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Başlıca
Değişikliklerin Özeti ve 
Açıklayıcı Notlar

2023 Yasaklılar Listesi

KULLANIMI HER ZAMAN YASAKLI MADDELER VE YÖNTEMLER
(MÜSABAKA İÇİ VE MÜSABAKA DIŞI)

YASAKLI MADDELER

  S1. Anabolik Maddeler 

• Androst-4-ene-3,11,17-trione (11-ketoandrostenedione, adrenosterone) örnek olarak listeye
eklenmiştir. 11-ketoandrostenedione vücutta, 11-ketotestosterona dönüştürülür ve her
ikisi de sırasıyla androstenedion ve testosteronun metabolitleri olarak zaten yasaklanmış
androjenlerdir.

• 17α-metilepitiostanol maddesi (genelde epistan olarak anılır), tiodrolün 17-metillenmiş
analogudur (Shionogi, Japonya) ve vücutta yasaklı anabolik madde desoksimetiltestosterona
dönüşür. Bu nedenle, tanım gereği, 17α-metilepitiostanol de S1 kapsamında yasaklanmıştır.
17α-metilepitiostanolün yasaklılık durumunu kesin olarak belgelemek için bu madde örnek
olarak eklenmiştir.

• Bazı ülkelerde hayvanlar için büyüme destekleyicisi olarak onaylanmış bir beta-adrenerjik
agonist olan raktopamin, S1.2 sınıfındaki maddeler listesine eklenmiştir.

• S-23 ve YK-11, S1.2 sınıfında SARM örnekleri olarak listeye eklenmiştir.

• S4.3, miyostatin öncüllerinin antikorlarını içerecek şekilde güncellenmiştir ve örnek olarak
apitegromab eklenmiştir.

• Numaralandırma, netlik için yeniden biçimlendirilmiştir, ancak sınıflandırmada herhangi bir
değişiklik olmamıştır.

  S4. Hormon ve Metabolik Modülatörler
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• Bölümün giriş dili, Liste’nin diğer bölümleriyle uyumlu olacak şekilde düzenlenmiştir.

• WADA Teknik Belge (TD MRPL) ve WADA Teknik Yazısında (TL24) daha önceden belirtilen
Torasemid, idrar söktürücü maddelere örnek olarak eklenmiştir.

• Bir karbonik anhidraz inhibitörünün (örneğin; dorzolamid, brinzolamin) topikal oftalmik
uygulaması veya diş anestezisinde eşik değeri olan bir madde ile birlikte lokal felipresin
uygulaması için Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası gerekmediği açıklığa kavuşturulmuştur.

  S5. İdrar Söktürücüler ve Maskeleyici Maddeler 
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• Hemoglobinin vücuttaki oksijeni serbest bırakma yeteneğini değiştirdiği ve böylece arteriyel
oksijen doygunluğunu artırdığı için, Voxelotor, örnek olarak listeye eklenmiştir. Bir yan etki
olarak, sağlıklı bireylerde serum eritropoietinini artırarak yüksek hemoglobin yoğunluğuna
neden olduğu gösterilmiştir.

YASAKLI YÖNTEMLER

  M1. Kan ve Kan Ürünlerinin Uygulanması
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MÜSABAKA İÇİNDE KULLANIMI YASAKLI MADDELER VE 
YÖNTEMLER

• 4-metilheksan-2-amin için alternatif ortak isimler olarak 1,3-dimetilamilamin ve 1,3 DMAA
eklenirken, 5-metilheksan-2-amin’in eşanlamlıları olarak 1,4-dimetilamilamin ve 1,4-DMAA dahil
edilmiştir.

• Solriamfetol, dopamin ve norepinefrin geri alım inhibitörlerinin beyinde bulunma seviyelerini
artırdığı ve bunun bir sonucu olarak preklinik türlerde ve insanlarda uyarıcı davranışsal etkilere
yol açtığı gerekçesiyle S6b’ye dahil edilmiştir.

• Tetrizolin, İstisnalar kapsamında bir imidazolin türevi olarak eklenmiştir. Ayrıca imidazolin
türevlerinin otik (kulak içine) uygulamasının yasaklı olmadığı açıklığa kavuşturulmuştur.

• Tramadol, birkaç yıldır WADA İzleme Programında yer almaktadır. İzleme verileri, bisiklet, ragbi
ve futbol dahil olmak üzere farklı sporlarda önemli bir Kullanım olduğunu göstermiştir. Genel
popülasyonda doza bağlı fiziksel bağımlılık, opioid bağımlılığı ve aşırı doz riskleri ile tramadolün
kötüye kullanımı endişe vericidir ve birçok ülkede kontrole tabi ilaç olmasına yol açmıştır. WADA
tarafından desteklenen araştırmalar1, tramadolün sporda fiziksel yetkinliği artırma potansiyelini
doğrulamıştır. Sonuç olarak, Mayıs 2022’de paydaşlara danışmak üzere dağıtılan 2023 Yasaklılar
Listesi taslağında önerildiği gibi, WADA Yönetim Kurulu 23 Eylül 2022 toplantısında, Müsabaka
İçi dönemde tramadolün yasaklanmasını onaylamıştır. Ancak, kural değişikliklerinin kapsamlı ve
geniş ölçüde yayılması ve bilgilendirme ve eğitim için yeterli süre tanınması için Yönetim Kurulu, 1
Ocak 2024 itibariyle tramadolün yasaklılık durumunun tanıtılması ve yeni kuralın uygulanmasına
karar vermiştir. Uygulamadaki bir yıllık gecikme, Sporcuların ve sağlık personelinin değişime daha
iyi hazırlanmasına, Laboratuvarların prosedürlerini güncellemesine ve spor yetkililerinin eğitim
araçları geliştirmesine olanak sağlayacaktır.

1a) Holgado D, Zandonai T, Zabala M, Hopker J, Perakakis P, Luque-Casado A, Ciria L, Guerra-Hernandez E, Sanabria D. Tramadol effects 
on physical performance and sustained attention during a 20-min indoor cycling time-trial: A randomised controlled trial. J Sci Med 
Sport. 2018 Jul;21(7):654-660.
b) Mauger L, Thomas T, Smith S, Fennell C. (2022). Is tramadol a performance enhancing drug? A randomised controlled trial.
British Association of Sport and Exercise Medicine Conference, 26-27 May 2022, Brighton, UK. https://basem.co.uk/wp-content/
uploads/2022/08/Mauger_BASEM-Abstract.pdf https://www.wada-ama.org/en/resources/funded-scientific-research/tramadol-
performance-enhancing-drug

• Glukokortikoidlerin otik uygulamasının yasaklı olmadığı açıklığa kavuşturulmuştur.

YASAKLI MADDELER

  S6. Uyarıcılar

  S7. Narkotikler

  S9. Glukokortikoidler
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BAZI ÖZEL SPORLARDA KULLANIMI YASAKLI MADDELER 

• Dünya Mini Golf Federasyonunun (WMF) talebi üzerine, mini golfün beta-bloke edicilerin yasaklı
olduğu sporlara dahil edilmesi kararlaştırılmıştır. Mini golf için gerekli beceriler, beta-bloke
edicilerin yasaklı olduğu diğer spor disiplinleriyle benzerlik gösterir.

• Dünya Sualtı Federasyonu’nun (CMAS) talebi üzerine serbest dalış, zıpkınla balık avı ve hedef atışı
gibi tüm alt disiplinlerde beta-bloke edicilerin kullanımı, Müsabaka İçinde olduğu gibi Müsabaka  
Dışında da yasaklanmıştır.

  P1. Beta-Bloke Ediciler



6

İZLEME PROGRAMI

• Sporda Müsabaka İçi kullanım kalıplarını tespit etmek için Dermorfin ve analogları
eklenmiştir.

• Sporda Müsabaka İçi ve Müsabaka Dışı kullanım kalıplarını tespit etmek için 18 yaşın
altındaki kadınlarda GnRH analogları eklenmiştir.

• Sporda Müsabaka İçi ve Müsabaka Dışı kullanımlarda kötüye kullanımı değerlendirmek için
hipoksen (polihidroksifenilen tiyosülfonat sodyum) eklenmiştir.

* Önceki değişiklikler ve açıklamalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen https://www.wada-
ama.org/en/prohibited-list#faq-anchor  adresindeki Yasaklılar Listesi  Sıkça Sorulan Sorular’a
bakınız. 
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EK AÇIKLAMA

Temel Bilgiler

• Az sayıda paydaştan kannabisin Müsabaka İçi yasaklı olan statüsünün Yasaklılar Listesinden çıkarılması
(üç ulusal dopingle mücadele kuruluşu ve bir spor federasyonu) veya gözden geçirilmesi (iki dopingle
mücadele kuruluşu) taleplerinin alınmasının ardından, WADA Yönetim Kurulu, WADA Liste Bilirkişi
Danışma Grubu’nun (LiEAG) 2022’de kannabisin durumuna ilişkin bilimsel inceleme başlatma önerisini
Eylül 2021’deki toplantısında onaylamıştır.

• Şu anda, kannabisin ana psikoaktif bileşeni olan delta9-tetrahidrokannabinol (THC), Müsabaka İçinde
yasaklıdır ve karboksi THC’nin idrar yoğunluğu 180 ng/mL Karar Sınırı ile 150 ng/mL eşiğini aştığında,
WADA tarafından Akredite Edilmiş Laboratuvarlar tarafından Aykırı Analitik Bulgu (AAB) olarak rapor
edilir. THC’nin Müsabaka Dışında potansiyel Kullanımı nedeniyle Müsabaka İçi AAB sayısını en aza
indirmek için bu eşik değeri, 2013’te 15 ng/mL’den oldukça yukarıya çekilmiştir. Güncel eşik değeri
ile, Müsabaka İçi Doping Kontrolüne yakın dönemde yüksek miktarlarda THC tüketmiş olan veya kronik
kullanıcılar Aykırı Analitik Bulgu riski en fazla olan Sporcular olmuştur.

• 2021 Dünya Dopingle Mücadele Kurallarına, 10. Madde kapsamında yaptırım uygulamak amacıyla
Kötüye Kullanılan Maddelere ilişkin 4.2.3 Maddesi dahil edilmiştir. Kötüye Kullanılan Maddeler, spor
bağlamı dışında, toplumda sıklıkla kötüye kullanıldıkları için Yasaklılar Listesinde ayrıca tanımlanmıştır.
Bu bağlamda, WADA Liste Bilirkişi Danışma Grubu, THC’yi 2021 Yasaklılar Listesinde Kötüye Kullanılan
Madde olarak tanımlamıştır, yani Sporcu, THC kullanımının Müsabaka Dışında gerçekleştiğini ve spor
performansıyla ilgili olmadığını kanıtlayabilirse, standart Hak Mahrumiyeti Ceza süresi üç ay olacaktır.
Sporcunun onaylanmış bir Kötüye Kullanılan Madde tedavi programını memnun edici düzeyde
tamamlaması halinde, bu süre bir aya indirilebilir. Bu yeni kuralın THC’ye yönelik yaptırımlar üzerindeki
tam etkisini değerlendirmek için henüz çok erken olsa da 2021’den gelen ön veriler, bir ve üç aylık
yaptırımlarda bir artışı işaret ederek bu hükmün uygulandığını göstermektedir.

• Dünya Dopingle Mücadele Programı kapsamında, Yasaklılar Listesinde yer alan kannabise yaklaşım
kronolojik olarak aşağıdaki gibi gelişmiştir:

2013: İdrar eşik değeri, 180 ng/ml Karar Sınırı ile 15 ng/mL’den 150 ng/mL’ye yükseltilmiştir. Bu, 2009-
2012 yıllarında yıllık ortalama 400-500 olan AAB sayısını 2021’de 100’ün altına çekerek AAB sayılarını
önemli ölçüde etkilemiştir.
2018: Kannabidiol (CBD), Yasaklılar Listesinden çıkarılmış ve kullanmak isteyen Sporcuların kannabisin
psikoaktif olmayan bileşenine erişebilmesine izin verilmiştir.
2021: Kötüye Kullanılan Madde hükmünün Dünya Dopingle Mücadele Kurallarına dahil edilmesi, THC
kullanımının Müsabaka Dışında gerçekleştiğini ve bununla ilgisi olmadığını kanıtlayabilen Sporcular
için Hak Mahrumiyeti Cezalarının süresini potansiyel olarak iki yıldan (ve hatta dört) üç aya (ve hatta
bir) indirmiştir. Dünya Dopingle Mücadele Kurallarının 9. Maddesi uyarınca, Sporcu madalyasını, ödülünü 
ve sonucunu yine de kaybedecektir.

S8. Kannabinoidler
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İnceleme Süreci

• Eylül 2021’den bu yana, farmakoloji, adli toksikoloji, kötüye kullanılan ilaçlar, analitik bilim, eczacılık, spor 
hekimliği, kimya, endokrinoloji, dahili tıp bilimleri, ruhsatlandırma işleri, peptitler ve büyüme faktörleri
ve hematoloji alanlarında uluslararası bilirkişilerden oluşan WADA Liste Bilirkişi Danışma Grubu, sporda
delta9-tetrahidrokanabinol (THC) kullanımının durumuna ilişkin yeniden bir inceleme başlatmıştır. Bu
kapsamlı inceleme, 2021 Kurallarının 4.3. Maddesinde belirtilen üç kritere odaklanmıştır:

a. Madde veya yöntemin tek başına veya diğer maddeler veya yöntemlerle birlikte sportif yetkinliği
artırdığına  veya artırma potansiyeline sahip olduğuna dair tıbbi veya diğer bilimsel kanıtlar,
farmakolojik etki veya deneyimler;

b. Maddenin veya yöntemin Kullanımının Sporcu için somut veya potansiyel bir sağlık riski
oluşturduğuna dair tıbbi veya diğer bilimsel kanıtlar, farmakolojik etki veya deneyimler;

c. WADA’nın, madde veya yöntem Kullanımının, Dünya Dopingle Mücalede Kurallarının girişinde
açıklanan spor ruhuna aykırı olduğunu tespit etmesi.

• Madde 4.3 uyarınca, bir madde veya yöntemin Yasaklılar Listesine dahil edilmesi için dikkate alınması
gereken üç kriterden en az ikisini karşılaması gerekir.

• Biri THC’nin performans geliştirme üzerindeki etkilerini (WADA Liste Bilirkişi Danışma Grubu-PE)
ve diğeri sağlık risklerini (WADA Liste Bilirkişi Danışma Grubu-H) değerlendirmek üzere, WADA Liste
Bilirkişi Danışma Grubu üyelerinden oluşan iki alt grup oluşturulmuştur. Bu iki konuyla ilgili mevcut
tüm bilimsel ve tıbbi yayınlar ve ayrıca kannabis kullanmış olan/kullanan Sporculardan alınan görüşler,
yayımlanmış anketler de dahil olmak üzere, kamuya açık olarak gözden geçirilmiştir.

• Bu bilimsel literatür incelemesi daha sonra, ilgili tüm yayınların dahil edildiğinden ve ilgili tüm bilimsel ve 
tıbbi yönlerden emin olmak için THC ve kannabinoidlerin farmakoloji, toksikoloji, psikiyatri ve davranış
özelliklerinde uzmanlaşmış, dünyaca ünlü dört bağımsız ve harici uluslararası bilirkişiyle (Ad-Hoc THC
Bilirkişi Grubu) tartışılarak gereğine uygun şekilde değerlendirilmiştir. Bilirkişiler, bilgi incelemesinin
kapsamlı olduğunu ve THC’nin sağlık ve performans geliştirme üzerindeki etkisinin tüm ilgili verilerinin
ve yönlerinin uygun şekilde incelendiğini doğrulamıştır.

• Sporun Ruhu kriterleriyle ilgili olarak, WADA Liste Bilirkişi Danışma Grubu Başkanı, WADA Etik Bilirkişi
Danışma Grubuna (Etik EAG) danışmıştır. WADA Etik Bilirkişi Danışma Grubu, mevcut kannabis
Kullanımını, özellikle Dünya Dopingle Mücadele Kurallarında listelenen bir dizi alanda Spor Ruhuna
aykırı olduğunu değerlendirmiştir:
• Sağlık
• Performansta mükemmeliyet
• Karakter ve Eğitim
• Kurallara ve yasalara saygı
• Kendine ve diğer katılımcılara saygı

Buna ek olarak, aşağıdakiler de belirtilmiştir:
• Sporcuların kannabis Kullanımına ilişkin algıları ve aynı zamanda potansiyel (plasebo kaynaklı dahil)

artırıcı etkileri ile ilgili olarak daha fazla araştırma yapılmalı veya desteklenmelidir. Bunlar, sağlam
kanıtların olmaması nedeniyle belirsiz alanlardır.
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• Müsabaka İçinde bir Dopingle Mücadele Kural İhlaline neden olabilecek seviyeler, Sporcu için tıbbi
gerekçelerle sorun yaratabilecek veya kronikleşmiş sürekli bir kullanıcıyı işaret edebilecek düzeydedir.
Mevcut kural, kimi zaman algılandığı veya ifade edildiği gibi, özel yaşam tarzlarına aşırı bir müdahale
değildir. Uluslararası kısıtlamalara yönelik düzenleyici yasa ve ilkelerle birlikte belirli ülkelerde toplumun 
tutumu ve yasal düzenlemelerdeki değişiklikler ve mevcut kanıt ve tartışmaların etkisi kannabisin şu
anda Yasaklılar Listesinde kalmaya devam etmesini desteklemektedir.

• Ayrıca, WADA Liste Bilirkişi Danışma Grubu Başkanı, sporda kannabis kullanımı hakkında görüşlerini
almak için WADA Sporcu Komitesi üyelerine danışmıştır. Toplantı, Sporcu topluluğunun fikir ve görüşlerini 
yansıtmıştır.

• WADA Liste Bilirkişi Danışma Grubu’nun 25-26 Nisan 2022 tarihli son toplantısından önce toplam 10
istişari toplantı yapılmıştır:
• WADA Liste Bilirkişi Danışma Grubu-PE tarafından üç
• WADA Liste Bilirkişi Danışma Grubu-H tarafından iki
• WADA Liste Bilirkişi Danışma Grubu Başkanı ve Sporcu Komitesi Başkanı arasında bir tane
• WADA Liste Bilirkişi Danışma Grubu Başkanı ve Sporcu Komitesi arasında bir tane
• WADA Liste Bilirkişi Danışma Grubu Başkanı ve WADA Etik Bilirkişi Danışma Grubu arasında bir tane
• Ad-Hoc THC Bilirkişi Grubu ve WADA Liste Bilirkişi Danışma Grubu-PE arasında bir tane
• Ad-Hoc THC Bilirkişi Grubu ve WADA Liste Bilirkişi Danışma Grubu-H arasında bir tane

Sonuçlar:

WADA Dünya Dopingle Mücadele Kuralları Madde 4.3 uyarınca kapsamlı bir değerlendirme ve tartışmadan 
sonra, WADA Liste Bilirkişi Danışma Grubu şu sonuca varmıştır:

 a THC Kullanımının, Sporcuların büyük bir bölümünü temsil eden genç bireylerin oluşturduğu 
       topluluk üzerinde önemli bir etkisi olduğuna, başta nörolojik olmak üzere sağlık için bir risk 

oluşturduğuna dair ikna edici tıbbi kanıtlar vardır.

 b Mevcut tarafsız kanıtlar, THC’nin fizyolojik yetkinliği artırdığını desteklemezken, nöropsikolojik 
etkiler yoluyla yetkinlik artırma potansiyeli hala göz ardı edilemez.

 c WADA Etik Bilirkişi Danışma Grubu tarafından ana hatlarıyla belirtilen Spor Ruhunun kapsadığı    
değerler, özellikle de kendine ve diğer katılımcılara saygının diğer rakiplerin güvenliğini içerdiği 
dikkate alındığında, THC’nin Müsabaka İçi Kullanımı Sporun Ruhunu ihlal eder. 

Dünya Dopingle Mücadele Kuralları tarafından tanımlanan bu üç kritere bağlı olarak, mevcut bilimsel 
kanıtlara göre THC, Listeye dahil edilme kriterlerini karşılamaktadır.
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İleride Dikkate Alınacak Hususlar

• Bu sonuçlar mevcut bilimsel literatüre dayanmaktadır. Yapılan kapsamlı inceleme, THC’nin hem fiziksel
hem de zihinsel düzeyde yetkinlik artırıcı etkilerini değerlendiren sağlam çalışmaların eksik olduğunu
açıkça göstermiştir. Anekdot niteliğinde, kendi kendine bildirilen kanıtlar mevcut olsa da THC’nin
performans üzerindeki nöropsikolojik etkisini titizlikle belirlemek için daha fazla klinik çalışmaya
gereksinim vardır. Ancak bu tür çalışmaların tasarlanmasının zor olabileceği de kabul edilmektedir.
Örneğin, çoğu ülkede yasa dışı olan THC’yi aktif olarak tüketen gönüllülerin kaydolması gerekecektir;
tam olarak anlamlı bir kör plasebo çalışması olmayacaktır çünkü denek THC’nin etkisine dair olası olumlu 
yanlılık (yetkinliği artırıcı etkileri olduğu ve yasaklanması gerektiğini göstermek için) veya olumsuz
yanlılık (Listeden çıkarılmayı desteklemek için) hissedecektir; bir müsabakanın stresini taklit etmek zor
olacaktır; ve üst düzey Sporcuların gönüllü olarak dahil edilmesi pek olası değildir. Bu nedenle, olumlu
veya olumsuz yanlılık riski ve yalnızca Müsabaka Dışı kısıtlamasıyla birlikle, yalnızca THC kullanımının
yasal olduğu bölgelerde kannabis kullanan gönüllüler araştırmalara dahil edilebilir.

• Yalnızca Müsabaka İçi yasaklanan tüm maddelerde olduğu gibi, kannabis kullanımının yasal olduğu
bölgelerdeki Sporculara müsabaka başlangıcından birkaç gün önceye kadar kannabis tüketmekten
kaçınmaları tavsiye edilir.




