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DOPİNGLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ
Strasbourg, 16.XI.1989
Gayri resmi tercümedir
Giriş
Bu Sözleşmeyi imzalayan Avrupa Konseyi üyesi Devletler, Avrupa Kütür Sözleşmesine Taraf
Devletler ve diğer Devletler,
Avrupa Konseyinin amacının üyeleri arasında, ortak mirasları olan ülkü ve ilkelerini
gerçekleştirilmesi ve korunması ve ekonomik ve sosyal alanlarda ilerlemelerinin
kolaylaştırılması amacıyla daha sıkı bir birliğin sağlanması olduğunu göz önünde tutarak;
Sporun sağlığın korunmasında, manevi ve fizikî eğitimde ve uluslararası anlayışın
geliştirilmesinde önemli bir rol oynaması gerektiğinin bilincinde olarak;
Doping maddelerinin ve metotlarının sporcular tarafından gittikçe artan bir şekilde
kullanılmasının, sporcuların sağlığı ve sporun geleceği üzerindeki etkilerinden endişe duyarak;
Bu sorunun Olimpiyat Şart’ında, UNESCO Spor ve Fizikî Eğitim Uluslararası Şartında ve
Avrupa Konseyinin “Herkes için Spor Şartı” olarak bilinin (7&)41 sayılı Kararında mündemiç
ahlakî ilkeleri ve eğitimsel değerleri tehlikeye soktuğunu dikkate alarak;
Uluslararası spor kuruluşları tarafından benimsenmiş olan ve dopingle mücadele konusundaki
kurallar politikalar ve deklarasyonları göz önünde bulundurarak;
Spor müsabakalarında, adil oyun prensibi ışığında, usulüne uygun yöntemin sağlanması ve
sporcuların sağlığının korunması bakımından, kamu makamları ile gönüllü spor kuruluşlarının
dopingle mücadelede birbirini tamamlayıcı sorumluluğa sahip oldukları bilincini taşıyarak;
Söz konusu makam ve kuruluşların, bu amaçlarla, uygun her düzeyde işbirliği yapmaları
gerektiğini onaylayarak,
Spordan sorumlu Avrupa Bakanlarının Konferanslarında dopingle mücadele konusunda kabul
edilen kararları ve özellikle 1989’da Reykjavik’te yapılan 6. Konferansta kabul edilen 1 sayılı
kararı göz önünde bulundurarak, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin kabul etmiş olduğu,
Atletlerin Doping Kullanmasıyla ilgili (67)2 sayılı Kararı; Sporda Doping konulu R(79)8 sayılı
Tavsiye Kararını, “Spor için Avrupa Anti-doping Şartı” başlıklı R(84)19 sayılı tavsiye Kararını ve
Müsabakalardan önce Haber Vermeden Doping Kontrolü Sisteminin Yerleştirilmesi konulu
R(88)12 sayılı Tavsiye Kararını göz önünde tutarak;
UNESCO tarafından Moskova’da (1988) düzenlenen, Spor ve Fizikî Eğitimden Sorumlu Bakan
ve Yüksek Düzeyli Görevliler 2. Uluslararası Konferansında kabul edilmiş 5 sayılı tavsiye
kararını dikkate alarak;
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Yukarıda belirtilen belgelerde yer alan ahlakî değerler ve pratik önlemlerin ışığında sporda
doping kullanımının azaltılması ve sonuçta ortadan kaldırılması için daha ileri düzeyde ve güçlü
işbirliği yapmaya kararlı olarak;
Aşağıda yazılı bulunan hususlarda anlaşmışlardır:
Madde 1
Sözleşmenin Amacı
Akit Taraflar, sporda doping kullanımının azaltılması ve sonuçta ortadan kaldırılması amacıyla,
anayasalarının çizdiği sınırlar çerçevesinde, bu Sözleşme hükümlerinin uygulamaya konulması
için gerekli düzenlemeyi yapmayı üstlenirler.
Madde 2
Sözleşmenin Tanımı ve Kapsamı
1. Bu Sözleşmede kullanılan:
a. Sporda Doping" tabiri sporculara farmakolojik sınıf doping maddeleri verilmesini ve doping
metotları uygulanmasını veya bu maddeler ve metotların sporcular tarafından kullanılmasını
ifade eder.
b. “Farmakolojik Sınıf doping Maddeleri veya Doping Metotları” tabiri, aşağıdaki 2. fıkra
çerçevesinde, ilgili uluslararası spor kuruluşları tarafından yasaklanmış olan ve 11. Maddenin 1.
fıkrasının (b) bendi çerçevesinde Gözlem Grubu tarafından kabul edilmiş listelerde yer alan
doping maddelerini ve doping metotlarını ifade eder.
c. "Sporcu" tabiri düzenlenmiş spor faaliyetlerine düzenli biçimde katılan kişileri ifade eder.
2. 11. maddenin 1. fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca, farmakolojik sınıf doping maddeleri ve
doping metotlarını ihtiva eden liste Gözlem Grubu tarafından kabul edilinceye ' kadar, bu
Sözleşmeye Ek referans listesi uygulanacaktır.
Madde 3
Ülke içi eşgüdüm
1. Akit Taraflar sporda doping kullanımıyla mücadele konusuyla ilgili devlet daireleri ve diğer
kamu kuruluşlarının politikaları ve faaliyetlerinde eşgüdüm sağlayacaklardır.
2. Akit taraflar, bu Sözleşmenin bazı hükümlerinin uygulanmasında, gerektiği haller de resmî
veya Hükümet dışı bir spor makamını veya bir spor kuruluşunu yetkili kılmak suretiyle, bu
Sözleşmenin uygulanmasını ve özellikle 7. Maddede yer verilmiş şartların yerine getirilmesini
gözeteceklerdir.
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Madde 4
Yasaklanmış doping maddeleri ve metotlarının temini ve kullanımını sınırlayıcı tedbirler
1. Akit Taraflar, yasaklanmış doping maddeleri ve metotlarının ve özellikle anabolik steroidlerin
teminini ve kullanımını sınırlamak üzere (bunların el değiştirmesinin elde edilmesinin, ithalinin,
dağıtımının ve satışının kontrol edilmesine imkân veren hükümler ve dahil olmak suretiyle)
gerekli mevzuatı, kuralları ve idarî önlemleri sağlayacaklardır.
2. Bu amaçla, Akit Taraflar veya ilgili Hükümet dışı kuruluşlar, spor kuruluşlarına yardımda
bulunmadan önce bunların dopingle mücadele mevzuatını etkili biçimde uygulayıp
uygulamadıklarını bir kıstas olarak bulunduracaklardır.
3. Ayrıca Akit Taraflar,
a. Spor kuruluşlarının yapılacak doping kontrolü ve tahlili, doğrudan verilecek subvansiyonlar
veya karşılıksız yardımlarla veya bu kuruluşlara verecekleri genel subvansiyonlar veya
karşılıksız yardımlarda doping kontrol ve analiz çalışmalarının getireceği masrafları göz önünde
bulundurmak suretiyle destekleyeceklerdir.
b. Doping kullanmaları nedeniyle spor yapmaları geçici bir süre yasaklanmış olan sporculara, bu
yasak süresi içerisinde, eğitim amaçlarıyla, kamu fonlarından yardımda bulunulmaması için
gerekli önlemleri alacaklardır.
c. Uluslararası alanda yetkili spor kuruluşlarınca istenen doping kontrollerinin spor kuruluşları
tarafından müsabakalar sırasında veya dışında, yapılmasını teşvik edecekler ve gerekirse
kolaylaştıracaklardır.
d. Spor kuruluşları tarafından, bunların üyelerinin diğer ülkelerde yetkili doping kontrol kurulları
tarafından muayene edilmesine izin verecek anlaşmaların müzakeresini teşvik edecekler ve
kolaylık göstereceklerdir.
4. Akit Taraflar, bu Sözleşmenin ilgili hükümleriyle uyumlu olduğu sürece, sorumluluk
kendilerine ait olmak üzere dopingle mücadele kuralları tespit etme ve doping kontrolleri
düzenleme hakkını mahfuz tutarlar.
Madde 5
Laboratuarlar
1. Her Akit Taraf,
a Ya, uluslararası alanda ilgili spor kuruluşlarınca benimsenmiş ve 11 . maddenin 1.
paragrafının (b) bendi çerçevesinde Gözlem Grubu tarafından onaylanmış ölçütlere uygun
olarak, ülkelerinde, resmen tanınabilecek nitelikte bir veya birden fazla doping. kontrol
laboratuarı kurmayı veya kurulmasına yardımcı olmayı, veya
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b. spor kuruluşlarına başka bir Tarafın topraklarında böyle bir laboratuara ulaşmaları için
yardımcı olmayı taahhüt ederler.
2. Bu Laboratuarlar,
a İstihdam ve mesleki eğitim, nitelikli personel yetiştirilmesi ve bunların mesleki eğitimi.
b.
Çeşitli maddelerin insan vücudundaki etkileri ve bunların atletik performans üzerindeki
sonuçları hakkında daha iyi fikir edinebilmek için analitik, biyokimya, farmakoloji ve sporda
kullanılan veya kullanılması düşünülen doping maddeleri ve metotları üzerinde uygun araştırma
ve geliştirme programları uygulanması, ve
c.
Araştırma sonucu elde edilen yeni verilerin derhal dağıtılması ve yayınlanması
hususlarında teşvik edileceklerdir.
Madde 6
Eğitim
1. Akit Taraflar, gerekirse ilgili spor kuruluşları ve basınla yayın organlarıyla işbirliği yaparak,
dopingin insan sağlığına tehlikesini ve sporda gözetilmesi gereken ahlaki değerlere vereceği
zararı vurgulayan eğitim programları ve bilgilendirme kampanyaları geliştirecekler ve
uygulayacaklardır. Söz konusu kampanya ve programlar okul çağındaki gençlik ve spor
kulüplerinin yanı sıra ebeveynlere, yetişkin sporculara, spor yetkililerine, antrenörlere ve
eğitimcilere de yönelik olacaktır. Tıpla uğraşanlara yönelik olan eğitim programları tıpta ahlakî
değerlere saygı gösterilmesi gereğini vurgulayacaktır.
2. Akit Taraflar, ilgili bölgesel, ulusal ve uluslararası spor kuruluşlarının işbirliğiyle, insanî
değerlere saygı temeli üzerine kurulu, bilimsel nitelikte psikolojik ve psikolojik eğitim programları
geliştirilmesi için araştırma yapılmasını teşvik edeceklerdir.
Madde 7
Spor kuruluşlarıyla, alınan önlemler üzerinde işbirliği
1. Akit Taraflar spor kurutuşlarını ve onların aracılığıyla uluslararası spor kuruluşlarını, sporda
doping kullanımının önlenmesi için kendi yetki alanları içerisinde gerekli tüm önlemleri almaya
ve uygulamaya teşvik edeceklerdir.
2. Bu amaçla, spor kuruluşları, karşılıklı haklarını, yükümlülüklerini ve görevlerini açıkça
belirlemeleri ve uyumlaştırmaları, bu uyum sağlama faaliyetlerini özellikle aşağıdaki hususlarda
gerçekleştirmeleri için teşvik edileceklerdir.
a. uluslararası alanda ilgili spor kuruluşlarınca benimsenmiş kurallar üzerine geliştirilmiş,
dopingle mücadele kuralları,
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b. uluslararası alanda ilgili spor kuruluşlarınca benimsenmiş listeler üzerine geliştirilmiş yasak
farmakolojik doping maddeleri ve doping metotları listeleri,
c. doping kontrol usulleri,
d. uluslararası düzeyde kabul edilen adil ilkeleri uygulayarak ve şüphe edilen sporcuların temel
haklarına saygı göstererek saptanacak disiplin usulleri; ki bu ilkeler şu hususları kapsayacaktır,
i. Rapor veren organ ile disiplin organının birbirinden ayrı olması,
ii. suçlanan kişilerin, adil muhakeme ve yardım alma veya temsil edilme hakkına sahip olmaları,
iii. Verilen kararın temyizine imkân sağlayan açık ve kesin hükümler bulunması,
e. Sporcuların dopingle mücadele kurallarını ihlalinde müdahil olan yetkililer, doktorlar,
veterinerler, antrenörler, fizyoterapistler ve diğer kişiler için etkili cezalara ilişkin usuller,
f. aynı ülkede veya diğer ülkelerde bulunan spor kuruluşları tarafından uygulanan spordan
geçici süre men ve diğer cezaları karşılıklı olarak tanıyan usuller.
3. Ayrıca, Akit Taraflar, spor kuruluşlarını,
a. Karşılaşmalar dışında da uygun bir zamanda, önceden haber vererek veya vermeksizin, etkili
biçimde doping kontrolleri yapmaya teşvik edecekler, bu kontroller bütün sporcular için adil
şekilde ve uygun görülürse muayeneye ve yeniden muayeneye tabi tutulacak kişilerin
gelişigüzel seçilmesi yoluyla yapılacaktır.
b. Diğer ülkelerin spor kuruluşlarıyla, yurtdışında bulunan sporcularının bulundukları ülkede
yetkili doping kontrol kurulları tarafından test edilmelerine imkân veren anlaşmaları müzakere
etmelerini destekleyeceklerdir.
c. Antidoping ölçütlerini de dikkate alarak spor karşılaşmalarına katılmaya ilişkin yeterlilik
kurallarını açıkça belirlemeleri ve bunların uyumlaştırmalarını teşvik edeceklerdir.
d. Sporcuların, uluslararası spor kuruluşlarının dopingle mücadele çalışmalarına aktif biçimde
katılmalarını teşvik edeceklerdir.
e. Spor karşılaşmaları sırasında veya dışında, 5. Maddede öngörülen laboratuarlardaki doping
analiz imkânlarının tam ve etkili biçimde kutlanılmasını teşvik edeceklerdir.
f. Spor yapmaya elverişli her yaşta sporcuyu korumak amacıyla her spor için gerekli bilimsel
eğitim yöntemlerini araştırmalarını teşvik edeceklerdir.
Madde 8
Uluslararası işbirliği
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l. Akit Taraflar bu Sözleşmenin kapsadığı konularda yakın işbirliği geliştirecekler ve aynı şekilde
spor kuruluşları arasında benzer işbirliğini teşvik edeceklerdir.
2.

Akit Taraflar;

a.
Spor kuruluşlarını, bağlı oldukları bütün ilgili uluslararası spor kuruluşlarının
faaliyetleri çerçevesinde tasdikli bir negatif doping kontrol raporu mevcut olmadığı takdirde
bölge ve dünya rekorlarının kayda geçirilmemesi hususu da dahil olmak üzere, bu Sözleşmenin
hükümlerinin uygulamasını daha da geliştirecek bir şekilde hareket etmeye teşviki,
b.
5. Madde çerçevesinde kurulmuş bulunan doping kontrol laboratuarları personeli
arasında işbirliği geliştirmeye teşviki,
c.
4.Maddenin 1. fıkrasında belirtilen amaçlar doğrultusunda, ilgili şubeleri, makamları
ve kuruluşları arasında ve uluslararası düzeyde ikili ve çok taraflı işbirliğini başlatma
yükümlülüğünü üstlenirler.
3. 5. Madde uyarınca laboratuarlar açmış olan veya halihazırda işleyen laboratuarları bulunan
Akit Taraflar, diğer Akit Tarafların kendi laboratuarlarını kurabilmeleri için gerekli deneyim,
uzmanlık ve teknikleri elde etmelerine yardımcı olacaklardır.
Madde 9
Bilgi verme
Her Akit Taraf, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine, Avrupa Konseyinin resmî dillerinden birini
kullanmak suretiyle, bu Sözleşmenin hükümlerine uyulması amacıyla aldığı yasal ve diğer
önlemler hakkında gerekli bilgiyi verir.
Madde 10
Gözlem Grubu
1. Bu Sözleşmenin uygulanmasını izlemek üzere bir Gözlem Grubu kurulacaktır.
2. Herhangi bir Akit Taraf Gözlem Grubunda bir veya birden fazla sayıda delege ile temsil
edilebilir. Her Akit Taraf bir oy hakkına sahip olacaktır.
3.
14. Maddenin 1. paragrafında belirtilen bu Sözleşmeye taraf olmayan her hangi bir
devlet Gözlem Grubunda bir gözlemci ile temsil edilebilir.
4. Gözlem Grubu bu Sözleşmeye taraf olmayan ve Avrupa Konseyi üyesi bulunmayan herhangi
bir Devleti ve herhangi bir spor veya profesyonel kuruluşunu, bir veya birden fazla toplantısına
gözlemci göndermeye oybirliği ile davet edebilir.
5. Gözlem Grubu Avrupa Konseyi Genel Sekreterinin çağrısı üzerine toplanacaktır. Gözlem
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Grubu ilk toplantısını mümkün olan en kısa süre içerisinde ve her halükarda Sözleşmenin
yürürlüğe girmesini takiben bir yıl içinde yapacaktır. Grup, bilahare, gerekli görüldüğü
zamanlarda Âktı Taraflardan birinin veya Genel Sekreterin çağrısı üzerine toplanacaktır.
6. Akit Taraflardan çoğunluğun temsili, Gözlem Grubunun toplanabilmesi için gerekli nisabı
oluşturacaktır.
7. Gözlem Grubu toplantılarını kamuoyuna kapalı olarak yapacaktır.
8. Gözlem Grubu, bu Sözleşmenin hükümlerine bağlı olarak, kendi iç Tüzüğünü hazırlayacak
ve oybirliğiyle kabul edecektir.
Madde 11
1. Gözlem Grubu bu Sözleşmenin uygulanmasını gözetleyecektir. Grup özellikle;
a.
Bu Sözleşmenin hükümlerini devamlı olarak gözden geçirerek değişiklik
yapılıp, yapılmamasına gerek olup olmadığını inceleyecektir,
b.
2.Maddenin 1. ve 2. fıkraları uyarınca belirtilen, ilgili uluslararası spor
kuruluşlarınca yasaklanmış farmakolojik doping maddeleri ve metotları listeleri ve bunlarda
yapılacak değişiklikleri; 5. Maddenin 1. fıkrasının (a) fıkrası uyarınca doping kontrol
laboratuarlarına yetki verilmesi konusunda ilgili spor kuruluşlarınca kabul edilmiş olan ölçütleri
ve bunlarda yapılacak değişiklikleri ve ilgili kararların yürürlüğe giriş tarihlerinin tespitini
onaylamakla yetkili olacaktır,
c. İlgili spor kuruluşlarıyla danışmalarda bulunacaktır,
d. Bu Sözleşmenin amaçlarının gerçekleşmesi bakımından alınabilecek önlemlere dair Akit
Taraflara tavsiyelerde bulunacaktır,
e. Kamuoyunun ve ilgili uluslararası kuruluşların, Sözleşme tavsiyede
bulunacaktır,çerçevesinde yapılan faaliyetler hakkında bilgi sahibi kılınmaları için alınması
gerekli önlemleri hakkında
f. Avrupa Konseyi üyesi olmayan Devletlerin Sözleşmeye katılmaya davet edilmeleri hususunda
Bakanlar komitesine tavsiyelerde bulunacaktır,
g. her türlü öneride bulunabilecektir. Bu Sözleşmenin daha etkili bir şekilde uygulanabilmesi için
2. Gözlem Grubu, görevlerini yerine getirebilmek için, uzmanlar grubu toplantıları
düzenleyebilecektir.
Madde 12
Gözlem Grubu, her toplantısından sonra, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesine, çalışmalrın ve

7 / 16

DOPİNGLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ

Çarşamba, 12 Ocak 2005 16:19 - Son Güncelleme Çarşamba, 12 Ocak 2005 16:19

Sözleşmenin işleyişi hakkında bir rapor verecektir.
Madde 13
Sözleşmenin Maddelerinde Değişiklik Yapılması
1. Akit Taraflardan herbiri, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi veya Gözlem Grubu bu
Sözleşmenin maddelerinde degişiklik önerilebilir.
2. Verilen her değişiklik önerisi, Gcnel şekreter tarafından, 14. Maddede belinilen Devletlere
ve 16. Maddenin hükümleri uyarınca Sözleşmeye katılmış olan veya katılmaya davet dilen
Devletlere iletilir.
3.
Akit Taraflardan biri veya Bakanlar Komitesi tarafından yapılan herhangi bir değişiklik
önerisi, Gözlem Grubunun bu öneriyi görüşmek üzere yapacağı toplantıdan en az 2 ay önce
Gruba iletilir. Gözlem Grubu, gerekli görürse ilgili spor kuruluşlarıyla da istişare edilerek,
degişiklik önerisi üzerinde benimseyecegi görüşü Bakanlar Komitesine sunacaktır.
4.
Bakanlar Komitesi degişiklik önerisi Gözlem Grubunun görüşü ile birlikte inceler ve uygun
görürse degişikliği kabul eder.
5.
Bu Maddenin 4 üncü fıkrası uyarınca, Bakanlar Komitesi tarafından kabul edilmiş olan
herhangi bir degişiklik metni Akit Tarafların kabulüne sunulur.
6. Bu Maddenin 4. fıkrası uyarınca kabul edilmiş olan herhangi bir degişiklik, bütün Akit
Tarafların kabulünün Genel Sekretere bildirilmesinden sonra geçecek bir aylık süreyi takip eden
ayn ilk günü yürürlüge girecektir.
Nihai hükümler
Madde 14
1. Bu Sözleşme Avrupa Konseyi üyesi Devletlerin, Avrupa Kültür Sözleşmesine taraf olan diğer
Devletlerin ve Sözleşmenin hazırlık çalışmalarına katılmış olan, Avrupa Konseyi üyesi
bulunmayan Devletlerin imzasına açık olacaktır. Bu devletler, Sözleşmeyi,
a.

Onay, kabu! vcya uygun bulma şartına bağlı olmaksızın veya,

b.

Onay, kabul veya uygun bulma şartına bağlı olarak imza edebilirler.

2. Onay, kabul veya tasvip belgeleri Genel Sekretere tevdi edilir.
Madde 15
1. Sözleşme, Dördü Avrupa Konseyi üyesi olmak üzere Beş devletin, 14. Madde hükmüne
uygun olarak Sözleşmeye bağlı olma niyetlerini beyan etmelerini müteakiben geçecek bir aylık
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süreyi takip eden ayın ilk günü yürürlüğe girer.
2. Yürürlüğe girdikten sonra bağlı olma niyetini beyan eden herhangi bir imzacı Devlet
bakımından Sözleşme, imzalandığı veya onay, kabul veya tasvip belgelerinin verildiği tarihten
sonra geçecek bir aylık süreyi takip eden ayın ilk günü yürürlüğe girer.
Madde 16
1. Bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Akit
Taraflarla istişarelerde bulunduktan sonra, Avrupa Konseyi Statüsünün (20.d) maddesinde
öngörülen çoğunluk ve Komitede bulunan Akit Taraf temsilcilerinin oybirliğiyle alınacak bir
kararla, Avrupa Konseyi üyesi olmayan bir Devleti Sözleşmeye katılmaya davet edebilir.
2. Sözleşme, bu şekilde katılan Devlet bakımından, katılma belgesinin Genel şekretere tevdi
edildigi tarihi müteakiben geçecek bir aylık süreyi izleyen ayın ilk günü yürürlüğe girer.
Madde 17
1. Her Akit Taraf imza sırasında veya onay, kabul, tasvip veya katılma belgesinin
tevdiisırasında Sözleşmenin uygulanacağı toprak veya toprakları belirleyebilir.
2. Herhangi bir Akit Taraf, daha sonraki herhangi bir tarihte, Gcnel Sekretere yapılacak bir
beyan ile, Sözleşmenin uygulanmasını öteki herhangi bir toprağa da teşmil edebilir. Sözleşme,
sözkonusu toprak bakımından Genel Sekreterin yukarıda belirtilen nitelikteki beyanı aldığı tarihi
müteakiben geçecek bir aylık silreyi izleyen ayın ilk günü yürürlüge girer.
3. Yukarıdaki iki fıkra çerçevesinde herhangi bir toprak için daha önce yapılmış olan bir beyan,
Genel şekretere gönderilecek bir beyan ile geri çekilebilir. Geri çekme, bildirimin Genel
Sekretere ulaştıgı tarihi müteakip geçecek altı aylık süreyi izleyen ayın ilk günü yürürlüğe girer.
Madde 18
1. Herhangi bir Akit Taraf, Genel Sekretere yapacağı bir bildirimle istediği zaman Sözleşmeyi
feshedebilir.
2. Fesih, bildirimin Genel Sekretere ulaştığı tarihi müteakip geçecek altı aylık süreyi izleyen
ayın ilk günü yürlüğe girer.
Madde19
Genel Sekreter Akit Taıaflaıa, Avrupa Koneryi üyesi diğer Deletlere, Avrupa Kültür
Sözleşmesine taraf diğer Devletlere,
Sözleşmenin hazırlık çalışmalarına katılmış Konery üyesi olmayan Devletlere ve Sözleşmeye
katılmış veya katılmaya davet edilmiş herhangi bir Devlete:
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a.

14. Madde uyarınca SözJeşmeyi imzalayan Devletleri,

b.
14 ve 16. Maddeler uyarınca onay, kabul, tasvip veya katılma belgelerini tevdi eden
Devletleri,
c.

15 ve 16. Maddeler uyarınca Sözlezmenin yürürlüğe girdiği tarihi,

d.

9.Madde hükümleri uyarınca verilen her türlü bilgiyi,

e.

12.Madde hükümleri uyarınca hazırlanan her türlü raporu,

f.
Her degişiklik önerisini veya 13.Madde uyarınca kabul edilmiş her değişikliği ve bu
değişikliğin yürürlüğe giriş tarihini,
g.

17. Madde hükümleri uyarınca yapılan her türlü beyanı,

h.
18 . Madde hükümleri uyarınca yapılan ber türlü bildirimi ve çekilmenin geçerli
olacağı tarihi,
i.
Sözleşme ile ilgili olarak yapılan herhangi bir işlem, bildirim veya yazışmayı
bildirmekle mükelleftir.
Usulüne göre yetkili kılınmış, aşağıda imzaları bulunan temsilciler bu Sözleşmeyi
imzalamışlardır.
Avrupa konseyi arşivlerinde saklanacak her iki metin de aynı derecede geçerli olmak üzere
İngilizce ve Fransızca dillerinde 16 Kasım 1989 tarihinde Strasbourg'da imzalanmış olup
onaylanmış kopyalar Avrupa Konseyi Genel Sekreteri tarafından her bir üye devlete, bu
Sözleşmenin hazırlanmasına iştirak eden üye olmayan devletlere ve bu Sözleşmeyi onaylamak
üzere davet edilmiş olan herhangi bir devlete gönderilecektir.
EK1
Farmakolojik sınıf doping maddeleri ve doping metotları referans listesi
I. Yasaklanmış madde sınıfları:
A. Stimülanlar
B. Narkotikler
C. Anabolik steroidler
D. Beta Blokerler
E. Diuretikler
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F Peptide hormonları ve benzerleri
II. Yasaklanan metotlar
A. Kan dopingi
B Farmakolojik, kimyasal ve fiziksel uygulama
III. Belirli sınırlamalara tabi ilaç sınıfları
A. Alkol
B. Marijuana
C.

Kısmî anestesikler
D.

E.

Corticosteroidler
Beta-Bloklayıcılar

I. Yasaklanmış madde sınıfları:
A. Stimülanlar
B. Narkotikler
C. Anabolik steroidler
D. Diuretikler
E. Peptide hormonları ve benzerleri
A. Stimülanlar
A sınıfına dahil yasaklanmış maddeler arasında aşağıdaki örnekler bulunmaktadır:
Amineptine, amifenazole, amphetamine, bromantan, caffeine*, cocaine, ephedrine,
fencamfamine, mesocarb, pentylentetrazol, pipradol, salbutamol**, salmeterol**, terbutaline**,
ve bunlarla ilgili maddeler.
* Kafein için tanımlama, idrarda kafein konsantrasyonunun pozitif sonuç vermesine bağlıdır.
İdrardaki yoğunluk mililitrede 12 micro-gramı aşamaz.
** Sadece inhaler ile kullanılabilir ve müsabakadan önce mutlaka ilgili tıbbi makama yazılı olarak
beyan edilmelidir.
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Not: Bütün imidazole preparatları belirgin yerlerde kullanılabilir; örneğin, oxymetazoline.
Vasoconstrictorlar (örneğin adrenaline) lokal anasthetic maddelerle verilebilir. Belirgin
phenylphrine preparatlara (Nasal veya ophtalmolojik) izin verilir.
B. Narkotikler
(B) sınıfında yasak edilen maddeler arasında aşğıdaki örnekler vardır:
dextromoramide, diamorphine (eroin), methadone, morphine, pentazocine, pethidine ve ilgili
maddeler.
Not: codeine, dextromethorphan, dextropopoxyphen, dihydrocodeine, diphenoxylate,
thylmorphine, pholcodine ve proxyphene’ izin vardır.
C. Anabolic Maddeler
Anabolic sınıf aşağıdakileri içerir:
1)

anabolic andrejenik streoidler ve

2)

beta-2 agonistler.

(C) sınıfında yasaklanmış maddeler arasında aşağıdaki örnekler vardır:
1.

Anabolic androjenik stroidler

Clostebol, dehyroepiandrosterone (DHEA), fluoxymesterone, metandienone, metonolone,
nandrolone, oxandorolone, stanozolol, tetosterone, ve ilgili maddeler.
2.

Beta-2 agonistler

Sistematik olarak uygulandığında beta-2 agonistler güçlü anabolik etki yaratırlar.
Clenbuterol, feneterol, salbutamol, salmeterol, terbutaline ve ilgili maddeler.
D. Diuritikler
(D) sınıfında yasaklanmış maddeler arasında aşağıdaki örnekler vardır:
acetazolamide, bumetanide, chlorthalidone, ethacrynic acid, furosemide,hydro-chlorothiazide,
mannitol*, mersalyl, spironolactone, triamterene, and ilgili maddeler.
* damar içine enjeksiyonu yasaktır.
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E. Peptide and glycoprotein hormonları and benzerleri
(E)sınıfında yasaklanmış maddelerin örnekleri::
1 . Chorionic Gonadotrophin (hCG - human chorionic gonadotrophin) ;
2. Corticotrophin (ACTH) ;
3. Growth hormone (hGH - somatotrophin);
Yukarıdaki maddelerin bütün türevleri yasaktır.
4. Erythropoietin (EPO)

II. Yasaklanmış yöntemler
Aşağıdaki yöntemler yasaklanmıştır. :
Kan dopingi
Kan dopingi, kan, kırmızı kan hücreleri ve bunlarla ilgili kan ürünlerinin atlete verilmesidir. Bu
yöntemden önce atletten kan alınabilir ve atlet azalmış kan ile antremana devam etmek zorunda
kalır.
Farmasötik, kimyasa ve fizikî manüpilasyon:
Farmasötik, kimyasa ve fizikî manüpilasyon, doping kontrollarında kullanılan idrar örneklerinin
geçerliğini ve doğruluğunu değiştiren veya değiştirmesi beklenen madde ve yöntemlerin
kullanılmasıdır. Daha başkaları da olabileceği gibi bunlar arasında, katerizasyon, idrar
değiştirilmesi ve/veya böbrek faaliyetlerine karışmak, kısıtlamak ve böbrek ifrazatını probenecid
and ve benzer bileşimle azaltmak ve testosterone epitestosterone ölçümlerini, sepitestosterone
uygulaması veya bromantan verilmesi suretile değiştirmek.
Yasak madde veya yöntemlerin başarılı olup olmaması önemli değildir. İhlalin vaki olması için
söz konusu madde veya yöntemlerin kullanılmış olması veya buna teşebbüs edilmesi yeterlidir.
III. Belirli kısıtlamalara tabi madde sınıfları
A. Alkol
Uluslararası Spor Federasyonları ve sorumlu makamlarla mutabık kalınarak ethanol testleri
yapılabilir. Sonuçlar zorlayıcı tedbirlere neden olabilir.
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B. Marijuana
Uluslararası Spor Federasyonları ve sorumlu makamlarla mutabık kalınarak cannbinoidler
(örneğin: Marijuana, esrar) testleri yapılabilir. Sonuçlar zorlayıcı tedbirlere neden olabilir.
C. Lokal anastezi
Lokal anasteji için aşağıdaki enejsiyonlara izin verilir:
a) bupivacaine, lidocaine, mepivacaine, procaine, etc. Kullanılabilir fakat cocaine kullanılamaz.
Vasoconstrikör maddeler (örneğin . adrenaline) local anastetiklerle birlikte kullanılabilir.
b) sadece lokal or intra-artiküler enjeksionlar yapılabilir..
c) sadece tıbben caiz görüldüğü (teşhis tafsilatı dahil) doz ve veriliş şekli müsabakadan önce
veya müsabaka sırasında verilmiş ise bunu takiben derhal yetkili tıbbi mercie sunulacaktır.

D. Corticosteroidler
Aşağıdakiler hariç Corticosteroillerin kullanılması yasaktır:
a) Yerel kullanım (aural, dermatolojik and ophtalmolojik) yalnız rektal hariç
b) inhalasyon ile;
c) intra-artiküler veya lokal enjeksiyon.
Corticostreoidlere local ve intra-artiküler enjeksiyon veya inhalasyon suretile vermek isteyen
ekip müsabakadan önce ilgili tıbbi makama yazılı olarak ihbarda bulunmalıdır.
E. Beta-bloklayıcılar
Beta-blokyacıların bazı örnekleri şunlardır:
Acebutolol, alprenolol, atenolol, labetalol, metoprolol, nadolol, oxprenolol, pro- pranolol, sotalol
ve benzer maddeler..
Spor Federasyonlarının kurallarına uygun biçimde, bazı sopr olayarında, sorumlu makamların
takdirine bağlı olarak testler yapılabilecektir.
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Yasaklanmış maddelerin örnek listesi:
Dikkat : Bu liste yasaklanmış maddelerin tamamını ihtiva etmemektedir. Bu listede görülmeyen
pek çok madde “benzer maddeler” kapsamında olarak yasaklanmıştır.
Stimulantlar
Amineptine, amfepramone, amiphenazole, amphetamine, bromantan caffeine, cathine, cocaine,
cropropamide, crotethamide ephedrine, etamivan, etilamphe- tamine, etilefrine, fencamfamine,
fenetylline, fenfluramine, heptaminol, methyl- endioxyamphetamine, mefenorex, mephentermine
mesocarb methampheta- mine, methoxyphenamine, methylephedrine, methylphenidate
nikethamide, norfenfluramine,parahydroxyamphetamine, pemoline, pentylentetrazol, phendimetrazine, phentermine, phenylpropanolamine pholedrine, pipradol, prolin- tane,
propylhexedrine, pseudoephedrine, salbutamol, salmeterol, strychnine, terbutaline,
Narkotikler
Dextromoramide, diamorphine (heroin), hydrocodone, methadone, morphine, pentazocine,
pethidine.
Anabolik ajanlar
Boldenone, clenbuterol, clostebol, danazol, dehydrochlormethyltestosterone,
dehydroepiandrosterone (DHEA), dihydrotestosterone, drostanolone, fenoterol,
fluoxymesterone, formebolone, mesterolone, metandienone, metenolone, methandriol,
methyltestosterone, mibolerone, nandrolone, norethandrolone, oxandrolone, oxymesterone,
oxymetholone, salbutamol, salmeterol, stanozolol, terbutaline, testosterone, trenbolone,
Diuretikler
Acetazolamide, bendroflumethiazide, bumetanide, canrenone, chlortalidone, ethacrynic acid,
furosemide, hydrochlorothiazide, indapamide, mersalyl, spiro- nolactone, triamterene,
Maskeleme ajanları
Bromantan, epitestosterone, probenecid,
Peptide hormonlar
ACTH, erythropoietin (EPO), hCG, hGH,
Beta blocklayıcılar
Acebutolol, alprenolol, atenolol, betaxolol, bisoprolol, bunolol, labetalol, metoprolol, nadodol,
oxprenolol, propranolol, sotalol.
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