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DOPİNG KONTROLÜ 
 Doping kontrolü, dürüst bir yarışma için sporcuların haklarını korumak 

ve ilaçsız amatör ve profesyonel sporun yaygınlığını sağlamaya yardımcı 

olmak için yapılmaktadır. Doping kontrolü; sporcuların seçimi, idrar 

numunelerinin toplanması, analizi ve sonuçların yorumlanması 

işlemlerini içermektedir. 

 Doping Kontrolü İçin Sporcu Seçimi Ne Zaman Yapılır? 

 Yarışmalarda veya çalışma kamplarında yapılır. Yarışma dışı doping 

numunesi alım işlemi, yıl boyunca herhangi bir zamanda önceden 

yapılan bir uyarı sonucunda veya hiç haber vermeksizin yapılır. 

 Önceden programlanmış doping numunesi alım işlemleri, ‘ilan edilmiş’ 

doping kontrolü olarak sınıflandırılır. Sporcular doping kontrolü için 

genel olarak aldıkları derecelere göre veya ilgili kurulların oluşturduğu 

bir protokol sonucunda seçilmektedir. Seçilen sporcuya yarışma sonunda 

verilen çağrı formu ilgili kişi tarafından imzalanıp onunla Doping 

Kontrol İstasyonuna kadar birlikte gelmesi istenir. Bunun yapılmaması, 

bir reddetme olarak rapor edilir ve bu davranış dopingle ilgili bir suçtur.  



Yarışma dışı doping kontrolü için sporcular, sene boyunca 

herhangi bir zamanda seçilebilirler. Önceden programlanmamış 

doping numunesi alım işlemlerinde; Bağımsız Doping Kontrol 

Görevlileri sporcuyu arayarak 36 saat içerisinde bir doping 

kontrol istasyonunda bulunmasını isteyebileceği gibi sporcunun 

çalışma veya yarışma bölgesine de giderek kendisine duyuru 

formunu verebilir.   

 
 Doping Kontrol İstasyonunda neler olur? 

1. Kayıt: Görevli, sporcunun kimlik bilgileriyle birlikte son 10 gün 
içinde kullandığı ilaçları, özel besin ve bitkisel ürünleri ilgili forma 
kaydeder. Sporcunun aldığı tüm ilaçları bildirmesi kendisi için 
yararlıdır. Burada bildirilecek ilaçlar, ceza durumunda hafifletici 
sebepler olabilir. 

2. Toplama kaplarının seçimi: İdrar numunesi vermeye hazır 
olduğunda , sporcudan istasyonda bulunan toplama kaplarından bir 
tanesini seçmesi istenir. 

3. İdrar numunesinin verilmesi: Sporcudan, bir görevlinin yakın 
gözetiminde seçilen kap içerisine en az 100 ml olmak üzere idrar 
vermesi istenir. Bu sırada sporcunun diz altından göğüs üstüne kadar 
soyunması gerekir. 



 

4. Saklama Kaplarının Seçimi: Sporcudan verilen idrar numunesini      

 koymak  için 2 tane saklama kabını seçmesi istenir. 

5.   İdrar Numunelerinin Bölünmesi: İdrar numunesi, “A” ve “B” 

şişelerine sporcu tarafından yerleştirildikten sonra şişelerin ağzı görevli 

 tarafından kapatılıp özel şekilde mühürlenir. Eğer numune miktarı az ise 

“A” şişesine en az 50 ml. olacak şekilde idrar konulmalıdır. 

6.   pH ve Yoğunluk Kontrolü: İdrar toplama kabında kalan idrarın pH 

 değeri ve yoğunluğu görevli tarafından kontrol edilip sonuçlar  kaydedilir. 

7. Kod Numarasının Yazılması: Görevli numunelere ait kod numaralarını 

2 ayrı etiket üzerine yazar ve etiketleri ait olduğu şişe ve kaplar üzerine 

yapıştırır. Kod numaraları daha sonra ilgili formlara da işlenir. 

8. İdrar Numunelerinin Ambalajlanması: Görevli, idrar numunelerini 

taşıyan “A” ve “B” şişelerinin ağızlarını özel olarak kapatıp, şişeleri ait 

oldukları kaplar içine ayrı ayrı yerleştirir. Özel bir kilit ile kilitlendikten 

sonra kilit numaraları ilgili formlara işlenir. 

9. İmza Atma: Sporcudan, bütün işlemler tamamlandıktan sonra doping 

numunesi alım işlemlerinin kurallara uygun olarak yapıldığını belirtmek 

için doping kontrol formunun ilgili yerini imzalaması istenir.  

10. Sporcuya Ait Kopyanın Alınması: İmzalanan doping kontrol 

formunun bir kopyası sporcuya verilir. İşlemleri tamamlanan sporcu 

istasyonu terk eder.     

 

 



YASAKLI, KISITLI İZİNLİ MADDELER VE 

YÖNTEMLERİ 

 Bu bölümde IOC tıp komisyonu tarafından bildirilen 

yasaklı, kısıtlı izinli maddeler ve yöntemler hakkında kısaca 

bilgi verilecektir. Yılda 2 kez toplanan IOC tıp komisyonu bu 

listeleri gözden geçirmekte ve gerekli değişiklikleri 

yapmaktadır.  
 Yasaklı Madde Şu Şekilde Sınıflandırılır. 

 1. Uyarıcılar (stimulanlar) 

 2. Narkotik Analjezikler (morfin v.b.) 

 3. Anabolik Ajanlar (testosteron v.b.) 

 4. Diüretikler (furosemid v.b.) 

 5. Peptid Hormonlar Ve Benzerleri 

 6. B. Blokerler  



 IOC tarafından bildirilen yasaklı yöntemler 2 ana gurup 

altında toplanır. 

1. Kan Dopingi 

2. İdrarın farmakolojik, kimyasal ve fiziksel olarak işlem 

görmesi 

IOC tarafından bildirilen ve sporcular tarafından kullanımı 

kısıtlı maddeler 5 ana gurup altında toplanır: 

1. Alkol 

2. Marihuana  

3. Lokal anestezikler 

4. Kortiko steroidler 

5. Beta - blokörler 

 
 Yarışmalarda alınan idrar 

numuneleri IOC tarafından 
bildirilen bütün yasaklı 
maddeler daha önceki 
sayfalarda belirtilen tüm sınıflar 
ve yöntemler açısından 
incelenir. Yarışma dışı alınan 
numunelerde bütün guruplar 
yerine yandaki gurupların 
analizi yapılır. 

 Anabolik ajanlar 

 Bazı peptid hormonlar ve 
benzerleri 

 Diüretikler ve böbrek 
fonksiyonunu artırıcı 
maddeler 

 Ancak gerekli durumlarda ise 
tüm guruplar analiz edilebilir. 

 



1. UYARICILAR 

Aktiviteyi artıran ve yorgunluk hissini 

azaltan maddelere uyarıcı denir. 
 Bu tip maddeler, sporcunun 

performansının artmasına neden 
olan psikolojik ve fiziksel uyarı 
sağlar.  

 Uyarıcıların, sinirlilik, kalp atışını 
hızlandırması, kan basıncının 
yükseltmesi, su kaybı ve dolaşım 
bozukluklarına neden olması gibi 
bazı yan etkileri bulunmaktadır. 

 Uyarıcı kullanmanın fiziksel 
göstergeleri olarak göz bebeğinin 
büyümesi, terlemenin artması, 
sinirlilik, saldırganlık, elde 
titremeler, kilo kaybı, hızlı kalp 
atışı ve yüksek kan basıncı 
verilebilir.  



 Kafein, yasaklı bir madde 
midir? 

 Kafein., gösterdiği uyarıcı 
etki nedeniyle IOC 
tarafından yasaklı madde 
olarak kabul edilmiştir. Bazı 
sporcular kafeini kullanarak 
performanslarını artırmayı 
amaçlarlar. Ancak kafein bu 
etkisi belli bir dozdan sonra 
olur. Bu dozlarda kafein, 
sporcunun metabolizmasını, 
vücut ısısını, kan basıncını 
ve kan şekeri düzeyini 
yükseltir. Yüksek dozlarda 
bulantı, isal, uykusuzluk, 
titreme, baş ağrısı ve 
sinirlilik ortaya çıkar. 



 Sporcu, kafein içeren kahve ve diğer içecekler içebilir mi?  

 Kafein miktarının idrarda 12 mikrogram/ml. üzerinde 
olması sonucunda test pozitif sayılmaktadır. Kahve, çay 
veya kola gibi kafein içeren içeceklerin normal sınırlar 
içinde kullanılmaları bu miktarı sağlamaz. Ancak kafein 
tabletlerinin kullanılması, kafein suppozituvarlarının 
uygulanması veya benzer enjeksiyonlar pozitif bir test 
sonucuna neden olacaktır. 

 Kokain yasaklı mıdır?   

 Kokain hem yasaklı bir doping maddesidir, hem de 
ülkemiz sınırları içinde kullanımı yasa dışıdır. 

 Bazı öksürük ve nezle ilaçları, yasaklı uyarıcı maddeler 
taşımaktadır. Bu durumda ne yapılabilir? 

 Çoğu öksürük ve nezle ilacı, yasaklı uyarıcı maddeler 
taşımaktadır. Ancak bu tip maddeler taşımayan ilaçlar da 
bulunmaktadır. Konu mutlaka spor hekimine danışılarak 
çözülmelidir. 



2. Narkotik Analjezikler 
 Narkotik analjezik ilaçlar hangileridir ve 

etkileri nelerdir? 

 Bu gurup ilaçlar, morfin ve morfinin 
kimyasal ve farmakolojik benzerleri olup, 
öncelikle ağrı kesici olarak 
kullanılmaktadır. Ağrıyı hissetmemek için 
kullanılan narkotiklerin pek çoğu solunum 
depresyonuna sebep olup, fiziksel ve 
psikolojik bağımlılık gibi oldukça 
tehlikeli yan etkileri bulunmaktadır. 

 Sporcu, bir rahatsızlıktan dolayı ağrı 
kesiciye gereksinim duyarsa ne 
yapmalıdır? 

 Hafif yada orta derecedeki ağrıların 
tedavisinde kullanılabilecek çeşitli doping 
sınıfına girmeyen ağrı kesiciler 
bulunmaktadır. Sporcu bu konuyu spor 
hekimine danışarak çözebilir. 



3. Anabolik Ajanlar 
• Anabolik Ajanlar Nelerdir? 

Anabolik ajanlar, vücutta üretilen doğal bir steroid 

olan testosteron hormonuna benzer etkileri sahip 

sentetik maddelerdir. Doğal testosteron  anabolik  (kas 

yapıcı) ve “androjenik” (erkeğe özgü hal ve davranış) 

etkileri sağlar. 

•Anabolik Ajanların Kullanımı Neden Yasaklanmıştır? 

Anabolik ajanlar, kanser hastalarının veya testosteron 

yetersizliği olan hastaların tedavisi gibi sadece tıbbi 

amaçlar için kullanılmaktadırlar.atletik performansı 

arttırmak için anabolik ajanları kullanmak, ciddi 

sağlık riskleri taşımakta ve spor ahlakına ters 

düşmektedir.   

•Anabolik ajanların bazı zararlı etkileri nelerdir? 

Anabolik ajanlar, normal hormon fonksiyonunu 

etkiler. Anabolik steroidler karaciğer hastalığı riskini 

arttırır, kan basıncını yükseltir.yüksek yoğunluklu 

lipitlerin düzeyini yükselterek kardiyovasküler olay 

riskinin artmasına neden olur. Bu etkilerinin yanı sıra 

psikolojik etkileri de bulunmaktadır.  



Anabolik Ajanların Kadınlarda Kullanımları Sonucu Oluşan Etkiler: 

-Erkeksi karakterlerin oluşması, 

-Artan agresiflik, ruh halinde dalgalanmalar, depresyon, 

-Anormal menstrual sikluslar ve mensturasyonun fonksiyon görmesinin 

baskılanması, 

-Yüz ve vücutta fazla tüylenme,  

-Klitorisin genişlemesi 

-Sesin kalınlaşması. 

Anabolik Ajanların Erkeklerde Kullanımları Sonucu Oluşan Etkiler: 

-Akne,  

-Artan agresiflik, ruh halinde dalgalanmalar, depresyon, 

-Testislerin boyutlarının küçülmesi,  

-Azalmış sperm üretimi, 

-Karaciğer ve böbrek fonksiyonlarında azalma,  

-Göğüslerde büyüme,  

-Vaktinden evvel oluşan kellik,  

Bu etkiler uzun kullanımda kalıcı olabilir. 

Anabolik Ajanların Büyüme Çağındaki Çocuklarda Kullanımının 

Etkileri 

-Vücut ve yüzde oluşan akneler, 

-Kemiklerdeki kıkırdak dokusunun erken sertleşmesi sonucu boyda 

uzamanın ve büyümenin durması. 

 



Karaborsa ilaç alımı hakkında ne söylenebilir? 

IOC tarafından yasaklanmış maddelerin çoğu karaborsada bulunabilir. 

Yapılan araştırmalar, satılan bu ilaçların toksik olan diğer maddelerle 

karıştırılarak satıldığını göstermektedir. 

Bir kişinin anabolik ajanları kullandığını nasıl anlayabilirsiniz? 

Anabolik steroidler, kullananların görünümlerinde ve davranışlarında 

belirgin değişiklikler yaratmaktadır. Bu değişiklikler şunlardır: 

Görünümde: 

-Vücut ağırlığının hızla artması,  

-Akne,  

-Şişkin ve kabarık yüz, 

-Sarılık (sarımsı gözler), 

-Anormal göğüs gelişimi (erkeklerde), 

-Erkeksi karakter gelişimi(bayanlarda), 

Davranışlarda: 

-Ruh halinde dalgalanmalar, saldırganlık ve sinirlilik, 

steroid kudurganlığı olarak bilinen aşırı saldırganlık. 

Testosteron kullanımını saptama olanağı var mıdır? 

Bazı sporcular, güç arttırdığı ve daha iyi performansa neden olduğu inancı ile 

testosteron kullanmaktadırlar. Bu nedenle, herhangi bir sporcunun idrar 

numunesinde testosteron veya onun atılım ürünlerini, kabul edilen sınırım 

üzerinde gösteren analiz bulguları pozitif olarak değerlendirilmektedir. 

 



4. Diüretikler 
 Diüretikler Nedir? 

 Diüretikler, böbrek üzerinde etkili olan ve fazla 
miktarlarda suyun vücuttan atılmasına neden olan 
bir ilaç gurubudur. Bunlar genellikle sporcular 
tarafından, belirli ağırlık sınıflarına girebilmek için 
(örneğin güreş, boks v.b.) geçici ağırlık kaybı ve 
diğer bileşikler ile ilaçların vücuttan atılmalarını 
sağlayarak doping testlerinden kaçmak amacıyla 
kullanılmaktadır.  

 Diüretikler neden yasaklıdır? 

 Diüretikler, kullanımları sonucu ortaya çıkabilecek 
sağlık risklerine ek olarak, idrar numunelerini 
seyreltilmesi veya daha düşük ağırlık sınıflarında 
yarışmak amacıyla kilo kaybında kullanılabildiği 
için yasaklanmıştır. Diüretiklerin kullanımı, hakça 
bir yarışmada sporun ruhuna aykırı olduğu için de 
yasaktır. 

 Diüretikler vücuda nasıl zararlı olabilir? 

 Diüretiklerin kullanımı, dehidratasyona, kas 
zayıflamasına, kramplara, kan basıncının düşmesine 
ve elektrolit dengesizliğiyle oluşan kalp 
düzensizliklerine neden olabilir. Diüretikler, 
sporcuların sıcaklığı tolere etme yeteneklerini 
etkileyebilirler. 


