
 

 
TEDAVİ AMAÇLI KULLANIM İSTİSNASI 

(TAKİ) TALİMATI 
 
 
 
 
 
 
 



Dünya Dopingle Mücadele Ajansının (WADA) Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası Uluslararası 
Standardına (ISTUE) göre, Yasaklı Madde veya Yasaklı Yöntem kullanımını gerektiren tıbbi 
koşulları belgeleyen sporcular öncelikle bir Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) onayı 
almalıdır. Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası onayı; iyi tanımlanmış ve sınırları belirlenmiş koşullar 
altında sporcuların, bir dopingle mücadele kural ihlali sayılmaksızın müsabakalara katılırken 
gerekli ilaçları almasını sağlayabilir. Bağımsız bir Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası Kurulu 
(TAKİK), Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası başvurularını ilgili standardın gerekliliklerine göre 
inceler. 
 
Bu süreç, Dünya Dopingle Mücadele Kuralları (CODE) madde 4.4'te belirtilen ilkeler ve Tedavi 
Amaçlı Kullanım İstisnası Uluslararası Standardı (ISTUE) tüzüğü ile bağlantılı olarak okunmalıdır. 
Giriş ve tüm ekler de bu politikanın ayrılmaz bir parçası kabul edilecektir. 
 
1. TEDAVİ AMAÇLI KULLANIM İSTİSNASI BAŞVURUSU 
 
1.1 Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) başvurusu sporcu tarafından ilgili kuruluşa (Türkiye 
Dopingle Mücadele Komisyonu, Uluslararası Federasyon, Büyük Çaplı Organizasyon yetkili 
birimi veya diğer Dopingle Mücadele Kuruluşları) yapılmalıdır. 
 
1.2 Aşağıda bahsi geçen sporcular bağlı oldukları Uluslararası Federasyona; ulusal düzeyde bir 
Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası onayı olsun veya olmasın, ilgili Uluslararası Federasyonun 
Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası politikalarına uygun olarak, Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası 
başvurusunda bulunacaktır: 
 

a. Uluslararası Federasyonun Doping Kontrol Havuzunda bulunan veya başka bir şekilde 
Uluslararası Düzeyde Sporcu tanımına giren sporcular; ve 

 
b. Uluslararası Federasyonun kurallarına uygun olarak verilecek Tedavi Amaçlı Kullanım 

İstisnası onayının gerektiği bir Uluslararası Organizasyona katılan sporcular.  
 
1.3 Uluslararası Federasyonun tarafından verilen Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası onaylarının 
ulusal düzeyde geçerli olabilmesi için Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu tarafından 
tanınması gerekir.  
 
1.4 Ulusal düzeyde sporcular; acil ve/veya istisnai durum veya özel izin durumları haricinde, 
Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası başvurularını Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu’na 
tedaviden önce yapmakla yükümlüdür: 
 

a. Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun Kayıtlı ve Ulusal Doping Kontrol 
Havuzlarında bulunan sporcular; ve 
 

b. Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu tarafından belirlenen spor dallarında yine Türkiye 
Dopingle Mücadele Komisyonu tarafından belirlenen kategorilerdeki Ulusal 
Şampiyonalara katılan sporcular. 
 

1.5 Diğer sporcular tanımı kapsamında olan sporcuların önceden TAKİ başvurusunda 
bulunmasına gerek yoktur. Ancak, doping kontrolüne tabi tutulmuş ve örneğinde pozitif bulgu 



saptanmış sporcular; eğer saptanan madde Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) kuralları 
çerçevesinde ve tedavi amacıyla kullanılmışsa, geçmişe dönük olarak başvuruda bulunabilir: 
 

a. Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun Ulusal Düzeyde Sporcu tanımına 
girmeyen ancak Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun doping kontrol yetkisi 
kapsamında olan diğer tüm lisanslı sporcular bu sınıfta değerlendirilecektir.  

 
1.6 Sporcu statüsünü bilmek, buna uygun başvuru yapmak ve başvuru esnasında bunu 
belirtmekle yükümlüdür. Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası başvurusunda sporcu statüsüne 
ilişkin herhangi bir aksilik çıktığı takdirde ilgili federasyon ve/veya Türkiye Dopingle Mücadele 
Komisyonu bu aksilikten sorumlu tutulmayacaktır. 
 
1.7 Acil ya da benzer istisnai bir durumun yokluğunda sporcu, tedaviden ve/veya katılacağı bir 
sonraki müsabakadan en az 30 gün önce Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası başvurusunda 
bulunmalıdır.  
 
1.8 Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu, sporculardan kullanmalarını istedikleri formu 
internetten indirilmek amacıyla kendi internet sitelerinde bulundurmaktadır. 
 
2. TEDAVİ AMAÇLI KULLANIM İSTİSNASI BAŞVURU KRİTERLERİ 
 
Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası onayı ancak Ulusal Düzeyde Sporcular ve doping kontrolüne 
tabi tutulmuş ve örneğinde pozitif bulgu saptanmış Diğer Sporcular için ve aşağıdaki kriterler 
karşılandığı takdirde düşünülmektedir: 
 
2.1 Akut veya kronik bir tıbbi durumun tedavisinde Yasaklı Madde veya Yasaklı Yöntemin 
uygulanmaması durumunda sporcu sağlığında önemli bir bozulma yaşanabilecek olması; 
 
2.2 Yasaklı Maddenin veya Yasaklı Yöntemin tedavi amaçlı kullanımının, meşru bir tıbbi durumun 
tedavisini takiben normal sağlık durumuna geri dönüldüğünde beklenenden farklı bir 
performans artışı sağlamaması; 
 
2.3 Yasaklı Maddenin veya Yasaklı Yöntemin uygulanması dışında makul bir tedavinin 
bulunmaması; 
 
2.4 Yasaklı madde veya Yasaklı Yöntemi kullanma zorunluluğunun, kullanıldığı dönemde yasaklı 
olan herhangi bir maddenin veya yöntemin (bir Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası izni olmaksızın) 
daha önceden, tamamen ya da kısmen, kullanılmış̧ olması nedeniyle ortaya çıkmış̧ olmaması.  
 
 
 
3. TEDAVİ AMAÇLI KULLANIM İSTİSNASI BAŞVURU SÜRECİ 
 
Yasaklılar Listesi’nde ayrıntılı olarak belirtilen bir Yasaklı Maddenin veya Yasaklı Yöntemin 
uygulanmasını içeren tüm tıbbi tedaviler için Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası onayı alınması 
gerekmektedir. Uluslararası Federasyonun doping kontrol havuzunda olan veya federasyonca 
belirlenmiş Uluslararası Sporcu tanımına dahil olan sporcular, ilgili Uluslararası Federasyonun 
Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası kurallarına uymak ve usullerini yerine getirmek zorundadır. 



 
3.1 Son Başvuru Tarihi 
 
3.1.1 Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunca belirlenmiş Ulusal Sporcu tanımı kapsamında 
olan sporcular: 
 

a. Bir yarışmaya katılmadan önce sporcuya Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası verilmesini 
sağlamak için; müsabaka içi yasaklanmış Yasaklı Madde veya Yasaklı Yöntemin 
uygulanmasını gerektiren tüm tıbbi durumlar için, müsabakaya katılmadan en az otuz 
(30) gün önce Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası başvurusunda bulunulmalıdır. 

 
b. Kullanımı her zaman (müsabaka içi ve dışı) yasaklanmış Yasaklı Madde veya Yasaklı 

Yöntemin uygulanmasını gerektiren tıbbi durum teşhis edilir edilmez, Tedavi Amaçlı 
Kullanım İstisnası başvurusunda bulunulmalıdır. 
 

3.1.2 Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunca belirlenmiş Diğer Sporcular tanımı kapsamında 
olan sporcular: 
 

a. Doping kontrol örneğinde bir Aykırı Analitik Bulgu saptandığının bildirilmesini takiben on 
dört (14) gün içerisinde geçmişe dönük Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası başvurusunda 
bulunmalıdır. 

 
3.2 Formlar ve Dokümanlar 
 
Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu ve Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası Kurulu, Türkiye’de 
Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış olarak satışa sunulan ilaçlar dışında herhangi bir ilaç için 
yorum yapma veya bu ilaçlara ilişkin yapılan bir Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası başvurusunu 
değerlendirme yetkisine sahip değildir. Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası başvurusunun geçerli 
olabilmesi için Yasaklı Madde veya Yasaklı Yöntemi kapsayan tedavinin ulusal sağlık kuruluşları 
tarafından yetkin şekilde uygulanması gerekmektedir. 
 

a. Sporcuların, Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun internet sitesinde beyan edilen 
Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası başvuru formunu eksiksiz doldurarak Tedavi Amaçlı 
Kullanım İstisnası başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Uluslararası Federasyon’a 
başvuracak sporcular, ilgili forma kendi federasyonları üzerinden ulaşmalıdır. 

 
b. Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası başvurusu, ilgili tıbbi uzmanlar tarafından imzalanmalı 

ve başvuruya; tanıya ilişkin ayrıntılı rapor, kapsamlı tıbbi öykü, başvuru ile ilgili tüm 
muayene, laboratuvar araştırmaları ve görüntüleme çalışmalarının sonuçları gibi ilgili 
dokümantasyon eşlik etmelidir. 

 
c. Başvuru, ayrıca, sporcunun tedavisinde başka şekilde Yasaklı Madde veya Yasaklı 

Yöntem gerekliliğini kanıtlayan uygun nitelikli bir doktor tarafından ve alternatif, izin 
verilen bir ilacın/yöntemin neden bu tedavinin uygulanmasında kullanılamadığını veya 
kullanılamayacağını açıklayan bir ifadeyi de içermelidir.  

 
d. Söz konusu maddenin genel ismi verilmelidir. Marka isimleri kabul edilmeyecektir ve 

başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. Söz konusu yasaklanmış maddenin veya 



yöntemin doz, sıklık, uygulama yolu ve süresi belirtilmelidir. Tedavide herhangi bir 
değişiklik yapılırsa, yeni bir başvuru yapılmalıdır. 

 
e. Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası Kurulu, sürecin değerlendirilmesi için sporcudan ya da 

hekiminden ilave bilgileri, tetkikleri, radyolojik incelemeleri veya sporcunun 
başvurusunun değerlendirilmesi amacıyla gerekli gördüğü diğer bilgileri talep edebilir; 
ve/veya uygun gördüğü takdirde başka medikal uzmanlarının yardımına başvurabilir.  

 
3.3 Onay  
 

a. Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası Uluslararası Standardı’nın (ISTUE) 5.1 ila 5.3 
maddelerine göre, Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu, Tedavi Amaçlı Kullanım 
İstisnası başvurularını değerlendirmek üzere bağımsız bir Tedavi Amaçlı Kullanım 
İstisnası Kurulu (TAKİK) tayin etmiştir. Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası başvuruları bu 
bağımsız kurul tarafından değerlendirilmektedir. 

 
b. İstisnai durumlar dışında, Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası Kurulu karar sürecini, 

başvuru formunun ve ilgili tüm belgelerin alınmasından itibaren yirmi bir (21) gün 
içerisinde tamamlayacak ve sonuç, Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu tarafından 
sporcuya yazılı olarak iletilecektir. 

 
c. Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası başvurusu müsabaka öncesi için öngörülen başvuru 

zaman çizelgesi dışında yapılırsa, Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası Kurulu, müsabakanın 
başlamasından önce Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası değerlendirme sürecini 
tamamlamak için çaba gösterecektir ancak müsabaka başlama tarihinden önce sürecin 
sonlanacağı garanti edilmeyecektir. 

 
d. Sporcu, Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası Kurulunun kendi adına herhangi bir sağlık 

bilgisi edinme hakkından feragat etmek isterse, bu durumu hekimine bildirerek yazılı 
olarak beyanını talep eder. Böyle bir kararın sonucu olarak, Sporcu yeni veya mevcut 
olan Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası başvurusu için onay alamayacaktır. 

 
e. Sporcu, Uluslararası Federasyonun doping kontrol havuzuna dahil olursa, Tedavi Amaçlı 

Kullanım İstisnası Uluslararası Standardı’nın (ISTUE) 7.0 maddesine göre Uluslararası 
Federasyon tarafından tanınmadığı takdirde Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonundan 
alınan Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası onayı geçerli olmayacaktır. Aynı şekilde sporcu 
bir Büyük Çaplı Organizasyona katılacaksa, ilgili organizasyon Uluslararası Federasyon 
ve/veya Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonundan alınan Tedavi Amaçlı Kullanım 
İstisnası onayını Uluslararası Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası Standardı’nın (ISTUE) 7.0 
maddesine göre tanımadığı takdirde bu onay geçerli olmayacaktır.  

 
3.4 Tedaviye Başlanması 
 
Sporcu, Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası onayının resmi bildiriminin alınmasından sonra 
tedaviye başlayabilir ve/veya spor hayatına devam edebilir. Aksi halde, izinsiz olarak Yasaklı 
Madde veya Yasaklı Yöntemi kullanmış sayılacaktır. Ek olarak, Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası 
başvurusunun reddedilmesi durumunda kullanıma devam edilmesi dopingle mücadele kural 
ihlali olarak bildirilebilir. 



 
4. GEÇMİŞE DÖNÜK TEDAVİ AMAÇLI KULLANIM İSTİSNASI BAŞVURUSU 
 
4.1 Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası başvurusunun geçmişe dönük olarak değerlendirilebileceği 
durumlar mevcuttur. Bununla birlikte, hiçbir koşulda Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası onayının 
verileceği konusunda garanti sağlanamaz. Değerlendirme prosedürü standart Tedavi Amaçlı 
Kullanım İstisnası değerlendirme süreciyle aynıdır. Başvuru, Türkiye Dopingle Mücadele 
Komisyonu tarafından atanan Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası Kurulu tarafından 
değerlendirilecek ve ilgili karar bu kurul tarafından verilecektir. 
 
4.2 Diğer Sporcular tanımı kapsamında olan sporcular, eğer kontrolüne tabi tutulmuş ve 
örneğinde pozitif bulgu saptanmışsa; ve saptanan madde Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası 
(TAKİ) kuralları çerçevesinde ve tedavi amacıyla kullanılmışsa, geçmişe dönük olarak başvuruda 
bulunabilir. 
 
4.3 Aşağıda belirtilen koşullar sağlanmazsa bir Ulusal Düzeyde Sporcunun Tedavi Amaçlı 
Kullanım İstisnası başvurusu geçmişe dönük olarak değerlendirmeye alınmayacaktır: 
 

a. Acil tedavi veya zaruri müdahale gerektiren akut sağlık sorunları söz konusu olduğunda; 
 

b. İstisnai durumlar nedeniyle başvuru değerlendirme sürecinde Tedavi Amaçlı Kullanım 
İstisnası Kurulu kaynaklı bir aksama olduğunda; 
 

c. Bazı spor dallarına öncelik tanınması dolayısıyla değerlendirmenin aksaması 
durumunda; 
 

d. Adli yargının geçmişe dönük Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası hususunda Dünya 
Dopingle Mücadele Ajansı ve Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu ile mutabık olması 
durumunda. 

 
4.4 Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun tanımları uyarınca önceden Tedavi Amaçlı 
Kullanım İstisnası başvurusunda bulunması gereken sporcular dışında kalan diğer, ulusal 
düzeyde müsabakalara katılan lisanslı sporcuların; bir müsabaka içi veya müsabaka dışı doping 
kontrol testine tabi tutulmaları halinde bu sporculara geçmişe dönük Tedavi Amaçlı Kullanım 
İstisnası başvurusunda bulunma hakkı tanınacaktır. Bu sporcuların önceden Tedavi Amaçlı 
Kullanım İstisnası başvurusunda bulunmalarına gerek yoktur.  
 
4.5 Tıbbi durumla ilgili tam ve açık dokümantasyon gereklidir ve Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası 
başvuru süreci ilk fırsatta başlatılmalıdır. 
 
5. TEDAVİ AMAÇLI KULLANIM İSTİSNASI İPTALİ 
 
Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası başvuru süreci aşağıdaki durumlarda iptal edilebilir: 
 
5.1 Sporcu Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası başvuru sürecine dair Dünya Dopingle Mücadele 
Kuralları (CODE) ve Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası Uluslararası Standardı (ISTUE) uyarınca, 
Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu tarafından belirlenmiş koşulları karşılamıyorsa;  
 



5.2 Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası onayı ve/veya başvurusu için belirlenen süre sona ermişse;  
 
5.3 Sporcu Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası onayının Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu 
tarafından geri çekildiğine dair bilgilendirilmişse;  
 
5.4 Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası başvurusu Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) veya 
Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafından geri çevrilirse. 
 
6. TEDAVİ AMAÇLI KULLANIM İSTİSNASI BAŞVURU YENİLEME  
 
6.1 Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası onayının süresi dolduğunda başvuru otomatik olarak 
yenilenmez. Kronik tedaviler için dahi onay, sınırlı bir süre için verilir ve bu süre dolduğunda 
tekrar başvuru yapılması gereklidir.  
 
6.2 Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası onayının yenilenmesi yeni bir tıbbi konsültasyon ve 
değerlendirme ile mümkün olabilmektedir. Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası onayının sona erme 
tarihinden önce ilgili uzman hekimle birlikte yeni bir form doldurulmalı ve gerekli belgeler ile 
birlikte teslim edilmelidir.  
 
7. GEÇERLİLİK SÜRESİ 
 
7.1 Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası Kurulu her Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası onayı için bir 
başlangıç ve bitiş tarihi belirleyecek; bu durumu belgeli olarak sporcuya bildirecek ve ADAMS 
sistemi aracılığıyla ilgili kuruluşlar için erişilebilir kılacaktır. Bitiş tarihinde sporcunun Tedavi 
Amaçlı Kullanım İstisnası onayı otomatik olarak sonlandırılacaktır. 
 
7.2 İlgili tedavinin kullanım şekli, dozu, süresi veya sıklığına dair bir değişiklik söz konusu 
olduğunda takdirde de yeniden Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası başvurusu yapmalıdır; aksi 
takdirde verilen Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası onayı geçerliliğini yitirecektir. 
 


