlı bulunan bir sporcu, FIS’e çekilme ihbarında bulunduktan
sonra TKF tarafından yeniden kayda alınırsa, yarışmalara fiilen yeniden katılımda
bulunmasından önce, önceden bildirimsiz yarışma dışı kontroller de dahil, bu Dopingle
Mücadele Talimatı’nın kurallarına yeniden tâbi olur. Yeniden kayda alınma ile yarışmalara
fiilen katılma arasında üç aylık bir sürenin geçmesi şarttır.
c) TKF, kendi ulusal Test havuzlarına kayıtlı sporcularının çekilme ve yeniden
yarışmalara dönme konularında aynı uygulamada bulunacaklardır.
(7) Test Edilecek Sporcuların Seçilmesi
a) Uluslararası yarışmalarda, uygulanacak olan yarışma sonucu sıralama, kur’a ve
hedef testlerine tâbi tutulacakların sayısını FIS Dopingle Mücadele Talimatı belirler. FIS’in
Dünya Şampiyonalarında ve FIS Dünya Kupası ile Uluslararası Etkinliklerine dahil bütün
yarışmalarda aşağıda belirtilmiş olan sporcular teste tâbi tutulacaklardır:
- (Kişisel olarak yarışılan sporlarda) Yarışmanın ilk dört derecesinde yer alan
sporcuların herbiri ve ayrıca kur’a ile belirlenen bir sporcu. FIS Dünya Şampiyonasında kur’a
ile belirlenen sporcu sayısı ikidir.
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- (Bayrak yarışlarında veya derecenin takımlara verildiği her türlü yarışmada) İlk dört
dereceyi alan takımların herbirinden kur’a ile belirlenen birer sporcusu, ayrıca dereceye giren
takımlar dışında kalan takımlardan kur’a ile belirlenecek bir takımın kur’a ile belirlenecek en
az bir sporcusu. FIS Dünya Şampiyonasında, kur’a ile belirlenecek takım sayısı iki olacaktır
(Takım başına birer sporcu)
b) Ulusal yarışmalarda TKF, her yarışma için test edilecek sporcuların sayısını ve test
edilecek sporcuların saptanma usulünü belirleyecektir.
c) Yukarıdaki 9.7.a ve 9.7.b maddelerinde belirlenmiş olan teste alınma usullerine ilave
olarak uluslararası etkinliklerde FIS ve ulusal etkinliklerde TKF, Hedef Testlere tâbi
tutulacak olan sporcular ve takımlar belirleyecektir. Ancak bu hedef belirleme testleri sadece
meşru doping kontrollari için yapılabilir.
d) FIS ve TKF tarafından sporcular yarışma dışı testler için de seçimin yapıldığı
tarihteki Test Uluslararası Standartlarına uygun şekilde belirlenebilirler.
(8) Bağımsız Gözlemciler: Uluslararası Etkinliklerde FIS, WADA Bağımsız
Gözlemcilerinin çalışmalarını kolaylaştıracaktır. TKF ve ulusal etkinliklerin organizasyon
komiteleri de, FIS kurallarına uygun şekilde, bağımsız gözlemcilerin çalışmalarına olanak
sağlayacaktır.
Numunelerin Analizi
Madde 10 - (1) Doping Kontrol Numuneleri aşağıdaki Dopingle Mücadele Talimatı
prensiplerine uygun olarak analiz edilecektir.
a) Onaylı Laboratuarların Kullanılması. Doping Kontrol Numunelerin analizleri sadece
FIS ve onun adına hareket edenlerce WADA’nın akredite laboratuarlarında veya WADA
tarafından onaylı laboratuarlarda yapılacaktır.
Numunelerin analizi için
WADA
akreditasyon sahibi laboratuarın seçimi (veya WADA tarafından onaylanmış olan diğer
yöntem)
sadece sonuçların değerlendirilmesinden sorumlu FIS ve onun tarafından
görevlendirilmiş Dopingle Mücadele Kurumu tarafından belirlenecektir.
b) Aranılacak Maddeler. Doping Kontrol Numuneleri, Yasaklanmış Maddeler
Listesinde tanımlanmış olan Yasaklanmış Maddeleri ve Yöntemleri belirlemek için analiz
edilecektir. Diğer maddelerin aranması ancak WADA Kod 4.5 maddesine uygun olarak
(İzleme programı) yapılabilir
c) Numuneler Üzerinde Araştırma. Hiçbir numune, Yasaklanmış Maddeler Listesindeki
maddelerin (veya madde sınıflarının) ve yöntemlerin belirlenmesi dışında bir amaçla,
sporcunun yazılı izni olmaksızın, analiz edilemez..
d) Numune Analizi ve Raporlamaya İlişkin Standartlar. Laboratuarlar, doping kontrol
numunelerinin analizini ve sonuçların rapor ile bildirim işlemini, laboratuar analizleri için
Uluslararası Standartlara uygun şekilde yapmalıdırlar.
Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Madde 11 – (1) FIS tarafından gerçekleştirilen testlerin değerlendirilmesi: FIS tarafından
gerçekleştirilen (FIS’in onayı ile WADA tarafından gerçekleştirilenler dahil) testlerin
sonuçları aşağıdaki şekillerde değerlendirilecektir,
a) Analiz sonuçları FIS’e şifrelenmiş şekilde ve Laboratuvar sorumlusunun imzalamış
olduğu bir raporla gönderilecektir. Bütün bildirimler, analiz sonuçlarının gizliliğini koruyacak
şekilde yapılmalıdır.
b) Sonuçların değerlendirilmesinden sorumlu olan FIS Merkezindeki Dopingle
Mücadele Yöneticisi, “A numunesi pozitif analitik bulgusunu” teslim aldıktan sonra;
1- Kabul edilebilir bir Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ)nın bulunup
bulunmadığını,
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2- Laboratuarın analizinde, Pozitif Analitik Bulgunun geçerliliğini etkileyecek
derecede Test Uluslararası Standardından bir sapma olup olmadığını belirleyecek inceleme de
yapacaktır.
3 - 11.1-b-2 uyarınca yapılan ilk Gözden Geçirmede geçerli bir TAKİ veya Pozitif
Analitik Bulgunun geçerliliğini etkileyecek bir Uluslararası Test Standardından sapma
belirlenmez ise FIS sporcunun ve/veya ilgili kişinin bağlı olduğu TKF’ye aşağıdaki hususları
içeren tebligatta bulunacaktır:
a) Pozitif Analitik Bulgu;
b) 11.1.b.8 veya 11.b.9 maddelerine göre ihlâl edilmiş olan Dopingle Mücadele Kuralı
veya bir Dopingle Mücadele Kuralının ihlâl edilip edilmediğini belirleyecek olan ilave
araştırmanın tanımı;
c) Sporcunun B numunesinin analizini isteme hakkı veya B numunesi analizinin
yapılmasından vazgeçerek böyle bir talepte bulunmaması haklarının belirtilmesi;
d) Sporcu veya sporcunun temsilcisinin B numunesinin açılmasını isteme hakkı ve
eğer analiz talep edilmiş ise analiz edilişi sırasında hazır bulunmayı isteme hakkı;
e) B numunesi analizinin tamamlanması sonrasında sporcunun, A ve B analiz
sonuçlarını ve bu konudaki bütün evrakları içeren (Laboratuar analizleri Uluslararası
Standartları hakkındaki bilgiler dahil) bir dosyayı talep etme hakkı
4 - FIS, B numunesinin analizinin bu Talimatın 11.1.3 maddesinde belirtilen
tebliğden itibaren üç hafta içerisinde gerçekleştirilmesi için gerekli önlemleri alacaktır. Bir
sporcu, B numunesinin analizini istememekle, A numunesinin analiz sonucunu kabul etmiş
sayılır. Buna rağmen FIS, B numunesinin analiz edilmesine karar verebilir.
5 - Sporcu ve/veya temsilcisi B numunesinin analizinde hazır bulunma yetkisine
sahiptir. Aynı zamanda TKF’nin ve FIS’in de birer temsilcileri bu analiz sırasında hazır
bulunabilirler.
6 - B numunesi analiz sonucu “negatif” çıkarsa, tüm test negatif olarak nitelenecek ve
sporcu, FIS tarafından, TKF aracılığıyla durumdan haberdar edilecektir.
7 - bir Yasaklı Maddenin veya Yasaklı Yöntemin kullanılmış olduğu sabit olursa, bu
sonuç sporcuya, TKF’ye, FIS’e ve WADA’ya tebliğ edilir.
8 - FIS Merkezinin Dopingle Mücadele Yöneticisi, Yasaklı Maddeler listesinin
öngördüğü soruşturmanın derinleştirilmesi kararı verebilir. Böyle bir derinleştirilmiş
soruşturma sonucunda FIS, TKF aracılığıyla sporcuyu soruşturma sonuçlarından ve FIS’in bir
Dopingle Mücadele Kuralının ihlâl edilmiş olduğu görüşünde olup olmadığından haberdar
eder.
9 - Doğrulama analizi gerektirmeyen bir Doping Mücadele Kuralı ihlâl eyleminde
FIS, gerekli derinleştirilmiş soruşturmayı gerçekleştirecek ve zaman geçirmeksizin
Sporcunun veya diğer kişinin bağlı olduğu TKF’yi, bir Dopingle Mücadele Kuralının ihlâl
edilmiş olunduğu sonucuna varılmış olduğundan ve ihlâl edilmiş kabul edilen kuralın hangisi
olduğundan bilgilendirecektir.
(2) Diğer uluslararası etkinlikler sırasında gerçekleştirilen testlerin değerlendirilmesi:
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC)nin veya diğer büyük etkinliklerin Organizasyon
Komitelerinin gerçekleştirdikleri testlerden ötürü bu Kuruluşların yaptıkları yargılamalarda,
etkinlikten veya etkinliğin sonucundan diskalifiye etme cezası dışındaki cezaları vermeye
ancak FIS yetkilidir.
(3) Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) nin gerçekleştirdiği testlerin değerlendirilmesi
TKF tarafından gerçekleştirilen testlerin değerlendirilmesinde bu talimatın 11.1 maddesinde
belirtilmiş olunan kurallara ve adil değerlendirmede bulunma genel prensibine uygun hareket
edilir. TKF’nin gerçekleştirdiği testlerin sonuçları, usulün tamamlanmasından itibaren 14
(ondört) gün içerisinde FIS’e bildirilir. TKF’ye bağlı bir sporcunun ve/veya diğer kişinin bir
Dopingle Mücadele Kuralını ihlâl etmiş olduğu görünümü varsa TKF Ana Statüsü, Hukuk
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Kurulu Talimatı, Ceza ve Disiplin Talimatı ve diğer mevzuatının ilgili hükümleri uyarınca
gerekli soruşturma, soruşturmanın derinleştirilmesi, Hukuk Kurulundan görüş alma, Disiplin
Kuruluna sevk, adil yargılama gereklerinin yerine getirilmesine özen gösterme ve GSGM
Tahkim Kuruluna başvuru hakkı uyarılarında da bulunarak işlem yapacaktır. Şayet bir
Dopingle Mücadele Kuralını ihlâl etmiş görünümü veren sporcu başka bir Ulusal Kayak
Federasyonuna bağlı ise, gerekli tüm bilgiler FIS aracılığı ile ilgili Ulusal Kayak
Federasyonuna iletilecektir.
(4) Geçici Tedbir: FIS Başkanı ve/veya Genel Sekreteri, FIS Merkezindeki Dopingle
Mücadele Yöneticisinin de görüşünü aldıktan sonra, duruşma öncesinde sporcuya geçici
tedbir olarak geçici men cezası uygulayabilir. Şayet geçici men cezası uygulanmışsa, aşağıda
madde 12’de düzenlenmiş olan duruşma, sporcunun telafi edilemez zararlara uğramasını
önlemek amacı ile daha yakın bir tarihe alınacaktır; veya sporcuya geçici tedbir
uygulanmadan önce veya uygulanmışsa hemen sonrasında bu tedbir kararı ile ilgili olarak
sporcunun savunmada bulunmasına olanak sağlanacaktır. TKF’de geçici tedbir olarak geçici
men cezası uygulamalarında bu maddede belirtilmiş olan kurallara uygun davranacaktır.
Şayet geçici tedbir uygulaması A numunesi analiz sonucuna göre alınmışsa ve B numunesi
analizi A numunesi sonucunu doğrulamazsa (yani pozitif çıkmazsa), sporcu başkaca bir
kovuşturmaya tâbi tutulmayacak ve alınmış olan geçici tedbir kararı hemen kaldırılacaktır.
Şayet sporcu veya takımı, alınmış olan geçici tedbir kararı ile Yarışmadan çıkartılmışsa ve
sonrasında B numunesi A numunesi bulgusunu doğrulamamışsa, Yarışmanın akışını
etkilemeyecek şekilde, şayet hâlâ mümkünse, sporcu veya takımı yeniden yarışmaya dahil
edilecek ve yarışmaya devam etmeleri sağlanacaktır.
Adil Yargılanma Hakkı
Madde 12 - (1) Test sonuçlarının değerlendirilmesinden yetkili olan her Dopingle
Mücadele Kurumu bir Dopingle Mücadele Kural ihlâli yaptığı iddia edilen herhangi bir kişi
için duruşma sağlamalıdır. Bu duruşma Dopingle Mücadele kuralının ihlâl edilip edilmediğini
ve eğer ihlâl edildi ise sonuçlarını belirlemelidir.
a) FIS Testleri Veya Diğer Uluslararası Etkinliklerde Yapılan Testlerden Doğan
Yargılamalar:
1- FIS Yönetim Kurulu kendi üyelerinden, dopingle Mücadele konusunda deneyimi
olanlar arasından bir Kurul (FIS Doping Kurulu) atar. Kurul Başkanı tercihen bir hukuk
uzmanıdır. Bu Kurulun her üyesi, kendi ulusal federasyonuna karşı bağımsız hareket eder ve
iki yıllık bir süre için (FIS Genel Kurul Dönemi) görev yapar.
2 - Gereğinde, bu Talimatın 11. maddesinde belirlenmiş olan kurallar uyarınca, bir
Dopingle Mücadele kuralının ihlâl edilmiş olduğu söz konusu olduğunda bu FIS Doping
kurulu yargılamada bulunur.
3 - FIS Doping Kurulu Başkanı, üyeleri arasından enaz üçünü, her olayın duruşmasını
yapmak ve karara varmak üzere görevlendirir. Bu alt kurulun enaz bir üyesi hukukçu
olmalıdır. Bu Kurulun Başkanı, gerek görürse bir tıp ve/veya hukuk uzmanını da dışarıdan,
bu Kurula, o davaya mahsus olmak üzere üye atayabilir. Bu şekilde atanan üyenin, önceden
dava konusu ile ilişkisinin olmamış olması ve doping kuralı ihlâlinde bulunmuş olmakla
itham edilen sporcu veya diğer kişi ile aynı vatandaşlık uyruğundan olmaması gerekir.
4 - Bu madde hükümleri uyarınca yargılama, bu Talimatın 11. maddesinde belirtilen
usul hükümlerinin yerine getirilmesi sonrasında, ivedilikle sonuçlandırılmalıdır.
5 - TKF, duruşmaya gözlemci olarak katılabilir.
6- FIS, WADA’yı görülmekte olan davaların durumundan ve yargılama sonuçlarından
bilgilendirecektir.
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7 - Bir yargılamaya uğrayan sporcu veya diğer kişi Dopingle Mücadele Kurallarını
bildiği ve bu Talimatın 13 ve 14 maddelerinde belirtilmiş olan sonuçlarını peşinen kabul ettiği
varsayılır.
8 - FIS Doping Kurulu kararlarına karşı Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi
(CAS)ne, bu Talimatın 13. maddesinde belirtilen kurallar çerçevesinde temyiz başvurusunda
bulunulabilir.
(2) Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) Testlerinden Doğan Yargılamalar:
a) Bu Talimatın 11. maddesinde belirlenmiş olan, Dopingle Mücadele Kurallarının
ihlâl edildiği Testler bir FIS testi veya diğer bir uluslararası Etkinlikte yapılan test değilse,
sporcu veya diğer kişi TKF’nin Disiplin Talimatı ve bu Talimatın ilgili hükümleri uyarınca
muhakeme edilecektir.
b) Bu Talimatın bu 12.2 maddesi uyarınca yapılacak muhakeme, Test sonuçlarının
değerlendirilebilir hale geldiği tarihten en geç üç ay içerisinde sonuçlandırılacaktır. Duruşma,
ivedi bir tarihte yapılacaktır. Şayet yargılamanın sonuçlanması üç ayı aşarsa FIS davayı resen,
sorumluluğu ve masrafları TKF’ye ait olmak üzere, kendi Doping Kuruluna alabilir.
c) TKF, FIS ve WADA’yı görülmekte olan davaların durumundan ve yargılama
sonuçlarından bilgilendirecektir.
d) FIS ve WADA duruşmaya gözlemci olarak katılabilirler.
e) Bir yargılamaya uğrayan sporcu veya diğer kişinin Dopingle Mücadele Kurallarını
bildiği ve bu Talimatın 13 ve 14 maddelerinde belirtilmiş olan sonuçlarını peşinen kabul ettiği
varsayılır.
f) TKF tarafından alınan kararlara karşı Temyiz başvurusu bu Talimatın 17. maddesi
hükümlerine göre yapılır.
g) TKF tarafından yapılan yargılama sonucunda verilen karara karşı İdari Yargı veya
diğer bir Devlet Yargı merciine başvuruda bulunulamaz. Bu kararın Temyiz yolu ulusal
boyutta GSGM Tahkim Kurulu’na başvuru şeklindedir.
(3) Adil Yargılama Prensipleri: Bu Talimatın 12.1 ve 12.2 maddeleri uyarınca yapılan
bütün yargılamalarda aşağıdaki prensiplere uyulacaktır:
 Zamanında duruşma.
 Adaletli ve tarafsız Yargı Kurulu.
 Kişinin, masrafları kendisine ait olmak üzere avukat tarafından temsil
edilme hakkı.
 Öne sürülen Dopingle Mücadele kural ihlalinden adaletli bir şekilde ve
zamanında bilgilendirilme hakkı.
 Öne sürülen Dopingle Mücadele kural ihlaline ve sonuçlarına cevap
verme hakkı.
 Bütün tarafların tanık dinletme ve sorgulama hakkı dahil, delil sunma
hakkı (yargı kurulunun telefonla veya yazılı olarak ifade kabul etmesi
kendi takdirine bağlıdır).
 Kişinin duruşmada tercüman isteme hakkı.
 Zamanında, yazılı ve gerekçeli karar.
Ferdi Sonuçların Otomatik Olarak Geçersiz Sayılması
Madde 13 – (1) Yarışma içi test sonrasında bir Dopingle Mücadele kuralının ihlâl
edilmesi bu yarışmada elde edilen sonuçların otomatik olarak geçersiz sayılmasını ve alınan
madalyaların iadesi, puanların silinmesi ve ödüllerin geri alınması sonuçlarını doğurur.
Bireylere Yaptırımlar
Madde 14 – (1) Dopingle Mücadele Kural İhlâlinin Meydana Geldiği Bir Yarışmada
Sonuçların Geçersiz Sayılması (Diskalifiye edilme). Bir yarışmayla ilgili olarak veya yarışma
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sırasında Dopingle Mücadele Kural ihlâlinin meydana gelmesi, sporcunun o yarışmada elde
ettiği tüm ferdi sonuçların geçersiz sayılması, 14.1.a maddesindeki istisna dışında, tüm
madalyaların, puanların ve ödüllerin ceza olarak geri alınmasına yol açar.
a) Eğer sporcu, ihlâl durumunda hatası veya ihmali olmadığını ispat eder ise,
Dopingle Mücadele kuralının meydana geldiği yarışma dışındaki diğer yarışmalarda elde
etmiş olduğu sonuçlar, meydana gelen Dopingle Mücadele kural ihlâli tarafından etkilenmiş
olma ihtimallerinin bulunmadığı durumlarda, geçersiz sayılmayacaktır.
(2) Yasaklanmış Maddeler ve Yöntemler İçin Men Cezası Uygulanması. Aşağıda 14.3
madde hükmünde belirtilen maddeler dışında, 6.1 maddesi (Yasaklanmış olan Maddenin veya
Metabolitlerinin veya Belirleyicilerinin varlığı), 6.3 madde hükmünde (Yasaklanmış olan
maddenin veya yöntemin kullanılması veya kullanıma teşebbüs edilmesi), ve 6.7 madde
hükmünde (Yasaklanmış olan maddeler veya yöntemler bulundurma) kurallarının ihlâllerine
ilişkin Cezalar:
 İlk ihlâl için: İki (2) yıl süreli Men cezası,
 İkinci ihlâl için: Ömür boyu Men cezası’dır.
Ancak, her olayda sporcu veya diğer kişi, men cezası kararı verilmeden önce, 14.5
madde hükmünde belirtildiği üzere, bu cezayı azaltmak veya kaldırtmak için savunma
yapmak olanağına sahip olacaktır.
(3) Belirli Maddeler: Yasaklanan Maddeler Listesi, tıbbi ürünlerde (ilaçlarda) genel
olarak bulunabilmelerinden veya doping maddesi olarak başarılı bir şekilde kullanılabilme
olasılıklarının zayıf olmasından ötürü, kasıtsız olarak Dopingle Mücadele Kural ihlâline
sebep olan özel maddeleri belirleyebilir. Sporcunun, bu gibi belirli maddeleri kullanmanın
spor performansını arttırmadığını ispat edebilmesi halinde 14.2. maddesinde belirtilen men
cezası süreleri aşağıdaki hükümle değiştirilir:


İlk İhlâl için: En az cezası, gelecek yarışmalardan men cezası verilmeksizin,
bir uyarı, kınama cezası, en çok cezası da,: bir (1) yıl Men cezası.
 İkinci ihlâl için: İki (2) Yıl Men cezası.
 Üçüncü İhlâl için: Ömür boyu Men cezası’dır.
Ancak, her olayda sporcu veya diğer kişi, men cezası kararı verilmeden önce, 14.5
madde hükmünde belirtildiği üzere, bu cezayı azaltmak veya kaldırtmak için (ikinci veya
üçüncü ihlâl durumlarında) savunma yapmak olanağına sahip olacaktır.
(4) Diğer Dopingle Mücadele Kural İhlalleri İçin Men Cezaları: Diğer Dopingle
Mücadele kural ihlâllerinde men cezaları aşağıdaki gibi olacaktır:
a) 6.3. Maddesinde (numune vermekten kaçınma veya reddetme), 6.4. Maddesinde
(Doping Kontrolü işleminin herhangi bir kısmını değiştirmek veya değiştirmeye kalkışmak)
belirtilen ihlâller için 14,2. maddesinde belirtilen Men cezaları uygulanacaktır.
b) 6.7 Maddesinde (Ticaret yapma), veya 6.8. Maddesinde (Yasaklanmış maddenin
veya yöntemin uygulanması) belirtilen ihlâller için Men cezasının süresi en az 4 (dört) yıldan
başlayarak ömür boyu Men cezasına kadardır. Yaşı küçük bir sporcunun dahil olduğu
Dopingle Mücadele kural ihlâli özellikle ciddi bir ihlâl olarak değerlendirilecektir ve bu ihlâl
eğer 14.3. maddesinde belirtilen Yasaklı maddeler kapsamı içinde sporcu destek personeli
tarafından yapıldı ise, adı geçen sporcu destek personelinin ömür boyu Men cezası alması ile
sonuçlanacaktır. Buna ek olarak bu madde hükümlerinin ihlâli aynı zamanda sporculara
yönelik olmayan yasa ve yönetmeliklerin de ihlâlini oluşturabileceği için bu gibi durumlar
yetkili idari, mesleki ve adli mercilere de bildirilecektir.
c) 6.4. Maddenin ihlâlinde (Bulunulan yerin bildirilmemesi veya kaçırılan eksik
testler) men cezası:
 Birinci ihlâl için: 3 (üç) ay ile 1 (bir) yıl arası Men cezası;
 İkinci ve sonraki ihlâllerde: 2 (İki) yıl Men cezası.
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(5) Men cezasının kaldırılabileceği veya azaltılabileceği İstisnai Durumlar:
a) Eğer bir Sporcu 6.1 maddesine (Yasaklanmış maddelerin veya metabolitlerinin
veya belirleyicilerinin varlığı) veya 6.3 maddesine göre Yasaklanmış madde veya yöntemin
kullanımı ile ilgili karıştığı bir Dopingle Mücadele Kural ihlâli olayında kusur veya ihmalinin
olmadığını ispat ederse men cezası kaldırılacaktır. 6.1 maddesinin ihlâli olarak, yasaklanmış
olan bir maddenin veya metabolitlerinin veya belirleyicilerinin bir sporcudan alınan
numunelerde saptanması durumunda, adı geçen sporcu, men cezasının kaldırılabilmesi için
bu maddelerin vücuduna nasıl girdiğini açıklamakla yükümlüdür. Bu maddenin uygulandığı
ve Men cezasının ortadan kaldırıldığı bir olayda, Dopingle Mücadele Kural ihlâli 14.2, 14.3
ve 14.6 maddelerinin birden fazla ihlâllerinde Men cezasının belirlemesine dayanak
oluşturmayacaktır.
b) Bu madde, sadece 6.1. maddesine göre yasaklanmış maddeler, veya metabolitleri
veya belirleyicilerinin bulunması, 6.2. maddesine göre yasaklanmış maddeler ve yöntemlerin
kullanılması, 6.3 maddesine göre numune alınmasını engellemek veya 6.8 . maddesine göre
yasaklanmış maddelerin veya yöntemlerin uygulanması durumlarındaki ihlâllere uygulanır.
Eğer bir sporcu ferdi bir olayda meydana gelen ihlâlle ilgili kusur veya ihmalinin olmadığını
ispat ederse, men cezasının süresi azaltılabilir, fakat bu azaltılmış süre normalde uygulanacak
en az ceza süresinin yarısından az olamaz. Eğer uygulanabilir ceza süresi ömür boyu ise, bu
durumda azaltılmış men cezası 8 (sekiz) yıldan az olamaz. 6.1 maddenin ihlâlinde
(Yasaklanmış maddelerin mevcudiyeti) sporcudan alınan numunelerde yasaklanmış madde
veya metabolitleri veya belirleyicilerinin saptanması durumunda, men cezasının
azaltılabilmesi için sporcunun yasaklı maddenin vücuduna nasıl girmiş olduğunu
anlatabilmesi gerekir.
(6) Birden Çok Kural İhlâline Uygulanacak Hükümler:
a) Bu Talimatın 14.2, 14.3, ve 14.4. Maddelerine göre ceza uygulamalarında ikinci bir
dopingle mücadele kuralının ihlâl edilmiş olduğunun ileri sürülebilmesi için FIS’in veya
TKF’nin, sporcunun veya diğer kişinin birinci eylemi hakkında tebligat aldıktan sonra ikinci
eylemini işlemiş olduğunu ispat etmesi gerekir. Ya da yetkili kuruluşun ilk eylemle ilgili
tebligatı ulaştırmaya yeterince gayret gösterdikten sonra ikinci eylemin işlenmiş olduğunu
ispat etmesi gerekir. Şayet FIS veya TKF bu hususları ispat edemezse ihlâl sadece tek bir
eylem olarak değerlendirilecek ve cezası ihlâli oluşturan eylemlerin en ağırına verilmesi
gereken ceza kadar olacaktır.
b) Aynı Doping Kontrolü sırasında bir sporcunun hem 14.3 maddesine göre “belirli bir
maddeyi” hem de diğer bir Yasaklanmış Madde veya Yöntemle ilgili başka bir Dopingle
Mücadele Kural ihlâlini işlemiş olduğu saptanırsa, sporcunun tek bir kural ihlâlinde
bulunduğu var sayılacak, fakat uygulanacak ceza en şiddetli yaptırım gerektiren Yasaklanmış
Madde veya Yönteme göre verilecektir.
c) Bir Sporcu, birisi belirlenmiş maddeler ile ilgili Madde 14.3 hükmüne göre “belirli
maddeleri”, diğeri ise Madde 14.2 hükmüne göre Yasaklı Maddeler veya Yasaklı Yöntemler,
ya da Madde 14.4.a hükmüne göre düzenlenen kural ihlâllerini kapsayan iki ayrı Dopingle
Mücadele Kural ihlâlinden suçlu bulunduğunda, ikinci suç için uygulanan Men cezası en az 2
(iki) yıl, en çok de 3 (üç) yıl olacaktır. Madde 14.3 de ifade edilen “belirlenmiş maddeler” ile
Madde 14.2 ya da 14.4.a de belirtilen diğer kural ihlâllerinin bir karışımını oluşturacak
şekilde üçüncü bir Dopingle Mücadele Kural ihlâlinden suçlu bulunan bir sporcu ömür boyu
Men cezası alacaktır.
(7) Yarışmalarda Numune Alınması Sonrası Sonuçlarından Diskalifiye edilme: 13.
Madde (bireysel sonuçların geçersiz sayılması)ye göre test analizinden pozitif sonuç alınması
durumunda, yarışmada elde edilen sonuçların otomatik olarak geçersiz sayılması (diskalifiye
edilme)na ek olarak, pozitif numunenin(yarışma içi veya dışı) alındığı tarihten veya ortaya
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çıkan başka kural ihlâllerine ilişkin olarak, herhangi bir geçici tedbir veya Men cezasının
başlangıcından itibaren, adil bir davranışın aksini gerektirmediği haller dışında, tüm yarışma
sonuçları da geçersiz sayılır, madalyalar, puanlar ve ödüller geri alınır.
(8) Men cezasının başlangıcı: Men cezasının başlama tarihi duruşmalı kararın alındığı
tarihten veya eğer duruşma isteminden vazgeçilmiş ise Men cezasının karara bağlandığı ve
uygulandığı tarihten başlar. Herhangi bir geçici tedbir süresi (ister zorla uygulanmış, ister
gönüllü olarak kabul edilmiş olsun) verilen men cezasından mahsup edilecektir. Eğer adil
davranış gerektiriyorsa, sporcuya yüklenemeyecek, duruşma sürecindeki veya diğer Doping
Kontrol işlemlerindeki gecikmeler yüzünden, FIS veya TKF cezanın başlangıç tarihini
numunenin alınmış olduğu tarihten başlatabilir.
(9) Men cezası süresinde durum: Men cezası almış olan bir kişi bu ceza sürecinde FIS
veya TKF tarafından düzenlenmiş her hangi bir etkinliğe veya faaliyete (dopigle mücadele
eğitim veya reabilitasyon programı dışında) katılamaz. Ayrıca, Madde 14.3’de tanımlanmış
olan “belirli maddelerin” kullanımını içermeyen Dopingle Mücadele Kural ihlâli
eylemlerinde ilgili kişi tarafından alınan sporla ilgili tüm mali destekler veya diğer bazı
avantajlar FIS veya TKF tarafından durdurulur. Dört yıldan daha fazla men cezası almış olan
bir kişi, bu dört yıllık men süresini tamamladıktan sonra, Dopingle Mücadele Kural ihlâlini
yaptığı sporun (FIS veya TKF yetki alanları) dışındaki sporların yerel yarışmalarına
katılabilir; fakat, bu yerel yarışmalar sporcuya doğrudan veya dolaylı olarak bir Ulusal
şampiyonaya veya Uluslararası etkinliğe katılmak hakkını verecek düzeyde olmamalıdır.
(10) Yeniden Durum Belirleme Testi: Men cezası süresinin sonunda sporcunun
yaniden yarışabilme hakkını elde edebilmesi için, kendisini, geçici tedbir veya men cezası
süresinde FIS, TKF veya diğer Dopingle Mücadele yetkili kuruluşlarının yarışma dışı test
uygulamalarına elverişli tutmalıdır. Bunun için de madde 9.5’de belirtilmiş olan, bulunduğu
yer bilgilerini vermeye devam etmelidir. Men cezası içerisinde olan bir sporcu spordan
çekilmiş ve dolayısı ile yarışma dışı test havuzundan çıkartılmış ise ve sonra yeniden spora
geri dönmek isterse, sporcu bu durumunu FIS ve TKF’ye bildirmedikçe ve Madde 9.6’da
belirtilmiş olan süreye eşit bir sürede veya sporcunun çekildiği tarihten cezasını
tamamlamasına kalan süreye eşit bir sürede Yarışma dışı testlere tabi tutulmadıkça
yarışmalara yeniden katılamaz. Böyle bir durumda sporcu bu süre içerisinde en az iki yarışma
dışı teste tabi tutulmalı ve testler arasında en az üçer aylık aralıklar olmalıdır. Bu gerekli
testleri gerçekleştirmek sorumluluğu TKF’ye aittir; fakat bunları gerçekleştirmek için diğer
Dopingle Mücadele kuruluşlarından yararlanabilir. Bu testlerin sonuçları FIS’e
bildirilmelidir. Ayrıca, men cezası süresinin bitiminden hemen önce sporcu FIS tarafından
yasaklı madde veya yasaklı yöntem kontrolu için yarışma dışı teste alınacaktır. Sporcunun
men cezası süresinin bitiminde, yeniden yerleştirilme koşullarını yerine getirmişse, sporcunun
veya TKF’nin her hangi bir başvuruda bulunmalarına veya işleme gerek kalmaksızın
otomatikman yeniden yarışabilir hale gelmiş olacaktır.
Takımların Durumu
Madde 15 - (1) Bir takımın sporcularından birisi bir yarışma sırasında bir Dopingle
Mücadele Kuralının ihlâlinden suçlu bulunursa, takımı yarışmadan diğer bütün sonuçları olan
madalyaların, puanların ve ödüllerin de geri alınması sonuçlarını doğuracak şekilde
diskalifiye edilecektir.
Fıs Dopingle Mücadele Talimatı Yükümlülüklerini Tkf’nin Yerine
Getirmemesinin Sonuçları:
Madde 16 – (1) FIS Dopingle Mücadele Talimatının “ Ulusal Kayak
Federasyonlarına uygulanacak cezalar ve yansıtılacak maliyetler” başlığını taşıyan 12
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maddesinde belirtilmiş olan hususları yerine getirmeye ve bu maddede belirtilen cezalar ve
maliyatlere TKF olarak maruz kalmamaya özel dikkat sarfedilecektir.
İtirazlar
Madde 17 – (1) İtiraza Konu Kararlar : FIS’in Dopingle Mücadele Talimatı
çerçevesinde vermiş olduğu kararlar aşağıdaki 17.2 ila 17.4 maddeleri uyarınca temyiz
edilebilir. Bu kararlar itiraz edildikleri süreçde de, itiraz merciinin aksine bir karar vermediği
sürece, infaz edilirler.
(2) Dopingle Mücadele Kural İhlâlleri Kararlarına İtirazlar, Sonuçları ve Geçici
Tedbir Kararları : Bir Dopingle Mücadele Kuralının ihlâlinde, bu ihlâlin yapılmış olduğu
sonucuna varan bir karara; veya böyle bir ihlâlin meydana gelmemiş olduğuna dair verilen
bir karara; veya böyle bir ihlâl hakkında, incelemede bulunan kuruluşun karar vermeye yetkili
olmadığına dair bir karara; veya böyle bir ihlâlde bir ön yargılama sonunda, geçici tedbir
uygulanması kararına karşı işbu 17.2 Maddesinde belirtilmiş olan kurallar çerçevesinde
sporcu veya diğer ilgili kişilerce itiraz edilebilir.
a) FIS’in Dopingle Mücadele Talimatının ihlâlinden veya uluslararası nitelikteki
yarışmalardan veya uluslararası düzeydeki sporcuların söz konusu olduğu ihlâllerden ötürü
FIS’in vermiş olduğu kararlara karşı itiraz mercii, bu mahkemenin usul hükümlerine uygun
hareket edilmesi kaydıyla, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS)dır.
b) Ulusal düzeyde meydana gelen ihlâllerle igili verilen kararlara karşı, işbu Talimatın
17.2.1 Maddesi uyarınca itirazda bulunmak hakkına sahip olmayan ulusal düzeydeki
sporcuların veya diğer kişilerin ihlâllerinde TKF’nin vermiş olduğu kararlara karşı itiraz
mercii TKF mevzuatınde öngörülmüş olan Tahkim Kurulu’dur. FIS’in bu kararlara karşı
itirazda bulunabilme hakkı aşağıda Madde 17.2.3’de düzenlenmiştir.
c) İşbu Talimatın 17.2.a Maddesi kapsamında olan davaların aşağıdaki tarafları
CAS’a itiraz etme hakkına sahiptirler:
-İtiraz edilen kararın öznesi olan Sporcu veya kişi;
-Verilen kararın davadaki karşı tarafı veya
- TKF;
-Olimpiyat Oyunları çerçevesinde, Oyunlara katılım hakkı ile de ilgili olabilecek
kararlar da dahil, bu Oyunları etkileyebilecek nitelikteki kararlara karşı
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ve
- WADA.
İşbu Talimatın 17.2.b Maddesi kapsamındaki davalarda TKF mevzuatı çerçevesinde itiraz
hakkına sahip olan kişi ve kuruluşlar itiraz hakkına sahip olacaklardır. Ancak her hâlukârda
aşağıdakiler bu hakka sahiptirler:
-İtiraz edilen kararın öznesi olan Sporcu veya kişi;
-Verilen kararın davadaki karşı tarafı;
-FIS; ve
-WADA.
17.2.b Maddesi hükmü çerçevesinde görülen davalarda TKF mevzuatında yer alan ulusal
Tahkim Kurulu kararlarına karşı, FIS Dopingle Mücadele Talimatı Madde 13.2.3 ve WADA
Kod Madde 13.2.3 uyarınca, FIS’in ve WADA’nın CAS’a itirazda bulunma hakkı vardır.
(3) Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) Veren veya Reddeden Kararlara Karşı
İtirazlar: Bir “Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası” verilmesi veya reddi kararının WADA
tarafından tersine bir karara bağlanmasına karşı sadece ilk kararı vermiş olan FIS, TKF ile
sporcu tarafından CAS’da itirazda (temyiz başvurusunda) bulunulabilir. TAKİ talebinin
reddinde, şayet WADA bu kararı tersine çevirmemişse (yani TAKİ’yi vermemişse),
uluslararası düzeydeki sporcular bu ilk karara karşı CAS’a, işbu Talimatın 17.2.a Maddesinde
tanımlanmış olan diğer sporcular ise ulusal Tahkim Kurulu’na itirazda bulunabilirler. Şayet
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ulusal Tahkim Kurulu TAKİ vermeme kararını tersine çevirirse (yani temyizen TAKİ’yi
verirse), bu takdirde de WADA bu Tahkim Kurulu kararını CAS’da temyiz edebilir.
(4) FIS Dopingle Mücadele Talimatı Madde 12 uygulamalarına karşı itiraz: FIS
Dopingle Mücadele Talimatının 12. Maddesine dayanarak FIS’in vermiş olduğu kararlara
karşı sadece TKF tarafından CAS’a temyiz başvurusunda bulunulabilir.
(5) İtiraz başvuru süreleri: İtirazda bulunan tarafın, itiraza konu kararı tebellüğ ettiği
tarihten 21 (yirmibir) gün içerisinde CAS’a itiraz başvurusunda bulunma süresi vardır.
Yukarıdaki genel kurala karşın, itirazda bulunmaya hakkı olan ancak itiraza konu kararın
tarafı olmamış bir kişi veya kuruluş aşağıdaki sürelerde itiraz başvurusunda bulunabilir:
a) Kararın tebliğinden 10 (on) gün içerisinde böyle bir taraf (veya taraflar) kararı
vermiş olan merciden, kararın dayandırılmış olduğu dosyanın eksiksiz bir kopyasının
kendisine (kendilerine) gönderilmesini talep edebilir
b) Böyle bir talep on günlük sürenin içerisinde yapılmışsa, bu talepte bulunmuş olan
tarafın dosya kopyasını aldığı tarihten
itibaren 21 (yirmibir) günde CAS’a itiraz
başvurursunda bulunma hakkı vardır.
Tkf Tarafından Fıs Kurallarının Benimsenmesi,
Raporlama ve Tanıma
Madde 18 - (1) FIS Kurallarının Bağlayıcılığı: TKF’nin yetkisi altında bulunan
bütün sporcular, sporcu destek personeli ve diğer kişiler FIS’in dopingle mücadele kurallarına
uymak mecburiyetindedirler.
(2) İstatistiksel Raporlama: TKF her kayak yılı sonunda ( yani 30 Haziran’da)
yetkisi dahilinde gerçekleştirmiş olduğu bütün doping kontrollerinin sonuçlarını, her bir
sporcunun hangi tarihte kontrol edilmiş olduğunu, testin hangi kuruluş tarafından yapılmış
olduğunu ve testin yarışma içi mi veya yarışma dışı mı yapılmış olduğunu da belirterek FIS’e
rapor edecektir
(3) Doping Kontrol Sonuçlarının Bildirilmesi: TKF’nin, sporcularının birisi hakkında
bir pozitif test sonucu alması durumunda, bu bilgiyi 14 (ondört) gün içerisinde FIS ve
WADA’ya, sporcunun adını, ülkesini, sporun hangi disiplininde meydana gelmiş olduğunu,
yarışma içi mi veya yarışma dışı mı meydana gelmiş olduğunu, numunenin alınış tarihini ve
analizi yapan laboratuarın sonucu bildirmiş olduğu tarihi de belirterek bildirecektir.
TKF ayrıca, FIS ve WADA’yı Madde 11 (Analiz Sonuçlarının Değerlendirmesi), Madde 12
(Adil Yargılama) veya madde 17 (Temyiz) uyarınca yapılan uygulamaları hakkında, Madde
11.1.9’da tanımlanmış tebligattan 14 (ondört) gün içerisinde bilgilendirecektir. Madde 14.5.1
(Kusur veya İhmalin Bulunmaması) uyarınca men cezasının uygulanmaması veya Madde
14.5.2 (Önemli bir Kusur veya İhmalin Bulunmaması) uyarınca men cezasınında indirim
uygulanması kararı verilmişse FIS ve WADA’ya bu uygulanmama veya indirimin sebepleri
gerekçeli bir yazı ile bildirilecektir.
FIS veya WADA kendisine ulaşan bu bilgileri, TKF bu bilgileri kamu oyuna açıklamadıkça
veya aşağıdaki Madde 18.4 uyarınca açıklamayı ihmâl etmiş olmadıkça açıklayamaz.
(4) Kamuoyuna Açıklama: Numuneleri pozitif çıkan sporcular veya başka bir
dopingle mücadele kural ihlâli yaptıkları suçlamasında bulunulan sporcular yada diğer
kişilerin kimlikleri, Madde 12 uyarınca yapılan duruşmaları sonucunda, veya böyle bir
duruşmanın yapılması isteminden vazgeçilmiş olması, veya böyle bir ihlâl ithamına süreleri
içerisinde itiraz edilmemiş olunması yada sporcu geçici tedbirle men edilmiş olmaları
sonrasında bir dopingle mücadele kuralını ihlâl etmiş oldukları sabit olmadıkça, açıklanamaz.
Bir Dopingle Mücadele Kuralının İhlâl edilmiş olduğu sabit olduğunda, bu karar 20 (yirmi)
gün içerisinde kamuoyuna açıklanacaktır.
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(5) Kararların FIS ve Diğer Ulusal Kayak Federasyonlarınca Tanınması: FIS, TKF
veya herhangi bir ülkenin Ulusal Kayak Federasyonu tarafından alınmış olan Dopingle
Mücadele Kural İhlâli kararı bütün diğer Ulusal Kayak Federasyonlarınca tanınacak ve bu
kararların etkin uygulamalarının olması için bütün bu taraflar karşılıklılık esasına uygun
olarak gerekli tedbirleri alacaklardır.
Kararların Başka Kuruluşlarca Tanınması
Madde 19 – (1) Madde 17 ile tanınmış olan Temyiz hakkını kullandırmak, test
uygulama, Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası verme yetkisi veya yargılama yetkisi WADA
Kodu imzalamış olan bir kuruluş tarafından ve bu kuruluşun yetkileri dahilinde karara
bağlanmışsa, bu kararlar FIS ve TKF tarafından da tanınacaktır. FIS ve TKF, WADA Kodu
kabul etmemiş olmakla birlikte bu gibi kuruluşların uyguladıkları kurallar WADA Kod ile
uyumlu iseler, kararlarını tanıyabilirler.
Zaman Aşımı
Madde 20 – (1) Bu Talimat çerçevesinde bir sporcu veya diğer kişinin bir Dopingle
Mücadele Kuralını İhlâlden takibata uğratılması, ancak ihlâlin meydana gelmiş olduğu
tarihten 8 (sekiz) yıl içerisinde mümkündür.
Tkf Dopingle Mücadele Talimatı’nın Anlaşılması, Yorumu, Uygulanması, Hüküm
Bulunmayan Hususlar Ve Fıs Dopingle Mücadele Talimatı Ve Wada Kod İle Uyumu
Madde 21 – (1) İşbu Talimat hükümlerinin anlaşılmasında, yorumunda veya
uygulanmasında tereddütlerin olması durumunda bu gibi durumların meydana geldiği tarihte
yürürlükte bulunan FIS Dopingle Mücadele Talimatı’nın ve WADA Kod’un İngilizce
metinlerine başvurulacaktır. FIS Talimatı ile WADA Kod arasında çelişki veya farklılıklar
bulunursa, bu durumun açıklığa kavuşturulması için FIS Yönetim Kurulundan açıklayıcı bilgi
istenecektir. TKF Dopingle Mücadele Talimatında hüküm bulunmayan bir durumun meydana
geldiği hallerde veya mevcut hükmün, karşılaşılan olayı yeterince düzenlemediği durumlarda
FIS Talimatının İngilizce metnine başvurulacaktır. TKF mevzuatı ile FIS mevzuatı arasında
çelişki veya zıtlıklar bulunuyorsa, ulusal sorunların çözümünde TKF Talimatı önceliğe,
uluslararası nitelikte sorunların çözümünde ise FIS Talimatı önceliğe sahip olacaktır.
Yürürlük
Madde 22 - (1) Bu Talimat, Genel Müdürlük ve Federasyon Internet sitesinde yayımı
tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 23 - (1) Bu Talimatın hükümlerini, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı
yürütür.
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