
 
 

DOPİNG TALİMATI 

1. BÖLÜM  -  GENEL HÜKÜMLER  
Amaç  

Madde 1- Bu talimatın amacı, Dopingle Mücadele Kurulu’nun oluşumu, işleyişi, görev ve yetkileri 

ile ilgili usûl ve esasları düzenlemektir.  

 

Kapsam 

Madde 2- Bu talimat, Türkiye Güreş Federasyonu tarafından öncelikle erkek ve bayan Milli 

Takımlarında görev alan tüm sporcuların sağlık ve performans durumlarının korunması, 

iyileştirilmesi, Güreş Faaliyetlerinde dopinge karşı önlemler alınması ve bu konularda verilecek 

eğitimler ile ilgili hususları kapsar.  

 

Dayanak  

Madde 3-. : Bu Talimat, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesi, 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor 

Federasyonları Çerçeve Statüsü ile 22 Kasım 2007 tarihli ve 26708 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Güreş Federasyonu Ana Statüsü’ne dayanılarak 

hazırlanmıştır 

Tanımlar    

Madde4- Bu talimatta geçen:   

 Genel Müdürlük : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü, 

 Federasyon : Türkiye Güreş Federasyonunu, 

 BaĢkan : Türkiye Güreş Federasyonu Başkanını, 

 Yönetim Kurulu : Türkiye Güreş Federasyonu Yönetim Kurulunu, 

 Ġl Müdürlüğü : Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü, 

 Spor Kulübü 
: 

Genel Müdürlük tarafından tescil edilmiş, 

liglerde yer alma hakkı olan spor kulübünü 

 Kurul : Dopingle mücadele kurulunu 

 BaĢkan                                 
: 

Dopingle Mücadele Kurulu Başkanını ifade 

eder. 

    

    

    

  

         

2. BÖLÜM – ESAS HÜKÜMLER 

 

Kurulun OluĢumu 

Madde 5- Kurul, Federasyon Başkanı tarafından atanacak kurul başkanı ile tıp doktoru, spor 

psikolojisi veya sporcu beslenmesi uzmanı en az 4, en fazla 8 üyeden oluşur. Kurul üyeleri, 

Kurul başkanının önerisi üzerine Başkanın uygun görüşü ve Yönetim Kurulunun onayı ile 

atanır. Kurul; 11. madde hükümleri doğrultusunda alt komisyonlar oluşturabilir. 

 

ĠĢbölümü 

Madde 6- Kurul başkanı, Kurul ile Federasyon arasındaki ilişkileri yürütür. Kurul, 

üyelerinden birini kurul sekreteri olarak belirler. Kurul, görev alanlarını dikkate alarak (milli 

takım sporcularının sağlık durumlarının periyodik kontrollerle değerlendirilmesi, performansa 

yönelik test ve değerlendirmelerin periyodik olarak yapılması, elde edilen sonuçlara göre 

koruyucu önlemler alınması ve performans durumunu iyileştirmek için gerekli öneri ve 

çalışmaların yapılması, gerçekleşen hastalık ve sakatlıkların tanı ve tedavilerinin 



gerçekleştirilmesi, turnuva ve kamplarda gerekli olan sağlık desteğinin sağlanması, dopingi 

önleyici her türlü tıbbi ve eğitim faaliyetinin yapılması) işbölümü yapar ve bazı görevlerini 

kuracağı alt komisyonlar veya Federasyon bünyesinde istihdam edilen personel marifetiyle 

yürütebilir.  

 

Toplantı Yönetimi  

Madde 7- Kurul toplantılarına Kurul başkanı başkanlık eder. Federasyon Başkanı, gerekli gördüğü 

hâllerde kurul toplantılarına katılır ve kurula başkanlık eder. 

 

 

Kararların Niteliği 

Madde 8- Kurul kararları tavsiye niteliğindedir. Başkan tarafından onaylandıktan sonra 

kesinlik kazanır. Başkan, parasal konuları ve gerekli gördüğü kararları Yönetim Kurulunun 

onayına sunar. 

 

Toplantı Usûl ve Esasları 

Madde 9- Kurul en az ayda bir düzenli olarak toplanır. Ancak, gerektiğinde acil toplantı 

yapabilir. 

9.1.  Toplantılardan önce üyelere gündem gönderilir ve tartışılacak konularda ciddî çalışmalar 

yapıp sunu hazırlamaları istenir. Her toplantıda bir sonraki toplantının tarihi tespit edilir. 

9.2. Toplantılarda kararlar salt çoğunlukla alınır. Katılım nedeniyle salt çoğunluğun sağlanamadığı 

durumlarda oturum başkanının oyu 2 oy sayılır. 

9.3. Kurul, ihtiyaç duyulduğu takdirde Federasyonun diğer kurul ve alt kurul üyelerini görüşlerine 

başvurmak üzere toplantılarına davet edebilir. Bu kişilerin oy kullanma hakkı yoktur. 

9.4. Kurul, verdiği tavsiye kararlarını yazılı hâle getirip Kurul defterinde imza altına alarak Başkana 

sunar. 

 

Görev Süresi ve Üyelikten DüĢme 

Madde 10- Kurul Başkanı ve üyelerinin görev süresi 4 yıldır.  

10.1. Eksilen üyenin yerine 5. maddedeki usûlle yeni üye atanabilir.  

10.2. Mazeretsiz olarak 2, her ne sebeple olursa olsun 3 olağan kurul toplantısına katılmayan 

üyenin üyeliği düşer. Üyeliği bu şekilde düşen üyeler, Yönetim Kurulunun görev süresi içinde 

yeniden Dopingle Mücadele Kurulu üyeliğine atanamazlar.  

10.3. Kurul üyeleri, atanmalarındaki usûl izlenerek görevden alınabilir.   

10.4. Görev süresi 4 yıl olmakla birlikte, Federasyon Başkanı bu zaman zarfında herhangi bir 

sebeple görevden ayrılırsa Kurulun görev süresi de sona erer. 

10.5. Görev süresi içinde Tahkim Kurulu veya Federasyon Ceza Kurulu tarafından 1 ay ve üzerinde 

hak mahrumiyeti cezası alan üyenin üyeliği düşer ve bu üyeler 5 yıl süreyle Federasyon 

Kurullarında görev alamazlar. 

 

Alt Komisyon 

Madde 11- Kurula bağlı olarak; 

         a. Dopingle Mücadele Komisyonu 

           b. Tanı ve Tedavi Komisyonu ile Kurulun görevlerini daha etkin bir şekilde yerine getirmesi 

amacıyla ihtiyaç duyduğu alt komisyonlar görev yapar. 

11.1. Alt komisyonlar, Kurul tarafından kuruluş gerekçeleri, görev alanları, yetki ve sorumlulukları 

belirtilmek sureti ile Federasyon Başkanının onayı alınmak suretiyle kurulur.  

Madde 11.1.1 Alt Komisyon Başkanları Kurul üyeleri arasından ve Federasyon Başkanı 

tarafından seçilir ve Kurula karşı sorumlu olarak görev yapar.  

Madde 11.1.2 Alt Komisyon üyeleri komisyon başkanının önerisi ve Kurulun onayını takiben 

Federasyon Başkanının ve Yönetim Kurulunun onayı ile göreve atanır. 

Madde 11.1.3 Alt Komisyonlar yönergeleri usulünce görev yaparlar ve Kurula karşı 

sorumludurlar.  



Madde 11.2 Kurul, görevlerini daha etkin bir şekilde yerine getirmek maksadıyla madde 11’de 

belirtilen Alt Komisyonlara ek olarak yeni komisyonlar kurabilir. Yeni kurulan komisyon, Federasyon 

Başkanının ve Yönetim Kurulunun onayı ile geçerlilik ve yürürlük kazanır. 

Madde 11.2.1 Yeni kurulan Alt Komisyonların başkanları ve üyeleri yukarıda belirtilen esaslar usulünce 

seçilir.  

Madde 11.2.2 Kuruluşu onaylanmış komisyonlar; üç ay içerisinde yönergesini hazırlayarak Kurula 

sunmak zorundadır. Komisyon yönergesi, Kurulun oluru ve Federasyon Başkanının ve Yönetim 

Kurulunun onayı ile geçerlilik ve yürürlük kazanır.  

Madde 11.3 Alt Komisyonlar tarafından alınacak kararların uygulanabilmesi için Dopingle Mücadele 

Kurulunun uygun görüşü ve Yönetim Kurulunun onayı gerekir. 

 

Görevler 

Madde 12- Dopingle Mücadele Kurulunun görevleri şunlardır; 

12.1. Milli takım sporcularının sağlık açısından (fizik, psikolojik) kontrollerini periyodik olarak 

gerçekleştirmek (kan, idrar vb. testler ve gerekli görülen bölümler tarafından klinik muayene, 

gerekli görülen diğer tetkikler) ve sonuçlarını bir rapor hâlinde gerekli kurullara ve kişilere iletmek, 

ferdi dosyalar hâlinde arşivlemek, 

12.2. Milli takım sporcularının performans değerlendirmelerinin periyodik olarak yapılmasını 

sağlamak ve bu değerlendirmelerden elde edilecek sonuçlar ışığında performans düzeylerinin 

artırılmasına yönelik politikalar geliştirmek, bu politikaların uygulanmasını sağlamak, 

12.3. Milli takım sporcularının gerçekleşen hastalık ve sakatlık durumlarında gerekli tanı ve 

tedavinin yapılmasını sağlamak, 

12.4. Federasyon tarafından organize edilen uluslararası organizasyonlar ile milli takımları 

ilgilendiren turnuva, özel karşılaşma ve kamplarda ihtiyaç duyulacak tıbbi desteği sağlamak, 

12.5. Dopingi önlemek amacıyla sporcu, antrenör, fizyoterapist, idareci tüm ilgililerin 

bilgilendirilmesi, dopinge karşı bir bilinç oluşturulması, deplasmanlı liglerde ve uluslararası 

turnuvalarda doping kontrolü ile ilgili işlemlerin yürütülmesi için gerekli her türlü desteği sağlamak, 

hastalık halinde ilaç alımları ile ilgili denetimleri ve gerekli yazışmaları yapmak 

12.6. Beslenme konusunda tüm sporcu ve eğiticilerin bilgilendirilmelerini sağlamak. Millî 

takımların kamp ve turnuva diyetlerinin hazırlanmasını önermek, sağlamak ve kontrol etmek.  

12.7. Müsabaka, turnuva, şampiyona ve kamplarda gerekli sağlık personelinin istihdamını, sağlıkla 

ilgili tüm hazırlıkların yapılmasını, kontrolünü ve yürütülmesini sağlamak. 

12.8. Sağlık, performans, beslenme ve doping konularında tüm sporcu ve eğiticilere gerekli eğitimin 

verilmesini sağlamak.  

 

3. BÖLÜM – MALÎ HÜKÜMLER 

 

Harcama Usûl ve Esasları 

Madde 13- Kurul, Başkanın önerisi ile Malî İşlerden Sorumlu Başkan Vekilinin onay ve denetimi 

altında ve Satın Alma Talimatına uygun olarak aşağıdaki hâller için harcama yapabilir. 

13.1. Kontrol, tanı, tedavi ve ölçme-değerlendirme, doping testlerinin bedellerini ödemek, 

13.2. Telefon, faks, internet, posta, kargo masraflarını karşılamak, 

13.3. Potansiyel veya mevcut sponsorlarla görüşmeye gitmek; gerektiğinde bu amaçlı seyahatler 

yapmak, toplantılar düzenlemek, 

13.4. Arşivleme ile ilgili bilgisayar ve diğer sarf malzemesi temini, 

13.5. Sağlık çantasının ve gerekli içeriğinin temini, acil durumlar için gerekli  malzemelerin temini, 

13.6. Fizyoterapist için gerekli malzemelerin temini, 

13.7. Müsabaka, turnuva ve/veya şampiyonalarda, kamplardaki sağlık personelinin yolluk ve 

yevmiyelerinin temini,  

13.8. Kurul tarafından gerekli görülen diğer giderler 

                                    

                                                              

 

 

 



 

 4.BÖLÜM  

Madde 14.CEZAĠ HÜKÜMLER 

a).Bir kez doping kullananlara 2 yıl müsabakalardan men cezası verilir 

b) İkinci kez doping kullananlara ömür boyu müsabakalardan men cezası verilir.Ömür boyu 

men cezası alan sporcular sonraki yıllarda hiçbir kulüpte ve milli takımlarda herhangi bir 

unvan altında görev alamazlar. 

c) Doping kontrolünden kaçan veya doping kontrolüne girmeyen sporcularda doping 

kullanmış gibi 2 yıl müsabakalardan men cezasıyla cezalandırılır. 

 

  5.BÖLÜM- DĠĞER HÜKÜMLER 

 

Talimatta Yer Almayan Hususlar 

Madde 15- Bu Talimatta yer almayan hususlarla ilgili karar; kurulun önerisi ile mevcut yasa, 

yönetmelik, Çerçeve Statü, Ana Statü ve talimatlar doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından alınır. 

 

Yürürlük 
Madde 16- Yönetim Kurulunca hazırlanan bu Talimat, Türkiye Güreş  Federasyonu ve Gençlik ve 

Spor Genel Müdürlüğü resmî internet sitelerinde yayımlandığı  tarihte yürürlüğe girer. 

 

 

Yürütme 

Madde 17- Bu Talimat hükümlerini Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı yürütür. 

 

  

 

                                   

 

 

 

 

 

                                                                                          Dr. Osman AĢkın BAK 

                                                                              GÜREġ FEDERASYON BAġKANI 


