FUTBOLDA DOPİNGLE MÜCADELE
TALİMATI
MADDE 1 – AMAÇ ve KAPSAM
( 1 ) Bu talimatın amacı;
a) Futbolcuların bedensel sağlığının ve zihinsel bütünlüğünün korunmasını, bedensel ve
zihinsel eğitiminin uluslararası anlayış içinde yapılmasını sağlamak,
b) Dopingle Mücadele Kurulu’nun kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin esas
ve usulleri belirlemek,
MADDE 2 – FUTBOLDA DOPİNGLE MÜCADELEDE UYGULANACAK HÜKÜMLER
İLE YARGI YETKİSİ
(1) Futbolda dopingle mücadele hususunda, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Dopingle
Mücadele Komisyonunun, Dünya Dopingle Mücadele Kuralları ve Türkiye’deki spora
ilişkin yasal mevzuat uyarınca sahip olduğu yükümlüklere uygun olarak hazırlanan Türkiye
Dopingle Mücadele Talimatı ve TFF’nin ilgili talimat ve düzenlemeleri uygulanır.
(2) Futbolda dopingle mücadele hususunda Türkiye Dopingle Mücadele Talimatı’nda atıf
yapılan disiplin/ceza kurulları Türkiye Futbol Federasyonu disiplin kurullarını, Tahkim
Kurulu ise Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu’nu ifade eder.
MADDE 3 - DOPİNGLE MÜCADELE KURULUNUN OLUŞUMU, GÖREV VE
YETKİLERİ
Futbolda Dopingle etkin bir şekilde mücadele etmek amacıyla, TFF bünyesinde görev yapmak
üzere bir Dopingle Mücadele Kurulu kurulur. Kurul TFF Statüsü uyarınca Sağlık Kurulu’na bağlı
olarak çalışır. Kurul Başkanı TFF Başkanı’nın teklifi üzerine TFF Yönetim Kurulu tarafından
atanır. Kurul üyeleri dopingle mücadele konusunda çalışmaları olan tıp doktorları, eczacılar,
hukukçular ve diğer meslek gruplarından dopingle mücadele alanında yetkin kişiler arasından
Kurul Başkanı’nın teklifi ve TFF Yönetim Kurulu’nun onayı ile atanır. Kurul, bir (1) başkan ve altı
(6) asıl üyeden oluşur. Kurul bu talimat ve TFF mevzuatında belirtilen diğer görevlerin ifası için
gereken sıklıkta salt çoğunluk ile toplanır. Kararlar salt çoğunluk ile alınır. Oyların eşitliği halinde
Kurul Başkanı’nın oyu iki oy sayılır.

(1)

Dopingle Mücadele Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Futbolda dopingle mücadele etmek, mücadelenin etkin bir şekilde yürütülmesi
konusunda genel prensipleri tespit etmek,
b) Dopingle mücadele ile ilgili kanun, milletler arası anlaşma, tüzük, talimat ve
genelgelerin uygulanmasını sağlamak ve gerekli gördüğünde mevzuat ve uygulama
hakkında talimat değişiklikleri hazırlamak ve onay için Yönetim Kuruluna sunmak.
c) Dopingin önlenmesi ve kontrolüne ilişkin bilgi ve eğitim sağlanması konusunda
toplantı, seminer, konferans, panel gibi etkinlikler düzenlemek, kitap, broşür, afiş
video, CD, DVD, televizyon programı, internet sitesi gibi yazılı ve görsel yayınlar
yapmak.
Bu kapsamda;
Dopingle mücadelede en önemli unsur eğitim yolu ile başta futbolcular olmak üzere tüm
paydaş kişi ve kurumların dopingin sağlığa etkileri, ahlaki yönü ve idari işleyiş hakkında
bilgilendirilerek sportmenlik ruhu ve sporun temel etik değerlerine uygun davranış
geliştirilmesi ve futbolun temiz tutulmasıdır.
Dopingsiz spora ilişkin düzenlenen bilgilendirme ve eğitim programlarının temel ilkesi,
futbolcuların sağlığını, sporun ruhunu dopingin zararlarından korumaktır. Bu tür
programların başlıca amacı dopingi engellemektir. Hedef, yasaklı madde ve yasaklı
yöntemlerin sporcular tarafından bilerek veya bilmeyerek kullanılmasını önlemektir.
Programlar ve Faaliyetler
Bu programlar, futbolcu ve diğer kişilere en azından aşağıdaki konularda güncel ve doğru
bilgiler sağlayacaktır:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yasaklılar Listesi’ndeki maddeler ve yöntemler
Dopingle mücadele kuralı ihlalleri
Cezai yaptırımlar
Sağlık ve sosyal açıdan riskleri de dâhil olmak üzere dopingin sonuçları
Doping kontrolü işlemleri
Futbolcuların ve futbolcu destek personelinin hakları ve sorumlulukları
Tedavi amaçlı kullanım istisnaları
Besin destek ürünlerinin risklerinden korunma
Dopingin sporun ruhuna verdiği zararlar

Bu programlar, dopingsiz spora güçlü bir şekilde olanak sağlayan ve futbolcu ve diğer
kişilerin tercihlerini kısa ve uzun vadede olumlu etkileyecek olan koşulların yaratılması
amacıyla sporun ruhunu desteklemelidir. Bu programlar, gelişim aşamalarına uygun
olarak okula ve spor kulüplerine giden gençlere, ebeveynlere, yetişkin sporculara, spor
alanındaki yetkililere, teknik adamlara, sağlık personeline ve medyaya hitap etmelidir.
Futbolcu destek personeli, Dopingle Mücadele Kuralları uyarınca benimsenen dopingle
mücadele tedbirleri ve kuralları konusunda Futbolcuları eğitmeli ve onlara yol
göstermelidir. TFF, dopingsiz spora yönelik eğitim programlarını destekleyecek,
futbolcuları ve futbolcu destek personelini bu programlara aktif olarak katılmaya teşvik
edecektir.
d) Futbolda Dopingle Mücadele konusunda araştırmalar planlamak ve yürütmek:
i.

Dopingle Mücadeleye Yönelik Araştırmaların Amaç ve Hedefleri:
Dopingle mücadeleye yönelik araştırmalar, doping kontrolü konusunda etkin
programların geliştirilmesine ve uygulanmasına ve ayrıca dopingsiz spora yönelik
bilgilendirme ve eğitim çalışmalarına katkıda bulunur.

ii.

Araştırma Çeşitleri:
Tıbbi, analitik ve psikolojik araştırmaların yanı sıra sosyolojik, davranışsal,
hukuki ve ahlaki araştırmalar, dopingle mücadeleye yönelik araştırmalar
kapsamında sayılabilir.

iii.

Araştırma Faaliyetleri:
Dopingle mücadele araştırmaları, uluslararası alanda kabul edilmiş etik ilkelere
uygun olarak yürütülecektir. Araştırma çalışmalarında yasaklı maddelerin ve
yasaklı yöntemlerin sporculara uygulanmasından kaçınılmalıdır.

MADDE – 4 – KOORDİNASYON VE İŞBİRLİĞİ
Dopingle Mücadele Kurulu, futbolcular ve diğer kişiler, dopingle mücadele ile ilgili bilgilendirme
ve eğitim çalışmalarında deneyimlerini paylaşmak ve bu programların sporda dopingin
önlenmesine yönelik verimliliğini artırmak amacıyla kendi faaliyetlerini koordine etmek için
birbirleriyle ve diğer Dopingle Mücadele Kuruluşları ile işbirliği yapar.
MADDE – 5 – EV SAHİBİ KULÜPLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
(1)

Ev sahibi kulüpler, ana stad kapılarındaki tribün görevlilerini, kimliklerini ibraz eden,
doping kontrol görevlisi kartlarını gösteren kişilere stada serbest giriş izni verir.

(2)

DOPİNG KONTROLÜ İRTİBAT GÖREVLİSİ: Ev sahibi takım her müsabaka için, doping
kontrol odasının ve doping kontrolü için gereken tüm malzemelerin eksiksiz ve hazır
olmasını sağlamak için bir doping kontrolü irtibat görevlisini görevlendirecektir.
Doping kontrolü irtibat görevlisi doping kontrolünün tamamlanmasına dek statta hazır
bulunmalıdır.

(3)

DOPİNG KONTROL ODASI: Ev sahibi kulüpler her müsabakada gerektiğinde kullanılmak
üzere bir doping kontrol odası hazırlamakla yükümlüdürler.

(4)

Doping kontrol odası, ekte belirtilen plana uygun ve içinde on kişinin rahatlıkla
bulunabileceği, en az 20 m2 büyüklüğünde olmalıdır. Bu oda futbolcuların soyunma
odalarına yakın ve seyirci ile basının erişimine kapalı olmalıdır. Oda futbolcu hijyenine
uygun, kan ve idrar örneği alma işlemlerini engellemeyecek şekilde temiz olmalıdır.
Doping kontrol odası, tümü birbiriyle bağlantılı olmak üzere bir bekleme odası, çalışma
odası ve tuvaletten oluşmalıdır:
a) Bekleme Odası: Bekleme odasında bir buzdolabı bulunmalıdır. Buzdolabında,
yasaklanmış maddeleri içermeyen, açılıp tekrar kapatılmamış, şişeleri veya kutuları
içinde, yaklaşık 10 litre içme suyu, 12 kutu alkolsüz ve kafeinsiz çeşitli içecekler
bulundurulmalıdır. Futbolcunun doping kontrol merkezine kendi yiyecek veya içeceğini
(alkol hariç) getirmek ve kullanmak hakkı vardır. Bu durumda, tüm sorumluluk ve
riskler futbolcunun kendine aittir.
b) Çalışma odası: İçinde bir adet masa, dört adet koltuk ya da iskemle, akan musluklu
lavabo, sabun, havlu, tuvalet kağıdı gibi tuvalet malzemeleri, kilitli dolap, çöp
kutusu, odaya komşu veya odanın içinde tuvalet bulunmalıdır.
c) Tuvalet alanı: Çalışma odasının içinde veya hemen yanında, çalışma odasına
doğrudan ve gizli erişimi olmalı ve içinde klozetli tuvalet, akan musluklu lavabo
bulunmalıdır. Örnek alımı sırasında makul mesafeden görüş sağlayan büyüklük ve
açıda ayna bulunmalıdır.

(5)

Doping kontrol odasında, müsabakadan sonraki en az üç saat süresince soğuk günler
için ısıtma, sıcak günler için serinletme tertibatı ve havalandırma bulunmalıdır.

(6)

Doping kontrol odası açıkça belirtilmeli ve tabelalarla yönlendirilmiş olmalıdır. Odanın
kapısına “DOPİNG KONTROL ODASI - GİRİLMEZ” yazısı asılmalıdır ve
mümkünse bir güvenlik görevlisi kapıda odanın güvenliğini sağlamalıdır. Doping kontrol
görevlisi güvenlik görevlileri veya stadyum görevlilerine doping kontrol istasyonuna yetkisiz
kişilerin alınmamasını sağlamak yönünde talimat verebilir.

(7)

Doping kontrolü sırasında doping kontrol odasında aşağıdaki görevlilerden başka kimse
bulunamaz:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Doping kontrolü için çağrı yapılan futbolcular,
Futbolculara eşlik eden görevli (Her takım için yalnızca bir görevli),
Doping kontrol görevlileri,
Doping kontrolünde görevli eşlikçiler,
TFF temsilcisi,
Gerekli durumlarda futbolcu ile iletişim kurabilecek bir çevirmen.
Ev sahibi kulübün doping kontrolü irtibat görevlisi

h)
(8)

Doping kontrol görevlisinin uygun gördüğü diğer kişiler.

Doping kontrol merkezinde sigara ve alkol içmek yasaktır.

MADDE – 6 – KARARLARIN UYGULANMASI VE TANINMASI
(1)

Federasyon’un itiraz hakkı saklı olmakla birlikte, Federasyon, Dünya Dopingle Mücadele
Kurallarına uyumlu olan ve Dünya Dopingle Mücadele Kodunu imzalayanlar tarafından
kendi yetkileri çerçevesinde gerçekleştirilen doping kontrol işlemleri ve yargılama sonuçları
veya diğer kesin yargı kararlarını tanımak ve uygulamakla yükümlüdür.

(2)

Federasyon, Dünya Dopingle Mücadele Kurallarını kabul etmemiş ancak, oluşturdukları
kurallar Dünya Dopingle Mücadele Kurallarıyla uyumlu olan diğer kuruluşların yukarıda
anılan benzeri kararlarını da tanır.

MADDE – 7 – KARARLARI TANIMA
(1)

Federasyon, FIFA düzenlemelerine uygun olmak kaydıyla FIFA, konfederasyonlar ve diğer
federasyonlar tarafından yapılan doping kontrollerinin sonuçlarını tanır.

(2)

Federasyon, FIFA düzenlemelerinin ihlaline ilişkin olarak FIFA veya diğer federasyonlar
tarafından alınan kararların uygulanması için gerekli tüm adımları atar.

MADDE – 8 – YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER
Bu talimatın yürürlüğe girmesi ile 28.02.2017 tarihinde yürürlüğe giren Futbolda Dopingle
Mücadele Talimatı yürürlükten kalkmıştır.
MADDE – 9 – YÜRÜRLÜK
TFF tarafından hazırlanan bu talimat Yönetim Kurulu’nun 29.08.2017 tarih ve 65 sayılı
toplantısında kabul edilmiş ve TFF’nin resmi internet sitesinde (www.tff.org) 01.09.2017 tarihinde
yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

-

