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GİRİŞ 

 
GİRİŞ  
Önsöz 
 
Bu Atlar için ADM ve Kontrollü İlaç yönetmeliği (bundan böyle “ADMKİ Yönetmeliği” 
veya “Yönetmelik” olarak anılacaktır), başta başkanlığını Profesör Arne Ljungqvist’in yaptığı 
(bundan böyle “Ljungqvist Komisyonu’ olarak anılacaktır) ve bir problemi tespit etmek 
amacıyla öne çıkan FEI Sporcuları tarafından Eylül 2008’de başlatılmış olan Temiz Spor 
Komisyonu ve başkanlığını Lord Stevens’in yaptığı Stevens Komisyonu olmak üzere, “Ortak 
Komisyon”un bulgularına saygı göstermek suretiyle, ADM Kuralları açısından Dünya ADM 
Kurallarının (2009 versiyonu) ruhu çerçevesinde FEI’nin taahhütleri uyarınca 
benimsenmiştir ve uygulanmaktadır. Her iki Komisyonun bulguları konusunda münazarada 
bulunulmuş ve sonuç olarak 9 Ekim 2009 tarihinde, Kopenhag, Danimarka’da Ortak 
Komisyonun oluşturulmasına karar verilmiştir. Atlar için ADM Talimatı (bundan böyle “ADM 
Talimatı”), ADMKİ Yönetmeliğinin ilk bölümü, ADMKİ Yönetmeliği uyarınca Yasaklı bir 
Madde veya Yasaklı bir Yöntem ile ilgili tüm iddia edilen ihlaller için geçerlidir. Diğer 
yandan, Atlar için Kontrollü İlaç Talimatı (bundan böyle “AKİ Talimatı”), ADMKİ 
Yönetmeliğinin ikinci bölümü, ADMKİ Yönetmeliği uyarınca Kontrollü bir İlaç Maddesi veya 
Kontrollü bir İlaç Yöntemi ile ilgili tüm iddia edilen ihlaller için geçerlidir. 
Kasım 2009 tarihinde Genel Kurul tarafından benimsenen ve 5 Nisan 2010 tarihinde 
yürürlüğe giren ADMKİ Yönetmeliği özellikle Ortak Komisyonun başlıca bulgularını 
kapsamaktadır. Komisyonun en önemli tavsiyelerinden biri ADM Talimatı Madde 2.1-2.8’de 
tanımlanmış olduğu gibi Doping ve AKİ Talimatında tanımlanmış olduğu gibi Kontrollü 
İlaçlar için iki (2) ayrı ve farklı yaklaşımın oluşturulmasıdır. Sonuç olarak, bu iki (2) kural 
kategorisi kullanım ve anlama açısından kolaylık için tek bir kapsamlı Talimat kitapçığında, 
iki ayrı bölüm olarak sunulmaktadır. Bu yeni yaklaşım ile geçerli terminolojide değişiklikler 
olmaktadır. Bu metinde ADMKİ Yönetmeliği uyarınca yasaklanmış tüm maddeler artık 
kapsamlı bir terim olarak kullanılan Yasaklanmış Madde olarak anılacaktır. Ancak, ADM 
Kuralları uyarınca Doping olarak sınıflandırılan maddeler Yasaklı Maddeler olarak anılırken 
ADM Kuralları uyarınca Kontrollü İlaçlar olarak sınıflandırılan maddeler Kontrollü İlaç 
Maddeleri olarak anılacaktır. 
ADMKİ Yönetmeliği sporun nasıl yapıldığını belirleyen koşulları kontrol eden spor 
kurallarıdır. Sorumlu Kişiler (ek Sorumlu Kişiler de dahil olmak üzere, aşağıya bakınız) ve 
Destek Personelleri bu talimatları FEI etkinliklerine katılımlarının bir parçası olarak kabul 
etmektedir ve bunlara göre hareket etmekle yükümlüdürler. FEI Genel Yönetmeliğinde fiili 
şartların söz konusu Kişinin dahil edilmesini haklı çıkardığı hallerde yargılamaya “ek bir 
Sorumlu Kişi”nin dahil edilmesi imkanı her zaman tanınmış olduğundan, bu Yönetmeliğe 
Destek Personelinin dahil edilmesi tamamen yeni bir kavram değildir. Bu kavramın yeni 
Yönetmeliğe dahil edilmesi ve bir derece genişletilmesinin amacı binicilik sporunun ADMKİ 
Yönetmeliğini ihlal eden tüm katılımcılarının sorumlu tutulmasının sağlanmasıdır. Ancak, 
Destek Personelinin Yönetmeliğe dahil edilmesinin hiç bir şekilde Sorumlu Kişinin 
sorumluluğunu azaltmayı veya başkasına devretmeyi amaçlamadığının anlaşılması esastır. 
Sorumlu Kişi nihayetinde sorumludur ve dolayısıyla ADMKİ ihlallerinden de yükümlüdür. 
Uygun olan hallerde ve sadece özel fiili şartlar haklı kıldığında, Destek Personeli de ayrıca 
sorumlu tutulabilir. 
ADMKİ Yönetmeliği cezai kovuşturmalar veya istihdamla ilgili konular için geçerli herhangi 
ulusal koşullar ve yasal standartlara tabi olmadıkları gibi bunlarla sınırlanmamaktadırlar. Bu 
Yönetmelikle belirtilen politikalar ve minimum standartlar dünya çapında adil spora ve  



 
 
Atların iyiliğine ilgi duyan çok geniş bir paydaşlar kitlesinin görüş birliğini temsil etmektedir 
ve tüm mahkemeler ve hakem kurulları tarafından saygı görmelidirler.  
 
FEI’nin ADMKİ Yönetmeliğinin Temel Mantığı 
Dopingle Mücadele programları sporun kendine özgü değerlerini korumayı amaçlar. Bu 
kendine özgü değere genellikle “sporun ruhu” adı verilir ve bu Olimpiyatların esası; oyunun 
nasıl dürüstçe oynanması gerektiğidir. Sporun ruhu insan ruhunun, vücudunun ve aklının 
kutlanmasıdır ve aşağıdaki değerlerle nitelenir: 

 Ahlak, adil oyun ve dürüstlük 
 Sağlık 

 Performansta mükemmellik 

 Karakter ve eğitim 

 Eğlence ve keyif 

 Takım çalışması 
 Kendini adamışlık ve fedakarlık 

 Kurallara ve kanunlara saygı 
 Kişinin kendisine ve diğer Katılımcılara karşı olan saygısı 

 Cesaret 
 Birlik ve beraberlik 
Doping temel olarak sporun ruhuna aykırıdır. 
 

Kapsam 

Bu revizyondan geçirilmiş ADMKİ Yönetmeliği 1 Ocak 2018 itibariyle geçerlidir. Bu 
Yönetmelik FEI Tüzüğü, Genel Yönetmelik, Veteriner Yönetmeliği, FEI Mahkemesinin İç 
Yönetmeliği ve FEI Laboratuvarlar Standardı ile tüm diğer geçerli kurallar ve yönetmelikler 
ile birlikte okunmalıdır. 

Bu ADMKİ Yönetmeliği FEI, FEI’nin tüm Ulusal Federasyonları ve FEI’ye üyeliği, FEI 
tarafından akreditasyonu veya FEI’ye, Ulusal Federasyonlarına veya bunların etkinlikleri 
veya Yarışmalarına katılımları dolayısıyla FEI veya Ulusal Federasyonlarından herhangi 
birinin etkinliklerinin tüm Sorumlu Kişiler ve Destek Personelleri için geçerlidir. 

FEI yarışmalarına katılma hakkı kazanmak için, bir Sorumlu Kişi veya At, FEI Genel 
Yönetmeliği uyarınca özel şartlarda aksine izin verilmedikçe, FEI tarafından tescilli ve/veya 
bir FEI Ulusal Federasyonunun tescilli bir üyesi olmalıdır.  

Bütün Ulusal Federasyonlar tüm tescilli Sorumlu Kişilerin, kendi yargısı altındaki Destek 
Personelinin üyelerinin (eğer mümkünse) bu ADMKİ Yönetmeliği de dahil olmak üzere, 
FEI’nin Tüzüklerini, Yönetmeliklerini ve Kurallarını ve tüm diğer geçerli kurallar ve 
yönetmelikleri kabul etmesini sağlamalıdır. 

Buna göre, bu ADMKİ Yönetmeliği FEI veya Ulusal Federasyonlarının yargı hakkına sahip 
bulunduğu veya hem ADM Talimatı ve hem de AKİ Talimatının 13.1 no.lu Maddesine tabi 
olarak başka bir düzenleyici kuruluş tarafından yargı hakkı tanınmış olduğu tüm Doping ve 
İlaç Kontrolleri için geçerlidir. Ancak, şartların izin vermesi ve FEI Bürosunun Kurulunun bu 
kuralları onaylaması kaydıyla, (Gençler Olimpiyatları gibi) reşit olmayan sporcuların ödünç 
Atlarla yarıştığı Yarışmalar için bu talimatların değiştirilmiş versiyonları geçerli olabilir.  

 



 

ADMKİ Yönetmeliği, özellikle de Yasaklı Maddeler (ADM Talimatı) için geçerli olduğu 
şekliyle, kasti olarak 2015 tarihli WADA insan sporcular için Model Kuralları temel alınarak 
düzenlenmiştir. Diğer yandan, AKİ talimatı Atların iyiliğinin ve en yüksek seviyede 
profesyonelliğin garanti altına alınması amacıyla Atlara Kontrollü İlaçların sorumlu şekilde 
uygulanması özellikle göz önünde bulundurularak geliştirilmiştir. ADMKİ Yönetmeliğinin iki 
ayrı bölümünde – ADM Talimatı (Bölüm I) ve AKİ Talimatı (Bölüm II) - belirlenmiş olan 
şekilde Doping ve İlaçlar arasındaki açık fark göz önünde bulundurularak, bir Veteriner 
Formu (bakınız FEI Veteriner Yönetmeliği) ADM Talimatı uyarınca Yasaklı bir Madde ile 
bağlantılı olarak değil, sadece AKİ Talimatı uyarınca Kontrollü bir İlaç Maddesi ile bağlantılı 
olarak kullanılabilecektir. 

 
 
Not: (Örneğin Sorumlu Kişi, Sporcu, At Sahibi, Hakem, Teknik delege, Görevli, Ekip Şefi 
veya o, onlar şeklindeki zamirler gibi) herhangi bir fiziksel kişi ile bağlantılı olarak kullanılan 
eril terimler, aksine özel bir hüküm olmadıkça, aynı zamanda dişili de içerecek şekilde 
anlaşılacaktır. 
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MADDE 1 DOPİNGİN TANIMI 

Doping, işbu ADM Talimatının 2.1 ila 2.8 no.lu maddelerinde belirtilmiş olan ADM kural 
ihlallerinden biri veya daha fazlasının vuku bulması olarak tanımlanır. 

 

MADDE 2 ADM KURALI İHLALLERİ 

Madde 2’nin amacı ADM kuralı ihlallerini teşkil eden koşullar ve davranışların 
belirlenmesidir. Doping vakalarında duruşmalar bu özel kurallardan biri veya daha 
fazlasının ihlal edilmiş olduğu varsayımına dayanılarak gerçekleştirilir. 

Sorumlu Kişiler ve/veya Destek Personelleri neyin bir ADM kuralı ihlali teşkil ettiğini ve Atlar 
İçin Atlar İçin Yasaklanmış Maddeler Listesinde bulunan ve Yasaklı Maddeler ve Yasaklı 
Yöntemler olarak tanımlanmış maddeleri ve yöntemleri bilmekle yükümlüdürler. 

Yasaklı Maddeler veya Yasaklı Yöntemler ile bağlantılı olarak, aşağıdakiler ADM kuralı 
ihlallerini oluşturur: 

2.1 Bir Attan Alınan Örnekte Yasaklı bir Maddenin ve/veya Metabolitleri ya da 
Belirteçlerinin bulunması 

2.1.1 Her ne kadar şartların gerektirdiği hallerde aşağıdaki Madde 2.2 – 2.8 uyarınca 
Destek Personeli ayrıca sorumlu sayılsa da, hiçbir Yasaklı Maddenin atın vücuduna 
girmemesini sağlamak tüm Sorumlu Kişilerin şahsi görevidir. Sorumlu Kişiler kendi 
Örneklerinde bulunan tüm Yasaklı Maddeler veya metabolitleri ya da Belirteçleri için 
sorumludurlar. Buna göre, Madde 2.1 uyarınca bir ADM kuralı ihlalinin yapıldığının 
belirlenmesi amacıyla kastin, hatanın, ihmalin veya bilginin olduğunun 
kanıtlanmasına gerek yoktur. 

2.1.2 Madde 2.1 uyarınca bir ADM kuralının ihlal edildiğine dair yeterli kanıtlar 
aşağıdaki gibidir: (i) Sorumlu Kişinin B Örneğinin analizinden feragat ettiği ve B 
örneğinin analiz edilmediği durumlarda Atın A Örneğinde Yasaklı bir Maddenin veya 
Metabolitleri ya da Belirteçlerinin varlığı; veya, (ii) Atın B Örneğinin analiz edildiği ve 
Atın B Örneğinin analizinin Atın A Örneğinde bulunmuş olan Yasaklı Maddeler veya 
Metabolitleri ya da Belirteçlerinin varlığını teyit etmesi. Ters bir Analitik Bulgu pozitif 
bir kan veya idrar Örneği ile belirlenebilir. 

2.1.3 Atlar İçin Yasaklanmış Maddeler Listesinde nicel eşiğin özel olarak belirtilmiş 
olduğu maddelerin haricinde, bir Atın Örneğinde herhangi miktarda Yasaklı Madde 
veya Metabolitleri ya da Belirteçlerinin varlığı bir ADM kuralı ihlalini teşkil edecektir. 

2.1.4 Madde 2.1’in genel kuralına istisna olarak, Atlar İçin Yasaklanmış Maddeler 
Listesi veya FEI Laboratuvar Standardında aynı zamanda endojen olarak üretilebilen 
Yasaklı Maddelerin değerlendirilmesi için özel kriterler belirlenebilir. 

2.2 Yasaklı bir Madde veya Yasaklı bir Yöntemin Kullanılması veya Kullanım 
Teşebbüsü 



 

 

 

2.2.1 Hiçbir Yasaklı Maddenin Atın vücuduna girmemesini sağlamak tüm Sorumlu 
Kişilerin ve Destek Personellerinin şahsi görevidir. Buna göre, Yasaklı bir Madde 
veya Yasaklı bir Yöntemin Kullanımı için bir ADM kuralı ihlali yapıldığının 
belirlenmesi amacıyla Sorumlu Kişinin veya (geçerli olan hallerde) Destek 
Personelinin bir Üyesinin kastinin, hatasının, ihmalinin veya bilgisinin olduğunun 
kanıtlanmasına gerek yoktur. Ancak, Teşebbüs tanımına uygun olarak, Yasaklı bir 
Madde veya Yasaklı bir Yöntemin Kullanım Teşebbüsü için bir ADM kuralı ihlalinin 
belirlenmesi için niyetin kanıtlanması gereklidir.  

2.2.2 Yasaklı bir Madde veya Yasaklı bir Yöntemin Kullanılması veya Kullanım 
Teşebbüsünün başarılı veya başarısız olması önemli değildir. Bir ADM kuralı 
ihlalinin yapılması için Yasaklı Maddenin veya Yasaklı Yöntemin Kullanılmış veya 
Kullanılmaya Teşebbüs Edilmiş olması yeterlidir. 

2.3 Örnek vermekten kaçınmak, örnek vermeyi reddetmek veya örnek vermemek 

2.3.1 (FEI Veteriner Yönetmeliği uyarınca) bildirimi takiben Örnek alınmasını geçerli 
bir gerekçe olmaksızın reddetmek veya bunu yapmamak veya Örnek alma 
formunun imzalanması da dahil olmak üzere tüm Örnek alma prosedürün şartlarını 
yerine getirmemek veya başka herhangi bir şekilde Örnek vermekten kaçınmak. 

2.3.2 Eğer müsabakaya girdikleri veya girecekleri At Örnek alma amacıyla seçilir ve 
FEI Veteriner Yönetmeliği uyarınca bir Örnek Alma bildiriminde bulunulursa, söz 
konusu Atın Örnek Alma amacıyla getirilmesi ve tüm Örnek Alma prosedürü 
gerekliliklerinin yerine getirilmesi tüm Sorumlu Kişilerin kişisel görevidir. 

2.3.3 Buna göre, her ne kadar Sorumlu Kişinin Atın getirilmesi ve denetimini üçüncü 
bir tarafa devretmesine izin verilse de, Sorumlu Kişi Örnek Alma süreci boyunca 
Attan ve aşağıdakilerden sorumlu olarak kalacaktır: 

(i) Örnek vermekten herhangi bir şekilde kaçınmak; ve/veya 

(ii) Geçerli bir gerekçe olmaksızın Atı Örnek vermek üzere getirmeyi reddetmek 
veya getirmemek; ve/veya 

(iii) Örnek Alma formunun imzalanması da dahil olmak üzere Örnek Alma 
prosedürünün gerekliliklerinden birini veya tümünü yerine getirmemek. 

2.3.4 İşbu Madde 2.3 uyarınca bir ADM Kuralı ihlalinin belirlenmesi için Örnek Alma 
süreci ile ilgili herhangi bir görevlendirme veya ilgili üçüncü tarafın hareketleri ile ilgili 
olarak niyet, hata, ihmal veya bilginin gösterilmesi gerekli değildir. 

2.4 Doping Kontrolünün herhangi bir bölümüne Hile karıştırmak veya buna teşebbüs 
etmek 

2.5 Yasaklı bir Maddeyi Uygulamak veya Uygulamaya teşebbüs etmek 

2.6 Yasaklı Maddeleri ve Yasaklı Yöntemleri mülkiyetinde bulundurmak 

  



 

Bu hüküm ile Sorumlu Kişilerin ve Destek Personellerinin üyelerinin, bu Mülkiyet için 
zorunlu bir gerekçeyi kanıtlayamadıkça, Yasaklı Maddeler veya Yasaklı Yöntemleri 
mülkiyetlerinde bulundurmaları yasaklanmaktadır (Bu Bölüm Ek 1’deki Mülkiyet 
tanımı ile birlikte okunmalıdır.) 

2.7 Herhangi bir Yasaklı Maddenin veya Yasaklı Yöntemin ticaretini yapmak veya 
buna teşebbüs etmek. 

2.8 Suç Ortaklığı 

Herhangi bir ADM kuralı ihlaline veya ADM kuralı ihlali Teşebbüsüne yardımcı 
olmak, bunu teşvik etmek, buna suç ortağı olmak veya bunu örtbas etmek veya 
herhangi başka şekilde suça iştirak etmek. 

2.9 Yasaklanmış Bağlantı 

Profesyonel veya sportif bağlamda FEI’nin otoritesine tabi bir Sorumlu Kişinin 
aşağıdaki Destek Personellerinden herhangi biri ile bağlantısı: 

2.9.1 FEI’nin otoritesi altında ise bir Men cezası verilmiş bulunan; veya 

2.9.2 FEI’nin otoritesi altında değilse ve Men cezası Kurallar uyarınca 
gerçekleştirilen bir sonuç yönetimi sürecinin sonucunda verilmemişse, suçla veya 
disiplinle ilgili ya da profesyonel bir süreçte Kurallar kapsamındaki hükümlerin söz 
konusu Kişi için geçerli olması halinde dopingle mücadele talimatının bir ihlalini 
teşkil edecek davranışlarda bulunmaktan suçlu bulunmuş veya hüküm giymiş olan. 
Söz konusu Kişinin diskalifikasyon statüsü hangisi daha uzunsa suçla veya disiplinle 
ilgili ya da profesyonel kararın veya uygulanan suçla veya disiplinle ilgili ya da 
profesyonel cezanın tarihinden itibaren altı yıl boyunca geçerli olacaktır; veya 

2.9.3 Madde 2.9.1 veya 2.9.2’de tanımlanmış olan bir kişi için paravanlık veya 
aracılık yapan. 

Bu hükmün geçerli olması için, Sorumlu Kişiye FEI tarafından daha önce Destek 
Personelinin diskalifiye statüsünün ve yasaklı bağlantının olası Sonucunun ve Sorumlu Kişi 
ya da diğer Kişinin bu bağlantıdan makul çerçevede kaçınabileceğinin yazılı olarak 
bildirilmiş olması gereklidir. FEI ayrıca Sorumlu Kişi veya diğer Kişiye gönderilen bildirimin 
konusunu teşkil eden Destek Personelinin 15 gün içerisinde FEI karşısına çıkarak Madde 
2.9.1 ve 2.9.2’de tanımlanmış olan kriterlerin kendisi için geçerli olmadığını izah 
edebileceği konusunda bilgilendirmek için elinden gelen tüm çabaları da gösterecektir 
(Madde 16’ya bakılmaksızın, bu Madde Destek Personelinin diskalifiye ile sonuçlanan 
davranışları Madde 16’da belirtilmiş olan geçerli tarihinden önce meydana geldiğinde bile 
geçerlidir.) 

Madde 2.9.1 ve 2.9.2’de tanımlanmış olan Destek Personeli ile olan tüm bağlantıların 
profesyonel veya sportif bir çerçevede olmadığının kanıtlanması yükü Sorumlu Kişiye aittir. 

 

 

 

 

 

 



 

MADDE 3 ADM KURALI İHLALLERİNİN İSPATLANMASI 

3.1 İspat Yükü ve Kanıtı 

FEI bir ADM kuralı ihlalinin vuku bulmuş olduğunu kanıtlama yükümlülüğüne sahiptir. İspat 
standardı FEI’nin bir ADM kuralı ihlalini yapılmış olan ithamın ciddiyetini akıldan 
çıkarmaksızın yargılama panelini tatmin edecek şekilde kanıtlamış olup olmadığıdır. Her 
durumda bu ispat standardı sadece ihtimaller dengesinden daha büyük ancak kesin surette 
kanıttan daha düşük ağırlığa sahiptir. Bu Kurallarda ispat yükünün aksinin ispat edilmesi 
veya belirtilmiş gerçeklerin ya da şartların saptanması amacıyla bir ADM kuralı ihlalinde 
bulunmuş olduğu iddia edilen Sorumlu Kişiye ve/veya Destek Personelinin bir üyesine ait 
olduğu durumlarda, ispat standardı farklı bir ispat standardının özellikle tespit edilmiş 
olduğu haller haricinde, bir ihtimaller dengesi ile belirlenir. 

3.2 Gerçekleri ve Varsayımları Saptama Yöntemleri 

ADM kuralı ihlalleri ile ilgili gerçekler, ikrarlar da dahil olmak üzere, tüm güvenilir 
yöntemlerle saptanabilir. Aşağıdaki ispat kuralları işbu ADM Talimatı uyarınca gerçekleşen 
doping vakalarında geçerlidir: 

3.2.1 FEI tarafından onaylı laboratuvarların Uluslararası Laboratuvar Standartları 
uyarınca Örnek analizi ve muhafaza usullerini yerine getirmiş olduğu kabul edilir. 
ADM kuralı ihlalini gerçekleştirmiş olduğu iddia edilen Sorumlu Kişi ve/veya Destek 
Personelinin üyesi Uluslararası Laboratuvar Standardından Ters bir Analitik 
Bulguyla sonuçlanabilecek bir sapma olduğunu bir ihtimaller dengesi yoluyla 
kanıtlamak suretiyle bu varsayımı reddedebilir. 

Eğer Sorumlu Kişi ve/veya Destek Personelinin üyesi Uluslararası Laboratuvar 
Standardından makul çerçevede Aykırı Analitik Bulguya yol açabilecek bir sapma 
olduğunu göstererek varsayımı reddederse, FEI bu sapmanın Aykırı Analitik 
Bulguya yol açmamış olduğunu kanıtlama yükünü üstlenir. 

3.2.2 Başka bir FEI standardı, FEI Kuralı veya yönetmeliği, FEI El Kitabı veya 
politikasından bir ihtimaller dengesi yoluyla Ters bir Analitik Bulguya yol açmayan 
sapmalar veya diğer ADM kuralı ihlalleri söz konusu sonuçları geçersiz kılmaz. Eğer 
Sorumlu Kişi ve/veya Destek Personelinin üyesi (geçerli olan hallerde) başka bir FEI 
standardı, FEI Kuralı veya yönetmeliği, FEI El Kitabı veya politikasından veya başka 
bir ADM kuralı veya politikasından makul çerçevede Aykırı Analitik Bulguya yol 
açabilecek bir sapma veya başka bir ADM kuralı ihlali olduğunu kanıtlarsa, FEI bu 
sapmanın Aykırı Analitik Bulguya yol açmamış olduğunu veya ADM kuralı ihlalinin 
fiili temelini oluşturmadığını kanıtlama yükünü üstlenir. 

3.2.3 Kendisi için temyiz yoluna henüz başvurulmamış bir mahkeme veya 
profesyonel ve yargı yetkisine sahip bir disiplin divanı kararı ile belirlenmiş olan 
gerçekler, bu gerçeklerle ilgili kararın hedefindeki Sorumlu Kişi ve/veya Destek 
Personelinin üyesi kararın doğal adalet ilkelerini ihlal ettiğini kanıtlamadıkça, bu 
Sorumlu Kişi ve/veya Destek Personelinin üyesine karşı çürütülemez kanıtlar olarak 
kabul edilir. 

 

 

 



 

3.2.4 Bir ADM kuralı ihlali duruşmasında yargılama paneli, Sorumlu Kişi ve/veya 
(geçerli olan hallerde) Destek Personelinin üyesinin duruşmadan makul bir süre 
önce yapılmış duruşmada (yargılama panelinin talimatı uyarınca şahsen veya 
telefon aracılığıyla) hazır bulunma ve yargılama panelinin veya FEI’nin sorularını 
yanıtlama talebini reddetmesi halinde, bir ADM kuralı ihlali yapmış olmakla itham 
edilen Sorumlu Kişi ve/veya Destek Personelinin üyesinin aleyhine bir çıkarımda 
bulunabilir. 

 

MADDE 4 ATLAR İÇİN YASAKLILAR LİSTESİ 

4.1 Atlar İçin Yasaklanmış Maddeler Listesinin Kapsanması  

İşbu ADM Talimatı FEI tarafından yayınlanarak zaman zaman gözden geçirilen Atlar İçin 
Yasaklanmış Maddeler Listesini kapsamaktadır. FEI, FEI web sitesinde yayınlamak dahil 
ancak bununla sınırlı olmamak üzere, üyelerinin ve kurucularının güncel Atlar İçin 
Yasaklanmış Maddeler Listesine erişebilmesini sağlayacaktır. 

4.2 Atlar İçin Yasaklanmış Maddeler Listesinde Tanımlanmış Yasaklı Maddeler ve 
Yasaklı Yöntemlerin Değerlendirilmesi ve Yayınlanması 

FEI Listeyi zaman zaman ancak en azından yılda bir kez yeni Listeyi FEI web 
sitesinde yayınlamak veya başka uygun kanalları kullanmak vasıtasıyla revize 
edebilir ama bu yeni Liste yayınlanmasından en erken doksan (90) gün sonrasında 
yürürlüğe girecektir. Listenin tüm yeni versiyonları, Ulusal Federasyonlar tarafından 
verilen ve FEI tarafından dosyada saklanan eposta adresleri kullanılarak, eposta ile 
Ulusal Federasyonlara ve Ulusal Baş FEI Veterinerine gönderilir. Liste, Ulusal 
Federasyon ve paydaş geri bildirimi için fırsat tanınmak suretiyle, FEI tarafından 
yılda bir kez yayınlanmalıdır. Tüm Sorumlu Kişiler ve/veya Destek Personeli başka 
herhangi bir formaliteye gerek kalmaksızın geçerlik tarihinden itibaren Yasaklılar 
Listesi ve tüm revizyonlarına uymakla yükümlüdür. Yasaklılar listesi ve tüm 
revizyonlarının en güncel versiyonları hakkında bilgi sahibi olmak Sorumlu Kişiler 
ve/veya Destek Personelinin sorumluluğundadır. 

4.3 Listeye dahil olan Maddeler ve Yöntemler 

Yasaklı bir Madde için bir eşiğin belirlenmesi ve/veya söz konusu eşiğin nicel miktarı 
da dahil olmak üzere FEI tarafından Yasaklı Maddeler ve Yasaklı Yöntemlerin tayini 
ve maddelerin Atlar İçin Yasaklanmış Maddeler Listesindeki kategorilere göre 
sınıflandırılması (özellikle Kontrollü bir İlaç Maddesi veya Yönteminin aksine) 
kesindir ve bunlara herhangi bir sebeple bir Sorumlu Kişi veya Destek Personelinin 
bir üyesi tarafından itirazda bulunamaz. 

4.4 Tanımlanmış maddeler 

 Madde 10 ve Madde 7.4’ün uygulanması açısından, Tanımlanmış maddeler sadece 
Yasaklılar Listesinde Tanımlanmış maddeler olarak tanımlanmış olan Yasaklanmış 
Maddeler anlamına gelecektir. 

 

 

 

 



MADDE 5 TESTLER 

5.1 Test Yetkisi 

FEI veya Ulusal bir Federasyon tarafından tescilli bulunan veya başka bir şekilde 
Uluslararası bir Yarışma, Ulusal bir Yarışma veya Müsabakada mevcut bulunan ya da 
yarışan tüm Atlar (a) FEI veya Uluslararası Yarışmalar için bir Müsabaka veya Yarışmada 
Test sorumluluğuna sahip diğer Dopingle Mücadele Kuruluşu ve (b) Ulusal Yarışmalarda 
Atın tescilli olduğu Ulusal Federasyon veya bir Müsabaka veya Yarışmada Test 
sorumluluğuna sahip diğer Dopingle Mücadele Kuruluşu tarafından Müsabaka İçi testlere 
tabi olacaktır. 

FEI veya vekilleri ya da temsilcileri Uluslararası Yarışmalarda Testlerin yapılmasından 
münhasıran sorumludur ve başka hiç bir kuruluş FEI’nin yazılı ve açık izni olmaksızın 
Uluslararası Yarışmalarda Test yapamaz. Tüm Ulusal Federasyonlar veya vekilleri ya da 
temsilcileri Ulusal Yarışmalarda Testlerin yapılmasından münhasıran sorumludur ve başka 
hiç bir kuruluş Ulusal Federasyonun yazılı ve açık izni olmaksızın Uluslararası 
Yarışmalarda Test yapamaz. Ulusal Federasyonlar Ulusal Yarışmalardaki Testler için 
Sonuç yönetiminden sorumlu ve, bunun yapılmasının ulusal bir mevzuata aykırı olduğu 
durumlar haricinde, ADM Kuralı ihlali olduğu belirtilmiş tüm pozitif bulguları FEI’ye derhal 
rapor etmekle yükümlüdürler.  

FEI veya bir Ulusal Federasyon tarafından tescilli tüm Atlar FEI tarafından Müsabaka Dışı 
testlere dayalı istihbarata tabidir. İşbu Talimatta bulunan hiç bir ifade herhangi bir Ulusal 
Federasyonun, Madde 13.1’e tabi olmak kaydıyla, kendi Müsabaka Dışı Test protokollerini 
benimsemesini engellememektedir.  

5.2 FEI Testleri için Sorumluluk 

FEI Veteriner Departmanı FEI tarafından gerçekleştirilen tüm Testlerin denetiminden 
sorumludur. Testler belirli bir Yarışmada veya başka herhangi bir yerde Test Veterinerleri 
veya işbu ADM Talimatı, FEI Veteriner Yönetmeliği ile yetkilendirilen veya FEI Genel 
Sekreteri ya da vekil(ler)i tarafından yazılı olarak yetkilendirilen yetkin ve yetkili diğer kişiler 
tarafından gerçekleştirilebilir. 

5.3 Test Standartları 

FEI tarafından ve adına tarafından yapılan Testler Testin yapıldığı esnada yürürlükte olan 
FEI Veteriner yönetmeliğinde belirtilmiş olan Test prosedürleri ile büyük oranda uyumlu 
olmalıdır. 

5.4 Test Edilecek Atların Seçilmesi 

5.4.1 FEI gerçekleştirilecek olan Testlerin sayısını ve bunların hangi Atlar üzerinde 
gerçekleştirileceğini belirler. 

5.4.2 Yukarıdaki Madde 5.4.1’de belirtilmiş olan seçim prosedürlerine ilaveten, 
Veteriner Komisyonu, Veteriner Delegesi ve/veya Test Veterinerleri de Uluslararası 
Yarışmalarda Hakem Heyeti ile işbirliği yaparak Rastgele Testler ve/veya Hedefli 
Testler için Atlar seçebilir. 

 

 

 

 



 

5.4.3 Tüm Ulusal Federasyonlar, kendi yargıları dahilinde, gerçekleştirilecek olan 
Testlerin sayısını ve bunların hangi Atlar üzerinde gerçekleştirileceğini belirler. 

5.4.4 İşbu ADM Talimatında bulunan hiç bir ifade FEI’nin Atlar üzerinde Müsabaka 
içi Testler yapmaya yetkili olduğu durumların kısıtlanmış olduğu şeklinde 
yorumlanmayacaktır. 

 

 

MADDE 6 ÖRNEKLERİN ANALİZİ 

İşbu ADM Talimatı çerçevesinde alınan ve FEI Testleri ile elde edilen Örnekler FEI’nin 
mülkiyetindedir. Bu Örnekler aşağıdaki ilkeler uyarınca analiz edilir: 

6.1 Onaylı Laboratuvarların Kullanılması 

Bu ADM Talimatında FEI tarafından yayınlanan ve zaman zaman revize edilen FEI Onaylı 
Laboratuvarlar Listesi verilmiştir. FEI Örnekleri sadece FEI Laboratuvarlar Standardına tabi 
olan bu onaylı laboratuvarlara gönderilir. A veya B Örneklerinden herhangi birinin veya her 
ikisinin analizi için kullanılan Laboratuvar münhasıran FEI tarafından belirlenir. Ancak, 
Sorumlu Kişi B Örneğinin A Örneğinin analizi yapmış olandan farklı bir laboratuvarda 
yapılmasını tercih edebilir. Eğer bu tür bir tercih yapılırsa, FEI B Örneği Laboratuvarını FEI 
Onaylı Laboratuvarlar Listesinden seçer ve Sorumlu Kişiyi gereken şekilde bilgilendirir. 

6.2 Örnek Almanın Amacı ve Örneklerin Analizi 

Örnekler Listede tanımlanmış olan Yasaklı Maddeler ve Yasaklı Yöntemlerin tespiti için 
analiz edilir. FEI aynı zamanda, zaman zaman FEI tarafından tanımlanmış bir izleme 
programı uyarınca kamuya açılanan şekilde, araştırma ve izleme amaçlarıyla başka 
maddeleri tespit etmek için de analizler yaptırabilir. Örnekler gelecekte analiz amacıyla 
alınabilir ve saklanabilir. 

6.3 Örnekler Üzerinde Yapılan Araştırmalar 

Hiçbir Örnek, Sorumlu Kişinin yazılı onayı olmaksızın, Madde 6.2’de belirtilmiş olan amacın 
dışında bir amaç için kullanılamaz. Sorumlu Kişinin onayı ile Madde 6.2’nin amacı dışında 
(örneğin araştırma için) kullanılan Örneklerin belirli bir Ata veya Sorumlu Kişiye kadar 
izlenememesi için üzerlerinde herhangi bir tanıtıcı işaret bulunamaz. Tüm Örnekler FEI 
Laboratuvarlar Standardında belirtilmiş olan kurallar uyarınca ve hiç bir şart altında 
aşağıdaki Madde 14’te belirtilmiş olan Zaman Aşımı süresinin sona ermesinden sonra 
olmayacak şekilde imha edilir. 

6.4 Örnek Analizi ve Raporlama Standartları 

Laboratuvarlar Doping Kontrolü Örneklerini analiz eder ve sonuçları FEI Laboratuvar 
Standardı uyarınca raporlar. 

6.5 Örneklerin Tekrar Test Edilmesi 

  



 

 

Bir Örnek FEI’nin talimatı ile Madde 6.2’de tanımlanmış amaçlarla herhangi bir anda tekrar 
analiz edilebilir. Örneklerin tekrar test edilmesi için şartlar ve koşullar FEI Laboratuvar 
Standardının gereksinimleri ile uyumlu olmalıdır. Örneklerin tekrar test edilmesi, tümü 
Madde 14’e tabi olmak kaydıyla, sadece Örneğin Olimpiyat, Paralimpik veya Dünya Binicilik 
Oyunlarında alınmış olması ve yine sadece Yasaklı Madde veya Yasaklı Yöntemin Örneğin 
alındığı esnada yasaklı olması kaydıyla, bir ADM Kuralı ihlali ile sonuçlanabilir. 

6.6 Binicilik Camiası Bütünlük Birimi 

Binicilik Camiası Bütünlük Birimi (BCBB) FEI veya binicilik sporunun bütünlüğünü korumak 
amacıyla, FEI Tüzüğünde belirtilmiş olan şekilde işbu ADM Talimatından kaynaklanan veya 
bununla alakalı soruşturmalar yürütme yetkisine sahiptir. Sorumlu bir Kişinin veya Destek 
Personelinin bir üyesinin BCBB ile işbirliği yapmayı reddetmesinin sonucunda tüm ilgili FEI 
Mahkemesi takibatlarında söz konusu Kişiye karşı olumsuz bir çıkarımda bulunulabilir. Eğer 
Binicilik Camiası Bütünlük Birimi herhangi bir soruşturma ile ilgili olarak Sorumlu bir Kişi 
veya Destek Personelinin bir üyesine soru sormak için iyi niyetli bir gerekçesi olduğuna 
kanaat getirmişse ve bu Kişi söz konusu soruları yanıtlamayı reddederse, kendisi sorular 
BCBB’yi tatmin edecek şekilde yanıtlanana kadar FEI etkinliklerine katılmaktan men 
edilebilir. Tüm Sorumlu Kişiler veya Destek Personeli üyeleri, ilgili soruları BCBB’yi tatmin 
edecek şekilde yanıtlamayı reddetmek için iyi niyetli bir gerekçesinin olduğunu öne sürerek, 
FEI Genel yönetmeliğinin 163 no.lu maddesi uyarınca FEI Mahkemesine bir Protestoda 
bulunabilir.  

 

MADDE 7 SONUÇ YÖNETİMİ 

7.1 FEI Testleri veya diğer ADM Kuralı ihlallerinden kaynaklanan Testler için sonuç 
yönetimi  

FEI Testleri veya diğer ADM Kuralı ihlallerinden kaynaklanan Testler için sonuç 
yönetimi aşağıdaki şekilde yapılır: 

7.1.1 Tüm analizlerin sonuçları, laboratuvarın yetkili temsilcisinin imzasını taşıyan bir 
rapor halinde sadece FEI’ye gönderilir. Tüm yazışmalar Örnek analizlerinin sonuçları 
gizli tutulacak şekilde yapılmalıdır. 

7.1.2 Bir Örnek için Ters bir Analitik Bulgunun elde edilmesi halinde, FEI FEI 
Veteriner Yönetmeliği, FEI Laboratuvar Standardı veya başka bir FEI standardı, FEI 
Kuralı veya yönetmeliği, FEI El Kitabı veya politikasındaki Test prosedürlerinden 
Aykırı Analitik Bulguya sebep olacak bariz bir sapma olup olmadığını belirlemek için 
bir inceleme gerçekleştirir. 

7.1.3 Eğer (i) Madde 7.1.2 uyarınca yapılan inceleme sonucunda FEI Veteriner 
Yönetmeliği, FEI Laboratuvar Standardı veya başka bir FEI standardı, FEI Kuralı 
veya yönetmeliği, FEI El Kitabı veya politikasındaki Test prosedürlerinden Aykırı 
Analitik Bulguya sebep verecek bir sapma olmadığı ortaya çıkarsa, tüm test negatif 
kabul edilir ve/veya (ii) FEI tekrar incelemenin sonucunda Aykırı Analitik Bulguyu bir 
ADM Kuralı İhlali olarak kabul etmezse, FEI Sorumlu Kişiyi ve Atın Sahibini derhal 
bilgilendirir. 

 



 

 

 

7.1.4 Eğer Madde 7.1 uyarınca yapılan inceleme sonucunda FEI Veteriner 
Yönetmeliği, FEI Laboratuvar Standardı veya başka bir FEI standardı, FEI Kuralı 
veya yönetmeliği, FEI El Kitabı veya politikasındaki Test prosedürlerinden Aykırı 
Analitik Bulguya sebep verecek bir sapma olmadığı ortaya çıkarsa, FEI Sorumlu 
Kişiyi ve (eğer geçerliyse) Atın Sahibi derhal aşağıdaki konularda bilgilendirir:  

(a) Aykırı Analitik Bulgu;  

(b) ihlal edilen ADM kuralı;  

(c) Sorumlu Kişinin ve (eğer geçerliyse) Atın Sahibinin B Örneğinin analizini talep 
etme hakkı veya, böyle bir talepte bulunmaması halinde, B Örneği analizinden 
feragat etmiş olarak kabul edilebileceği;  

(d) Sorumlu Kişinin ve (eğer geçerliyse) Atın Sahibinin B Örneğinin A Örneğinin 
analizini gerçekleştirenden farklı ve FEI tarafından seçilecek bir Laboratuvarda 
gerçekleştirilmesini tercih etme hakkına ve bir temsilcinin (şahidin), söz konusu 
temsilci veya şahit analiz sürecinin bütünlüğüne karşı bir tehdit teşkil etmedikçe, FEI 
Laboratuvar Standardında belirtilmiş olan süre dahilinde B Örneğinin analizinde hazır 
bulunma hakkı. Hem Sorumlu Kişi ve hem de At Sahibinin B örneğini analiz ettirmeyi 
tercih etmesi ancak bu kişilerden birinin B Örneğinin A örneğini analiz edenden farklı 
bir laboratuvarda analiz edilmesini istemesi ve diğerinin de B örneğinin A örneğini 
analiz eden ile aynı laboratuvarda analiz edilmesini istemesi halinde, karar tüm ilgili 
şartları göz önünde bulundurarak FEI tarafından verilecektir;  

(e) Sorumlu Kişinin ve (eğer geçerliyse) Atın Sahibinin FEI Laboratuvar 
Standardında istenilen bilgiler içeren, A ve B Örneği laboratuvar belgeleri paketinin 
kopyalarını isteme hakkı; 

(f)  Sorumlu Kişinin ve/veya FEI’nin B Örneğinin analizinin A Örneğinin Analizini 
doğruladığı veya B Örneği Analizi talep etme hakkından feragat edildiği hallerde FEI 
Mahkemesinden Madde 9.1’in (Otomatik Diskalifiye) derhal uygulanmasını talep 
etme hakkı, 

(g) Sorumlu Kişinin ve Atın Sahibinin duruşma talep etme veya, söz konusu talebin 
bildirimde belirtilen son tarihe kadar yapılmaması halinde, duruşmadan Madde 7.6.2 
uyarınca feragat edilmiş kabul edilmesini talep etme hakkı, 

(h) Davanın tüm gerçeklerine dair yazılı bir izahatta bulunma veya (bildirimde 
belirtilmiş belirli bir son tarihe dek) bir dopingle mücadele kuralı ihlalinin meydana 
gelmemiş olduğunu tartışma imkanı. 

  



 

 

 

 

(i) FEI ile, FEI Mahkemesinin bu tür bir anlaşmayı onaylaması kaydıyla, işbu ADM 
Kurallarında belirtilen veya (işbu Dopingle Mücadele Kurallarında Sonuçlara dair bir 
takdir yetkisinin mevcut bulunduğu hallerde) veya FEI tarafından önerilen şekilde, 
Sonuçlara dair bir anlaşma yapma imkanı. 

(j) Madde 7.4.1 uyarınca zorunlu bir Geçici Uzaklaştırmanın uygulanması, 

(k) FEI Mahkemesinin Madde 7.4.2 uyarınca uygulamaya karar vermesi halinde, 
isteğe bağlı bir Geçici Uzaklaştırmanın uygulanması, 

(l) Geçici bir Uzaklaştırmanın uygulanmadığı tüm hallerde, konunun 
çözümlenmesine dek Geçici bir Uzaklaştırmayı gönüllü olarak kabul etme imkanı. 

(m) ADM Kuralı ihlalini derhal kabul etme ve sonuç olarak Madde 10.10 uyarınca 
Men süresinin erken başlamasını talep etme imkanı, ve 

(n) Bir Dopingle Mücadele kuralı ihlalinin keşfedilmesi veya belirlenmesinde işbirliği 
yapma ve önemli yardımlarda bulunma imkanı. 

Atlı Dayanıklılık dalında, Atın tescilli Antrenörüne aşağıdaki Madde 7.4.1 veya 7.4.2 
uyarınca Geçici bir Uzaklaştırma cezası verildiğinde tescilli Antrenör uygun şekilde 
bilgilendirilir ve işbu 7. Maddenin Sorumlu Kişi ve At Sahibi için geçerli olan 
hükümleri tescilli Antrenör için de geçerlidir. 

7.1.5 Yukarıdaki Madde 7.1.4 (d) uyarınca, gereken şekilde düzenlenmiş Doğrulayıcı 
Analiz Talep Formunun (B Örneği) alınmasından itibaren yedi (7) gün içerisinde, FEI 
bu analiz için olası tarihleri önerir. Sorumlu Kişi ve (eğer geçerliyse) Atın Sahibi bir B 
Örneğin analizi hakkından feragat etmek suretiyle A Örneğinin analitik sonuçlarını 
kabul edebilir. FEI yine de karar hakkı kendisine olmak üzere B Örneğinin analizi 
yaptırtmayı tercih edebilir. Bu durumda, B örneğin analizi sadece A Örneğinin Aykırı 
Analitik Bulgusunun doğrulanmasında kullanılır. Sorumlu Kişi ve (eğer geçerliyse) 
Atın Sahibi, eğer Bildirimde belirtilmiş olan zaman çerçevesinde Doğrulayıcı Analiz 
Talep Formunu göndermezse, B Örneğin analizi hakkından feragat etmiş sayılır. 

7.1.6 Sorumlu Kişi ve (eğer geçerliyse) Atın Sahibi ve temsilcisine (şahit) ilaveten, 
ilgili Ulusal Federasyonların bir temsilcisi ve ayrıca FEI’nin bir temsilcisi de B 
Örneğinin analizinde hazır bulunma hakkına sahiptir. Eğer Madde 7.1.3 uyarınca 
bildirimde Ulusal Federasyon vasıtasıyla bulunulmamışsa, Ulusal Federasyon FEI 
tarafından Aykırı Analitik Bulgu ve B Örneğinin analizinde hazır bulunma hakkı 
konusunda zamanında bilgilendirilmelidir. 

7.1.7 Eğer B Örneği negatif çıkarsa, tüm test negatif kabul edilir. FEI gizli olacak 
şekilde sonuçlar hakkında bilgilendirilir ve Sorumlu Kişi ve (eğer geçerliyse) Atın 
Sahibini bilgilendirir. 

  



 

 

7.1.8 Eğer B Örneği A Örneği analizini doğrularsa, FEI gizli olacak şekilde sonuçlar 
hakkında bilgilendirilir ve Sorumlu Kişi ve (eğer geçerliyse) Atın Sahibini bilgilendirir. 

7.1.9 FEI tüm gerekli takip soruşturmalarını yapar. Eğer varsa, bu tür takip 
soruşturmalarının tamamlanmasını takiben, FEI Sorumlu Kişinin Ulusal 
Federasyonunu takip soruşturmasının sonuçları konusunda derhal bilgilendirir.  

7.1.10 Şüphelerin ortadan kaldırılması için, B Örneği Analizi ile doğrulanan bir Aykırı 
Analitik Bulgu kan veya idrar Örneklerinden veya bunların herhangi bir bileşiminden 
kaynaklanabilir (örneğin, doğrulayıcı bir B Örneği Analizi, A Örneğinin Aykırı Analitik 
Bulgusu bir idrar Testinden kaynaklanmış olsa bile bir kan örneği üzerinde yapılması 
halinde geçerlidir ve bunun tersi de doğrudur). Buna ilaveten ve yine şüphelerin 
ortadan kaldırılması için, bir A Örneğinin bir Eşik Yasaklı Madde açısından pozitif 
olduğu durumlarda, Yasaklı Madde için belirlenmiş olan eşik seviyesinin nicel olarak 
üzerinde olduğundan, B Örneğinin seviyesi A Örneğinin seviyesinden nicel olarak 
farklı olsa bile, B Örneğinin seviyesi nicel olarak eşiğin üzerinde oldukça A Örneğini 
doğruluyor olarak kabul edilir. 

7.1.11 Uygun olan hallerde, At Sahibi de dahil olmak üzere, Destek Personelinin 
üyelerine ADM kuralı ihlaline dair bir bildirim ile tüm ilgili belgeler gönderilir. 

7.2 Tipik Olmayan Bulguların Değerlendirilmesi 

7.2.1 Bazı durumlarda, Laboratuvarlara aynı zamanda endojen olarak üretilebilen 
Yasaklı Maddelerin varlığını detaylı soruşturmaya tabi Tipik Olmayan Bulgular olarak 
rapor etmeleri talimatı verilebilir. Bir A Örneğinin Tipik Olmayan bir Bulgusu 
alındığında, FEI Test prosedürlerinden, FEI Laboratuvar Standardından veya başka 
bir FEI Standardı, FEI Kuralı veya Yönetmeliği, FEI El Kitabı veya politikasından 
Tipik Olmayan Bulguya neden olan bariz bir sapma olup olmadığını belirlemek için 
bir değerlendirme yapmalıdır. Eğer bu değerlendirmede Tipik Olmayan Bulguya yol 
açan bir sapma tespit edilmezse, FEI ve/veya Binicilik camiası Bütünlük Birimi 
gerekli soruşturmayı yürütür. Soruşturma tamamlandığında, Sorumlu Kişi, (eğer 
geçerliyse) Atın Sahibi ve Ulusal Federasyonuna Tipik Bulgunun Ters bir Analitik 
Bulgu muamelesi görüp görmeyeceğine dair bildirimde bulunulur. Sorumlu Kişinin 
Ulusal Federasyonuna ADM Talimatının 7.1 no.lu Maddesinde belirtilen şekilde 
bildirimde bulunulur. 

7.2.2 FEI soruşturmasını tamamlayana ve Tipik Olmayan Bulgunun Aykırı Analitik 
Bulgu olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceğine karar verene dek Tipik 
Olmayan Bulgu konusunda bildirimde bulunmaz. Ancak, FEI takip soruşturmasının 
tamamlanmasından önce B Örneğinin analiz edilmesi gerektiğine karar verirse, 
Sorumlu Kişiye ve (eğer geçerliyse) Atın Sahibine bildirimde bulunduktan sonra B 
Örneğinin analizini gerçekleştirebilir. Söz konusu bildirim Tipik Olmayan Bulgunun bir 
tanımını ve yukarıdaki Madde 7.1.4 (b) ila (e)’de tanımlanmış olan bilgileri 
içermelidir. 

7.3 Diğer ADM Kuralı İhlallerinin değerlendirilmesi 

  



 

 

 

Aykırı Analitik Bulgularla ilgili olmayan bariz ADM Kuralı ihlalleri için, FEI ve/veya 
Binicilik Camiası Bütünlük Birimi gerekli takip soruşturmalarını yürütebilir ve FEI, 
ADM Kuralı ihlalinin gerçekleşmiş olduğuna kanaat getirdiğinde, Sorumlu Kişiyi,  
(eğer geçerliyse) Atın Sahibini ve/veya (eğer geçerliyse) Destek Personelinin Üyesi 
ihlal edilmiş olan ADM Kuralı ve ihlalin gerekçesi konusunda derhal bilgilendirir. 

7.4 Geçici Uzaklaştırmalar 

7.4.1 FEI aşağıdakilere dayanarak tam bir yargılama fırsatı verilmeden önce 
Sorumlu Kişiye, Destek Personelinin üyesine ve/veya Sorumlu Kişinin atına geçici 
uzaklaştırma verebilir: (a) Bir ADM Kuralı ihlalinin gerçekleşmiş olduğunun kabulü 
(şüphelerin ortadan kaldırılması için, bir Kişinin kabulü sadece söz konusu Kişinin 
geçici olarak uzaklaştırılması amacıyla kullanılabilir); veya (b) aşağıdaki unsurların 
tümü: (i) A Örneği veya A ve B Örneklerinden Belirlenmiş bir Madde olmayan Yasaklı 
bir Madde için Ters bir Analitik Bulgu; (ii) yukarıdaki Madde 7.1.2’de tanımlanmış 
olan değerlendirme; ve (iii) yukarıdaki Madde 7.1.4’te tanımlanmış olan Bildirim. Atlı 
Dayanıklılık dalı için, yukarıdaki (b) paragrafındaki kriterlerin karşılandığı hallerde 
FEI Atın (FEI Atlı Dayanıklılık Kurallarında tanımlanmış olan) tescilli Antrenörünü 
geçici olarak uzaklaştırır ve tescilli Antrenör işbu ADM Kuralları kapsamında Destek 
Personelinin bir üyesi olarak kabul edilir. 

Yukarıdakilere bakılmaksızın, FEI Reşit Olmayan ve aşağıdaki Madde 8.3’ün (Reşit 
Olmayanlar için Özel Prosedür) kendisi için geçerli olduğu bir Sorumlu Kişiyi geçici 
olarak uzaklaştırmaz ancak ilgili Atı geçici olarak uzaklaştırır. 

7.4.2 FEI (a) bu ADM Talimatının bir ihlalinin ilgili Kişi tarafından gerçekleştirilmiş 
olduğunun çok muhtemel olduğuna dair kanıtlara veya (b) aşağıdaki öğelerin tümüne 
(i) A Örneği veya A ve B Örneklerinden Belirlenmiş bir Madde olan Yasaklı bir 
Madde için Ters bir Analitik Bulgu; (ii) yukarıdaki Madde 7.1.2’de tanımlanmış olan 
değerlendirme; ve (iii) yukarıdaki Madde 7.1.4’te tanımlanmış olan Bildirime 
dayanarak tam bir yargılama fırsatı verilmeden önce Sorumlu Kişiye, Destek 
Personelinin üyesine ve/veya Sorumlu Kişinin atına geçici uzaklaştırma verebilir. Atlı 
Dayanıklılık dalı için, yukarıdaki (b) paragrafındaki kriterlerin karşılandığı hallerde 
eğer FEI Sorumlu Kişiyi işbu Madde 7.4.2 uyarınca geçici olarak uzaklaştırırsa, FEI 
Atın (FEI Atlı Dayanıklılık Kurallarında tanımlanmış olan) tescilli Antrenörünü de 
geçici olarak uzaklaştırır ve tescilli Antrenör işbu ADM Kuralları kapsamında Destek 
Personelinin bir üyesi olarak kabul edilir. 

Buna ilaveten, FEI Reşit Olmayan ve aşağıdaki Madde 8.3’ün (Reşit Olmayanlar için 
Özel Prosedür) kendisi için geçerli olmadığı bir Sorumlu Kişiyi geçici olarak 
uzaklaştırabilir ancak ilgili Atı geçici olarak uzaklaştırır. 

7.4.3 Eğer FEI tarafından geçici uzaklaştırma verilirse, ya aşağıdaki Madde 8 
uyarınca yapılacak olan yargılama ADM Kuralı İhlali yaptığı iddia edilen Kişiye karşı  

  



 

 

 

 

somut bir önyargıdan kaçınılması için daha ileri bir tarihe alınmalı, ya da bu Kişiye 
Geçici Uzaklaştırmanın uygulanmasından sonra zamanında veya Geçici 
Uzaklaştırma uygulanmadan önce Geçici Uzaklaştırmanın uygulanmasının (veya 
kaldırılmasının) neden gerekli olduğuna dair sebeplerin gösterilmesi için bir Ön 
Yargılama fırsatı tanınmalıdır. Bir Atın geçici olarak uzaklaştırıldığı durumlarda, At 
Sahibi de Ön Yargılama talep etme hakkına sahiptir. 

7.4.4 Geçici Uzaklaştırma Geçici Uzaklaştırmanın kaldırılmasını talep eden Kişi 
FEI Mahkemesini aşağıdaki konularda ikna edemediği sürece sürecektir: 

(i) Bir ADM Kuralı ihlalinin yapılmış olduğuna dair iddianın doğru olması için, örneğin 
iddianın dayalı olduğu kanıtlardaki önemli bir hata dolayısıyla, makul bir ihtimalin 
bulunmaması, 

(ii) Kişinin kanıtların yapıldığı iddia edilen ADM Kuralı ihlali için Kusuru veya İhmali 
olmadığını gösteren kanıtları öne sürebilmesi ve bu tür bir suç için uygulanacak olan 
Men Cezası süresinin aşağıdaki Madde 10.4 uyarınca tamamen ortadan kalkması 
veya 10.5 no.lu Maddenin geçerli olması ve Kişinin kanıtların Somut bir Kusuru veya 
İhmali olmadığını gösteren ve FEI Mahkemenin son kararı beklenirken Geçici 
Uzaklaştırmanın kaldırılmasını gerektirecek bir süre boyunca geçici uzaklaştırma 
uygulanmış olduğuna dair kanıtları ileri sürebilmesi. İşbu Madde 7.4.4 (ii) bir Ata 
uygulanan Geçici Uzaklaştırma cezasının kaldırılması için yapılacak başvurular için 
geçerli değildir, veya 

(iii) vakanın tüm şartları dikkate alınarak, FEI Mahkemesinin son yargılamasından 
önce Geçici Uzaklaştırma uygulanmasının açıkça adil olmamasına neden olan 
istisnai şartların var olması. Bu gerekçe dar bir şekilde yorumlanmalı ve sadece 
gerçekten istisnai şartlarda uygulanmalıdır. Örneğin, Geçici Uzaklaştırmanın Kişinin 
veya Atın belirli bir Müsabaka veya Yarışmaya katılmasını engellemesi bu çerçevede 
istisnai şart olarak kabul edilmez.   

Ayrıca FEI de Geçici Uzaklaştırmanın kaldırılmasını talep edebilir. 

7.4.5 Eğer bir A Örneği ile ilgili bir Aykırı Analitik Bulguya dayanılarak Geçici 
Uzaklaştırma verilir ve B Örneği üzerinde daha sonra yapılan analizde A Örneğinin 
analizi doğrulanmazsa, bir ADM Kuralı ihlali yaptığı iddia edilen Kişi(ler) ve Destek 
Personelinin üyesi ve/veya At Yukarıdaki 2.1 no.lu Maddenin (Yasaklı bir Madde 
veya Metabolitleri veya belirteçlerinin Varlığı) uyarınca artık Geçici Uzaklaştırmaya 
tabi tutulamaz. Sorumlu Kişinin veya Atının 2.1 no.lu Maddenin bir ihlaline 
dayanılarak bir Müsabakadan ve/veya Yarışmadan çıkartılması ve B Örneği üzerinde 
daha sonra yapılan analizde A Örneğinin analizinin doğrulanmaması halinde, 
Sorumlu Kişinin veya Atının Müsabakayı başka herhangi bir şekilde etkilemeksizin 
tekrar katılımı mümkün ise, Sorumlu Kişi veya Atı Müsabakada yarışmaya devam 
edebilirler.  

  



 

 

7.4.6 Geçici bir Uzaklaşmanın verilmesini ve Ön Yargılamanın yapılmasını takiben 
ancak son yargılama öncesinde, Sorumlu Kişi ve/veya (At Sahibi dahil) Destek 
Personelinin üyesi daha önce yapılan Ön Yargılama esnasında bilinmesi halinde 
yukarıdaki 7.4.4 no.lu Maddenin şartlarını karşılayacak ve Geçici Uzaklaştırmanın 
kaldırılmasına yol açacak yeni kanıtların var olması kaydıyla, FEI Mahkemesine 
başka bir Ön Yargılama yapılması için dilekçe verebilir. Bu dilekçe yazılı olarak FEI 
Mahkemesine gönderilmeli ve bir kopyası FEI Hukuk Departmanına verilerek ilgili 
kriteri karşılayan yeni kanıtların varlığı açıkça belirtilmelidir. Eğer FEI Mahkemesi 
tarafından bir başka Geçici Yargılama talebi kabul edilirse, daha önceki Geçici 
Yargılamaya başkanlık etmiş olan aynı FEI Mahkemesi üyesi istisnai koşullar 
yüzünden bunu yapması engellenmedikçe yeni Geçici Yargılama talebine dair karar 
alır. Eğer bu kişi söz konusu görevi yerine getiremiyorsa, başka bir FEI Mahkemesi 
üyesi yeni Geçici Yargılamanın yürütülmesi için görevlendirilir. Eğer Yargılama 
Paneli oluşturulduktan sonra başka bir Geçici Yargılama yapılma kararı alınırsa, 
Yargılama Panelinin tüm üyeleri Geçici Yargılamayı gerçekleştirebilir. Geçici 
Yargılama kararları FEI Mahkemesi tarafından gerekçesiz olarak alınabilir. 

7.4.7 Bir Geçici Uzaklaştırma döneminde, geçici olarak uzaklaştırılmış olan hiç bir 
Sorumlu Kişi ve/veya Destek Personelinin bir üyesi hiç bir unvan ile herhangi bir 
Yarışmaya, Müsabakaya veya etkinliğe katılamaz veya FEI veya herhangi bir Ulusal 
Federasyon tarafından izin verilen veya düzenlenen herhangi bir Yarışmada ya da 
herhangi uluslararası veya ulusal seviyedeki Yarışma organizatörleri tarafından izin 
verilen veya düzenlenen Müsabakalarda (seyirci olmak dışında) hazır bulunamaz. 

7.5 Spordan Emekli Olma 

Eğer bir Sorumlu Kişi ve/veya Destek Personelinin üyesi sonuç yönetimi süreci 
sürmekte iken spordan emekli olursa, FEI sonuç yönetimi sürecini tamamlama 
hakkına sahiptir. Eğer bir Sorumlu Kişi ve/veya Destek Personelinin üyesi sonuç 
yönetimi süreci daha başlamadan spordan emekli olursa, FEI sonuç yönetimi yapma 
hakkına sahiptir. 

7.6 Duruşma Olmaksızın Karar 

 7.6.1 Tarafların Anlaşmaya Varması 

Sonuç yönetimi süreci esnasında herhangi bir anda kendisine karşı bir ADM Kuralı 
ihlali iddiasında bulunulmuş olan Sorumlu Kişi ve/veya Destek Personelinin üyesi 
ve/veya At Sahibi bu ihlali kabul edebilir, bir duruşmadan feragat edebilir ve FEI ile 
işbu ADM Kurallarında belirtilen veya (işbu ADM Kuralları uyarınca Sonuçlara dair 
takdir hakkının bulunduğu hallerde) FEI tarafından önerilen Sonuçlar ile ilgili olarak 
anlaşmaya varabilir. Anlaşma onay için FEI Mahkemesine sunulur ve, FEI 
Mahkemesi tarafından onaylanması halinde, kesinleşen anlaşmada (eğer geçerliyse) 
Ceza konusunda neden bir esnekliğin uygulanmış olduğuna dair gerekçe de dahil 
olmak üzere üzerinde anlaşmaya varılan tüm Men süreleri için tüm sebepler belirtilir.  

  



 

 

 

 

Bu tür anlaşmalar vaka için karar olarak kabul edilir ve Madde 12.2.2 uyarınca 
temyiz hakkı ile taraflara bildirilerek Madde 13.3 uyarınca yayınlanır. 

7.6.2 Duruşmadan Feragat 

Bir Sorumlu Kişi ve/veya Destek Personelinin üyesi ve/veya At Sahibi bir 
duruşmadan açık olarak feragat edebilir. 

Veya, eğer kendisine karşı bir ADM Kuralı ihlali iddiasında bulunulmuş olan Sorumlu 
Kişi ve/veya Destek Personelinin üyesi ve/veya At Sahibi bu iddiaya Bildirimi 
almasından sonraki on (10) gün içerisinde (veya belirli bir vaka için belirlenen başka 
bir son tarihe dek) itiraz etmezse, ihlali kabul etmiş, duruşmadan feragat etmiş ve 
FEI Mahkemesinin onaylaması kaydıyla işbu ADM Kurallarında belirtilen veya (işbu 
ADM Kuralları uyarınca Sonuçlara dair takdir hakkının bulunduğu hallerde) FEI 
tarafından önerilen Sonuçları kabul etmiş sayılacaktır.  

7.6.3 Madde 7.6.2’nin geçerli olduğu hallerde, bir duruşma paneli önünde bir duruşma 
yapılması gerekli olmayacaktır. Bunun yerine FEI Mahkemesi derhal ADM Kuralı 
ihlalinin sonuçlandığına ve uygulanan Sonuca dair yazılı bir karar yayınlayacak ve 
(eğer geçerliyse) maksimum potansiyel Men süresinin neden uygulanmadığına dair 
bir gerekçe de dahil olmak üzere, uygulanan Men Süresi için eksiksiz sebepleri 
belirtecektir. FEI söz konusu kararın kopyalarını Madde 12.2.2 uyarınca temyize 
başvurma hakkına sahip diğer Dopingle Mücadele Kuruluşlarına gönderecek ve 
kararı Madde 1.3.3 uyarınca Kamuya Açıklayacaktır. 

 

MADDE 8 ADİL YARGILANMA HAKKI 

8.1 FEI Mahkemesi Nezdindeki Yargılanmalar 

8.1.1 FEI Mahkemesi işbu ADM Talimatı ile ilgili tüm ihlal davalarını görür.  

8.1.2 FEI Sorumlu Kişi ve/veya Destek Personelinin üyesi ve/veya At Sahibine işbu 
ADM Kurallarının ihlal edilmiş olduğuna dair iddiayı içeren bir Bildirimde 
bulunduğunda ve Sorumlu Kişi ve/veya Destek Personelinin üyesi ve/veya At Sahibi 
Madde 7.6.2 uyarınca duruşmadan feragat etmediğinde, vaka duruşma ve karar için 
FEI Mahkemesinin bir yargılama paneline havale edilir. 

8.1.3 İşbu Madde uyarınca yargılama işlemleri 7. Maddede tanımlanmış olan sonuç 
yönetimi sürecinin ve taraflarca tüm ilgili kanıtların ve ifadelerin tamamlanmasını 
takiben hızla gerçekleştirilir. Yarışmalarla ilgili davaların görülmesi hızlandırılabilir. 
İşbu ADM Talimatını ihlal etmekle itham edilen bir Sorumlu Kişi ve/veya (eğer 
geçerliyse) Destek Personelinin üyesi söz konusu kanıtlar ve ifadelerin sunulması 
konusunda işbirliği yapacak ve FEI Mahkemesi tarafından talep edilmesi halinde 
yargılamada hazır bulunacaktır.  

  



 

 

 

 

8.1.4 İşbu ADM Talimatını ihlal etmekle itham edilen bir Sorumlu Kişi ve/veya (At 
Sahibi Dahil) Destek Personelinin üyesi gözlemci olarak duruşmaya katılabilir. 

8.1.5 Sorumlu Kişi ve/veya (eğer geçerliyse) Destek Personelinin üyesi ADM Kuralı 
ihlalini ve FEI tarafından önerilen şekilde aşağıdaki Madde 9 ve 10 uyarınca 
sonuçları kabul edebilir. 

8.2 Adil Yargılanma İlkeleri 

İşbu ADM Talimatı gerçekleştirilecek tüm yargılamalar aşağıdaki ilkeler tabidir: 

A. adil ve tarafsız bir yargılama paneli; 

B. Masrafları Sorumlu Kişi ve/veya (At Sahibi Dahil) Destek Personelinin üyesinin 
kendisi tarafından karşılanmak üzere, avukatla temsil edilebilme hakkı; 

C. ADM kuralı ihlali ithamı hakkında adil bir şekilde ve zamanında bilgilendirilme hakkı; 

D. ADM kuralı ihlali ithamına ve bunun neticesinde oluşan Yaptırımlara yanıt verme 
hakkı; 

E. Taraflardan her birinin (FEI’nin Binicilik Camiası Bütünlük Biriminin etkinliklerinden 
elde ettiği kanıtlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) kanıtları sunma hakkı; 

F. taraflardan her birinin (yargılama panelinin telefonla veya yazılı ifadeleri kabul etme 
kararına tabi olmak kaydıyla) şahit çağırma ve sorgulama hakkı; 

G. Tarafların gereken belgeleri zamanında ve eksiksiz arzına tabi olmak kaydıyla, 
zamanında yargılanma; 

H. Sorumlu Kişi ve/veya (At Sahibi Dahil) Destek Personelinin üyesinin duruşmada, söz 
konusu tercümanın kimliğini ve masraflarının sorumluluğunu belirleme hakkı 
yargılama paneline ait olmak üzere, en azından yargılamadan beş (5) iş günü 
öncesinde talep edilmesi kaydıyla duruşmada bir tercüman bulundurma hakkı; ve 

İ. Özellikle tüm Men Cezası süreçleri için sebebin/sebeplerin izahını da içeren, vakitli, 
yazılı, gerekçeli bir karar. 

8.3 Reşit Olmayan Kişiler için Özel Prosedür 

8.3.1 Bir veya daha fazla Yasaklı Madde ile ilgili ve Sorumlu Kişinin Reşit Olmayan 
bir Kişi olduğu Advers Analitik Bulgular için, Reşit Olmayan Kişi aşağıdaki şartların 
yerine getirilmesi kaydıyla bu davanın “Reşit Olmayan Kişiler için Özel Prosedür” 
uyarınca görülmesini tercih edebilir: 

  



 

 

 

 

b. Reşit Olmayan Kişi ve Atın ilk kez suç işlemiş olması (yani herhangi bir ADM veya 
AKİ Kuralı ihlali veya herhangi daha eski kural ihlallerine dair bir kaydın 
bulunmaması) ve Advers Analitik Bulguya neden olan Örneğin alınmasından önceki 
dört (4) yıl içerisinde herhangi askıda veya karara varılmış dava bulunmaması; ve 

c. Örneğin Attan alındığı Yarışmanın Olimpiyat Oyunları, Paralimpik Oyunlar veya 
Dünya Binicilik Oyunlarının bir parçasını teşkil etmemesi. 

8.3.2 Eğer Reşit Olmayan Kişi davanın FEI Mahkemesinde görülmesini talep ederse, 
aşağıdaki Madde 10 Yargılama Panelinin kararı uyarınca geçerli olacaktır.  

8.3.3 Reşit Olmayan Kişiler için Prosedürün FEI tarafından uygulandığı hallerde, 
aşağıdaki sonuçlar uygulanacak ve 10. Madde ya da işbu ADM Kurallarında başka 
herhangi bir yerde belirtilmiş olanlar da dahil başka hiç bir sonuç işbu Reşit Olmayan 
Kişiler için Prosedürden faydalanmayı tercih etmiş Reşit Olmayan Kişiler için geçerli 
olmayacaktır. 

a. Reşit Olmayan Kişi ve Atın Yarışmanın tamamından diskalifiye edilmesi ve 
Yarışmada kazanılan tüm ödüller ve para ödüllerine el konulması; 

b. Reşit Olmayan Kişi için, aşağıdaki Madde 8.3.5’te belirtilmiş olan Kabul Formunun 
FEI tarafından alındığı tarih itibariyle başlayacak olan, iki aylık Men süresi. 

c. At için, Bildirim tarihi (Atın geçici uzaklaştırmasının başladığı tarih) itibariyle 
başlayacak olan, iki aylık Uzaklaştırma süresi; 

c. 1,500 İsviçre Frangı tutarında bir para cezası; ve 

d. 1,000 İsviçre Frangı tutarında masraflar. Ancak eğer bir B Örneği analizi talep 
edilir ve B Örneği Analizinden sonra Reşit Olmayan Kişi için Özel Prosedür kabul 
edilirse, ödenmesi gereken masraflar 1,000 İsviçre Frangına çıkartılacaktır. 

8.3.5 Reşit Olmayan Kişiler için Özel Prosedür için başvuru yapabilmek için, Reşit 
Olmayan Kişi ve yasal velisi FEI’nin ADM Kuralı ihlalinde bulunduğu iddia edilen 
Reşit Olmayan Kişiye Reşit Olmayan Kişi için Özel Prosedürü sunduğu Bildirimin 
tarihinden itibaren on dört (14) gün içinde bir Kabul Formu doldurmalıdır. Dosyanın 
FEI Mahkemesi veya üyelerinden birine ulaşmamış olması halinde FEI bu süreyi 
makul bir oranda uzatabilir. 

8.3.6 Eğer Reşit Olmayan Kişi belirlenmiş olan süre dahilinde Reşit Olmayan Kişiler 
için Özel Prosedürden faydalanmayı tercih etmezse, Reşit Olmayan Kişiler için Özel 
Prosedür reddedilmiş kabul edilecek ve dava son Karar için FEI Mahkemesine 
havale edilecektir. FEI Mahkemesi yukarıdaki Madde 8.3.3’te belirtilmiş olanlardan 
daha katı veya daha hafif olan Yaptırımlar ve para cezaları uygulayabilir. 

  



 

 

 

8.3.7 Madde 13.3.5’te belirtilmiş olan prensipler Reşit Olmayan Kişiler için Özel 
Prosedür uyarınca ele alınan davalar için geçerli olacaktır. 

 

8.4 Kararlar 

8.4.1 Duruşmanın sonunda veya sonrasında gecikmeksizin, FEI Mahkemesi yazılı 
bir karar yayınlayarak (eğer geçerliyse) maksimum potansiyel Men süresinin neden 
uygulanmadığına dair bir gerekçe de dahil olmak üzere, uygulanan Men Süresi için 
eksiksiz sebepleri belirtecektir. FEI Mahkemesi sebeplerden önce kararın geçerli 
kısmını taraflara bildirmeye karar verebilir. Karar geçerli kısmın kurye, faks ve/veya 
elektronik posta ile bildirilmesinden itibaren geçerli olacaktır. 

8.4.2 Eğer karara karşı temyiz başvurusunda bulunulmazsa, (a) eğer karar bir 
dopingle mücadele kuralı ihlalinin yapılmış olduğu yönündeyse, karar Madde 13.3.2 
uyarınca Kamuya Açıklanır, ancak (b) eğer karar bir dopingle mücadele kuralı ihlali 
yapılmadığı yönündeyse, karar sadece Sorumlu Kişi ve/veya Destek Personelinin 
üyesinin onayı ile Kamuya Açıklanır. FEI bu onayı almak için makul çaba gösterecek 
ve onayın alınması halinde, kararı bütün olarak veya Sorumlu Kişi ve/veya Destek 
Personeli Üyesinin onayladığı kısaltılmış haliyle Kamuya Açıklayacaktır. 

Madde 13.3.5’te belirtilmiş prensipler Reşit Olmayan Kişilerle ilgili davalar için geçerli 
olacaktır. 

 

MADDE 9 FERDİ SONUÇLARIN OTOMATİK DİSKALİFİKASYONU  

9.1 İşbu ADM Talimatının bir Müsabaka İçi testle ilgili olarak Ferdi Sporlarda ihlali, otomatik 
olarak Sorumlu Kişi ve At Kombinasyonunun söz konusu Müsabakada almış olan sonucun 
İptaline ve tüm madalyaların, puanların ve ödüllerin geri verilmesi de dahil olmak üzere  
bundan kaynaklanan tüm Yaptırımların uygulanmasına neden olur. Geçerli olan hallerde, 
takımlar için sonuçlar aşağıdaki Madde 11’de detaylı olarak açıklanmıştır. 

Bir Yaptırımın aşağıdaki Madde 10 uyarınca azaltılması veya kaldırılması halinde bile, bu 
azaltma veya kaldırma işlemi hiç bir şart altında işbu Madde 9’da belirtilmiş olan Ferdi 
Sonuçların Otomatik Diskalifiyesini geri çevirmez. 

9.2 Sorumlu Kişi ve At Sahibinin Madde 7.1 uyarınca bir Aykırı Analitik Bulgu konusunda 
bilgilendirildiği ve 

 (i) B Örneği analizinin A Örneği analizini doğruladığı, veya 

 (ii) B Örneği analizini talep etme hakkının kullanılmadığı; ve 

 (iii) FEI ve/veya Sorumlu Kişi tarafından talep edilen hallerde 

  



 

 

 

konu sürecin bu aşamasında Madde 9.1’in uygulanıp uygulanmayacağına dair bir karar 
alacak olan FEI Mahkemesine havale edilir. 

 

MADDE 10 YAPTIRIMLAR 

10.1 Bir ADM kuralı İhlalinin Yapıldığı Yarışmadaki Sonuçların Geçersiz Sayılması  

Sonuçların geçersiz sayılması için aşağıdaki kurallar geçerlidir: 

10.1.1 Olimpiyat Oyunları, Paralimpik Oyunları, FEI Dünya Binicilik Oyunları, FEI 
Ustalar Şampiyonaları ve Bölge Oyunları için: 

Bir Yarışma esnasında veya Yarışma ile ilgili olarak meydana gelen bir ADM Kuralı 
ihlali Sorumlu Kişinin söz konusu Yarışmada elde etmiş olduğu tüm ferdi sonuçların 
Geçersiz sayılmasına ve Madde 10.1.4’te belirtilen durumlar haricinde tüm 
madalyaların, puanların ve ödüllerin geri verilmesi de dahil olmak üzere bundan 
kaynaklanan tüm Yaptırımların (ve Madde 11’de belirtilmiş olan şekilde takımlar için 
yaptırımların) uygulanmasına neden olur. 

10.1.2 Yukarıda listelenmiş olanlar dışındaki Yarışmalar için: Bir Yarışma esnasında 
veya Yarışma ile ilgili olarak meydana gelen bir ADM Kuralı ihlali, Yarışmanın 
yönetim kurulunun kararı uyarınca, Sorumlu Kişinin söz konusu Yarışmada elde 
etmiş olduğu tüm ferdi sonuçların Geçersiz sayılmasına ve Madde 10.1.4’te belirtilen 
durumlar haricinde tüm madalyaların, puanların ve ödüllerin geri verilmesi de dahil 
olmak üzere bundan kaynaklanan tüm Yaptırımların uygulanmasına neden olur. 
Geçerli olan hallerde, takımlar için yaptırımlar Madde 11 uyarınca uygulanır. 

10.1.3 Yukarıdakilere bakılmaksızın, Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları dahil ancak 
bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm Yarışmalar için istisnai şartlar göz önünde 
bulundurulabilir. Genel olarak, ve aşağıdaki 10.1.4 ve 10.1.5’e tabi olmak kaydıyla, 
bu Sonuçların ADM Kuralı ihlalinden etkilenmemiş olmasının muhtemel olduğu 
kanıtlanamadıkça, Sorumlu Kişinin veya Atın Örneğin alınmasından önce katılmış 
olduğu tüm Müsabakaların Sonuçları geçersiz sayılır. 

10.1.4 Eğer Sorumlu kişi kendisinin ADM Kuralı ihlali konusunda herhangi bir Kusuru 
veya İhmali olmadığını kanıtlarsa, Sorumlu kişinin diğer Müsabakalarda aldığı ferdi 
sonuçlar, Sorumlu kişinin ADM kuralı ihlalinin yapılmış olduğu Müsabaka dışındaki 
Müsabakalarda almış olduğu sonuçların Sorumlu kişinin ADM kuralı ihlalinden 
etkilenmiş olması olası olmadıkça, Geçersiz sayılamaz. 

10.1.5 Ayrıca, Sorumlu Kişinin Atı da, Atın ADM Kuralı ihlalinin meydana geldiği 
Müsabakalar haricindeki sonuçlarının da ADM kuralı ihlalinden etkilenmesi muhtemel 
ise, söz konusu Ata Sorumlu Kişiden başkası binerken kazanılmış olsalar bile tüm 
madalyaların, puanların ve ödüllerin geri alınması da dahil olmak üzere, tüm 
Yaptırımlar ile Yarışmanın tamamından Diskalifiye edilebilir. 

 

  



 

 

 

10.2 Yasaklı Maddeler ve Yasaklı Yöntemlerin Varlığı, Kullanımı veya Kullanılmaya 
Teşebbüs Edilmesi veya Mülkiyette Bulundurulması için Men Cezası 

10.2.1 Madde 2.1, 2.2 veya 2.6’nın ihlali için verilecek men cezalarının süresi, 
Madde 10.4 ve 10.5’te belirtilmiş olan men cezasının kaldırılması veya süresinin 
kısaltılması ya da uzatılması için koşullara tabi olmak kaydıyla iki yıldır. 

Ayrıca maksimum 15,000 İsviçre Frangı ve uygun avukatlık masrafları tutarında bir 
para cezası da verilir. 

 

10.3 Diğer Kural ihlalleri için Men Cezası 

Madde 10.4, 10.5 veya 10.6 geçerli olmadıkça, yukarıdaki Madde 9, 10.1 ve 10.2’de 
belirtilmiş olan haller dışında, işbu ADM Talimatının ihlalleri için geçerli olacak Men 
Cezası süreleri şöyledir: 

10.3.1 Madde 2.3 , 2.4 veya 2.5’in ihlalleri için, Men Cezası süresi ihlalin ciddiyetine 
bağlı olarak dört yıl ila yaşam boyudur. 

10.3.2 Madde 2.5 veya 2.7’nin Reşit Olmayan bir Kişiyle tarafından ihlali özellikle 
ciddi bir ihlal olarak kabul edilecek ve, eğer Destek Personelinin bir üyesi tarafından 
yapılmışsa, Destek Personelinin üyesi için yaşam boyu Men cezası verilecektir. 
Madde 2.7’nin ihlalleri için ayrıca uygun avukatlık masrafları ile birlikte maksimum 
25,000 İsviçre Frangı tutarında bir para cezası da verilir. Buna ilaveten, Madde 2.5 
veya 2.7’nin aynı zamanda spor harici mevzuat ve yönetmelikleri de ihlal eden 
ihlalleri yetkili idari, profesyonel veya yargı makamlarına da bildirilir. 

10.3.3 Madde 2.8’in ihlalleri için uygulanan Men süresi ihlalin ciddiyetine bağlı olarak 
maksimum iki yıldır. Ayrıca uygun avukatlık masrafları ile birlikte maksimum 15,000 
İsviçre Frangı tutarında bir para cezası da verilir. 

10.3.5 Madde 2.9’un ihlalleri için Men Süresi iki yıldır ve Sorumlu Kişi ve/veya 
Destek Personelinin Üyesinin Hata derecesi ve davanın diğer gerçeklerine bağlı 
olarak minimum bir yıla indirilebilir. 

 

10.4 Kusur veya İhmal Bulunmamasından Dolayı Men Cezası süresinin İptali veya 
Azaltılması 

Eğer bir Sorumlu kişi ve/veya (eğer geçerliyse) Destek Personelinin üyesi belirli bir 
vakada kendisinin ADM Kuralı ihlalinde Kusuru veya İhmali olmadığını kanıtlarsa, 
geçerli Men Cezası süresi ve (Madde 9 haricinde) diğer Yaptırımlar azaltılır. Madde 
2.1’in (Yasaklı bir Maddenin Varlığı) ihlali olarak bir Atın Örneğinde Yasaklı bir 
Madde veya belirteçleri veya Metabolitleri tespit edildiğinde, Men Cezası süresinin 
veya Yaptırımların iptali için Sorumlu kişi ve/veya (eğer geçerliyse) Destek 
Personelinin üyesi ayrıca söz konusu Yasaklı Maddenin Atın sistemine nasıl girdiğini  

  



 

 

 

de izah etmelidir. Bu Maddenin uygulanması ve aksi taktirde geçerli olan Men 
Cezası süresinin iptali halinde, ADM Kuralı ihlali Madde 10.6 uyarınca mükerrer 
ihlaller için Men Cezası süresinin tespit edilmesinin sınırlı çerçevesinde ihlal olarak 
kabul edilmez. 

Madde 10.4 Tanımlanmış maddelerle ilgili davalar için geçerli olabilir, Aksi taktirde, 
Madde 10.4 sadece istisnai durumlarda geçerli olacaktır. İhmal veya Kusur 
Olmaması aşağıdaki durumlarda geçerli değildir: 

(a) Yasaklı Maddenin bir Örnekteki mevcudiyetinin yanlış etiketlenmiş veya 
kontamine bir yem katkısına bağlı olması. Sorumlu Kişiler Atlarının 
yediklerinden sorumludur ve yem katkısına bağlı kontaminasyon konusunda 
uyarılmıştır. 

(b) Yasaklı bir Maddenin Sorumlu Kişinin veteriner personeli veya Destek 
Personelinin bir üyesi tarafından Sorumlu Kişiye açıklanmaksızın uygulanması. 
Sorumlu Kişiler veteriner personeli ve Destek Personelinin seçiminden ve 
veteriner personeli ile Destek Personeline Atlara Yasaklı Maddelerin asla 
verilmeyeceğinin söylenmesinden sorumludur. 

10.5 Men Süresinin Belirgin bir Kusur veya İhmal Bulunmamasından Dolayı 
Azaltılması 

10.5.1 Tanımlanmış maddeler ve Kontamine Ürünler için Cezaların Azaltılması 

10.5.1.1 Tanımlanmış maddeler 

ADM Kuralı İhlalinin Belirlenmiş bir Madde olan Yasaklı bir Madde ile ilgili olduğu 
hallerde ve eğer bir Sorumlu kişi ve/veya Destek Personelinin üyesi belirli bir vakada 
kendisinin Belirgin bir kusuru veya İhmali olmadığını kanıtlarsa, Men Süresi 
Sporcunun Sorumlu Kişinin veya diğer Kişinin kusurunun derecesine bağlı olarak 
asgari olarak kınama ve Men süresi olmayacak şekilde ve maksimum olarak iki yıllık 
Men süresi olacaktır. Sorumlu kişi ve/veya Destek Personelinin üyesi kendisinin bir 
Kusuru veya ihmali bulunmadığını kanıtlamayı arzu ederse, Madde 10.4 geçerli 
olacaktır. 

10.5.1.2 Kontamine Ürünler 

Sorumlu kişi ve/veya Destek Personelinin üyesi kendisinin Belirgin bir kusuru veya 
İhmali olmadığını kanıtlarsa ve tespit edilen Yasaklı Madde Kontamine bir Üründen 
kaynaklanmışsa, Men Süresi söz konusu Kişinin ve/veya Destek Personelinin 
üyesinin kusurunun derecesine bağlı olarak asgari olarak kınama ve Men süresi 
olmayacak şekilde ve maksimum olarak iki yıllık Men süresi olacaktır.  

10.5.2 Belirgin bir İhmal ve Kusur Olmaması Kuralının Madde 10.5.1 Kapsamı 
Haricinde Uygulanması 

Eğer bir Sorumlu kişi ve/veya (eğer geçerliyse) Destek Personelinin üyesi belirli bir 
vakada kendisinin Belirgin bir kusuru veya İhmali olmadığını kanıtlarsa, geçerli Men 
Cezası süresi ve (Madde 9 haricinde) diğer Yaptırımlar azaltılabilir. Ancak azaltılan  

  



 

 

 

Men Cezası süresi aksi taktirde geçerli olan Men Cezası süresinin yarısından az 
olamaz. Eğer aksi taktirde geçerli olan Men Cezası süresi yaşam boyu ise, işbu 
Bölüm uyarınca azaltılan süre sekiz (8) yıldan az olamaz. Madde 2.1’in (Yasaklı bir 
Maddenin Varlığı) ihlali olarak bir Atın Örneğinde Yasaklı bir Madde veya belirteçleri 
veya Metabolitleri tespit edildiğinde, Men Cezası süresinin azaltılması için ADM 
Kuralını ihlal ettiği öne sürülen kişi ayrıca söz konusu Yasaklı Maddenin veya 
Metabolitlerinin veya Belirteçlerinin Atın sistemine nasıl girdiğini de izah etmelidir. 

10.6 Kusur Dışında Başka Sebeplerden Dolayı Men Süresi veya Diğer Cezaların 
Kaldırılması, Azaltılması veya Askıya Alınması 

10.6.1 ADM Kuralı İhlallerinin Keşfedilmesi veya Kanıtlanmasında Somut 
Yardım  

FEI Mahkemesi, Madde 12 uyarınca temyiz yoluyla son bir karar alınmadan veya 
temyiz başvurusunda bulunabilme süresi bitmeden önce, Sorumlu kişinin ve/veya 
(eğer geçerliyse) Destek Personelinin üyesinin bir FEI, Binicilik Camiası Bütünlük 
Birimi, cezai konularda yetkililer veya profesyonel bir disiplin kuruluşuna Somut 
Yardımlarda bulunması ve bunun sonucunda FEI’nin başka bir Kişi tarafından 
işlenen bir ADM Kuralı ihlalinin veya başka bir Kişinin adli bir suçunun veya 
profesyonel kuralları ihlalinin keşfetmesi veya tespit etmesi halinde, belirli bir vakada 
karar verilmiş olan Men Cezası süresinin bir kısmını tecil edebilir. Söz konusu Somut 
Yardım Men Cezası süresinin azaltılması için bağımsız olarak yapılmış olmalı ve hiç 
bir şart altında sadece başka bir Kişinin veya kuruluşun iddia edilen bir ADM Kuralı 
ihlali ile suçlanmasından ibaret olmamalıdır. Aksi taktirde geçerli olacak olan Men 
Cezası süresinin ne kadarının tecil edileceği Sorumlu kişi ve/veya Destek 
Personelinin üyesi tarafından işlenen ADM Kuralı İhlalinin ciddiyetine ve Sorumlu kişi 
ve/veya Destek Personelinin üyesi tarafından sporda dopingin ortadan kaldırılması 
çabalarına yapılan Somut Yardımın derecesine bağlıdır. Hiç bir durumda aksi 
taktirde geçerli olacak olan Men Cezası süresinin dörtte üçünden fazlası tecil 
edilemez. Eğer aksi taktirde geçerli olan Men Cezası süresi yaşam boyu ise, işbu 
Bölüm uyarınca tecil edilen süre sekiz (8) yıldan az olamaz. Eğer FEI Mahkemesi 
Sorumlu kişinin ve/veya (eğer geçerliyse) Destek Personelinin üyesinin öngörülmüş 
olan Somut Yardımı yapmamış olmasından dolayı tecil edilmiş Men Cezası süresinin 
herhangi bir bölümünü tekrar uygulamaya koyarsa, Sorumlu kişi ve/veya Destek 
Personelinin üyesi Madde 12.2 uyarınca bu konuda temyiz başvurusunda bulunabilir. 

10.6.2 Başka Delillerin Bulunmadığı Hallerde bir ADM Kuralı ihlalinin Kabulü 

Bir Sorumlu kişi veya ve/veya (eğer geçerliyse) Destek Personelinin üyesi bir ADM 
Kuralı İhlalini kanıtlayacak olan Örnek alma bildirimini almadan (veya, Madde 2.1 
haricinde bir ADM Kuralı İhlali halinde, Madde 7 uyarınca kabul edilen ihlalle ilgili ilk 
bildirimi almadan) önce bir ADM Kuralı ihlali yapmış olduğunu gönüllü olarak kabul 
ederse ve bu kabul o esnada ihlalle ilgili tek güvenilir delil ise, Men Cezası süresi  

  



 

 

 

indirilebilir ancak aksi taktirde geçerli olacak olan Men Cezası süresinin yarısının 
altına indirilemez. 

10.6.3 Madde 10.2.1 veya Madde 10.3.1 Uyarınca Cezalandırılabilir bir İhlal 
Suçlamasıyla Karşılaştıktan Sonra Dopingle Mücadele Kuralı İhlalinin Derhal 
Kabul Edilmesi 

(Örnek Vermeyi Reddetmek veya Örnek Vermeye Müdahale Etmekten dolayı) 
Madde 10.2.1 veya 10.3.1 uyarınca potansiyel olarak iki yıllık bir cezaya tabi olan bir 
Sorumlu Kişi ve/veya Destek Personelinin üyesi için, FEI tarafından suçlama 
yapılmasını takiben itham edildikleri dopingle mücadele kuralı ihlalini derhal kabul 
etmek suretiyle Men süresinde ihlalin ciddiyetine ve Sorumlu Kişi ve/veya Destek 
Personeli üyesinin Kusur derecesine bağlı olarak aksi taktirde geçerli olan geçerli 
Men süresinin minimum yarısına kadar bir indirme yapılabilir.  

10.6.4 Bir Sorumlu kişi ve/veya (eğer geçerliyse) Destek Personelinin üyesinin 
işbu Maddedeki birden fazla Hüküm uyarınca Cezada İndirim Hakkına sahip 
olduğunu kanıtlaması 

Eğer Sorumlu kişi ve/veya (eğer geçerliyse) Destek Personelinin üyesi Madde 10.4, 
10.5 veya 10.6’dan ikisi veya daha fazlası uyarınca Yarışmadan Men süresinde bir 
indirim veya tecil hakkına sahip olduğunu kanıtlarsa, Yarışmadan Men süresi 
indirilebilir veya tecil edilebilir ancak aksi taktirde geçerli olacak olan Yarışmadan 
Men süresinin dörtte birinden az olamaz. 

 

10.7 Men Cezası süresinin Artmasına Neden Olabilecek Ağırlaştırıcı Nedenler 

Eğer FEI Madde 2.7 çerçevesindeki ihlaller haricinde bir ADM Kuralı ihlali ile ilgili belirli bir 
vakada standart olan süreden daha uzun bir Men Cezası süresinin uygulanmasını 
gerektiren ağırlaştırıcı nedenler olduğunu tespit ederse, aksi taktirde geçerli olacak olan  
Men Cezası süresi, Sorumlu kişi ve/veya Destek Personelinin üyesi ADM Kuralı İhlalini 
bilerek yapmamış olduğunu yargılama panelini tatmin edecek şekilde kanıtlayamadıkça, 
azami dört (4) yıla kadar arttırılabilir. Birden fazla madde veya yöntemin kullanılmış olması 
işbu Madde 10.7 uyarınca ağırlaştırıcı şartların belirlenmesinde bir faktör olarak kabul 
edilebilir. Sorumlu kişi ve/veya Destek Personelinin üyesi FEI’nin ADM Kuralı ihlaline dair 
ithamda bulunmasından hemen sonra ADM Kuralı ihlalini kabul ederek bu Maddenin 
uygulanmasından kaçınabilir. 

 

10.8 Mükerrer İhlaller 

10.8.1 Bir Sorumlu Kişi ve/veya Destek Personeli Üyesinin ikinci ADM Kuralı ihlali 
için, Men süresi aşağıdakilerden uzun olanı olacaktır: 

(a) Altı ay; 

  



 

 

 

(b) Madde 10.6 uyarınca yapılan herhangi indirimler dikkate alınmaksızın ilk ADM 
Kuralı ihlali için verilmiş Men süresinin yarısı; veya 

(c) Madde 10.6 uyarınca yapılan herhangi indirimler dikkate alınmaksızın, ikinci ADM 
Kuralı ihlalinin bir ilk ihlalmiş gibi kabul edilmesi halinde geçerli olacak Men süresinin 
iki katı 

Yukarıdaki şekilde belirlenecek olan Men Süresi daha sonra Madde 10.6’nın 
hükümleri uygulanarak azaltılabilir. 

10.8.2 Üçüncü bir dopingle mücadele kuralı ihlalinin sonucunda, üçüncü ihlalin 
Madde 10.4 veya 10.5 uyarınca Men Süresinin kaldırılması veya indirilmesi 
koşullarını yerine getirmesi veya Madde 2.4’ün bir ihlalini teşkil etmesi halleri 
haricinde, her zaman için yaşam boyu Men cezası verilir. Bu özel durumlarda, Men 
süresi sekiz yıl ila yaşam boyu men şeklindedir. 

10.8.3 Bir Sorumlu Kişi ve/veya Destek Personeli üyesinin Kusuru veya İhmali 
olmadığını kanıtlamış olduğu bir ADM ihlali bu Madde kapsamında önceki bir ihlal 
olarak değerlendirilmez. 

10.8.4 Belirli Olası Mükerrer İhlaller için İlave ADM Kuralları 

10.8.4.1 Madde 10.8 uyarınca cezaların uygulanması amacıyla, bir ADM 
Kuralı ihlali sadece FEI Sporcunun ve/veya Destek Personelinin üyesinin 
ikinci ADM Kuralı ihlalini Sporcu Sorumlu Kişi ve/veya Destek Personelinin 
üyesi Madde 7 uyarınca bir bildirim aldıktan veya FEI birinci ADM Kuralı 
ihlaline dair bildirimde bulunmak için tüm makul çabalarda bulunduktan sonra 
işlemiş olduğunu kanıtlayabilirse, ikinci bir ihlal olarak kabul edilir. Eğer FEI 
bunu kanıtlayamazsa, ihlaller beraberce tek bir birinci ihlal olarak kabul edilir 
ve ceza daha şiddetli cezayı gerektiren ihlale göre verilir. Ancak, mükerrer 
ihlal yapılması Madde 10.5 uyarınca Ağırlaştırıcı Nedenlerin tespit 
edilmesinde bir etmen olarak değerlendirilebilir. 

10.8.4.2 Eğer, birinci ADM Kuralı ihlalinin yapıldığına dair bir karar alındıktan 
sonra FEI Sorumlu kişi ve/veya Destek Personelinin üyesi tarafından birinci 
ihlalle ilgili bildirimin alınmasından önce yapılmış bir ADM Kuralı ihlali ile ilgili  
kanıtlar ele geçirirse; FEI iki ihlal aynı anda yargılanmış olsaydı verilecek olan 
cezaya dayanılarak ilave bir ceza uygular. Tüm Müsabakalarda alınmış ve 
tarihleri daha eski ADM Kuralı ihlalinin tarihine kadar uzanan Sonuçlar Madde 
10.8’de belirtilmiş olan şekilde Geçersiz sayılır.  

10.8.5 On Yıllık bir Süreçte Mükerrer ADM Kuralı ve/veya AKİ Kuralı ihlalleri 

Madde 10.8 çerçevesinde, mükerrer ihlal olarak kabul edilebilmeleri için her bir ADM 
Kuralı/AKİ Kuralı ihlalinin aynı on yıllık süreçte işlenmiş olması gereklidir. 

10.8.6 Hem bir Kontrollü İlaç Maddesi veya Yöntemi ve hem de Yasaklı bir 
Madde veya Yöntemle ilgili İhlaller 

  



 

 

 

Sorumlu Kişinin ve/veya Destek Personelinin üyesinin aynı fiili şartlara dayanılarak 
hem AKİ Kuralları uyarınca Kontrollü İlaç Maddeleri veya Kontrollü İlaç Yöntemleri ve 
hem de işbu ADM Kuralları uyarınca Yasaklı Maddeler veya Yasaklı Yöntemler ile 
ilgili bir ihlalde bulunmuş olduğu tespit edilirse, Sorumlu Kişi ve/veya Destek 
Personelinin üyesi bir ADM Kuralı ihlalinde bulunmuş kabul edilir ve Yaptırım en katı 
Yaptırımı gerektiren Yasaklı Madde veya Yasaklı Yönteme dayanarak uygulanır. 

 

10.9 Örneklerin Alınmasını veya bir ADM Kuralı ihlali için işlem yapılmasını takiben 
Müsabakalardaki Sonuçların Geçersiz Sayılması  

10.9.1 Pozitif Örneğin alınmış olduğu Müsabakadaki sonuçların otomatik olarak 
geçersiz sayılmasına ilaveten, pozitif bir Örneğin alınmış veya başka bir ADM Kuralı 
ihlalinin yapılmış olduğu tarihten itibaren Geçici Uzaklaştırma veya Men Cezası 
süresinin başlangıcına kadar alınmış tüm müsabaka sonuçları, adaletin aksini 
gerektirdiği haller dışında, geçersiz sayılır ve tüm madalyaların, puanların ve 
ödüllerin geri alınması da dahil bundan kaynaklanan tüm Yaptırımlar uygulanır. 

10.9.2 Bir ADM Kuralı ihlali suçu işledikten sonra yarışmalara tekrar katılabilme 
hakkı kazanmanın bir koşulu olarak, Sorumlu kişi ve/veya Destek Personelinin üyesi 
öncelikle işbu Madde uyarınca el konulan tüm para ödüllerini ve/veya FEI 
Mahkemesi tarafından emredilmiş veya Sorumlu Kişi tarafından kabul edilmiş ve 
ihlale atfedilen tüm diğer para cezalarını ve/veya masrafları iade etmelidir. 

 

10.10 Men Cezası süresinin Başlaması 

10.10.1 Aşağıda aksi belirtilmedikçe, herhangi bir Kişi veya At için Men Cezası 
süresi Men cezasının verilmiş olduğu yargılamanın tarihinden veya duruşmadan 
feragat edilmesi halinde Menin kabul edildiği veya başka bir şekilde uygulandığı 
tarihten veya FEI Mahkemesi tarafından Kararda belirtilmiş olan tarihten itibaren 
başlar. 

10.10.2 Sorumlu kişi ve/veya Destek Personelinin üyesinin Sorumlu Olmadığı 
Gecikmeler 

Yargılama sürecinde veya Doping Kontrolünün diğer aşamalarında Sorumlu kişi 
ve/veya Destek Personelinin üyesinden kaynaklanmayan önemli gecikmelerin 
olduğu hallerde, Yargılama Paneli Men Cezası süresinin başlangıcını, Örneğin 
alındığı tarih veya başka bir ADM Kuralı ihlalinin yapılmış olduğu tarih kadar erken 
bir tarihe çekebilir. Geriye dönük Men de dahil olmak üzere Men süresi boyunca 
müsabakalarda elde edilen tüm sonuçlar Diskalifiye edilir. 

10.10.3 Zamanında Kabul 

Sorumlu kişi ve/veya (geçerli olduğunda) Destek Personelinin üyesinin FEI 
tarafından ADM Kuralı ihlali ithamında bulunulmasını takiben derhal (ve her durumda 
Sorumlu kişi tekrar yarışmadan önce) ADM Kuralı ihlalini kabul etmesi halinde, Men  

  



 

 

 

Cezası süresi Örneğin alındığı tarih veya başka bir ADM Kuralı ihlalinin yapılmış 
olduğu tarih kadar öncesinden başlatılabilir. Ancak, bu Maddenin uygulandığı 
durumlarda Sorumlu kişi ve/veya Destek Personelinin üyesi Sorumlu kişinin ve/veya 
Destek Personelinin üyesinin bir cezanın uygulanmasını, cezanın verildiği yargılama 
kararının tarihini veya cezanın başka bir şekilde verildiği tarihi kabul ettiği tarihten 
itibaren Men cezası süresinin en azından yarısını çekmelidir. 

Bu Madde Men süresinin Madde 10.6.3 uyarınca zaten indirilmiş olduğu haller için 
geçerli değildir. 

10.10.4 Geçici Uzaklaştırma veya Uygulanan Men Süresi için Alacaklılık 

Eğer Geçici bir Uzaklaştırma cezası verilir ve Sorumlu kişi ve/veya Destek 
Personelinin üyesi veya At tarafından buna uyulursa, Sorumlu kişi kendisine FEI 
Mahkemesi daha sonra verilebilecek tüm Men cezalarının süresine karşılık söz 
konusu Geçici Uzaklaştırma süresi kadar alacaklı kabul edilir. Eğer daha sonra 
temyize gidilen bir karar uyarınca bir Men süresi uygulanırsa, o zaman Sorumlu kişi 
ve/veya Destek Personelinin üyesi veya At temyizde daha sonra verilebilecek Men 
süresi açısından uygulanmış olan Men süresi kadar alacaklı kabul edilir. 

10.10.5 Eğer bir Sorumlu kişi ve/veya Destek Personelinin üyesi FEI’nin Geçici 
Uzaklaştırmasını kendisi veya Atı için yazılı ve gönüllü olarak kabul eder ve 
müsabakalardan çekilirse, bu kişi veya At kendisine daha sonra verilebilecek tüm 
Men cezalarının süresine karşılık söz konusu gönüllü Geçici Uzaklaştırma süresi 
kadar alacaklı kabul edilir. Sorumlu kişinin Geçici Uzaklaştırmayı yazılı kabulünün bir 
kopyası, olası ADM Kuralı ihlali konusunda bildirim alma hakkı bulunan taraflardan 
tümüne gönderilir. Eğer Geçici bir Uzaklaştırma gönüllü olarak kabul edilirse, bu 
ceza sadece FEI Mahkemesinin Kararı ile kaldırılabilir. 

10.10.6 ADM Kuralı ihlali yapmakla itham edilen kişinin müsabakaya girmemeyi 
tercih etmiş veya takımı tarafından uzaklaştırılmış olmasına bakılmaksızın, Geçici  
Uzaklaştırma veya gönüllü Geçici Uzaklaştırmanın geçerlik tarihinden önceki 
herhangi bir süreç için Men Cezası süresine karşılık alacaklı sayılmaz. 

10.11 Men Cezası Esnasında Statü 

10.11.1 Men Cezası Esnasında Katılım Yasağı 

Men Cezası verilmiş olan hiçbir At, Sorumlu kişi ve/veya Destek Personelinin üyesi, 
Men Cezası süresi boyunca, FEI veya herhangi bir Ulusal Federasyon veya bir kulüp 
veya FEI’nin başka bir üye kuruluşu veya herhangi bir Ulusal Federasyonu 
tarafından düzenlenen hiçbir Yarışmaya ya da etkinliğe veya herhangi bir 
profesyonel lig veya uluslararası veya ulusal seviye Yarışma organizasyonu 
tarafından izin verilen ya da düzenlenen Müsabakaya (seyirci olmak dışında) 
herhangi bir unvanla katılamaz. Ayrıca, tüm ADM Kuralı ihlalleri için, ilgili Sorumlu 
Kişi ve/veya Destek Personelinin üyesi tarafından sporla ilgili olarak alınmış mali  

  



 

 

 

destek veya sporla ilgili diğer menfaatlerin tümü veya bir kısmına FEI ve/veya Ulusal 
Federasyonları tarafından el konulabilir. Men Cezasına tabi bir At yine de Testlerden 
geçirilebilir. 

Ayrıca, Madde 10 uyarınca Men Cezası almış bir Sorumlu Kişi ve/veya Destek 
Personelinin üyesi veya At, Sorumlu Kişinin ve/veya Destek Personelinin üyesinin 
FEI tarafından tescilli olup olmamasına bakılmaksızın, FEI müsabakalarının 
yapılmakta olduğu yerlere girmekten men edilebilir. 

10.11.2 Antrenörlüğe Dönüş 

Madde 10.11.1’in bir istisnası olarak, Sorumlu Kişi hangisi daha kısa ise (1) Sorumlu 
Kişinin Men Süresinin son iki ayında, veya (2) uygulanan Men Süresinin en azından 
bir çeyreğinde bir takıma antrenörlük yapabilir veya bir kulüp veya FEI’nin üye 
kuruluşlarının başka bir üye kuruluşunun tesislerini kullanabilir.  

10.11.3 Men Cezası Esnasında Katılım Yasağının İhlal Edilmesi 

Men Cezası verilmiş bir Sorumlu kişi ve/veya Destek Personelinin üyesi veya Atı 
yukarıdaki Madde 10.11.1’de tanımlanmış olan Men Cezası esnasında katılım 
yasağını ihlal ederse, söz konusu katılımın sonuçları geçersiz sayılır ve ilk başta 
uygulamaya koyulmuş olan Men Cezası süresi ihlal tarihinden itibaren tekrar 
başlatılır. Yeni Men Cezası süresi, Sorumlu kişinin ve/veya Destek Personelinin 
Kusur derecesi veya davanın diğer şartlarına göre ayarlanabilir. Ayrıca, uygun 
görülürse başka yaptırımlar da uygulanabilir. Sorumlu kişinin ve/veya Destek 
Personelinin üyesinin katılım yasağını ihlal etmiş olup olmadığının ve bir ayarlama 
yapılmasının uygun bulunup bulunmadığının kararı FEI Mahkemesi tarafından alınır. 
Bu karara karşı Madde 12 uyarınca temyiz başvurusunda bulunulabilir. 

 

 

MADDE 11 TAKIMLAR İÇİN YAPTIRIMLAR 

11.1 Olimpiyat Oyunları veya Paralimpik Oyunlarda Binicilik Yarışmaları için FEI 
Yönetmeliklerinde aksi belirtilmedikçe, takımlar için aşağıda belirtilmiş olan Yaptırımlar 
geçerli olacaktır. 

11.1.1 Olimpiyat Oyunları, Paralimpik Oyunlar ve FEI Dünya Binicilik Oyunlarında: 
Eğer bir takımın bir üyesinin, bir Yarışmada işbu ADM Talimatını ihlal etmiş olduğu 
tespit edilirse, Sorumlu kişinin tüm Müsabakalarda aldığı sonuçlar geçersiz kabul 
edilir ve Takım Diskalifiye olur. 

11.1.2 Yukarıda listelenenler haricindeki tüm diğer Yarışmalarda: 

Eğer bir takımın bir üyesinin, takım sıralamasının ferdi sonuçların toplanmasına 
dayandığı bir Yarışmada işbu ADM Talimatını ihlal etmiş olduğu tespit edilirse, ihlali 
yapan Sorumlu kişinin sonuçları tüm Müsabakalarda geçersiz sayılabilir, takımın  

  



 

 

 

sonuçlarından düşülür ve bir sonraki takım üyesinin sonuçları ile değiştirilir. Eğer 
Sorumlu kişinin sonuçlarının takımın sonuçlarından çıkartılması ile takımda sayılan 
Sorumlu kişi sayısı gerekli sayıdan az oluyorsa, takım sıralamadan elimine edilir. 

11.2 Yukarıdakilere bakılmaksızın, Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları dahil ancak 
bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm Yarışmalar için istisnai şartlar göz önünde 
bulundurulabilir. 

 

MADDE 12 TEMYİZ BAŞVURULARI 

12.1 Temyize Tabi Kararlar 

İşbu ADM Talimatı çerçevesinde alınan kararlar için aşağıdaki Madde 12.2 ila 12.3’te 
belirtilmiş olan şekilde temyiz başvurusunda bulunulabilir. Bu kararlar, temyiz yetkisine 
sahip kurul aksine karar almadıkça, temyiz edilmiş iken yürürlükte kalır.  

 12.1.1 İncelemenin Kapsamı Sınırlı Değildir 

Temyiz için yapılan incelemenin kapsamı konuyla ilgili tüm meseleleri içerir ve 
münhasıran ilk karar alıcı nezdindeki meseleler veya inceleme kapsamı ile sınırlı 
değildir. 

12.1.2 CAS Temyiz Başvurusu Yapılan Bulguları Kabul Etmeyecektir 

CAS kararını alırken kararına karşı temyiz başvurusunda bulunulan kuruluşun 
yargısını kabul etmekle yükümlü değildir. 

12.2 ADM Kuralı ihlalleri, Yaptırımlar, ve Geçici Uzaklaştırmalarla İlgili Kararlara Karşı 
Temyiz Başvuruları 

Aşağıdaki kararlar için sadece işbu Madde 1.2.2’de belirtilen şekilde temyiz başvurusunda 
bulunulabilir: (a) Bir ADM Kuralı ihlalinin yapılmış olduğuna dair kararlar, (b) bir ADM Kuralı 
ihlali için Yaptırımları belirleyen kararlar, (c) bir ADM Kuralı ihlalinin yapılmadığına dair 
kararlar, (d) bir ADM Kuralı ihlali için tahkikatın (örneğin zaman aşımı gibi) usulle ilgili  
sebeplerden dolayı yapılamayacağına dair kararlar, (e) Madde 10.11.3 uyarınca bir karar 
(Men Cezası esnasında Katılım Yasağının İhlali), (f) FEI veya Ulusal Federasyonunun bir 
ADM Kuralı ihlali ithamı veya Yaptırımlar hakkında karar verme yetkisine sahip olmadığına 
dair kararlar, (g) FEI veya Ulusal Federasyonları tarafından Tipik Olmayan bir Analitik 
Bulguyu bir ADM Kuralı ihlali olarak değerlendirmeme kararları, veya (bir ADM Kuralı ihlali 
hakkında gerekeni yapmama kararları; ve (h) bir Geçici Yargılamanın sonucunda veya 
Madde 7.4’ün ihlali olarak Geçici bir Uzaklaştırma cezası verme kararları; Geçici bir 
Uzaklaştırmaya karşı temyiz başvurusunda bulunabilecek tek kişi FEI veya kendisine ya da 
Atına Geçici Uzaklaştırma cezası verilmiş olan Sorumlu kişidir. 

12.2.1 Uluslararası bir Yarışmaya katılımdan kaynaklanan veya FEI tescilli Atlarla 
ilgili vakalarda, karara karşı söz konusu mahkemede geçerli hükümler uyarınca 
sadece CAS’a temyiz başvurusunda bulunulabilir. 

  



 

 

12.2.2 Madde 12.2.1 çerçevesindeki hallerde, aşağıdaki taraflar CAS’a temyiz 
başvurusunda bulunma hakkına sahiptir: (a) Temyiz edilen kararın konusunu teşkil 
eden Sorumlu kişi ve/veya Destek Personelinin üyesi; veya Geçici Uzaklaştırma ve 
Men Cezası verilen Atın Sahibi (b) kararın alınmış olduğu davanın diğer tarafı; (c) 
FEI; (d) temyiz başvurusunda bulunan Kararın konusunu teşkil eden Kişinin Ulusal 
Federasyonu; (e) Olimpiyat Oyunlarına veya Paralimpik Oyunlara katılım hakkını 
etkileyen kararlar da dahil olmak üzere, kararın Olimpiyat Oyunları veya Paralimpik 
Oyunlarla ilgili bir etkisini bulunduğu durumlarda, duruma göre Uluslararası Olimpiyat 
Komitesi veya Uluslararası Paralimpik Komitesi. 

12.2.3 Çapraz Temyizler ve İzin Verilen Müteakip Temyizler 

CAS’a Kurallar uyarınca yapılan çapraz temyizler ve davada ismi geçen tüm 
davalılar tarafından yapılan müteakip temyizlere özel olarak izin verilmektedir. İşbu 
Madde 12 uyarınca temyize gitme hakkına sahip tüm taraflar en geç tarafın yanıtı ile 
birlikte bir çapraz temyizde veya müteakip temyizde bulunmalıdır. 

12.3 Temyiz Başvurusunda Bulunma Süreleri 

CAS’a bir temyiz başvurusunda bulunma süresi kararın temyiz başvurusunda bulunacak 
olan tarafça alınmasından itibaren yirmi bir gündür. Yukarıdakilere bakılmaksızın, temyiz 
başvurusunda bulunma hakkına sahip olan ancak temyiz edilecek olan kararın alınmasını 
ile sonuçlanan hukuki işlemlerin bir tarafı olmayan bir tarafça yapılan temyiz başvuruları için 
aşağıdaki hükümler geçerlidir: 

a) Kararla ilgili bildirimin alınmasından itibaren on (10) gün içerisinde, söz 
konusu taraf(lar) Yargılama Panelinden söz konusu kuruluşun dayanak aldığı 
dosyanın bir kopyasını talep etme hakkına sahiptir. Ancak böyle bir talepte 
bulunulmaması ilgili tarafın yukarıda belirtilmiş olan süre dahilinde CAS’a temyiz 
başvurusunda bulunma hakkına halel getirmez; ve 

b) Eğer on günlük süre dahilinde böyle bir talepte bulunulursa, talepte bulunan 
tarafın CAS’a temyiz başvurusunda bulunmak için dosyanın alınmasından itibaren 
yirmi bir günü vardır. 

 

 

MADDE 13  UYGULAMA, RAPORLAMA VE TANIMA  

13.1 FEI ADM Kurallarının Uygulanması 

Sadece FEI Disiplinleri için, tüm Ulusal Federasyonlar 1 Ocak 2016 tarihine dek işbu ADM 
Talimatının 2, 3, 4 ve 8.2 no.lu Maddelerini önemli bir değişiklik yapmaksızın kendi dopingle 
mücadele yönetmeliklerine özel olarak dahil etmeli ve bunları, böyle yapmaları halinde 
geçerli ulusal mevzuatı ihlal etmedikçe, üyelerine karşı uygulamalıdırlar. İşbu ADM 
Talimatının diğer Maddeleri açısından, bu maddeleri kendi yönetmeliklerine dahil etmeyi 
istemeyen Ulusal Federasyonlar özellikle Madde 10 başta olmak üzere benzer kavramlar 
ve prensipleri kapsayan, denk hükümleri benimseyecektir. İşbu ADM Talimatındaki hiç bir 
ifade Ulusal Federasyonun Ulusal Doping Kontrolünün bir parçası olarak milli Atlar üzerinde 
müsabaka dışı testler yapmasının engellendiği şeklinde yorumlanmayacaktır. 

13.2 İstatistiksel Raporlama 



 

 

 

Ulusal Federasyonlar her yılın sonunda kendi yargı dairelerindeki tüm Doping Kontrollerinin 
toplu ve anonim sonuçlarını FEI’ye rapor edecektir. FEI Ulusal Federasyonlardan alınan 
Test Verilerinin yanı sıra FEI’nin yargısı kapsamındaki Testlerden benzer verileri düzenli 
olarak yayınlayabilir. 

13.3 Kamuya Açıklama 

13.3.1 FEI veya Ulusal Federasyonu Atlarının Örneklerinden Ters bir Analitik Bulgu 
elde edilen Sorumlu Kişiler veya söz konusu Atlar ya da işbu Talimatı başka 
herhangi bir şekilde ihlal ettiği öne sürülen Sorumlu Kişiler ve/veya Destek 
Personelinin üyelerini, hangisi önce olursa yukarıdaki Madde 7.1.2 ve 7.1.4’te 
tanımlanmış olan idari değerlendirme ve Bildirim sürecinin tamamlanmasına veya 
ADM Kuralını ihlal ettiği öne sürülen Kişinin Geçici Uzaklaştırmasının başlangıcına 
kadar kamuya açıklamayacaktır.  Bu ADM Kurallarının ihlal edildiği tespit edildiğinde, 
bu durum karar hakkı FEI’ye ait olmak üzere bilginin kamuya rapor edilmesi için 
başka bir mekanizma belirlenmedikçe www.fei.org adresindeki FEI Vaka Statüsü 
Tablosu yoluyla derhal kamuya açıklanacaktır. Eğer Sorumlu Kişi ve/veya Destek 
Personelinin Üyesi veya Ulusal Federasyon veya başka herhangi bir Kişi bir ADM 
Kuralı ihlali veya bir ADM Kuralı ihlali ithamını bu bilgilerin Vaka Statüsü Tablosunda 
yayınlanmasından önce kamuya duyurursa, FEI kamuya mal olmuş bu bilgiler 
konusunda yorumda bulunabilir veya konuyu başka bir şekilde kamuya rapor 
edebilir. 

13.3.2 Bir yargılama veya temyizi takiben Sorumlu kişinin ve/veya Destek 
Personelinin üyesinin bir ADM Kuralı ihlalinde bulunmadığına karar verilen her 
durumda, bu karar sadece kararın konusunu teşkil eden Sorumlu kişi ve/veya Destek 
Personelinin üyesinin onayı ile kamuya açıklanabilir. FEI bu onayı almak için tüm 
makul çabaları gösterecek ve, eğer onay alınırsa, kararı bütünüyle veya söz konusu 
Kişinin ve FEI’nin karşılıklı olarak onayladığı şekilde özet halinde kamuya 
açıklayacaktır. 

13.3.3 Yayınlama işlemi asgari olarak gerekli bilgilerin FEI’nin web sitesine dahil 
edilmesi veya başka bir şekilde yayınlanması ve bu bilgilerin hangisi daha uzunsa bir  
ay veya Men süresi boyunca burada bırakılması suretiyle gerçekleştirilir. 

13.3.4 FEI veya Ulusal Federasyonu veya FEI onaylı bir laboratuvar veya bunların 
görevlileri, Sorumlu kişi ve/veya Destek Personelinin üyesi veya temsilcilerine 
atfedilen kamuya yönelik yorumlara yanıt verilen durumlar haricinde, (usul ve bilimsel 
usullerin genel tanımının dışında) görülmekte olan bir dava hakkında kamuya açık 
yorumlarda bulunmaz. 

13.3.5 Madde 13.3.2 uyarınca gereken zorunlu Kamuya Açıklama bir dopingle 
mücadele kuralı ihlali yaptığı tespit edilen Sorumlu Kişi ve/veya Destek Personeli 
Üyesinin Reşit Olmayan bir Kişi olması halinde gerekli olmayacaktır. Reşit olmayan 
bir kişiyle ilgili bir davada tüm isteğe bağlı Kamuya Açıklamalar davanın gerçekleri ve 
şartlar ile orantılı olacaktır. 

13.4 Kararların Ulusal Federasyonlar tarafından Tanınması 
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FEI’nin işbu ADM Talimatının ihlaline dair tüm kararları (Ulusal Yarışmalarla ilgili olanlar da 
dahil olmak üzere) Ulusal Federasyonların tümü tarafından tanınacak ve Ulusal 
Federasyonlar söz konusu Kararlarla ilgili sonuçların uygulanması için tüm gerekli 
eylemlerde bulunacaktır. Bunun aksi işbu ADM Talimatı ile FEI tüzüğünün ihlali olarak kabul 
edilebilir. 

 

MADDE 14 ZAMAN AŞIMI 

İşbu ADM Talimatı çerçevesinde işbu ADM Talimatında bulunan herhangi bir ADM 
Kuralının ihlali için bir Sorumlu kişi ve/veya Destek Personelinin üyesine karşı bir dava, 
kendisi Madde 7’de belirtilmiş olan şekilde ADM Kuralı İhlali ile ilgili bir bildirim almadıkça 
veya bildirim yapılması için makul çabalar gösterilmedikçe, söz konusu dava ihlalin yapıldığı 
iddia edilen tarihten itibaren on yıl içerisinde açılmadıkça, açılamaz. 

 

MADDE 15 ADM KURALLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ VE YORUMLANMASI 

15.1 İşbu ADM Talimatı FEI tarafından zaman zaman FEI Tüzüğü ve Genel Yönetmeliği 
uyarınca değiştirilebilir. 

15.2 ADM Talimatının 15.5 no.lu Maddesinde belirlenen haller haricinde, İşbu ADM 
Talimatı, mevcut mevzuat veya tüzükler kaynak gösterilerek değil, bağımsız ve özerk bir 
metin olarak yorumlanır. Burada bulunan hiç bir ifade ulusal mevzuatın ulusal yarışmalar 
için olan geçerliliğinin yerini alamaz. 

15.3 İşbu ADM Talimatının çeşitli Bölümleri ve Maddelerinde kullanılmış olan başlıklar 
sadece kolaylık sağlama amaçlıdır ve işbu ADM Talimatının özünün bir parçası olarak 
kabul edilmedikleri gibi atıfta bulundukları hükümlerin lisanını da etkilemezler. 

15.4 GİRİŞ, EK I, TANIMLAR, Atlar İçin Yasaklanmış Maddeler Listesi ve FEI Onaylı 
Laboratuvarlar Listesi işbu ADM Talimatının ayrılmaz bir parçasını teşkil etmektedir. 

15.5 İşbu ADM Talimatı, FEI Tüzüğü ve Genel Yönetmeliği uyarınca benimsenmiştir ve, 
geçerli olan hallerde, bu Tüzük ve Genel Yönetmeliğin yanı sıra Veteriner Yönetmeliği, FEI 
Mahkemesinin İç Yönetmeliği, FEI Mahkemesinin Usule Ait Kuralları, FEI Laboratuvar  
Standardı ve çeşitli FEI Spor Talimatları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer 
FEI kuralları ve yönetmeliklerinin geçerli hükümleri ile uyumlu bir şekilde yorumlanmalıdır. 
Tüzük veya Genel Yönetmelikle bir çelişkinin olması halinde, FEI Mahkemesi tarafından 
özel bir hükmün genel bir hükme üstün olması gerektiğine dair lex specialis derogat legi 
generali şeklindeki hukuk ilkesine sadık kalınması kaydıyla, Tüzük ve Genel Yönetmelik 
geçerlidir. Başka herhangi kurallar veya yönetmeliklerle çelişki olması halinde, bu ADM 
Talimatı geçerlidir. 

15.6 İşbu ADM Talimatı uyarınca belirlenmiş olan zaman sınırları FEI tarafından Bildirimin 
alınmasından sonraki gün başlar. Resmi tatiller ve mesai harici günler zaman sınırlarının 
hesaplanmasına dahildir. İşbu ADM Talimatı uyarınca belirlenmiş olan zaman sınırlarına, 
taraflarca bildirimlerin zaman sınırının sona erdiği son gün gece yarısından önce 
gönderilmiş olması halinde, uyulmuş kabul edilir. Eğer zaman sınırının son günü Bildirimin  

 



 

 

 

düzenlendiği ülkede resmi bir tatil veya mesai harici bir günse, zaman sınırı bir sonraki ilk iş 
gününün sonunda sona erer. 

 

MADDE 16 GEÇİCİ HÜKÜMLER 

16.1 2010 ADM Talimatından önce Alınmış Kararlar için Uygulama 

2016 ADM Talimatının, bir dopingle mücadele kuralı ihlalinin yapılmış olduğuna dair Kesin 
Kararın verilmiş olduğu ve Men Cezası süresinin bitmiş bulunduğu hiç bir dava için 
geçerliliği yoktur. 

Bu Talimat aşağıdaki şartların bulunması kaydıyla, Geçerlik Tarihinden önce askıda 
bulunan konular için geriye dönük olarak geçerli olmayacaktır: 

16.1.1 Geçerlik Tarihinden önce meydana gelen ADM Kuralı ihlalleri Geçerlik 
Tarihinden sonra meydana gelen ihlaller için Madde 10 uyarınca cezaların 
belirlenmesi amacıyla “ilk ihlaller” veya “ikinci ihlaller” olarak sayılır. 

16.1.2 Önceki ihlallerin Madde 10.8.5’te belirtilmiş olan birden fazla ihlal ve Madde 
14’te belirtilmiş olan zaman aşımı çerçevesinde göz önünde bulundurulacağı geriye 
dönük süreler prosedürsel kurallardır ve geriye dönük olarak uygulanmamalıdır, 
ancak Madde 14 sadece zaman aşımı süresinin Geçerlik Tarihi itibariyle bitmemiş 
olması halinde geriye dönük olarak geçerli olur. Aksi taktirde, Geçerlik Tarihi itibariyle 
askıda bulunan tüm ADM Kuralı ihlali vakaları ve Geçerlik Tarihinden sonra Geçerlik 
Tarihinden önce meydana gelen bir dopingle mücadele kuralı ihlaline dayanılarak 
görülen tüm dopingle mücadele kuralı ihlali davaları ile ilgili olarak, dava için FEI 
Mahkemesi veya davada karar alan ulusal hakem paneli “lex mitior” prensibinin 
davanın şartları uyarınca uygulanmasının uygun olduğuna karar vermedikçe itham 
edilen dopingle mücadele kuralı ihlalinin meydana geldiği tarih itibariyle geçerli olan 
sabit dopingle mücadele kuralları geçerlidir.  

16.1.3 İlk ihlal için cezanın Geçerlik Tarihinden önce geçerli olan kurallara 
dayanılarak belirlenmiş olduğu, Madde 10.8.1 uyarınca ikinci bir ihlal için Men 
süresinin değerlendirilmesi amacıyla, bu ilk ihlal için bu Dopingle Mücadele Kuralları 
geçerli olmuş olsa idi belirlenecek olan Men süresi geçerli olur. 

 

 

 

 

  



 

 

ATLAR İÇİN KONTROLLÜ İLAÇ TALİMATI 

FEI İlaç Talimatı ve AKİ Talimatının Mantığı 

1. Bu AKİ Talimatı binicilik sporunun aşağıdaki temel gerekleri göz önünde bulundurularak 
benimsenmiştir: 

 Binicilik sporunun temel ve ayırt edici özelliği, biri insan ve diğeri de at olmak üzere, 
iki farklı sporcu türü arasındaki bir ortaklıkla ilgili olmasıdır. Bu ortaklardan biri kendi 
adına konuşamamaktadır. Dolayısıyla, bu ortağın adına konuşmak ve, sporun 
denetiminin, yönetilmesinin, idaresinin ve uygulanmasının her aşamasında, Atın 
iyiliğinin en ön planda olmasını sağlamak FEI’nin sorumluluğudur. 

 Buna Atların İyiliğinin ve en yüksek seviyede profesyonelliğin sağlanması amacıyla 
spor Atlarına Kontrollü İlaç Maddelerinin uygulanmasının yönetilmesi de dahildir. 

 Özel olarak, tedaviler başka herhangi bir amaçla değil, Atın en iyi şekilde sağlıklı ve 
iyi olması için uygulanmalıdır. 

 İlaç kullanımının yetkilendirilmesine dair ilgili FEI yönergelerine uyulmadıkça, bir 
Yarışma esnasında veya hemen öncesinde hiç bir Ata Kontrollü bir İlaç Maddesi 
verilemez. 

 Tüm tedaviler tedavinin uygulandığı atın sağlık durumuna dayanılarak tamamen 
gerekçeli olmalıdır. 

 Bir sakatlık veya hastalık yüzünden yarışamayan atlara uygun veteriner tedavisi 
uygulanmalı ve bir dinlenme (veya iyileşme) süresi tanınmalıdır. Sorumlu Kişiler ve 
Destek Personelleri İzinli bir Görevli Veterinerin tavsiyelerine başvurmalı ve sadece 
İzinli Görevli Veterinerin nesnel klinik görüşüne dayanarak reçete edilen tedaviyi 
uygulamalıdır. 

 Bir Yarışma esnasında veya hemen öncesinde gerçekleştirilen tüm tedavilerin 
eksiksiz ve doğru kayıtları VY’de belirtilmiş olan şekilde FEI İlaç Tedavisi Kitapçığı 
halinde tutulmalıdır. 

2. Bu AKİ Talimatı (işbu AKİ Talimatında açıkça ele alınmamış bir meselenin ortaya 
çıktığı haller de dahil olmak üzere) FEI İlaç Tedavisi kurallarına uyma ve yukarıda 
tanımlanmış olan temel gereklilikleri koruma ve ilerletme ihtiyacına atıfta bulunularak 
yorumlanmalı ve uygulanmalıdır. Bu şekilde amaca yönelik yorumlama ve uygulama 
aksi taktirde önerilebilecek olan tüm sadece hukuki veya teknik yorumlardan üstündür.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ATLAR İÇİN KONTROLLÜ İLAÇLAR TALİMATI 

 

 

 

MADDE 1 BİR KONTROLLÜ İLAÇ İHLALİNİN TANIMI 

Bir Kontrollü İlaç İhlali, işbu AKİ Talimatının 2.1 ila 2.5 no.lu maddelerinde belirtilmiş olan 
AKİ kuralı ihlallerinden biri veya daha fazlasının vuku bulması olarak tanımlanır. 

 

MADDE 2 KONTROLLÜ İLAÇ KURALI İHLALLERİ 

Sorumlu Kişiler ve/veya Destek Personelleri neyin bir AKİ kuralı ihlali teşkil ettiğini ve Atlar 
İçin Atlar İçin Kontrollü İlaç Maddeleri Listesinde bulunan ve Kontrollü İlaç Maddeleri ve 
Kontrollü İlaç Yöntemleri olarak tanımlanmış maddeleri ve yöntemleri bilmekle 
yükümlüdürler. 

Kontrollü İlaç Maddeleri veya Kontrollü İlaç Yöntemleri ile bağlantılı olarak, aşağıdakiler AKİ 
kuralı ihlallerini oluşturur: 

2.1 Bir Attan Alınan Örnekte Kontrollü bir İlaç Maddesinin ve/veya Metabolitleri ya da 
Belirteçlerinin bulunması 

2.1.1 Hiçbir Kontrollü İlaç Maddesinin bir Yarışma esnasında geçerli ve Veteriner 
Formu olmaksızın atın vücuduna girmemesini sağlamak tüm Sorumlu Kişilerin şahsi 
görevidir. Her ne kadar Destek Personelleri de AKİ Talimatının 2.2-2.5 no.lu 
Maddeleri uyarınca ayrıca sorumlu kabul edilse de, Sorumlu Kişiler kendi 
Örneklerinde bulunan tüm Kontrollü İlaç Maddeleri veya metabolitleri ya da 
Belirteçleri için sorumludurlar. Madde 2.1 uyarınca bir AKİ kuralı ihlalinin yapıldığının 
belirlenmesi amacıyla kastin, hatanın, ihmalin veya bilginin olduğunun 
kanıtlanmasına gerek yoktur. 

2.1.2 Madde 2.1 uyarınca bir AKİ kuralının ihlal edildiğine dair yeterli kanıtlar 
aşağıdaki gibidir: (i) Sorumlu Kişinin B Örneğinin analizinden feragat ettiği ve B 
örneğinin analiz edilmediği durumlarda Atın A Örneğinde Kontrollü bir İlaç 
Maddesinin veya Metabolitleri ya da Belirteçlerinin varlığı; (ii) Atın B Örneğinin analiz 
edildiği ve Atın B Örneğinin analizinin Atın A Örneğinde bulunmuş olan Kontrollü İlaç 
Maddeleri veya Metabolitleri ya da Belirteçlerinin varlığını teyit etmesi. Ters bir 
Analitik Bulgu pozitif bir kan veya idrar Örneği ile belirlenebilir. 

2.1.3 Atlar için Kontrollü İlaç Maddeleri Listesinde nicel eşiğin özel olarak belirtilmiş 
olduğu Kontrollü İlaç Maddelerinin ve geçerli bir Veteriner Formunun sunulmuş 
olduğu hallerin haricinde, bir Atın Örneğinde bir Yarışma esnasında herhangi 
miktarda Kontrollü İlaç Maddesi veya Metabolitleri ya da Belirteçlerinin varlığı bir AKİ 
kuralı ihlalini teşkil edecektir. 

2.1.4 Madde 2.1’in genel kuralına istisna olarak, Atlar İçin Yasaklanmış Maddeler 
Listesi veya FEI Laboratuvar Standardında aynı zamanda endojen olarak üretilebilen 
Kontrollü İlaç Maddelerinin değerlendirilmesi için özel kriterler belirlenebilir. 

  



 

 

 

2.2 Kontrollü bir İlaç Maddesi veya Kontrollü bir İlaç Yönteminin Kullanılması veya 
Kullanım Teşebbüsü 

2.2.1 Hiçbir Kontrollü İlaç Maddenin geçerli bir Veteriner Formu olmaksızın bir 
Yarışma esnasında Atın vücuduna girmemesini sağlamak tüm Sorumlu Kişilerin ve 
Destek Personellerinin şahsi görevidir. Buna göre, Kontrollü bir İlaç Maddesi veya 
Kontrollü bir İlaç Yönteminin Kullanımı için bir AKİ kuralı ihlali yapıldığının 
belirlenmesi amacıyla Sorumlu Kişinin veya (geçerli olan hallerde) Destek 
Personelinin bir Üyesinin kastinin, hatasının, ihmalinin veya bilgisinin olduğunun 
kanıtlanmasına gerek yoktur. Ancak, Teşebbüs tanımına uygun olarak, Kontrollü bir 
İlaç Maddesi veya Kontrollü bir İlaç Yönteminin Kullanım Teşebbüsü için bir AKİ 
kuralı ihlalinin belirlenmesi için niyetin kanıtlanması gereklidir.  

2.2.2 Kontrollü bir İlaç Maddesi veya Kontrollü bir İlaç Yönteminin Kullanılması veya 
Kullanım Teşebbüsünün başarılı veya başarısız olması önemli değildir. Bir AKİ 
kuralı ihlalinin yapılması için Kontrollü İlaç Maddesinin veya Kontrollü İlaç 
Yönteminin bir Yarışma esnasında geçerli bir Veteriner Formu olmaksızın 
Kullanılmış veya Kullanılmaya Teşebbüs Edilmiş olması yeterlidir. 

2.3 İlaç Kontrolünün normalde AKİ Talimatının bir ihlalini teşkil etmeyen bir 
bölümüne herhangi bir bölümüne Hile karıştırmak veya buna teşebbüs etmek 

2.4 Suç Ortaklığı 

Herhangi bir AKİ kuralı ihlaline veya AKİ kuralı ihlali Teşebbüsüne yardımcı olmak, 
bunu teşvik etmek, buna suç ortağı olmak veya bunu örtbas etmek veya herhangi 
başka şekilde suça iştirak etmek. 

2.5 Kontrollü bir İlaç Maddesini Uygulamak veya Uygulamaya teşebbüs etmek 

 

MADDE 3 AKİ KURALI İHLALLERİNİN İSPATLANMASI 

3.1 İspat Yükü ve Kanıtı 

FEI bir AKİ kuralı ihlalinin vuku bulmuş olduğunu kanıtlama yükümlülüğüne sahiptir. İspat 
standardı FEI’nin bir AKİ kuralı ihlalini ihtimaller dengesi üzerinden kanıtlayıp 
kanıtlayamadığıdır. Bu Kurallarda ispat yükünün aksinin ispat edilmesi veya belirtilmiş 
gerçeklerin ya da şartların saptanması amacıyla Sorumlu Kişiye ve/veya Destek 
Personelinin bir üyesine ait olduğu durumlarda, ispat standardı farklı bir ispat standardının 
özellikle tespit edilmiş olduğu haller haricinde, bir ihtimaller dengesi ile belirlenir. 

3.2 Gerçekleri ve Varsayımları Saptama Yöntemleri 

AKİ kuralı ihlalleri ile ilgili gerçekler, ikrarlar da dahil olmak üzere, tüm güvenilir yöntemlerle 
saptanabilir. Aşağıdaki ispat kuralları işbu AKİ Talimatı uyarınca gerçekleşen Kontrollü İlaç 
vakalarında geçerlidir: 

3.2.1 FEI tarafından onaylı laboratuvarların Uluslararası Laboratuvar Standartları 
uyarınca Örnek analizi ve muhafaza usullerini yerine getirmiş olduğu kabul edilir. AKİ  

 



 

 

 

kuralı ihlalini gerçekleştirmiş olduğu iddia edilen Sorumlu Kişi ve/veya Destek 
Personelinin üyesi Uluslararası Laboratuvar Standardından Ters bir Analitik Bulguyla 
sonuçlanabilecek bir sapma olduğunu bir ihtimaller dengesi yoluyla kanıtlamak 
suretiyle bu varsayımı reddedebilir. 

Eğer varsayım Uluslararası Laboratuvar Standardından makul çerçevede Aykırı 
Analitik Bulguya yol açabilecek bir sapma olduğu gösterilerek reddedilirse, FEI bu 
sapmanın Aykırı Analitik Bulguya yol açmamış olduğunu kanıtlama yükünü üstlenir. 

3.2.3 Başka bir FEI standardı, FEI Kuralı veya yönetmeliği, FEI El Kitabı veya 
politikasından bir ihtimaller dengesi yoluyla Ters bir Analitik Bulguya yol açmayan 
sapmalar veya diğer AKİ kuralı ihlalleri söz konusu sonuçları geçersiz kılmaz. Eğer 
Sorumlu Kişi ve/veya Destek Personelinin üyesi (geçerli olan hallerde) başka bir FEI 
standardı, FEI Kuralı veya yönetmeliği, FEI El Kitabı veya politikasından veya başka 
bir AKİ kuralı veya politikasından makul çerçevede Aykırı Analitik Bulguya yol 
açabilecek bir sapma veya başka bir AKİ kuralı ihlali olduğunu kanıtlarsa, FEI bu 
sapmanın Aykırı Analitik Bulguya yol açmamış olduğunu veya AKİ kuralı ihlalinin fiili 
temelini oluşturmadığını kanıtlama yükünü üstlenir. 

3.2.4 Kendisi için temyiz yoluna henüz başvurulmamış bir mahkeme veya profesyonel 
ve yargı yetkisine sahip bir disiplin divanı kararı ile belirlenmiş olan gerçekler, bu 
gerçeklerle ilgili kararın hedefindeki Sorumlu Kişi ve/veya Destek Personelinin üyesi 
kararın doğal adalet ilkelerini ihlal ettiğini kanıtlamadıkça, bu Sorumlu Kişi ve/veya 
Destek Personelinin üyesine karşı çürütülemez kanıtlar olarak kabul edilir. 

3.2.5 Bir AKİ kuralı ihlali duruşmasında yargılama paneli, Sorumlu Kişi ve/veya (geçerli 
olan hallerde) Destek Personelinin üyesinin duruşmadan makul bir süre önce yapılmış 
duruşmada (yargılama panelinin talimatı uyarınca şahsen veya telefon aracılığıyla) 
hazır bulunma ve yargılama panelinin veya FEI’nin sorularını yanıtlama talebini 
reddetmesi halinde, bir AKİ kuralı ihlali yapmış olmakla itham edilen Sorumlu Kişi 
ve/veya Destek Personelinin üyesinin aleyhine bir çıkarımda bulunabilir. 

 

MADDE 4 ATLAR İÇİN YASAKLI MADDELER LİSTESİ 

4.1 Atlar İçin Kontrollü İlaç Maddeleri Listesinin Kapsanması  

İşbu AKİ Talimatı FEI tarafından yayınlanarak zaman zaman gözden geçirilen Atlar için 
Kontrollü İlaç Maddeleri Listesini kapsamaktadır. FEI, FEI web sitesinde yayınlamak dahil 
ancak bununla sınırlı olmamak üzere, üyelerinin ve kurucularının güncel Atlar İçin Kontrollü 
İlaç Maddeleri Listesine erişebilmesini sağlayacaktır. 

4.2 Listede Tanımlanmış Kontrollü İlaç Maddeleri ve Kontrollü İlaç Yöntemlerinin 
Değerlendirilmesi ve Yayınlanması 

FEI Listeyi zaman zaman ancak en azından yılda bir kez yeni Listeyi FEI web sitesinde 
yayınlamak veya başka uygun kanalları kullanmak vasıtasıyla revize edebilir ama bu 
yeni Liste yayınlanmasından en erken doksan (90) gün sonrasında yürürlüğe  

 

 



 

 

girecektir. Listenin tüm yeni versiyonları, Ulusal Federasyonlar tarafından verilen ve 
FEI tarafından dosyada saklanan eposta adresleri kullanılarak, eposta ile Ulusal 
Federasyonlara ve Ulusal Baş FEI Veterinerine gönderilir. Liste, Ulusal Federasyon ve 
paydaş geri bildirimi için fırsat tanınmak suretiyle, FEI tarafından yılda bir kez 
yayınlanmalıdır. Tüm Sorumlu Kişiler ve/veya Destek Personeli başka herhangi bir 
formaliteye gerek kalmaksızın geçerlik tarihinden itibaren Yasaklılar Listesi ve tüm 
revizyonlarına uymakla yükümlüdür. Yasaklılar listesi ve tüm revizyonlarının en güncel 
versiyonları hakkında bilgi sahibi olmak Sorumlu Kişiler ve/veya Destek Personelinin 
sorumluluğundadır.  

 

4.3 Listeye dahil olan Maddeler ve Yöntemler 

Kontrollü bir Madde için bir eşiğin belirlenmesi ve/veya söz konusu eşiğin nicel miktarı ve 
bazı Yasaklı Maddelerin Tanımlanmış Maddeler olarak sınıflandırılması da dahil olmak 
üzere FEI tarafından Kontrollü İlaç Maddeleri ve Kontrollü İlaç Yöntemlerinin tayini ve 
maddelerin Atlar İçin Kontrollü İlaç Maddeleri Listesindeki kategorilere göre 
sınıflandırılması kesin ve taraflar için bağlayıcıdır ve bunlara herhangi bir sebeple bir 
Sorumlu Kişi, Destek Personelinin bir üyesi veya bir Kişi tarafından itirazda bulunamaz. 

4.4 Veteriner Formu 

Bir Yarışma esnasında veya öncesinde Kontrollü bir İlaç Maddesi veya Kontrollü bir İlaç 
Yönteminin Kullanımını gerektiren tıbbi bir rahatsızlıkları olan Atların katılımı için burada 
belirtilmiş olan şekilde FEI Veteriner Yönetmeliği uyarınca geçerli Veteriner Formu ile izin 
alınmalıdır. 

4.4 Tanımlanmış maddeler 

 Madde 10 ve Madde 7.4’ün uygulanması açısından, Tanımlanmış maddeler sadece 
Yasaklılar Listesinde Tanımlanmış maddeler olarak tanımlanmış olan Yasaklanmış 
Maddeler anlamına gelecektir. 

 

MADDE 5 TESTLER 

5.1 Test Yetkisi 

FEI veya Ulusal bir Federasyon tarafından tescilli bulunan veya başka bir 
şekilde Uluslararası bir Yarışma, Ulusal bir Yarışma veya Müsabakada mevcut 
bulunan ya da yarışan tüm Atlar (a) FEI veya Uluslararası Yarışmalar için bir 
Müsabaka veya Yarışmada Test sorumluluğuna sahip diğer Dopingle Mücadele 
Kuruluşu ve (b) Ulusal Yarışmalarda Atın tescilli olduğu Ulusal Federasyon veya bir 
Müsabaka veya Yarışmada Test sorumluluğuna sahip diğer Dopingle Mücadele 
Kuruluşu tarafından Müsabaka İçi testlere tabi olacaktır. 

FEI veya vekilleri ya da temsilcileri Uluslararası Yarışmalarda Testlerin 
yapılmasından münhasıran sorumludur ve başka hiç bir kuruluş FEI’nin yazılı ve 
açık izni olmaksızın Uluslararası Yarışmalarda Test yapamaz. Tüm Ulusal 
Federasyonlar veya vekilleri ya da temsilcileri Ulusal Yarışmalarda Testlerin 
yapılmasından münhasıran sorumludur ve başka  

 



 

 

hiç bir kuruluş Ulusal Federasyonun yazılı ve açık izni olmaksızın Uluslararası 
Yarışmalarda Test yapamaz. Ulusal Federasyonlar Ulusal Yarışmalardaki Testler 
için Sonuç yönetiminden sorumlu ve, bunun yapılmasının ulusal bir mevzuata aykırı 
olduğu durumlar haricinde, dopingle mücadele Kuralı ihlali olduğu belirtilmiş tüm 
pozitif bulguları FEI’ye derhal rapor etmekle yükümlüdürler.  

5.2 FEI Testleri için Sorumluluk 

FEI Veteriner Departmanı FEI tarafından gerçekleştirilen tüm Testlerin denetiminden 
sorumludur. Testler belirli bir Yarışmada veya başka herhangi bir yerde Test 
Veterinerleri veya işbu AKİ Talimatı, FEI Veteriner Yönetmeliği ile yetkilendirilen 
veya FEI Genel Sekreteri ya da vekil(ler)i tarafından yazılı olarak yetkilendirilen 
yetkin ve yetkili diğer kişiler tarafından gerçekleştirilebilir. 

5.3 Test Standartları 

FEI tarafından ve adına tarafından yapılan Testler Testin yapıldığı esnada yürürlükte 
olan FEI Veteriner yönetmeliğinde belirtilmiş olan Test prosedürleri ile büyük oranda 
uyumlu olmalıdır. 

5.4 Test Edilecek olan Atların Seçilmesi 

5.4.1 FEI gerçekleştirilecek olan Testlerin sayısını ve bunların hangi Atlar üzerinde 
gerçekleştirileceğini belirler. 

5.4.2 Yukarıdaki Madde 5.4.1’de belirtilmiş olan seçim prosedürlerine ilaveten, 
Veteriner Komisyonu, Veteriner Delegesi ve/veya Test Veterinerleri de Uluslararası 
Yarışmalarda Hakem Heyeti ile işbirliği yaparak Rastgele Testler ve/veya Hedefli 
Testler için Atlar seçebilir. 

5.4.3 Tüm Ulusal Federasyonlar, kendi yargıları dahilinde, gerçekleştirilecek olan 
Testlerin sayısını ve bunların hangi Atlar üzerinde gerçekleştirileceğini belirler. 

5.4.4 İşbu AKİ Talimatında bulunan hiç bir ifade FEI’nin Atlar üzerinde Müsabaka içi 
Testler yapmaya yetkili olduğu durumların kısıtlanmış olduğu şeklinde 
yorumlanmayacaktır. 

 

MADDE 6 ÖRNEKLERİN ANALİZİ 

İşbu AKİ Talimatı çerçevesinde alınan ve FEI Testleri ile elde edilen Örnekler FEI’nin 
mülkiyetindedir. Bu Örnekler aşağıdaki ilkeler uyarınca analiz edilir: 

6.1 Onaylı Laboratuvarların Kullanılması 

Bu AKİ Talimatında FEI tarafından yayınlanan ve zaman zaman revize edilen FEI 
Onaylı Laboratuvarlar Listesi verilmiştir. FEI Örnekleri sadece FEI Laboratuvarlar 
Standardına tabi olan bu onaylı laboratuvarlara gönderilir. A veya B Örneklerinden 
herhangi birinin veya her ikisinin analizi için kullanılan Laboratuvar münhasıran FEI 
tarafından belirlenir. Ancak,  

 

 

 



 

 

Sorumlu Kişi B Örneğinin A Örneğinin analizi yapmış olandan farklı bir laboratuvarda 
yapılmasını tercih edebilir. Eğer bu tür bir tercih yapılırsa, FEI B Örneği 
Laboratuvarını FEI Onaylı Laboratuvarlar Listesinden seçer ve Sorumlu Kişiyi 
gereken şekilde bilgilendirir. 

6.2 Örnek Almanın Amacı ve Örneklerin Analizi 

Örnekler Listede tanımlanmış olan Kontrollü İlaç Maddeleri ve Kontrollü İlaç 
Yöntemlerinin tespiti için analiz edilir. FEI aynı zamanda, zaman zaman FEI 
tarafından tanımlanmış bir izleme programı uyarınca kamuya açılanan şekilde, 
araştırma ve izleme amaçlarıyla başka maddeleri tespit etmek için de analizler 
yaptırabilir. Örnekler gelecekte analiz amacıyla alınabilir ve saklanabilir. 

6.3 Örnekler Üzerinde Yapılan Araştırmalar 

Hiçbir Örnek, Sorumlu Kişinin yazılı onayı olmaksızın, Madde 6.2’de belirtilmiş olan 
amacın dışında bir amaç için kullanılamaz. Sorumlu Kişinin onayı ile Madde 6.2’nin 
amacı dışında (örneğin araştırma için) kullanılan Örneklerin belirli bir Ata veya 
Sorumlu Kişiye kadar izlenememesi için üzerlerinde herhangi bir tanıtıcı işaret 
bulunamaz. Tüm Örnekler FEI Laboratuvarlar Standardında belirtilmiş olan kurallar 
uyarınca ve hiç bir şart altında aşağıdaki Madde 14’te belirtilmiş olan Zaman Aşımı 
süresinin sona ermesinden sonra olmayacak şekilde imha edilir. 

6.4 Örnek Analizi ve Raporlama Standartları 

Laboratuvarlar Doping Kontrolü Örneklerini analiz eder ve sonuçları FEI Laboratuvar 
Standardı uyarınca raporlar. 

6.5 Örneklerin Tekrar Test Edilmesi 

Bir Örnek FEI’nin talimatı ile Madde 6.3’te tanımlanmış amaçlarla herhangi bir anda 
tekrar analiz edilebilir. Ancak buradaki hiç bir ifade FEI’yi Madde 2.1 uyarınca itham 
edilen bir ihlal uyarınca bir Örnek üzerinde müteakip testler yapmaktan 
alıkoymayacaktır. Örneklerin tekrar test edilmesi, tümü Madde 14’e tabi olmak 
kaydıyla, sadece Örneğin Olimpiyat, Paralimpik veya Dünya Binicilik Oyunlarında 
alınmış olması ve yine sadece Kontrollü İlaç Maddesi veya Yasaklı Yöntemin 
Örneğin alındığı esnada yasaklı olması kaydıyla, bir AKİ Kuralı ihlali ile 
sonuçlanabilir. 

6.6 Binicilik Camiası Bütünlük Birimi 

Binicilik Camiası Bütünlük Birimi (BCBB) FEI veya binicilik sporunun bütünlüğünü 
korumak amacıyla, FEI Tüzüğünde belirtilmiş olan şekilde işbu AKİ Talimatından 
kaynaklanan veya bununla alakalı soruşturmalar yürütme yetkisine sahiptir. Sorumlu 
bir Kişinin veya Destek Personelinin bir üyesinin BCBB ile işbirliği yapmayı 
reddetmesinin sonucunda tüm ilgili FEI Mahkemesi takibatlarında söz konusu Kişiye 
karşı olumsuz bir çıkarımda bulunulabilir. Eğer Binicilik Camiası Bütünlük Birimi 
herhangi bir soruşturma ile ilgili olarak Sorumlu bir Kişi veya Destek Personelinin bir  

  



 

 

 

üyesine soru sormak için iyi niyetli bir gerekçesi olduğuna kanaat getirmişse ve bu 
Kişi söz konusu soruları yanıtlamayı reddederse, kendisi sorular BCBB’yi tatmin 
edecek şekilde yanıtlanana kadar FEI etkinliklerine katılmaktan men edilebilir. Tüm 
Sorumlu Kişiler veya Destek Personeli üyeleri, ilgili soruları BCBB’yi tatmin edecek 
şekilde yanıtlamayı reddetmek için iyi niyetli bir gerekçesinin olduğunu öne sürerek, 
FEI Genel yönetmeliğinin 163 no.lu maddesi uyarınca FEI Mahkemesine bir 
Protestoda bulunabilir.  

 

MADDE 7 SONUÇ YÖNETİMİ 

7.1 FEI Testleri veya diğer AKİ Kuralı ihlallerinden kaynaklanan Testler için sonuç 
yönetimi  

FEI Testleri veya diğer AKİ Kuralı ihlallerinden kaynaklanan Testler için sonuç 
yönetimi aşağıdaki şekilde yapılır: 

7.1.1 Tüm analizlerin sonuçları, laboratuvarın yetkili temsilcisinin imzasını taşıyan bir 
rapor halinde sadece FEI’ye gönderilir. Tüm yazışmalar Örnek analizlerinin sonuçları 
gizli tutulacak şekilde yapılmalıdır. 

7.1.2 Bir Örnek için Ters bir Analitik Bulgunun elde edilmesi halinde, FEI FEI 
Veteriner Yönetmeliği, FEI (a) Aykırı Analitik Bulgunun verilmiş olan herhangi bir 
geçerli Veteriner Formu ile tutarlı olup olmadığını, veya (b) Laboratuvar Standardı 
veya başka bir FEI standardı, FEI Kuralı veya yönetmeliği, FEI El Kitabı veya 
politikasındaki Test prosedürlerinden Aykırı Analitik Bulguya sebep olacak bariz bir 
sapma olup olmadığını belirlemek için bir inceleme gerçekleştirir. 

7.1.3 Eğer (i) Madde 7.1.2 uyarınca yapılan ilk inceleme sonucunda geçerli bir 
Veteriner Formu bulunduğu veya FEI Veteriner Yönetmeliği, FEI Laboratuvar 
Standardı veya başka bir FEI standardı, FEI Kuralı veya yönetmeliği, FEI El Kitabı 
veya politikasındaki Test prosedürlerinden Aykırı Analitik Bulguya sebep verecek bir 
sapma olmadığı ortaya çıkarsa tüm test negatif kabul edilir ve/veya (i) inceleme 
üzerine FEI Advers Analitik Bulguyu ileri sürmemeye karar verirse, FEI Sorumlu 
Kişiyi ve (eğer geçerliyse) Atın Sahibini derhal bilgilendirir. 

7.1.4 Eğer Madde 7.1.2 uyarınca yapılan inceleme sonucunda geçerli bir Veteriner 
Formu bulunmadığı veya FEI Veteriner Yönetmeliği, FEI Laboratuvar Standardı veya 
başka bir FEI standardı, FEI Kuralı veya yönetmeliği, FEI El Kitabı veya 
politikasındaki Test prosedürlerinden Aykırı Analitik Bulguya sebep verecek bir 
sapma olmadığı ortaya çıkarsa, FEI Sorumlu Kişiyi ve (eğer geçerliyse) Atın Sahibi 
derhal:  

(a) Aykırı Analitik Bulgu;  

(b) ihlal edilen AKİ kuralı;  

(c) Sorumlu Kişinin ve (eğer geçerliyse) Atın Sahibinin B Örneğinin analizini talep 
etme hakkı veya, böyle bir talepte bulunmaması halinde, B Örneği analizinden 
feragat etmiş olarak kabul edilebileceği;  

  



 

 

 

 

(d) Sorumlu Kişinin ve (eğer geçerliyse) Atın Sahibinin B Örneğinin A Örneğinin 
analizini gerçekleştirenden farklı ve FEI tarafından seçilecek bir Laboratuvarda 
gerçekleştirilmesini tercih etme hakkına ve bir temsilcinin (şahidin), söz konusu 
temsilci veya şahit analiz sürecinin bütünlüğüne karşı bir tehdit teşkil etmedikçe, FEI 
Laboratuvar Standardında belirtilmiş olan süre dahilinde B Örneğinin analizinde hazır 
bulunma hakkı. Hem Sorumlu Kişi ve hem de At Sahibinin B örneğini analiz ettirmeyi 
tercih etmesi ancak bu kişilerden birinin B Örneğinin A örneğini analiz edenden farklı 
bir laboratuvarda analiz edilmesini istemesi ve diğerinin de B örneğinin A örneğini 
analiz eden ile aynı laboratuvarda analiz edilmesini istemesi halinde, karar tüm ilgili 
şartları göz önünde bulundurarak FEI tarafından verilecektir; ve  

(e) Sorumlu Kişinin ve (eğer geçerliyse) Atın Sahibinin FEI Laboratuvar 
Standardında istenilen bilgiler içeren, A ve B Örneği laboratuvar belgeleri paketinin 
kopyalarını isteme hakkı; 

(f)  Sorumlu Kişinin ve/veya FEI’nin B Örneğinin analizinin A Örneğinin Analizini 
doğruladığı veya B Örneği Analizi talep etme hakkından feragat edildiği hallerde FEI 
Mahkemesinden Madde 9.1’in (Otomatik Diskalifiye) derhal uygulanmasını talep 
etme hakkı, 

(g) Sorumlu Kişinin ve Atın Sahibinin duruşma talep etme veya, söz konusu talebin 
bildirimde belirtilen son tarihe kadar yapılmaması halinde, duruşmadan Madde 7.6.2 
uyarınca feragat edilmiş kabul edilmesini talep etme hakkı, 

(h) Eğer geçerliyse, Madde 8.3’te tanımlanmış olan İdari Sürecin kullanılabilirliği, 

(i) Davanın tüm gerçeklerine dair yazılı bir izahatta bulunma veya (bildirimde 
belirtilmiş belirli bir son tarihe dek) bir AKİ kuralı ihlalinin meydana gelmemiş 
olduğunu tartışma imkanı. 

(j) FEI ile, FEI Mahkemesinin bu tür bir anlaşmayı onaylaması kaydıyla, işbu ADM 
Kurallarında belirtilen veya (işbu Kontrollü İlaç Maddeleri Kurallarında Sonuçlara dair 
bir takdir yetkisinin mevcut bulunduğu hallerde) veya FEI tarafından önerilen şekilde, 
Sonuçlara dair bir anlaşma yapma imkanı. 

(k) Madde 7.4.1 uyarınca zorunlu bir Geçici Uzaklaştırmanın uygulanması, 

(l) FEI Mahkemesinin Madde 7.4.2 uyarınca uygulamaya karar vermesi halinde, 
isteğe bağlı bir Geçici Uzaklaştırmanın uygulanması, 

(m) Geçici bir Uzaklaştırmanın uygulanmadığı tüm hallerde, konunun 
çözümlenmesine dek Geçici bir Uzaklaştırmayı gönüllü olarak kabul etme imkanı. 

 

  



 

 

 

(n) ADM Kuralı ihlalini derhal kabul etme ve sonuç olarak Madde 10.10 uyarınca 
Men süresinin erken başlamasını talep etme imkanı, ve 

(o) Bir Dopingle Mücadele kuralı ihlalinin keşfedilmesi veya belirlenmesinde işbirliği 
yapma ve önemli yardımlarda bulunma imkanı konusunda bilgilendirir. 

Atlı Dayanıklılık dalında, Atın tescilli Antrenörüne aşağıdaki Madde 7.4.1 veya 7.4.2 
uyarınca Geçici bir Uzaklaştırma cezası verildiğinde tescilli Antrenör uygun şekilde 
bilgilendirilir ve işbu 7. Maddenin Sorumlu Kişi ve At Sahibi için geçerli olan 
hükümleri tescilli Antrenör için de geçerlidir. 

7.1.5 Yukarıdaki Madde 7.1.4 (d) uyarınca, gereken şekilde düzenlenmiş Doğrulayıcı 
Analiz Talep Formunun (B Örneği) alınmasından itibaren yedi (7) gün içerisinde, FEI 
bu analiz için olası tarihleri önerir. Sorumlu Kişi ve (eğer geçerliyse) Atın Sahibi bir B 
Örneğin analizi hakkından feragat etmek suretiyle A Örneğinin analitik sonuçlarını 
kabul edebilir. FEI yine de karar hakkı kendisine olmak üzere B Örneğinin analizi 
yaptırtmayı tercih edebilir. Bu durumda, B örneğin analizi sadece A Örneğinin Aykırı 
Analitik Bulgusunun doğrulanmasında kullanılır. Sorumlu Kişi ve (eğer geçerliyse) 
Atın Sahibi, eğer Bildirimde belirtilmiş olan zaman çerçevesinde Doğrulayıcı Analiz 
Talep Formunu göndermezse, B Örneğin analizi hakkından feragat etmiş sayılır. 

7.1.6 Sorumlu Kişi ve (eğer geçerliyse) Atın Sahibi ve temsilcisine (şahit) ilaveten, 
ilgili Ulusal Federasyonların bir temsilcisi ve ayrıca FEI’nin bir temsilcisi de B 
Örneğinin analizinde hazır bulunma hakkına sahiptir. Eğer Madde 7.1.3 uyarınca 
bildirimde Ulusal Federasyon vasıtasıyla bulunulmamışsa, Ulusal Federasyon FEI 
tarafından Aykırı Analitik Bulgu ve B Örneğinin analizinde hazır bulunma hakkı 
konusunda zamanında bilgilendirilmelidir. 

7.1.7 Eğer B Örneği negatif çıkarsa, tüm test negatif kabul edilir. FEI gizli olacak 
şekilde sonuçlar hakkında bilgilendirilir ve Sorumlu Kişi ve (eğer geçerliyse) Atın 
Sahibini bilgilendirir. 

7.1.8 Eğer B Örneğinde bir Kontrollü İlaç Maddesi veya Kontrollü bir İlaç Yönteminin 
Kullanımı tespit edilirse, FEI gizli olacak şekilde sonuçlar hakkında bilgilendirilir ve 
Sorumlu Kişi ve (eğer geçerliyse) Atın Sahibini bilgilendirir. 

7.1.9 FEI ve/veya Binicilik Camiası Bütünlük Birimi tüm gerekli takip soruşturmalarını 
yapabilir. Eğer varsa, bu tür takip soruşturmalarının tamamlanmasını takiben, FEI 
Sorumlu Kişinin Ulusal Federasyonunu takip soruşturmasının sonuçları konusunda 
derhal bilgilendirir.  

7.1.10 Şüphelerin ortadan kaldırılması için, B Örneği Analizi ile doğrulanan bir Aykırı 
Analitik Bulgu kan veya idrar Örneklerinden veya bunların herhangi bir bileşiminden 
kaynaklanabilir (örneğin, doğrulayıcı bir B Örneği Analizi, A Örneğinin Aykırı Analitik 
Bulgusu bir idrar Testinden kaynaklanmış olsa bile bir kan örneği üzerinde yapılması 
halinde geçerlidir ve bunun tersi de doğrudur). Buna ilaveten ve yine şüphelerin 
ortadan kaldırılması için, bir A Örneğinin bir Eşik Kontrollü İlaç Madde açısından  

  



 

 

pozitif olduğu durumlarda, Kontrollü İlaç Madde için belirlenmiş olan eşik seviyesinin 
nicel olarak üzerinde olduğundan, B Örneğinin seviyesi A Örneğinin seviyesinden 
nicel olarak farklı olsa bile, B Örneğinin seviyesi nicel olarak eşiğin üzerinde oldukça 
A Örneğini doğruluyor olarak kabul edilir. 

7.1.11 Uygun olan hallerde, At Sahibi de dahil olmak üzere, Destek Personelinin 
üyelerine AKİ kuralı ihlaline dair bir bildirim ile tüm ilgili belgeler gönderilir. 

7.2 Tipik Olmayan Bulguların Değerlendirilmesi 

FEI Laboratuvar Standardında belirtilmiş olduğu gibi, bazı durumlarda 
Laboratuvarlara aynı zamanda endojen olarak üretilebilen Kontrollü İlaç Maddelerinin 
varlığını detaylı soruşturmaya tabi Tipik Olmayan Bulgular olarak rapor etmeleri 
talimatı verilebilir. Bir A Örneğinin Tipik Olmayan bir Bulgusu alındığında, FEI Test 
prosedürlerinden, FEI Laboratuvar Standardından veya başka bir FEI Standardı, FEI 
Kuralı veya Yönetmeliği, FEI El Kitabı veya politikasından Tipik Olmayan Bulguya 
neden olan bariz bir sapma olup olmadığını belirlemek için bir değerlendirme 
yapmalıdır. Eğer bu değerlendirmede Tipik Olmayan Bulguya yol açan bir sapma 
tespit edilmezse, FEI gerekli soruşturmayı yürütür. Soruşturma tamamlandığında, 
Sorumlu Kişi, (eğer geçerliyse) Atın Sahibi ve Ulusal Federasyonuna Tipik Bulgunun 
Ters bir Analitik Bulgu muamelesi görüp görmeyeceğine dair bildirimde bulunulur. 
Sorumlu Kişinin Ulusal Federasyonuna AKİ Talimatının 7.1 no.lu Maddesinde 
belirtilen şekilde bildirimde bulunulur. 

7.2.1 FEI soruşturmasını tamamlayana ve Tipik Olmayan Bulgunun Aykırı Analitik 
Bulgu olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceğine karar verene dek Tipik 
Olmayan Bulgu konusunda bildirimde bulunmaz. Ancak, FEI takip soruşturmasının 
tamamlanmasından önce B Örneğinin analiz edilmesi gerektiğine karar verirse, 
Sorumlu Kişiye ve (eğer geçerliyse) Atın Sahibine bildirimde bulunduktan sonra B 
Örneğinin analizini gerçekleştirebilir. Söz konusu bildirim Tipik Olmayan Bulgunun bir 
tanımını ve yukarıdaki Madde 7.1.4 (b) ila (e)’de tanımlanmış olan bilgileri 
içermelidir. 

7.3 Diğer AKİ Kuralı İhlallerinin değerlendirilmesi 

Aykırı Analitik Bulgularla ilgili olmayan bariz AKİ Kuralı ihlalleri için, FEI ve/veya 
Binicilik Camiası Bütünlük Birimi gerekli takip soruşturmalarını yürütebilir ve FEI, AKİ 
Kuralı ihlalinin gerçekleşmiş olduğuna kanaat getirdiğinde, Sorumlu Kişiyi, (eğer 
geçerliyse) Atın Sahibini ve/veya (eğer geçerliyse) Destek Personelinin Üyesi ihlal 
edilmiş olan AKİ Kuralı ve ihlalin gerekçesi konusunda derhal bilgilendirir. 

7.4 Geçici Uzaklaştırmalar 

7.4.1 FEI aşağıdakilere dayanarak tam bir yargılama fırsatı verilmeden önce 
Sorumlu Kişiye, Destek Personelinin üyesine ve/veya Sorumlu Kişinin atına geçici 
uzaklaştırma verebilir: (a) Bir AKİ Kuralı ihlalinin gerçekleşmiş olduğunun kabulü 
(şüphelerin ortadan kaldırılması için, bir Kişinin kabulü sadece söz konusu Kişinin 
geçici olarak uzaklaştırılması amacıyla kullanılabilir); veya (b) aşağıdaki unsurların  

  



 

 

 

tümü: (i) Kontrollü İlaç Maddelerinden hiç birinin Belirlenmiş bir Madde olmaması 
kaydıyla A Örneği veya A ve B Örneklerinden iki Kontrollü İlaç Maddesi için Ters bir 
Analitik Bulgu; (ii) yukarıdaki Madde 7.1.2’de tanımlanmış olan değerlendirme; ve (iii) 
yukarıdaki Madde 7.1.3’te tanımlanmış olan Bildirim. Atlı Dayanıklılık dalı için, 
yukarıdaki (b) paragrafındaki kriterlerin karşılandığı hallerde FEI Atın (FEI Atlı 
Dayanıklılık Kurallarında tanımlanmış olan) tescilli Antrenörünü geçici olarak 
uzaklaştırır ve tescilli Antrenör işbu ADM Kuralları kapsamında Destek Personelinin 
bir üyesi olarak kabul edilir. Eğer FEI tarafından geçici uzaklaştırma verilirse, ya 
aşağıdaki Madde 8 uyarınca yapılacak olan yargılama AKİ  Kuralı İhlali yaptığı iddia 
edilen Kişiye karşı somut bir önyargıdan kaçınılması için daha ileri bir tarihe alınmalı, 
ya da bu Kişiye Geçici Uzaklaştırmanın uygulanmasından sonra zamanında veya 
Geçici Uzaklaştırma uygulanmadan önce Geçici Uzaklaştırmanın uygulanmasının 
(veya kaldırılmasının) neden gerekli olduğuna dair sebeplerin gösterilmesi için bir Ön 
Yargılama fırsatı tanınmalıdır. Bir Atın geçici olarak uzaklaştırıldığı durumlarda, At 
Sahibi de Ön Yargılama talep etme hakkına sahiptir. 

Buna ilaveten ve yukarıdaki hükümler ya da aşağıdaki Madde 7.4.2’nin hükümleri 
dikkate alınmaksızın, Atlı Dayanıklılık dalı için FEI aşağıdaki öğelerin tümüne 
dayanarak Atın tescilli Antrenörünü geçici olarak uzaklaştırır: 

(i) Kontrollü İlaç Maddesinin Tanımlanmış bir Madde olduğu haller haricinde, A 
Örneği ya da A ve B Örneklerinden bir (1) Kontrollü İlaç Maddesi (metabolitleri 
veya belirteçleri dahil) için Advers bir Analitik Bulgu 

ve 

(ii) tescilli Antrenörün önceki ihlali/ihlallerin tarihi itibariyle söz konusu Atın tescilli 
Antrenörü olması kaydıyla, aynı At veya tescilli Antrenör tarafından antrene 
edilen başka bir At için AKİ Kurallarının son dört (4) yılda ihlal edilmiş olması 
veya ADM Kurallarının son on (10) yılda ihlal edilmiş olması, 

ve/veya 

(iii) tescilli Antrenörün önceki ihlali/ihlallerin tarihi itibariyle söz konusu Atın tescilli 
Antrenörü olması kaydıyla, aynı At veya tescilli Antrenör tarafından antrene 
edilen başka bir At için karara bağlanmamış bir AKİ veya ADM Kuralı ihlali 

 

7.4.2 FEI (a) Sorumlu Kişinin, Destek Personelinin Üyesinin veya Atın karar alınması 
beklenen bir ADM veya AKİ Kuralı ihlalinde bulunmuş olması veya ADM Talimatını 
son on (10) yıl ya da AKİ Talimatını son dört (4) yıl içerisinde ihlal etmiş olması 
halinde veya (b) A Örneği veya A ve B Örneklerinden en azından biri Belirlenmiş bir  

  



 

 

 

Madde olan iki Kontrollü İlaç Maddesine dair veya Ters bir Analitik Bulguya; 
yukarıdaki Madde 7.1.2’de tanımlanmış olan değerlendirmeye; ve (iii) yukarıdaki 
Madde 7.1.4’te tanımlanmış olan Bildirime dayanarak Sorumlu bir Kişiyi, Destek 
Personelinin üyesini ve/veya Sorumlu Kişinin Atını tam bir yargılama fırsatı 
vermeksizin geçici olarak uzaklaştırabilir. Atlı Dayanıklılık dalı için, eğer FEI işbu 
Madde 7.4.2 uyarınca Sorumlu Kişiye geçici uzaklaştırma cezası verirse, FEI aynı 
zamanda Atın (FEI Atlı Dayanıklılık Kurallarında tanımlanmış olan) tescilli 
Antrenörünü de geçici olarak uzaklaştırır ve tescilli Antrenör işbu ADM Kuralları 
kapsamında Destek Personelinin bir üyesi olarak kabul edilir. 

7.4.3 FEI bu AKİ Talimatının bir ihlalinin ilgili Kişi tarafından gerçekleştirilmiş 
olduğunun çok muhtemel olduğuna dair kanıtlara dayanarak tam bir yargılama fırsatı 
verilmeden önce Sorumlu Kişiye, Destek Personelinin üyesine ve/veya Sorumlu 
Kişinin atına geçici uzaklaştırma verebilir. 

7.4.4 Geçici Uzaklaştırma Geçici Uzaklaştırmanın kaldırılmasını talep eden Kişi FEI 
Mahkemesini aşağıdaki konularda ikna edemediği sürece sürecektir: 

(i) Bir AKİ Kuralı ihlalinin yapılmış olduğuna dair iddianın doğru olması için, örneğin 
iddianın dayalı olduğu kanıtlardaki önemli bir hata dolayısıyla, makul bir ihtimalin 
bulunmaması, 

(ii) Kişinin kanıtların yapıldığı iddia edilen AKİ Kuralı ihlali için Kusuru veya İhmali 
olmadığını gösteren kanıtları öne sürebilmesi ve bu tür bir suç için uygulanacak olan 
Men Cezası süresinin aşağıdaki Madde 10.4 uyarınca tamamen ortadan kalkması 
veya 10.5 no.lu Maddenin geçerli olması ve Kişinin kanıtların Somut bir Kusuru veya 
İhmali olmadığını gösteren ve FEI Mahkemenin son kararı beklenirken Geçici 
Uzaklaştırmanın kaldırılmasını gerektirecek bir süre boyunca geçici uzaklaştırma 
uygulanmış olduğuna dair kanıtları ileri sürebilmesi. İşbu Madde 7.4.4 (i) bir At için 
uygulanan Geçici Uzaklaştırmanın kaldırılması için başvurular açısından geçerli 
değildir, veya 

(iii) vakanın tüm şartları dikkate alınarak, FEI Mahkemesinin son yargılamasından 
önce Geçici Uzaklaştırma uygulanmasının açıkça adil olmamasına neden olan 
istisnai şartların var olması. Bu gerekçe dar bir şekilde yorumlanmalı ve sadece 
gerçekten istisnai şartlarda uygulanmalıdır. Örneğin, Geçici Uzaklaştırmanın Kişinin 
veya Atın belirli bir Müsabaka veya Yarışmaya katılmasını engellemesi bu çerçevede 
istisnai şart olarak kabul edilmez.   

Ayrıca FEI Geçici Uzaklaştırmanın kaldırılmasını talep edebilir.  

7.4.5 Eğer bir A Örneği ile ilgili bir Aykırı Analitik Bulguya dayanılarak Geçici 
Uzaklaştırma verilir ve B Örneği üzerinde daha sonra yapılan analizde A Örneğinin 
analizi doğrulanmazsa, bir AKİ Kuralı ihlali yaptığı iddia edilen Kişi(ler) ve Destek 
Personelinin üyesi ve/veya At Yukarıdaki 2.1 no.lu Maddenin (Yasaklı bir Madde 
veya Metabolitleri veya belirteçlerinin Varlığı) uyarınca artık Geçici Uzaklaştırmaya  

  



 

 

tabi tutulamaz. Sorumlu Kişinin veya Atının 2.1 no.lu Maddenin bir ihlaline 
dayanılarak bir Müsabakadan ve/veya Yarışmadan çıkartılması ve B Örneği üzerinde 
daha sonra yapılan analizde A Örneğinin analizinin doğrulanmaması halinde, 
Sorumlu Kişinin veya Atının Müsabakayı ya da Yarışmayı başka herhangi bir şekilde 
etkilemeksizin tekrar katılımı mümkün ise, Sorumlu Kişi veya Atı 
Müsabakada/Yarışmada yarışmaya devam edebilirler.  

7.4.6 Geçici bir Uzaklaşmanın verilmesini ve Ön Yargılamanın yapılmasını takiben 
ancak son yargılama öncesinde, Sorumlu Kişi ve/veya (At Sahibi dahil) Destek 
Personelinin üyesi daha önce yapılan Ön Yargılama esnasında bilinmesi halinde 
yukarıdaki 7.4.2 no.lu Maddenin şartlarını karşılayacak ve Geçici Uzaklaştırmanın 
kaldırılmasına yol açacak yeni kanıtların var olması kaydıyla, FEI Mahkemesine 
başka bir Ön Yargılama yapılması için dilekçe verebilir. Bu dilekçe yazılı olarak FEI 
Mahkemesine gönderilmeli ve bir kopyası FEI Hukuk Departmanına verilerek ilgili 
kriteri karşılayan yeni kanıtların varlığı açıkça belirtilmelidir. Eğer FEI Mahkemesi 
tarafından bir başka Geçici Yargılama talebi kabul edilirse, daha önceki Geçici 
Yargılamaya başkanlık etmiş olan aynı FEI Mahkemesi üyesi istisnai koşullar 
yüzünden bunu yapması engellenmedikçe yeni Geçici Yargılama talebine dair karar 
alır. Eğer bu kişi söz konusu görevi yerine getiremiyorsa, başka bir FEI Mahkemesi 
üyesi yeni Geçici Yargılamanın yürütülmesi için görevlendirilir. Eğer Yargılama 
Paneli oluşturulduktan sonra başka bir Geçici Yargılama yapılma kararı alınırsa, 
Yargılama Panelinin tüm üyeleri Geçici Yargılamayı gerçekleştirebilir. Geçici 
Yargılama kararları FEI Mahkemesi tarafından gerekçesiz olarak alınabilir. 

7.4.7 Bir Geçici Uzaklaştırma döneminde, geçici olarak uzaklaştırılmış olan hiç bir 
Sorumlu Kişi ve/veya Destek Personelinin bir üyesi hiç bir unvan ile herhangi bir 
Yarışmaya, Müsabakaya veya etkinliğe katılamaz veya FEI veya herhangi bir Ulusal 
Federasyon tarafından izin verilen veya düzenlenen herhangi bir Yarışmada ya da 
herhangi uluslararası veya ulusal seviyedeki Yarışma organizatörleri tarafından izin 
verilen veya düzenlenen Müsabakalarda (seyirci olmak dışında) hazır bulunamaz. 

7.5 Spordan Emekli Olma 

Eğer bir Sorumlu Kişi ve/veya Destek Personelinin üyesi sonuç yönetimi süreci 
sürmekte iken spordan emekli olursa, FEI sonuç yönetimi sürecini tamamlama 
hakkına sahiptir. Eğer bir Sorumlu Kişi ve/veya Destek Personelinin üyesi sonuç 
yönetimi süreci daha başlamadan spordan emekli olursa, FEI sonuç yönetimi yapma 
hakkına sahiptir. 

 

7.6 Duruşma Olmaksızın Karar 

7.6.1 Tarafların Anlaşmaya Varması 

  



 

 

 

Sonuç yönetimi süreci esnasında herhangi bir anda kendisine karşı bir AKİ Kuralı 
ihlali iddiasında bulunulmuş olan Sorumlu Kişi ve/veya Destek Personelinin üyesi 
ve/veya At Sahibi bu ihlali kabul edebilir, bir duruşmadan feragat edebilir ve FEI ile 
işbu AKİ Kurallarında belirtilen veya (işbu AKİ Kuralları uyarınca Sonuçlara dair 
takdir hakkının bulunduğu hallerde) FEI tarafından önerilen Sonuçlar ile ilgili olarak 
anlaşmaya varabilir. Anlaşma onay için FEI Mahkemesine sunulur ve, FEI 
Mahkemesi tarafından onaylanması halinde, kesinleşen anlaşmada (eğer geçerliyse) 
Ceza konusunda neden bir esnekliğin uygulanmış olduğuna dair gerekçe de dahil 
olmak üzere üzerinde anlaşmaya varılan tüm Men süreleri için tüm sebepler belirtilir. 
Bu tür anlaşmalar vaka için karar olarak kabul edilir ve Madde 12.2.2 uyarınca 
temyiz hakkı ile taraflara bildirilerek Madde 13.3 uyarınca yayınlanır. 

7.6.2 Duruşmadan Feragat 

Bir Sorumlu Kişi ve/veya Destek Personelinin üyesi ve/veya At Sahibi bir 
duruşmadan açık olarak feragat edebilir. 

Veya, eğer kendisine karşı bir AKİ Kuralı ihlali iddiasında bulunulmuş olan Sorumlu 
Kişi ve/veya Destek Personelinin üyesi ve/veya At Sahibi bu iddiaya Bildirimi 
almasından sonraki on (10) gün içerisinde (veya belirli bir vaka için belirlenen başka 
bir son tarihe dek) itiraz etmezse, ihlali kabul etmiş, duruşmadan feragat etmiş ve 
FEI Mahkemesinin onaylaması kaydıyla işbu AKİ Kurallarında belirtilen veya (işbu 
AKİ Kuralları uyarınca Sonuçlara dair takdir hakkının bulunduğu hallerde) FEI 
tarafından önerilen Sonuçları kabul etmiş sayılacaktır.  

7.6.3 Madde 7.6.1 veya Madde 7.6.2’nin geçerli olduğu hallerde, bir duruşma paneli önünde 
bir duruşma yapılması gerekli olmayacaktır. Bunun yerine FEI Mahkemesi derhal 
ADM Kuralı ihlalinin sonuçlandığına ve uygulanan Sonuca dair yazılı bir karar 
yayınlayacak  ve (eğer geçerliyse) maksimum potansiyel Men süresinin neden 
uygulanmadığına dair bir gerekçe de dahil olmak üzere, uygulanan Men Süresi için 
eksiksiz sebepleri belirtecektir. FEI söz konusu kararın kopyalarını Madde 12.2.2 
uyarınca temyize başvurma hakkına sahip diğer Dopingle Mücadele Kuruluşlarına 
gönderecek ve kararı Madde 1.3.3 uyarınca Kamuya Açıklayacaktır. 

 

MADDE 8 ADİL YARGILANMA HAKKI 

8.1 FEI Mahkemesi Nezdindeki Yargılanmalar 

8.1.1 FEI Mahkemesi işbu AKİ Talimatı ile ilgili tüm ihlal davalarını görür.  

8.1.2 FEI Sorumlu Kişi ve/veya Destek Personelinin üyesi ve/veya At Sahibine işbu 
ADM Kurallarının ihlal edilmiş olduğuna dair iddiayı içeren bir Bildirimde 
bulunduğunda ve Sorumlu Kişi ve/veya Destek Personelinin üyesi ve/veya At Sahibi  

  



 

 

 

Madde 8.4 uyarınca duruşmadan feragat etmediğinde, vaka duruşma ve karar için 
FEI Mahkemesinin bir yargılama paneline havale edilir. 

8.1.3 İşbu Madde uyarınca yargılama işlemleri 7. Maddede tanımlanmış olan sonuç 
yönetimi sürecinin ve taraflarca tüm ilgili kanıtların ve ifadelerin tamamlanmasını 
takiben hızla gerçekleştirilir. Yarışmalarla ilgili davaların görülmesi hızlandırılabilir. 
İşbu AKİ Talimatını ihlal etmekle itham edilen bir Sorumlu Kişi ve/veya (eğer 
geçerliyse) Destek Personelinin üyesi söz konusu kanıtlar ve ifadelerin sunulması 
konusunda işbirliği yapacak ve FEI Mahkemesi tarafından talep edilmesi halinde 
yargılamada hazır bulunacaktır.  

8.1.4 İşbu AKİ Talimatını ihlal etmekle itham edilen bir Sorumlu Kişi ve/veya (At 
Sahibi Dahil) Destek Personelinin üyesi gözlemci olarak duruşmaya katılabilir. 

8.1.5 Sorumlu Kişi ve/veya (eğer geçerliyse) Destek Personelinin üyesi AKİ Kuralı 
ihlalini ve FEI tarafından önerilen şekilde (İdari Yargılamanın tercih edilmesi halinde) 
AKİ Talimatının 8.3.5 ve 8.3.6 no.lu Maddeleri veya AKİ Talimatının 9 ve 10 no.lu 
Maddeleri uyarınca sonuçları kabul edebilir. 

 

8.3 Adil Yargılanma İlkeleri 

İşbu AKİ Talimatı gerçekleştirilecek tüm yargılamalar aşağıdaki ilkeler tabidir: 

A. adil ve tarafsız bir yargılama paneli; 

B. Masrafları Sorumlu Kişi ve/veya (At Sahibi Dahil) Destek Personelinin üyesinin 
kendisi tarafından karşılanmak üzere, avukatla temsil edilebilme hakkı; 

C. AKİ kuralı ihlali ithamı hakkında adil bir şekilde ve zamanında bilgilendirilme hakkı; 

D. AKİ kuralı ihlali ithamına ve bunun neticesinde oluşan Yaptırımlara yanıt verme 
hakkı; 

E. Taraflardan her birinin (FEI’nin Binicilik Camiası Bütünlük Biriminin etkinliklerinden 
elde ettiği kanıtlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) kanıtları sunma hakkı; 

F. taraflardan her birinin (yargılama panelinin telefonla veya yazılı ifadeleri kabul etme 
kararına tabi olmak kaydıyla) şahit çağırma ve sorgulama hakkı; 

G. Tarafların gereken belgeleri zamanında ve eksiksiz arzına tabi olmak kaydıyla, 
zamanında yargılanma; 

H. Sorumlu Kişi ve/veya (At Sahibi Dahil) Destek Personelinin üyesinin duruşmada, söz 
konusu tercümanın kimliğini ve masraflarının sorumluluğunu belirleme hakkı 
yargılama paneline ait olmak üzere, en azından yargılamadan beş (5) iş günü 
öncesinde talep edilmesi kaydıyla duruşmada bir tercüman bulundurma hakkı; ve 

İ. Özellikle tüm Men Cezası süreçleri için sebebin/sebeplerin izahını da içeren, vakitli, 
yazılı, gerekçeli bir karar. 

  



 

 

 

8.3 İdari Yargılama 

8.3.1 Kontrollü İlaç Maddeleri ile ilgili Aykırı Analitik Bulgular için, Sorumlu kişi 
ve/veya (eğer geçerliyse) Destek Personelinin üyesi aşağıdaki şartlarla davanın 
“İdari Yargılama” usulüyle görülmesini tercih edebilir: 

a. Örnekte (metabolitleri de dahil) en çok bir (1) adet Kontrollü İlaç Maddesinin 
tespit edilmiş olması, 

b. Sorumlu Kişinin ve (eğer geçerliyse) Destek Personelinin üyesinin ve Atın Aykırı 
Analitik Bulguya yol açan Örnek öncesindeki son dört (4) yıl boyunca herhangi 
sonuçlanmamış veya sonuçlanmış dava olmaksızın, ilk kez suç işlemiş (yani, hiç 
bir ADM veya AKİ kuralı ihlali veya bundan önceki kuralların hiç birinin ihlal 
edilmemiş) olması 

c. Örneğin Attan alındığı Yarışmanın Olimpiyat Oyunları, Paralimpik Oyunları veya 
Dünya Binicilik Oyunlarının bir parçasını teşkil etmemesi 

8.3.2 Eğer Sorumlu Kişi FEI Mahkemesi nezdinde bir yargılama yapılmasını talep 
ederse, aşağıdaki Madde 10 karar hakkı Yargılama Paneline ait olacak şekilde 
geçerlidir. 

8.3.3 FEI tarafından İdari Yargılama yapılan hallerde, aşağıdaki yaptırımlar 
uygulanacak ve aşağıdaki 10. Maddede veya işbu AKİ Talimatında başka herhangi 
bir yerde belirtilmiş olanlar dahil olmak üzere başka hiç bir yaptırım bu İdari 
Yargılama sürecini tercih etmiş herhangi bir Kişi için geçerli olmayacaktır: 

a. Sorumlu Kişinin ve/veya (eğer geçerliyse) Destek Personelinin üyesinin ve Atın 
tüm Yarışmadan diskalifiye edilmesi ve Yarışmada kazanılmış olan tüm ödüller 
ve para ödüllerine el konulması; 

b. 1,500 İsviçre Frangı tutarında bir para cezası, ve 

c. 1,000 İsviçre Frangı tutarındaki masraflar. Ancak, eğer bir B Örneği analizi talep 
edilir ve İdari Yaptırım B Örneğinin Analizinden sonra kabul edilirse, masraflar 
2,000 İsviçre Frangına çıkarılacaktır. 

8.3.4 Sorumlu Kişinin Yarışmanın yapıldığı esnada Reşit Olmayan bir Kişi olduğu 
hallerde, yaptırımlar Yarışmadan Diskalifiye Edilme ve Yarışmada kazanılan ödüller 
ve para ödüllerine el konulması ve ayrıca İdari Yargılama ile bağlantılı tüm 
masrafların ödenmesi ile sınırlı olacaktır. 

8.3.5 Bu İdari Yargılama sürecinin uygulanması için, Sorumlu kişi ve/veya (eğer 
geçerliyse) Destek Personelinin üyesi FEI’nin AKİ Kuralı ihlalinde bulunmakla itham 
edilen Kişiye söz konusu İdari Yargılama seçeneğini sunduğu Bildirimin tarihinden 
itibaren on dört (14) takvim günü içerisinde bir Kabul Formu doldurmalıdır. Dosyanın  

  



 

 

 

FEI Mahkemesi veya üyelerinden herhangi birine gönderilmemiş olması kaydıyla, 
FEI bu tarihi makul çerçevede ileriye alabilir. 

8.3.6 Eğer Sorumlu Kişi ve/veya (eğer geçerliyse) Destek Personelinin üyesi  belirli 
zaman süresi dahilinde İdari Yargılamayı tercih etmezse, İdari Yaptırımları reddetmiş 
kabul edilecek ve dava Kesin Karar için FEI Mahkemesine havale edilecektir. FEI 
Mahkemesi İdari Yargılama sürecinde belirtilmiş olanlardan daha katı veya daha 
yumuşak Yaptırımlara ve masraflara karar verebilir. 

8.3.7 İdari Yargılama Yaptırımlarının bir kaydı her hafta FEI web sitesinde 
yayınlanmalıdır. 

8.4 Kararlar 

8.4.1 Duruşmanın sonunda veya sonrasında gecikmeksizin, FEI Mahkemesi yazılı 
bir karar yayınlayarak (eğer geçerliyse) maksimum potansiyel Men süresinin neden 
uygulanmadığına dair bir gerekçe de dahil olmak üzere, uygulanan Men Süresi için 
eksiksiz sebepleri belirtecektir. FEI Mahkemesi sebeplerden önce kararın geçerli 
kısmını taraflara bildirmeye karar verebilir. Karar geçerli kısmın kurye, faks ve/veya 
elektronik posta ile bildirilmesinden itibaren geçerli olacaktır. 

8.4.2 Eğer karara karşı temyiz başvurusunda bulunulmazsa, (a) eğer karar bir 
dopingle mücadele kuralı ihlalinin yapılmış olduğu yönündeyse, karar Madde 13.3.2 
uyarınca Kamuya Açıklanır, ancak (b) eğer karar bir dopingle mücadele kuralı ihlali 
yapılmadığı yönündeyse, karar sadece Sorumlu Kişi ve/veya Destek Personelinin 
üyesinin onayı ile Kamuya Açıklanır. FEI bu onayı almak için makul çaba gösterecek 
ve onayın alınması halinde, kararı bütün olarak veya Sorumlu Kişi ve/veya Destek 
Personeli Üyesinin onayladığı kısaltılmış haliyle Kamuya Açıklayacaktır. 

Madde 13.3.5’te belirtilmiş prensipler Reşit Olmayan Kişilerle ilgili davalar için geçerli 
olacaktır. 

 

MADDE 9 FERDİ SONUÇLARIN OTOMATİK DİSKALİFİKASYONU  

9.1 İdari Yargılama uyarınca görülen davalar haricinde, işbu AKİ Talimatının bir Müsabaka 
İçi testle ilgili olarak Ferdi Sporlarda ihlali, otomatik olarak Sorumlu Kişi ve At 
Kombinasyonunun söz konusu Müsabakada almış olan sonucun İptaline ve tüm 
madalyaların, puanların ve ödüllerin geri verilmesi de dahil olmak üzere bundan 
kaynaklanan tüm Yaptırımların uygulanmasına neden olur. Geçerli olan hallerde, takımlar 
için sonuçlar aşağıdaki Madde 11’de detaylı olarak açıklanmıştır. 

Bir Yaptırımın aşağıdaki Madde 10 uyarınca azaltılması veya kaldırılması halinde bile, bu 
azaltma veya kaldırma işlemi hiç bir şart altında işbu Madde 9’da belirtilmiş olan Ferdi 
Sonuçların Otomatik Diskalifiyesini geri çevirmez. 

9.2 Sorumlu Kişi ve At Sahibinin Madde 7.1 uyarınca bir Aykırı Analitik Bulgu konusunda 
bilgilendirildiği ve 

 (i) B Örneği analizinin A Örneği analizini doğruladığı, veya 

 (ii) B Örneği analizini talep etme hakkının kullanılmadığı; ve 



  

 

 

(iii) FEI ve/veya Sorumlu Kişi tarafından talep edilen hallerde 

konu sürecin bu aşamasında Madde 9.1’in uygulanıp uygulanmayacağına dair kısmi bir 
karar alacak olan FEI Mahkemesine havale edilir. 

 

MADDE 10 YAPTIRIMLAR 

10.1 Bir AKİ kuralı İhlalinin Yapıldığı Yarışmadaki Sonuçların Geçersiz Sayılması  

İdari Yargılama süreci uyarınca yargılananlar haricinde, Sonuçların geçersiz sayılması için 
aşağıdaki kurallar geçerlidir: 

10.1.1 Olimpiyat Oyunları, Paralimpik Oyunları, FEI Dünya Binicilik Oyunları, FEI 
Ustalar Şampiyonaları ve Bölge Oyunları için: Bir Yarışma esnasında veya Yarışma 
ile ilgili olarak meydana gelen bir AKİ Kuralı ihlali Sorumlu Kişinin söz konusu 
Yarışmada elde etmiş olduğu tüm ferdi sonuçların Geçersiz sayılmasına ve Madde 
10.1.1’dee belirtilen durumlar haricinde tüm madalyaların, puanların ve ödüllerin geri 
verilmesi de dahil olmak üzere bundan kaynaklanan tüm Yaptırımların (ve Madde 
11’de belirtilmiş olan şekilde takımlar için yaptırımların) uygulanmasına neden olur. 

10.1.2 Yukarıda listelenmiş olanlar dışındaki Yarışmalar için: Bir Yarışma esnasında 
veya Yarışma ile ilgili olarak meydana gelen bir AKİ Kuralı ihlali, Yarışmanın yönetim 
kurulunun kararı uyarınca, Sorumlu Kişinin söz konusu Yarışmada elde etmiş olduğu 
tüm ferdi sonuçların Geçersiz sayılmasına ve Madde 10.1.4’te belirtilen durumlar 
haricinde tüm madalyaların, puanların ve ödüllerin geri verilmesi de dahil olmak 
üzere bundan kaynaklanan tüm Yaptırımların uygulanmasına neden olur. 

10.1.3 Yukarıdakilere bakılmaksızın, Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları dahil ancak 
bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm Yarışmalar için istisnai şartlar göz önünde 
bulundurulabilir. Genel olarak, ve aşağıdaki 10.1.4 ve 10.1.5’e tabi olmak kaydıyla, 
bu Sonuçların AKİ Kuralı ihlalinden etkilenmemiş olmasının muhtemel olduğu 
kanıtlanamadıkça, Sorumlu Kişinin veya Atın Örneğin alınmasından önce katılmış 
olduğu tüm Müsabakaların Sonuçları geçersiz sayılır. 

10.1.4 Eğer Sorumlu kişi kendisinin AKİ Kuralı ihlali konusunda herhangi bir Kusuru 
veya İhmali olmadığını kanıtlarsa, Sorumlu kişinin diğer Müsabakalarda aldığı ferdi 
sonuçlar, Sorumlu kişinin AKİ kuralı ihlalinin yapılmış olduğu Müsabaka dışındaki 
Müsabakalarda almış olduğu sonuçların Sorumlu kişinin AKİ kuralı ihlalinden 
etkilenmiş olması olası olmadıkça, diskalifiye sayılamaz. 

10.1.5 Ayrıca, Sorumlu Kişinin Atı da, Atın AKİ Kuralı ihlalinin meydana geldiği 
Müsabakalar haricindeki sonuçlarının da AKİ kuralı ihlalinden etkilenmesi muhtemel 
ise, söz konusu Ata Sorumlu Kişiden başkası binerken kazanılmış olsalar bile tüm  
madalyaların, puanların ve ödüllerin geri alınması da dahil olmak üzere, tüm 
Yaptırımlar ile Yarışmanın tamamından Diskalifiye edilebilir. 

10.2 Kontrollü İlaç Maddeleri ve Kontrollü İlaç Yöntemlerinin Varlığı, Kullanımı veya 
Kullanılmaya Teşebbüs Edilmesi veya Mülkiyette Bulundurulması için Men ve para 
Cezası 

  



 

 

 

Madde 2.1, 2.2 veya 2.6’nın ihlali için verilecek men cezalarının süresi, Madde 10.4 
ve 10.5’te belirtilmiş olan men cezasının kaldırılması veya süresinin kısaltılması ya 
da uzatılması için koşullara tabi olmak kaydıyla altı aydır. 

Kontrollü İlaç ihlalleri için ayrıca maksimum 15,000 İsviçre Frangı ve uygun avukatlık 
masrafları tutarında bir para cezası da verilir. 

10.3 Diğer Kural ihlalleri için Men Cezası 

Yukarıdaki Madde 10.2’de belirtilmiş olan haller dışında, işbu AKİ Talimatının ihlalleri için 
geçerli olacak Men Cezası süreleri şöyledir: 

10.3.1 Madde 2.3 (Kontrollü İlaçların herhangi bir kısmına Hile Karıştırmak veya 
buna teşebbüs etmek), Madde 2.4 (Herhangi bir AKİ kuralı ihlaline veya AKİ kuralı 
ihlali Teşebbüsüne yardımcı olmak, bunu teşvik etmek, buna suç ortağı olmak veya 
bunu örtbas etmek veya herhangi başka şekilde suça iştirak etmek) ihlalleri için, Men 
Cezası süresi Madde 10.4 ve 10.5’te belirtilmiş olan men cezasının kaldırılması veya 
süresinin kısaltılması ya da uzatılması için koşullar yerine getirilmedikçe yukarıdaki 
Madde  10.2’de belirtilmiş olduğu gibidir. 15,000 İsviçre Frangı tutarındaki bir para 
cezası uygulanır ve uygun mahkeme masrafları da ayrıca alınır. 

10.4 Kusur veya İhmal Bulunmamasından Dolayı Men Cezası süresinin İptali veya 
Azaltılması 

Eğer bir Sorumlu kişi ve/veya (eğer geçerliyse) Destek Personelinin üyesi belirli bir 
vakada kendisinin AKİ Kuralı ihlalinde Kusuru veya İhmali olmadığını kanıtlarsa, 
geçerli Men Cezası süresi ve (Madde 9 haricinde) diğer Yaptırımlar azaltılır. Madde 
2.1’in (Kontrollü bir İlaç Maddesinin Varlığı) ihlali olarak bir Atın Örneğinde Kontrollü 
İlaç Maddesi veya belirteçleri veya Metabolitleri tespit edildiğinde, Men Cezası 
süresinin veya Yaptırımların iptali için Sorumlu kişi ve/veya (eğer geçerliyse) Destek 
Personelinin üyesi ayrıca söz konusu Kontrollü İlaç Maddesinin Atın sistemine nasıl 
girdiğini de izah etmelidir. Bu Maddenin uygulanması ve aksi taktirde geçerli olan 
Men Cezası süresinin iptali halinde, AKİ Kuralı ihlali Madde 10.8 uyarınca mükerrer 
ihlaller için Men Cezası süresinin tespit edilmesinin sınırlı çerçevesinde ihlal olarak 
kabul edilmez. 

Madde 10.4 Tanımlanmış maddelerle ilgili davalar için geçerli olabilir, Aksi taktirde, 
Madde 10.4 sadece istisnai durumlarda geçerli olacaktır. İhmal veya Kusur 
Olmaması aşağıdaki durumlarda geçerli değildir: 

(a) Kontrollü bir İlaç Maddesinin bir Örnekteki mevcudiyetinin yanlış etiketlenmiş 
veya kontamine bir yem katkısına bağlı olması. Sorumlu Kişiler Atlarının 
yediklerinden sorumludur ve yem katkısına bağlı kontaminasyon konusunda 
uyarılmıştır. 

(b) Kontrollü bir İlaç Maddesinin Sorumlu Kişinin veteriner personeli veya Destek 
Personelinin bir üyesi tarafından Sorumlu Kişiye açıklanmaksızın uygulanması. 
Sorumlu Kişiler veteriner personeli ve Destek Personelinin seçiminden ve 
veteriner personeli ile Destek Personeline bir Kontrollü İlaç Maddesinin bir  

  



 

 

 

Yarışma esnasında geçerli bir Veteriner Formu olmaksızın Atın sisteminde 
bulunmasının yasak olduğunun söylenmesinden sorumludur. 

10.5 Men Süresinin Belirgin bir Kusur veya İhmal Bulunmamasından Dolayı 
Azaltılması 

10.5.1 Tanımlanmış maddeler ve Kontamine Ürünler için Cezaların Azaltılması 

10.5.1.1 Tanımlanmış maddeler 

AKİ Kuralı İhlalinin Belirlenmiş bir Madde olan Kontrollü İlaç Maddesi ile ilgili olduğu 
hallerde ve eğer bir Sorumlu kişi ve/veya Destek Personelinin üyesi belirli bir vakada 
kendisinin Belirgin bir kusuru veya İhmali olmadığını kanıtlarsa, Men Süresi 
Sporcunun Sorumlu Kişinin veya diğer Kişinin kusurunun derecesine bağlı olarak 
asgari olarak kınama ve Men süresi olmayacak şekilde ve maksimum olarak altı 
aylık Men süresi olacaktır. Sorumlu kişi ve/veya Destek Personelinin üyesi kendisinin 
bir Kusuru veya ihmali bulunmadığını kanıtlamayı arzu ederse, Madde 10.4 geçerli 
olacaktır. 

10.5.1.2 Kontamine Ürünler 

Sorumlu kişi ve/veya Destek Personelinin üyesi kendisinin Belirgin bir kusuru veya 
İhmali olmadığını kanıtlarsa ve tespit edilen Kontrollü İlaç Maddesi Kontamine bir 
Üründen kaynaklanmışsa, Men Süresi söz konusu Kişinin ve/veya Destek 
Personelinin üyesinin kusurunun derecesine bağlı olarak asgari olarak kınama ve 
Men süresi olmayacak şekilde ve maksimum olarak altı aylık Men süresi olacaktır.  

10.5.2 Belirgin bir İhmal ve Kusur Olmaması Kuralının Madde 10.5.1 Kapsamı 
Haricinde Uygulanması 

Eğer bir Sorumlu kişi ve/veya (eğer geçerliyse) Destek Personelinin üyesi belirli bir 
vakada kendisinin Belirgin bir kusuru veya İhmali olmadığını kanıtlarsa, geçerli Men 
Cezası süresi ve (Madde 9 haricinde) diğer Yaptırımlar azaltılabilir. Madde 2.1’in 
(Kontrollü İlaç Maddesinin Varlığı) ihlali olarak bir Atın Örneğinde Kontrollü İlaç 
Maddesi veya belirteçleri veya Metabolitleri tespit edildiğinde, Men Cezası süresinin 
azaltılması için AKİ Kuralını ihlal ettiği öne sürülen kişi ayrıca söz konusu Kontrollü 
İlaç Maddesinin veya Metabolitlerinin veya Belirteçlerinin Atın sistemine nasıl 
girdiğini de izah etmelidir. 

10.6 Kusur Dışında Başka Sebeplerden Dolayı Men Süresi veya Diğer Cezaların 
Kaldırılması, Azaltılması veya Askıya Alınması 

10.6.1 AKİ Kuralı İhlallerinin Keşfedilmesi veya Kanıtlanmasında Somut Yardım  

FEI Mahkemesi, Madde 12 uyarınca temyiz yoluyla son bir karar alınmadan veya 
temyiz başvurusunda bulunabilme süresi bitmeden önce, Sorumlu kişinin ve/veya 
(eğer geçerliyse) Destek Personelinin üyesinin bir FEI, Binicilik Camiası Bütünlük  

  



 

 

 

Birimi, cezai konularda yetkililer veya profesyonel bir disiplin kuruluşuna Somut 
Yardımlarda bulunması ve bunun sonucunda FEI’nin başka bir Kişi tarafından 
işlenen bir AKİ Kuralı ihlalinin veya başka bir Kişinin adli bir suçunun veya 
profesyonel kuralları ihlalinin keşfetmesi veya tespit etmesi halinde, belirli bir vakada 
karar verilmiş olan Men Cezası süresinin bir kısmını tecil edebilir. Söz konusu Somut 
Yardım Men Cezası süresinin azaltılması için bağımsız olarak yapılmış olmalı ve hiç 
bir şart altında sadece başka bir Kişinin veya kuruluşun iddia edilen bir AKİ Kuralı 
ihlali ile suçlanmasından ibaret olmamalıdır. Aksi taktirde geçerli olacak olan Men 
Cezası süresinin ne kadarının tecil edileceği Sorumlu kişi ve/veya Destek 
Personelinin üyesi tarafından işlenen AKİ Kuralı İhlalinin ciddiyetine ve Sorumlu kişi 
ve/veya Destek Personelinin üyesi tarafından sporda dopingin ortadan kaldırılması 
çabalarına yapılan Somut Yardımın derecesine bağlıdır. Eğer FEI Mahkemesi 
Sorumlu kişinin ve/veya (eğer geçerliyse) Destek Personelinin üyesinin öngörülmüş 
olan Somut Yardımı yapmamış olmasından dolayı tecil edilmiş Men Cezası süresinin 
herhangi bir bölümünü tekrar uygulamaya koyarsa, Sorumlu kişi ve/veya Destek 
Personelinin üyesi Madde 12 uyarınca bu konuda temyiz başvurusunda bulunabilir. 

10.6.2 Başka Delillerin Bulunmadığı Hallerde bir AKİ Kuralı ihlalinin Kabulü 

Bir Sorumlu kişi veya ve/veya (eğer geçerliyse) Destek Personelinin üyesi bir AKİ 
Kuralı İhlalini kanıtlayacak olan Örnek alma bildirimini almadan (veya, Madde 2.1 
haricinde bir ADM Kuralı İhlali halinde, Madde 7 uyarınca kabul edilen ihlalle ilgili ilk 
bildirimi almadan) önce bir AKİ Kuralı ihlali yapmış olduğunu gönüllü olarak kabul 
ederse ve bu kabul o esnada ihlalle ilgili tek güvenilir delil ise, Men Cezası süresi 
Yargılama Panelinin kararı uyarınca indirilebilir. 

10.6.3 Madde 10.2.1 veya Madde 10.3.1 Uyarınca Cezalandırılabilir bir İhlal 
Suçlamasıyla Karşılaştıktan Sonra Dopingle Mücadele Kuralı İhlalinin Derhal 
Kabul Edilmesi 

(Örnek Vermeyi Reddetmek veya Örnek Vermeye Müdahale Etmekten dolayı) 
Madde 10.2.1 veya 10.3.1 uyarınca potansiyel olarak iki yıllık bir cezaya tabi olan bir 
Sorumlu Kişi ve/veya Destek Personelinin üyesi için, FEI tarafından suçlama 
yapılmasını takiben itham edildikleri dopingle mücadele kuralı ihlalini derhal kabul 
etmek suretiyle Men süresinde ihlalin ciddiyetine ve Sorumlu Kişi ve/veya Destek  
Personeli üyesinin Kusur derecesine bağlı olarak aksi taktirde geçerli olan geçerli 
Men süresinin minimum yarısına kadar bir indirim yapılabilir.  

10.6.4 Bir Sorumlu kişi ve/veya Destek Personelinin üyesinin işbu Maddedeki 
birden fazla Hüküm uyarınca Cezada İndirim Hakkına sahip olduğunu 
kanıtlaması 

  



 

 

 

 

Eğer Sorumlu kişi ve/veya Destek Personelinin üyesi Madde 10.4, 10.5 veya 
10.6’dan ikisi veya daha fazlası uyarınca Yarışmadan Men süresinde bir indirim veya 
tecil hakkına sahip olduğunu kanıtlarsa, Yarışmadan Men süresi ayrıca Yargılama 
Panelinin kararına bağlı olarak indirilebilir veya tecil edilebilir. 

 

10.7 Men Cezası süresinin Artmasına Neden Olabilecek Ağırlaştırıcı Nedenler 

Eğer FEI Madde 2.4 çerçevesindeki ihlaller haricinde bir AKİ Kuralı ihlali ile ilgili belirli bir 
vakada standart olan süreden daha uzun bir Men Cezası süresinin uygulanmasını 
gerektiren ağırlaştırıcı nedenler olduğunu tespit ederse, aksi taktirde geçerli olacak olan  
Men Cezası süresi, Sorumlu kişi ve/veya Destek Personelinin üyesi AKİ Kuralı İhlalini 
bilerek yapmamış olduğunu yargılama panelini tatmin edecek şekilde kanıtlayamadıkça, 
azami iki (2) yıla kadar arttırılabilir. Birden fazla madde veya yöntemin kullanılmış olması 
işbu Madde 10.7 uyarınca ağırlaştırıcı şartların belirlenmesinde bir faktör olarak kabul 
edilebilir. Sorumlu kişi ve/veya Destek Personelinin üyesi FEI’nin AKİ Kuralı ihlaline dair 
ithamda bulunmasından hemen sonra AKİ Kuralı ihlalini kabul ederek bu Maddenin 
uygulanmasından kaçınabilir. 

 

10.8 Mükerrer İhlaller 

10.8.1 Bir Sorumlu Kişi ve/veya Destek Personeli Üyesinin ikinci AKİ Kuralı 
ihlali için, Men süresi aşağıdakilerden uzun olanı olacaktır: 

(a) Üç ay; 

(b) Madde 10.6 uyarınca yapılan herhangi indirimler dikkate alınmaksızın ilk AKİ 
Kuralı ihlali için verilmiş Men süresinin yarısı; veya 

(c) Madde 10.6 uyarınca yapılan herhangi indirimler dikkate alınmaksızın, ikinci AKİ 
Kuralı ihlalinin bir ilk ihlalmiş gibi kabul edilmesi halinde geçerli olacak Men süresinin 
iki katı 

Yukarıdaki şekilde belirlenecek olan Men Süresi daha sonra Madde 10.6’nın 
hükümleri uygulanarak azaltılabilir. 

10.8.2 Önceki 4 yıl içerisinde üçüncü bir AKİ kuralı ihlali için Yargılama Paneli 
Cezayı 4 yıl Mene çıkartma hakkına sahip olacaktır. Önceki 4 yılda dördüncü veya 
daha fazla AKİ kuralı ihlalleri için, Yargılama Paneli yaşam boyu men cezası 
verebilecek ve hiç bir şart altında 4 yıldan az men cezası vermeyecektir. 

  



 

 

 

Yukarıdaki Madde 10.8.1 ve 10.8.2’de belirtilmiş olan şartlar daha önce işlenen kural 
ihlallerinden biri veya daha fazlasının ADM Kuralı ihlali olması halinde geçerlidir. 
Ancak, Bu maddeler güncel AKİ Kuralı ihlalinden önceki ADM Kuralı ihlalinin son 10 
yılda meydana gelmiş olması halinde de geçerli olacaktır. 

10.8.3 Bir Sorumlu Kişi ve/veya Destek Personeli üyesinin Kusuru veya İhmali 
olmadığını kanıtlamış olduğu bir AKİ ihlali bu Madde kapsamında önceki bir ihlal 
olarak değerlendirilmez. 

10.8.4 Belirli Olası Mükerrer İhlaller için İlave ADM Kuralları 

10.8.4.1 Madde 10.8 uyarınca cezaların uygulanması amacıyla, bir AKİ Kuralı 
ihlali sadece FEI Sorumlu kişinin ve/veya Destek Personelinin üyesinin ikinci 
AKİ Kuralı ihlalini Sporcu Sorumlu Kişi ve/veya Destek Personelinin üyesi 
Madde 7 uyarınca bir bildirim aldıktan veya FEI birinci AKİ Kuralı ihlaline dair 
bildirimde bulunmak için tüm makul çabalarda bulunduktan sonra işlemiş 
olduğunu kanıtlayabilirse, ikinci bir ihlal olarak kabul edilir. Eğer FEI bunu 
kanıtlayamazsa, ihlaller beraberce tek bir birinci ihlal olarak kabul edilir ve 
ceza daha şiddetli cezayı gerektiren ihlale göre verilir.  

10.8.4.2 Eğer, birinci AKİ Kuralı ihlalinin yapıldığına dair bir karar alındıktan 
sonra FEI Sorumlu kişi ve/veya Destek Personelinin üyesi tarafından birinci 
ihlalle ilgili bildirimin alınmasından önce yapılmış bir AKİ Kuralı ihlali ile ilgili  
kanıtlar ele geçirirse; FEI iki ihlal aynı anda yargılanmış olsaydı verilecek olan 
cezaya dayanılarak ilave bir ceza uygular. Tüm Müsabakalarda alınmış ve 
tarihleri daha eski AKİ Kuralı ihlalinin tarihine kadar uzanan Sonuçlar Madde 
10.9’da belirtilmiş olan şekilde Geçersiz sayılır.  

10.8.5 Hem bir Kontrollü İlaç Maddesi veya Yöntemi ve hem de Yasaklı bir 
Madde veya Yöntemle ilgili İhlaller 

Sorumlu Kişinin ve/veya Destek Personelinin üyesinin aynı fiili şartlara dayanılarak 
hem ADM Kuralları uyarınca Kontrollü İlaç Maddeleri veya Kontrollü İlaç Yöntemleri 
ve hem de işbu AKİ Kuralları uyarınca Yasaklı Maddeler veya Yasaklı Yöntemler ile 
ilgili bir ihlalde bulunmuş olduğu tespit edilirse, Sorumlu Kişi ve/veya Destek 
Personelinin üyesi bir kural ihlalinde bulunmuş kabul edilir ve Yaptırım en katı 
Yaptırımı gerektiren Yasaklı Madde veya Yasaklı Yönteme dayanarak uygulanır. 

 

10.9 Örneklerin Alınmasını veya bir AKİ Kuralı ihlali için işlem yapılmasını takiben 
Müsabakalardaki Sonuçların Geçersiz Sayılması  

10.9.1 Madde 9 (Sonuçların Otomatik Diskalifiyesi) uyarınca Pozitif Örneğin alınmış 
olduğu Müsabakadaki sonuçların otomatik olarak geçersiz sayılmasına ilaveten, 
pozitif bir Örneğin alınmış veya başka bir AKİ Kuralı ihlalinin yapılmış olduğu tarihten 
itibaren Geçici Uzaklaştırma veya Men Cezası süresinin başlangıcına kadar alınmış 
tüm müsabaka sonuçları, adaletin aksini gerektirdiği haller dışında, geçersiz sayılır  

  



 

 

 

ve tüm madalyaların, puanların ve ödüllerin geri alınması da dahil bundan 
kaynaklanan tüm Yaptırımlar uygulanır. 

10.9.2 Bir AKİ Kuralı ihlali suçu işledikten sonra yarışmalara tekrar katılabilme hakkı 
kazanmanın bir koşulu olarak, Sorumlu kişi ve/veya Destek Personelinin üyesi 
öncelikle işbu Madde uyarınca el konulan tüm para ödüllerini ve/veya FEI 
Mahkemesi tarafından emredilmiş veya Sorumlu Kişi tarafından kabul edilmiş ve 
ihlale atfedilen tüm diğer para cezalarını ve/veya masrafları iade etmelidir. 

 

10.10 Men Cezası süresinin Başlaması 

10.10.1 Aşağıda aksi belirtilmedikçe, herhangi bir Kişi veya At için Men Cezası 
süresi Men cezasının verilmiş olduğu yargılamanın tarihinden veya duruşmadan 
feragat edilmesi halinde Menin kabul edildiği veya başka bir şekilde uygulandığı 
tarihten veya FEI Mahkemesi tarafından Kararda belirtilmiş olan tarihten itibaren 
başlar. 

10.10.2 Sorumlu kişi ve/veya Destek Personelinin üyesinin Sorumlu Olmadığı 
Gecikmeler 

Yargılama sürecinde veya İlaç Kontrolünün diğer aşamalarında Sorumlu kişi ve/veya 
Destek Personelinin üyesinden kaynaklanmayan önemli gecikmelerin olduğu 
hallerde, Yargılama Paneli Men Cezası süresinin başlangıcını, Örneğin alındığı tarih 
veya başka bir AKİ Kuralı ihlalinin son yapılmış olduğu tarih kadar erken bir tarihe 
çekebilir. Geriye dönük Men de dahil olmak üzere Men süresi boyunca 
müsabakalarda elde edilen tüm sonuçlar Diskalifiye edilir. 

10.10.3 Zamanında Kabul 

Sorumlu kişi ve/veya (geçerli olduğunda) Destek Personelinin üyesinin FEI 
tarafından AKİ Kuralı ihlali ithamında bulunulmasını takiben derhal (ve her durumda 
Sorumlu kişi tekrar yarışmadan önce) AKİ Kuralı ihlalini kabul etmesi halinde, Men 
Cezası süresi Örneğin alındığı tarih veya başka bir AKİ Kuralı ihlalinin yapılmış 
olduğu tarih kadar öncesinden başlatılabilir. Ancak, bu Maddenin uygulandığı 
durumlarda Sorumlu kişi ve/veya Destek Personelinin üyesi Sorumlu kişinin ve/veya 
Destek Personelinin üyesinin bir cezanın uygulanmasını, cezanın verildiği yargılama 
kararının tarihini veya cezanın başka bir şekilde verildiği tarihi kabul ettiği tarihten 
itibaren Men cezası süresinin en azından yarısını çekmelidir. 

Bu Madde Men süresinin Madde 10.6.3 uyarınca zaten indirilmiş olduğu haller için 
geçerli değildir. 

 

10.10.4 Geçici Uzaklaştırma veya Uygulanan Men Süresi için Alacaklılık 

Eğer Geçici bir Uzaklaştırma cezası verilir ve Sorumlu kişi ve/veya Destek 
Personelinin üyesi veya At tarafından buna uyulursa, Sorumlu kişi kendisine FEI 
Mahkemesi daha sonra verilebilecek tüm Men cezalarının süresine karşılık söz  

  



 

 

 

konusu Geçici Uzaklaştırma süresi kadar alacaklı kabul edilir. Eğer daha sonra 
temyize gidilen bir karar uyarınca bir Men süresi uygulanırsa, o zaman Sorumlu kişi 
ve/veya Destek Personelinin üyesi veya At temyizde daha sonra verilebilecek Men 
süresi açısından uygulanmış olan Men süresi kadar alacaklı kabul edilir. 

10.10.5 Eğer bir Sorumlu kişi ve/veya Destek Personelinin üyesi FEI’nin Geçici 
Uzaklaştırmasını kendisi veya Atı için yazılı ve gönüllü olarak kabul eder ve 
müsabakalardan çekilirse, bu kişi veya At kendisine daha sonra verilebilecek tüm 
Men cezalarının süresine karşılık söz konusu gönüllü Geçici Uzaklaştırma süresi 
kadar alacaklı kabul edilir. Sorumlu kişinin Geçici Uzaklaştırmayı yazılı kabulünün bir 
kopyası, olası AKİ Kuralı ihlali konusunda bildirim alma hakkı bulunan taraflardan 
tümüne gönderilir. Eğer Geçici bir Uzaklaştırma gönüllü olarak kabul edilirse, bu 
ceza sadece FEI Mahkemesinin Kararı ile kaldırılabilir. 

10.10.6 AKİ Kuralı ihlali yapmakla itham edilen kişinin müsabakaya girmemeyi tercih 
etmiş veya takımı tarafından uzaklaştırılmış olmasına bakılmaksızın, Geçici 
Uzaklaştırma veya gönüllü Geçici Uzaklaştırmanın geçerlik tarihinden önceki 
herhangi bir süreç için Men Cezası süresine karşılık alacaklı sayılmaz. 

 

10.11 Men Cezası Esnasında Statü 

10.11.1 Men Cezası Esnasında Katılım Yasağı 

Men Cezası verilmiş olan hiçbir At, Sorumlu kişi ve/veya Destek Personelinin üyesi, 
Men Cezası süresi boyunca, FEI veya herhangi bir Ulusal Federasyon veya bir kulüp 
veya FEI’nin başka bir üye kuruluşu veya herhangi bir Ulusal Federasyonu 
tarafından düzenlenen hiçbir Yarışmaya ya da etkinliğe veya herhangi bir 
profesyonel lig veya uluslararası veya ulusal seviye Yarışma organizasyonu 
tarafından izin verilen ya da düzenlenen Müsabakaya (seyirci olmak dışında) 
herhangi bir unvanla katılamaz. Ayrıca, tüm AKİ Kuralı ihlalleri için, ilgili Sorumlu Kişi 
ve/veya Destek Personelinin üyesi tarafından sporla ilgili olarak alınmış mali destek 
veya sporla ilgili diğer menfaatlerin tümü veya bir kısmına FEI ve/veya Ulusal 
Federasyonları tarafından el konulabilir. Men Cezasına tabi bir At yine de Testlerden 
geçirilebilir. 

Ayrıca, Madde 10 uyarınca Men Cezası almış bir Sorumlu Kişi ve/veya Destek 
Personelinin üyesi veya At, Sorumlu Kişinin ve/veya Destek Personelinin üyesinin 
FEI tarafından tescilli olup olmamasına bakılmaksızın, FEI müsabakalarının 
yapılmakta olduğu yerlere girmekten men edilebilir. 

 

10.11.2 Men Cezası Esnasında Katılım Yasağının İhlal Edilmesi 

Men Cezası verilmiş bir Sorumlu kişi ve/veya Destek Personelinin üyesi veya Atı 
yukarıdaki Madde 10.11.1’de tanımlanmış olan Men Cezası esnasında katılım 
yasağını ihlal ederse, söz konusu katılımın sonuçları geçersiz sayılır ve ilk başta 
uygulamaya koyulmuş olan Men Cezası süresi ihlal tarihinden itibaren tekrar  

  



 

 

 

başlatılır. Yeni Men Cezası süresi, Sorumlu kişinin ve/veya Destek Personelinin 
Kusur derecesi veya davanın diğer şartlarına göre ayarlanabilir. Ayrıca, uygun 
görülürse başka yaptırımlar da uygulanabilir. Sorumlu kişinin ve/veya Destek 
Personelinin üyesinin katılım yasağını ihlal etmiş olup olmadığının ve bir ayarlama 
yapılmasının uygun bulunup bulunmadığının kararı FEI Mahkemesi tarafından alınır. 
Bu karara karşı Madde 12 uyarınca temyiz başvurusunda bulunulabilir. 

 

 

MADDE 11 TAKIMLAR İÇİN YAPTIRIMLAR 

11.1 Olimpiyat Oyunları veya Paralimpik Oyunlarda Binicilik Yarışmaları için FEI 
Yönetmeliklerinde aksi belirtilmedikçe, takımlar için aşağıda belirtilmiş olan Yaptırımlar 
geçerli olacaktır. 

11.1.1 Olimpiyat Oyunları, Paralimpik Oyunlar ve FEI Dünya Binicilik Oyunları, FEI 
Ustalar Şampiyonaları ve Bölge Oyunlarında: Eğer bir takımın bir üyesinin, bir 
Yarışmada işbu AKİ Talimatını ihlal etmiş olduğu tespit edilirse, Sorumlu kişinin tüm 
Müsabakalarda aldığı sonuçlar geçersiz kabul edilir ve Takım Diskalifiye olur. 

11.1.2 Yukarıda listelenenler haricindeki tüm diğer Yarışmalarda: 

Eğer bir takımın bir üyesinin, takım sıralamasının ferdi sonuçların toplanmasına 
dayandığı bir Yarışmada işbu AKİ Talimatını ihlal etmiş olduğu tespit edilirse, ihlali 
yapan Sorumlu kişinin sonuçları tüm Müsabakalarda geçersiz sayılabilir, takımın 
sonuçlarından düşülür ve bir sonraki takım üyesinin sonuçları ile değiştirilir. Eğer 
Sorumlu kişinin sonuçlarının takımın sonuçlarından çıkartılması ile takımda sayılan 
Sorumlu kişi sayısı gerekli sayıdan az oluyorsa, takım sıralamadan elimine edilir. 

11.2 Yukarıdakilere bakılmaksızın, Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları dahil ancak bunlarla 
sınırlı olmamak üzere tüm Yarışmalar için istisnai şartlar göz önünde bulundurulabilir. 

 

MADDE 12 TEMYİZ BAŞVURULARI 

12.1 Temyize Tabi Kararlar 

İşbu AKİ Talimatı çerçevesinde alınan kararlar için aşağıdaki Madde 12.2 ila 12.3’te 
belirtilmiş olan şekilde temyiz başvurusunda bulunulabilir. Bu kararlar, temyiz yetkisine 
sahip kurul aksine karar almadıkça, temyiz edilmiş iken yürürlükte kalır.  

12.1.1 İncelemenin Kapsamı Sınırlı Değildir 

Temyiz için yapılan incelemenin kapsamı konuyla ilgili tüm meseleleri içerir ve 
münhasıran ilk karar alıcı nezdindeki meseleler veya inceleme kapsamı ile sınırlı 
değildir. 

12.1.2 CAS Temyiz Başvurusu Yapılan Bulguları Kabul Etmeyecektir 

CAS kararını alırken kararına karşı temyiz başvurusunda bulunulan kuruluşun 
yargısını kabul etmekle yükümlü değildir. 



 

 

 

12.2 AKİ Kuralı ihlalleri, Yaptırımlar, ve Geçici Uzaklaştırmalarla İlgili Kararlara Karşı 
Temyiz Başvuruları 

Aşağıdaki kararlar için sadece işbu Madde 12.2’de belirtilen şekilde temyiz başvurusunda 
bulunulabilir: (a) Bir AKİ Kuralı ihlalinin yapılmış olduğuna dair kararlar, (b) bir AKİ Kuralı 
ihlali için Yaptırımları belirleyen kararlar, (c) bir AKİ Kuralı ihlalinin yapılmadığına dair 
kararlar, (d) bir AKİ Kuralı ihlali için tahkikatın (örneğin zaman aşımı gibi) usulle ilgili  
sebeplerden dolayı yapılamayacağına dair kararlar, (e) Madde 10.11.2 uyarınca bir karar 
(Men Cezası esnasında Katılım Yasağının İhlali), (f) FEI veya Ulusal Federasyonunun bir 
ADM Kuralı ihlali ithamı veya Yaptırımlar hakkında karar verme yetkisine sahip olmadığına 
dair kararlar, (g) FEI veya Ulusal Federasyonları tarafından Tipik Olmayan bir Analitik 
Bulguyu bir AKİ Kuralı ihlali olarak değerlendirmeme kararları, veya (bir AKİ Kuralı ihlali 
hakkında gerekeni yapmama kararları; ve (h) bir Geçici Yargılamanın sonucunda veya 
Madde 7.4’ün ihlali olarak Geçici bir Uzaklaştırma cezası verme kararları; Geçici bir 
Uzaklaştırmaya karşı temyiz başvurusunda bulunabilecek tek kişi FEI veya kendisine ya da 
Atına Geçici Uzaklaştırma cezası verilmiş olan Sorumlu kişidir. 

12.2.1 Uluslararası bir Yarışmaya katılımdan kaynaklanan veya FEI tescilli Atlarla 
ilgili vakalarda, karara karşı söz konusu mahkemede geçerli hükümler uyarınca 
sadece CAS’a temyiz başvurusunda bulunulabilir. 

12.2.2 Madde 12.2.1 çerçevesindeki hallerde, aşağıdaki taraflar CAS’a temyiz 
başvurusunda bulunma hakkına sahiptir: (a) Temyiz edilen kararın konusunu teşkil 
eden Sorumlu kişi ve/veya Destek Personelinin üyesi; veya Geçici Uzaklaştırma ve 
Men Cezası verilen Atın Sahibi (b) kararın alınmış olduğu davanın diğer tarafı; (c) 
FEI; (d) temyiz başvurusunda bulunan Kararın konusunu teşkil eden Kişinin Ulusal 
Federasyonu; (e) Olimpiyat Oyunlarına veya Paralimpik Oyunlara katılım hakkını 
etkileyen kararlar da dahil olmak üzere, kararın Olimpiyat Oyunları veya Paralimpik 
Oyunlarla ilgili bir etkisini bulunduğu durumlarda, duruma göre Uluslararası Olimpiyat 
Komitesi veya Uluslararası Paralimpik Komitesi. 

12.2.3 Çapraz Temyizler ve İzin Verilen Müteakip Temyizler 

CAS’a Kurallar uyarınca yapılan çapraz temyizler ve davada ismi geçen tüm 
davalılar tarafından yapılan müteakip temyizlere özel olarak izin verilmektedir. İşbu 
Madde 12 uyarınca temyize gitme hakkına sahip tüm taraflar en geç tarafın yanıtı ile 
birlikte bir çapraz temyizde veya müteakip temyizde bulunmalıdır. 

12.3 Temyiz Başvurusunda Bulunma Süreleri 

CAS’a bir temyiz başvurusunda bulunma süresi kararın temyiz başvurusunda bulunacak 
olan tarafça alınmasından itibaren yirmi bir gündür. Yukarıdakilere bakılmaksızın, temyiz 
başvurusunda bulunma hakkına sahip olan ancak temyiz edilecek olan kararın alınmasını 
ile sonuçlanan hukuki işlemlerin bir tarafı olmayan bir tarafça yapılan temyiz başvuruları için 
aşağıdaki hükümler geçerlidir: 

a) Kararla ilgili bildirimin alınmasından itibaren on (10) gün içerisinde, söz 
konusu taraf(lar) Yargılama Panelinden söz konusu kuruluşun dayanak aldığı  

  



 

 

dosyanın bir kopyasını talep etme hakkına sahiptir. Ancak böyle bir talepte 
bulunulmaması ilgili tarafın yukarıda belirtilmiş olan süre dahilinde CAS’a 
temyiz başvurusunda bulunma hakkına halel getirmez; ve 

b) Eğer on günlük süre dahilinde böyle bir talepte bulunulursa, talepte 
bulunan tarafın CAS’a temyiz başvurusunda bulunmak için dosyanın 
alınmasından itibaren yirmi bir günü vardır. 

 

MADDE 13  UYGULAMA, RAPORLAMA VE TANIMA  

13.1 FEI AKİ Kurallarının Uygulanması 

Sadece FEI Disiplinleri için, tüm Ulusal Federasyonlar 1 Ocak 2016 tarihine dek işbu AKİ 
Talimatının 2, 3, 4 ve 8.2 no.lu Maddelerini önemli bir değişiklik yapmaksızın kendi dopingle 
mücadele yönetmeliklerine özel olarak dahil etmeli ve bunları, böyle yapmaları halinde 
geçerli ulusal mevzuatı ihlal etmedikçe, üyelerine karşı uygulamalıdırlar. En azından beş (5) 
yıllık bir süre boyunca ulusal dopingle mücadele kuralları sistemine sahip olan tüm Ulusal   
Federasyonlar için bu zorunlu uyum 1 Ocak 2016’ya kadar geciktirilebilir ve bunun yerine 
FEI ile Madde 4 ve sonrasının uygun şekilde uygulanmasına dair tek tek işbirliğinde 
bulunarak anlaşmaya varabilir. İşbu AKİ Talimatının diğer Maddeleri açısından, bu 
maddeleri kendi yönetmeliklerine dahil etmeyi istemeyen Ulusal Federasyonlar özellikle 
Madde 10 başta olmak üzere benzer kavramlar ve prensipleri kapsayan, denk hükümleri 
benimseyecektir. İşbu AKİ Talimatındaki hiç bir ifade Ulusal Federasyonun Ulusal Doping 
Kontrolünün bir parçası olarak milli Atlar üzerinde müsabaka dışı testler yapmasının 
engellendiği şeklinde yorumlanmayacaktır. 

13.2 İstatistiksel Raporlama 

Ulusal Federasyonlar her yılın sonunda kendi yargı dairelerindeki tüm Doping Kontrollerinin 
toplu ve anonim sonuçlarını FEI’ye rapor edecektir. FEI Ulusal Federasyonlardan alınan 
Test Verilerinin yanı sıra FEI’nin yargısı kapsamındaki Testlerden benzer verileri düzenli 
olarak yayınlayabilir. 

13.3 Kamuya Açıklama 

13.3.1 FEI veya Ulusal Federasyonu Atlarının Örneklerinden Ters bir Analitik Bulgu 
elde edilen Sorumlu Kişiler veya söz konusu Atlar ya da işbu Talimatı başka 
herhangi bir şekilde ihlal ettiği öne sürülen Sorumlu Kişiler ve/veya Destek 
Personelinin üyelerini, hangisi önce olursa yukarıdaki Madde 7.1.2 ve 7.1.3’te 
tanımlanmış olan idari değerlendirme ve Bildirim sürecinin tamamlanmasına veya 
AKİ Kuralını ihlal ettiği öne sürülen Kişinin Geçici Uzaklaştırmasının başlangıcına  
kadar kamuya açıklamayacaktır.  Bu AKİ Kurallarının ihlal edildiği tespit edildiğinde, 
bu durum karar hakkı FEI’ye ait olmak üzere bilginin kamuya rapor edilmesi için 
başka bir mekanizma belirlenmedikçe www.fei.org adresindeki FEI Vaka Statüsü 
Tablosu yoluyla derhal kamuya açıklanacaktır. Yukarıdaki Madde 8.3’te belirtilmiş 
olan İdari Yargılama ile ilgili olarak, eğer Sorumlu Kişi ve/veya Destek Personelinin 
Üyesi veya Ulusal Federasyon veya başka herhangi bir Kişi bir AKİ Kuralı ihlali veya  
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bir AKİ Kuralı ihlali ithamını bu bilgilerin Vaka Statüsü Tablosunda yayınlanmasından 
önce kamuya duyurursa, FEI kamuya mal olmuş bu bilgiler konusunda yorumda 
bulunabilir veya konuyu başka bir şekilde kamuya rapor edebilir.   

13.3.2 Bir yargılama veya temyizi takiben Sorumlu kişinin ve/veya Destek 
Personelinin üyesinin bir AKİ Kuralı ihlalinde bulunmadığına karar verilen her 
durumda, bu karar sadece kararın konusunu teşkil eden Sorumlu kişi ve/veya Destek 
Personelinin üyesinin onayı ile kamuya açıklanabilir. FEI bu onayı almak için tüm 
makul çabaları gösterecek ve, eğer onay alınırsa, kararı bütünüyle veya söz konusu 
Kişinin ve FEI’nin karşılıklı olarak onayladığı şekilde özet halinde kamuya 
açıklayacaktır. 

13.3.3 Yayınlama işlemi asgari olarak gerekli bilgilerin FEI’nin web sitesine dahil 
edilmesi veya başka bir şekilde yayınlanması ve bu bilgilerin hangisi daha uzunsa bir  
ay veya Men süresi boyunca burada bırakılması suretiyle gerçekleştirilir. 

13.3.4 FEI veya Ulusal Federasyonu veya FEI onaylı bir laboratuvar veya bunların 
görevlileri, Sorumlu kişi ve/veya Destek Personelinin üyesi veya temsilcilerine 
atfedilen kamuya yönelik yorumlara yanıt verilen durumlar haricinde, (usul ve bilimsel 
usullerin genel tanımının dışında) görülmekte olan bir dava hakkında kamuya açık 
yorumlarda bulunmaz. 

13.3.5 Madde 13.3.2 uyarınca gereken zorunlu Kamuya Açıklama bir AKİ kuralı ihlali 
yaptığı tespit edilen Sorumlu Kişi ve/veya Destek Personeli Üyesinin Reşit Olmayan 
bir Kişi olması halinde gerekli olmayacaktır. Reşit olmayan bir kişiyle ilgili bir davada 
tüm isteğe bağlı Kamuya Açıklamalar davanın gerçekleri ve şartlar ile orantılı 
olacaktır. 

13.4 Kararların Ulusal Federasyonlar tarafından Tanınması 

FEI’nin işbu AKİ Talimatının ihlaline dair tüm kararları (Ulusal Yarışmalarla ilgili olanlar da 
dahil olmak üzere) Ulusal Federasyonların tümü tarafından tanınacak ve Ulusal 
Federasyonlar söz konusu Kararlarla ilgili sonuçların uygulanması için tüm gerekli 
eylemlerde bulunacaktır. Bunun aksi işbu AKİ Talimatı ile FEI tüzüğünün ihlali olarak kabul 
edilebilir. 

 

MADDE 14 ZAMAN AŞIMI 

İşbu AKİ Talimatı çerçevesinde işbu AKİ Talimatında bulunan herhangi bir AKİ Kuralının 
ihlali için bir Sorumlu kişi ve/veya Destek Personelinin üyesine karşı bir dava, kendisi 
Madde 7’de belirtilmiş olan şekilde AKİ Kuralı İhlali ile ilgili bir bildirim almadıkça veya 
bildirim yapılması için makul çabalar gösterilmedikçe, söz konusu dava ihlalin yapıldığı iddia 
edilen tarihten itibaren on yıl içerisinde açılmadıkça, açılamaz. 

MADDE 15 AKİ KURALLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ VE YORUMLANMASI 

15.1 İşbu AKİ Talimatı FEI tarafından zaman zaman FEI Tüzüğü ve Genel Yönetmeliği 
uyarınca değiştirilebilir. 

15.2 AKİ Talimatının 15.5 no.lu Maddesinde belirlenen haller haricinde, İşbu AKİ Talimatı, 
mevcut mevzuat veya tüzükler kaynak gösterilerek değil, bağımsız ve özerk bir metin olarak 
yorumlanır. Burada bulunan hiç bir ifade ulusal mevzuatın ulusal yarışmalar için olan 
geçerliliğinin yerini alamaz. 



15.3 İşbu AKİ Talimatının çeşitli Bölümleri ve Maddelerinde kullanılmış olan başlıklar 
sadece kolaylık sağlama amaçlıdır ve işbu AKİ Talimatının özünün bir parçası olarak kabul 
edilmedikleri gibi atıfta bulundukları hükümlerin lisanını da etkilemezler. 

15.4 GİRİŞ, EK I, TANIMLAR, Atlar İçin Yasaklanmış Maddeler Listesi ve FEI Onaylı 
Laboratuvarlar Listesi işbu AKİ Talimatının ayrılmaz bir parçasını teşkil etmektedir. 

15.5 İşbu AKİ Talimatı, FEI Tüzüğü ve Genel Yönetmeliği uyarınca benimsenmiştir ve, 
geçerli olan hallerde, bu Tüzük ve Genel Yönetmeliğin yanı sıra Veteriner Yönetmeliği, FEI 
Mahkemesinin İç Yönetmeliği, FEI Mahkemesinin Usule Ait Kuralları, FEI Laboratuvar 
Standardı ve çeşitli FEI Spor Talimatları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer 
FEI kuralları ve yönetmeliklerinin geçerli hükümleri ile uyumlu bir şekilde yorumlanmalıdır. 
Tüzük veya Genel Yönetmelikle bir çelişkinin olması halinde, FEI Mahkemesi tarafından 
özel bir hükmün genel bir hükme üstün olması gerektiğine dair lex specialis derogat legi 
generali şeklindeki hukuk ilkesine sadık kalınması kaydıyla, Tüzük ve Genel Yönetmelik 
geçerlidir. Başka herhangi kurallar veya yönetmeliklerle çelişki olması halinde, bu AKİ 
Talimatı geçerlidir. 

15.6 İşbu AKİ Talimatı uyarınca belirlenmiş olan zaman sınırları FEI tarafından Bildirimin 
alınmasından sonraki gün başlar. Resmi tatiller ve mesai harici günler zaman sınırlarının 
hesaplanmasına dahildir. İşbu AKİ Talimatı uyarınca belirlenmiş olan zaman sınırlarına, 
taraflarca bildirimlerin zaman sınırının sona erdiği son gün gece yarısından önce 
gönderilmiş olması halinde, uyulmuş kabul edilir. Eğer zaman sınırının son günü Bildirimin 
düzenlendiği ülkede resmi bir tatil veya mesai harici bir günse, zaman sınırı bir sonraki ilk iş 
gününün sonunda sona erer. 

 

MADDE 16 GEÇİCİ HÜKÜMLER 

16.1 2018 AKİ Talimatından önce Alınmış Kararlar için Uygulama 

2018 AKİ Talimatının, bir dopingle mücadele kuralı ihlalinin yapılmış olduğuna dair Kesin 
Kararın verilmiş olduğu ve Men Cezası süresinin bitmiş bulunduğu hiç bir dava için 
geçerliliği yoktur. 

Bu Talimat aşağıdaki şartların bulunması kaydıyla, Geçerlik Tarihinden önce askıda 
bulunan konular için geriye dönük olarak geçerli olmayacaktır: 

16.1.1 Geçerlik Tarihinden önce meydana gelen AKİ Kuralı ihlalleri Geçerlik 
Tarihinden sonra meydana gelen ihlaller için Madde 10 uyarınca cezaların 
belirlenmesi amacıyla “ilk ihlaller” veya “ikincil ihlaller” olarak sayılır. 

16.1.2 Önceki ihlallerin Madde 10.8.5’te belirtilmiş olan birden fazla ihlal ve Madde 
14’te belirtilmiş olan zaman aşımı çerçevesinde göz önünde bulundurulacağı geriye 
dönük süreler prosedürsel kurallardır ve geriye dönük olarak uygulanmamalıdır, 
ancak Madde 14 sadece zaman aşımı süresinin Geçerlik Tarihi itibariyle bitmemiş 
olması halinde geriye dönük olarak geçerli olur. Aksi taktirde, Geçerlik Tarihi itibariyle 
askıda bulunan tüm AKİ Kuralı ihlali vakaları ve Geçerlik Tarihinden sonra Geçerlik 
Tarihinden önce meydana gelen bir dopingle mücadele kuralı ihlaline dayanılarak 
görülen tüm dopingle mücadele kuralı ihlali davaları ile ilgili olarak, dava için FEI  

  



 

 

 

Mahkemesi veya davada karar alan ulusal hakem paneli “lex mitior” prensibinin 
davanın şartları uyarınca uygulanmasının uygun olduğuna karar vermedikçe itham 
edilen dopingle mücadele kuralı ihlalinin meydana geldiği tarih itibariyle geçerli olan 
sabit dopingle mücadele kuralları geçerlidir.  

16.1.3 İlk ihlal için cezanın Geçerlik Tarihinden önce geçerli olan kurallara 
dayanılarak belirlenmiş olduğu, Madde 10.8.1 uyarınca ikinci bir ihlal için Men 
süresinin değerlendirilmesi amacıyla, bu ilk ihlal için bu AKİ Kuralları geçerli olmuş 
olsa idi belirlenecek olan Men süresi geçerli olur. 

  



EK 1 - TANIMLAR 

 

 

 

A Örneği. Test esnasında, vücut sıvılarından alınan örnek iki kısma ayrılır: Bunlardan biri ilk 
olarak test edilen A Örneği ve diğeri ise A Örneğinin doğrulayıcı bir analiz gerektirmesi veya 
doğrulayıcı bir analizin talep edilmesi halinde test edilebilecek olan B Örneğidir. 

Etkin Madde. Bir insan veya hayvanın vücudunun fonksiyonunu etkileyen tüm kimyasallar 
veya bileşikler. Bu maddeler yapay veya doğal, yani vücut tarafından bir uyarıma veya 
yaralanmaya karşı üretilen maddeler, olabilir. Etkin maddeler genellikle bir ürünün ticari ismi 
ile aynı değildir ve bu yüzden kullanmadan önce bir ürünün içerisindeki etkin maddeler 
listesi kontrol edilmelidir. 

İdari Yargılama. AKİ Kurallarının 8.3 Maddesinde belirtilmiş olduğu gibi, bir AKİ Kuralı ihlali 
işlemekle itham edilen bir Sporcunun Sorumlu Kişinin başvurabileceği usul mekanizması.   

Aykırı Analitik Bulgu. Bir laboratuvar veya onaylı başka bir kuruluş tarafından düzenlenen 
ve bir Atın Örneğinde bir veya daha fazla Yasaklı Maddenin veya onun Metabolitlerinin 
veya Belirteçlerinin (yüksek miktarlarda endojenik maddeler de dahil) bulunduğunu veya 
herhangi bir Yasaklı Yöntemin kullanıldığını gösteren bir rapor 

Dopingle Mücadele Kuruluşu. Örneğin FEI, Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Uluslararası 
Paralimpik Komitesi veya bir Ulusal Federasyon da dahil olmak üzere, doping kontrol 
sürecinin herhangi bir bölümünü başlatmak, uygulamak ya da yürütmek için kuralların 
benimsenmesinden sorumlu bir taraftır.  

Sporcu. Bir FEI Yarışmasına katılan herhangi bir kişi. Bu kişiler bir biniciyi, araba 
sürücüsünü, lonj yapanları veya voltijcileri içerse de bunlarla sınırlı değildir. 

Teşebbüs. Bir ADMKİ Kuralının ihlal edilmesi için planlanmış bir süreçte önemli bir 
basamak oluşturan kasıtlı eylem. Ancak, eğer Teşebbüse karışmayan üçüncü şahıslar 
tarafından açığa çıkarılmadan önce kişi teşebbüsten vazgeçer ise, sadece teşebbüse 
dayanılarak bir kural ihlal edilmiş olmaz. 

Tipik Olmayan Bulgu. Ters bir Analitik Bulgunun tespitinden önce Uluslararası Laboratuvar 
Standardı veya ilgili Teknik Belgelerde belirtilmiş olduğu gibi daha ayrıntılı bir soruşturmayı 
gerektiren, bir laboratuvar veya diğer onaylı kuruluş raporu. 

Yasaklı Yöntem. Atlar İçin Yasaklanmış Maddeler Listesinde tanımlanmış tüm yöntemler. 

  



 

 

 

Yasaklı Madde. Metabolitleri ve Belirteçleri de dahil olmak üzere,   Atlar İçin Yasaklanmış 
Maddeler Listesinde tanımlanmış tüm Maddeler. 

B Örneği. Test esnasında, vücut sıvılarından alınan örnek iki kısma ayrılır: Bunlardan biri ilk 
olarak test edilen A Örneği ve diğeri ise A Örneğinin doğrulayıcı bir analiz gerektirmesi veya 
doğrulayıcı bir analizin talep edilmesi halinde test edilebilecek olan B Örneğidir 

CAS. Spor Tahkim Mahkemesi.  

Müsabaka. FEI Genel Yönetmeliğinde tanımlandığı gibi: “Sporcuların başarı derecesine 
göre sıralandığı ve ödüllerin verilebildiği her bir ferdi sınıf manasına gelmektedir”. 

Doğrulayıcı Analiz. B Örneğinin A Örneğinin Aykırı Analitik Bulgusunun doğrulanması için 
yapılan analizi. Sorumlu Kişilerin yanı sıra FEI de test esnasında A Örneğinden Ters bir 
Analitik Bulgu elde edilmesi halinde doğrulayıcı bir analiz talebinde bulunabilir.  

Doğrulayıcı Analiz Talep Formu. FEI Hukuk Departmanı tarafından Sorumlu Kişiye/(eğer 
geçerliyse) Atın Sahibine gönderilen ve Kişinin A Örneğinden Ters bir Analitik Bulgunun 
elde edilmesini takiben B Örneğinin doğrulayıcı bir analizini istemesi halinde doldurulması 
ve geri gönderilmesi gereken yazılı form. 

Kontrollü İlaç Yöntemi. Atlar İçin Yasaklanmış Maddeler Listesinde bu şekilde tanımlanmış 
tüm yöntemler. 

Kontrollü İlaç Maddesi. Atlar İçin Yasaklanmış Maddeler Listesinde bu şekilde tanımlanmış 
tüm maddeler veya metabolitleri veya belirteçleri. Kontrollü İlaç Maddeleri atlar için ilaç 
maddeleri arasında tedavi amaçlı ve/veya yaygın kullanılan maddelerdir ve; 

a) performansı etkileme potansiyeline sahip oldukları, ve/veya 

b) Atın iyiliğini riske atma potansiyeline sahip oldukları kabul edilir.  

Kontrollü İlaç Maddeleri Müsabakalarda yasaklanmış olsalar da kullanılmalarına uygun 
Veteriner Formu ile izin verilmiş olması halinde istisnai durumlarda kullanılabilirler. 

Karar (veya “Karar alma”). Gerçekler ve/veya mevzuat göz önünde bulundurulduktan sonra 
ulaşılan veya açıklanan yetkili bir sonuç.  

Diskalifiye. Bir ADMAKİ Yönetmeliği ihlalinin belirli bir Müsabaka veya Yarışmanın geçersiz 
sayılmasına ve tüm madalyalar, puanlar ve ödüllerin geri alınması da dahil olmak üzere tüm 
gerekli yaptırımların uygulanmasına yol açan bir sonucu 

Doping Kontrolü. Test dağıtımı planlamasından itibaren ADM Talimatı uyarınca verilen son 
karara ve tüm temyiz başvuruları ile ilgili son kararlara kadar; Örneğin alınması ve 
işlenmesi, laboratuvar analizi, sonuç yönetimi ve yargılamalar gibi tüm ara adımlar ve 
süreçleri de içeren; tüm adım ve süreçler. 

ADMKİ Yönetmeliği. Hem ADM Talimatı ve hem de AKİ Talimatını kapsayan, Doping 
Kontrolü ve İlaç Kontrolü ile ilgili tüm yönetmelik sistemi 



 

ADM Talimatı. FEI Atlar için Dopingle Mücadele Talimatı.  

AKİ Talimatı. FEI Atlar için Kontrollü İlaç Talimatı 

Elektif Testler. Sorumlu Kişiler veya temsilcileri, İzinli bir Görevli Veterinerin talebi üzerine, 
FEI tescilli bir Atın en çok 4 Kontrollü İlaç Maddesinin varlığı açısından FEI tarafından 
onaylı bir Laboratuvarda test edilmesini tercih edebilir. Elektif Testler kan için yapılamaz. 
Elektif Test başvurusunda bulunan herkes idrar testlerinde tespit edilemeyen bazı Yasaklı 
Maddelerin bir kan örneğinde bulunabileceğinden ve bunun da pozitif bir test sonucuna yol 
açabileceğinden haberdar olmalıdır. Elektif Test için başvuru formu FEI web sitesinden 
indirilebilir. 

Elimine. Geçerli FEI Kuralları ve yönetmeliklerinde aksi belirtilmedikçe, elimine ilgili Ata ile 
birlikte Sporcunun söz konusu Müsabakaya devam edemeyeceği, ancak Atın her zaman 
için tüm Yarışmadan Elimine olmayabileceği manasına gelmektedir. 

Endojen Maddeler. Bir organizmanın, dokunun veya hücrenin içinden kaynaklanan 
maddeler. İğdiş atlardaki testosteron bir endojen madde örneğidir. 

Binicilik Camiası Bütünlük Birimi. FEI’nin FEI Tüzüğünün XI. Bölümü uyarınca işbu ADMKİ 
Yönetmeliği de dahil olmak üzere FEI kurallarının ihlali ithamları ile ilgili kanıtlar toplamak  
ve bunları ADMKİ Yönetmeliği uyarınca görülen tüm davalarda FEI Mahkemesinin 
görüşüne sunmakla yetkili soruşturma birimi. 

Atlar İçin Yasaklanmış Maddeler Listesi. Zaman zaman Genel Sekreterin kararı uyarınca 
yayınlanan Yasaklı Maddeler/Kontrollü İlaç Maddeleri ile Yasaklı Yöntemler/Yasaklı İlaç 
Yöntemlerini tanımlayan liste. 

Yasaklı bir Madde ile aynı biyolojik veya kimyasal etkiye sahip maddeler de, Listede 
özellikle isimleri belirtilmemiş olsa da, yine hukuki açıdan Listeye dahildir. Bunun amacı 
kimyasal bileşimleri veya biyolojik etkileri açısından özellikle Listede belirtilmiş Yasaklı 
Maddeler ile neredeyse aynı olan maddelerin kullanılmasının önlenmesidir. Liste yılda bir 
kez FEI Bürosuna değişiklikler için öneride bulunan bir uzmanlar grubu (Liste Grubu) 
tarafından revize edilir. Tüm değişiklikler yayınlanmalarından 90 gün sonrasında yürürlüğe 
girer. Liste Temiz Spor web sitesinin Temiz Spor araç kutusunun “Kaynaklar” bölümünde 
(www.cleansport.org) ve akıllı telefon uygulaması olarak mevcuttur.  

Yarışma. FEI Genel Yönetmeliğinde tanımlandığı gibi: “Bir toplantı, ‘Gösteri’, ‘Şampiyona’ 
veya ‘Oyunlar’ın tümü. Yarışmalar bir veya daha fazla disiplinde düzenlenebilir.  

Kusur. Kusur herhangi bir görevi kötüye kullanma veya belirli bir durumda gerekli özeni 
göstermeme durumudur. Sorumlu bir Kişi ve/veya Destek Personelinin bir üyesinin Kusur 
derecesinin belirlenmesinde göz önünde bulundurulacak olan faktörler arasında örneğin 
Sorumlu Kişinin ve/veya Destek Personeli üyesinin deneyimi, Sorumlu Kişinin ve/veya 
Destek Personeli üyesinin Reşit Olmayan bir Kişi olup olmadığı, özürlülük gibi özel haller, 
Sorumlu Kişi ve/veya Destek Personeli üyesi tarafından algılanmış olması gereken risk 
derecesi ve Sorumlu Kişi ve/veya Destek Personeli üyesi tarafından algılanan risk seviyesi 
ile bağlantılı olarak gösterilmiş olan titizlik ve özen seviyesi vardır. Sorumlu Kişinin ve/veya 
Destek Personeli üyesinin Kusur seviyesi değerlendirilirken, göz önünde bulundurulması 
gereken haller Sorumlu Kişinin ve/veya Destek Personeli üyesinin beklenen davranış 
standartlarından sapmasının izahına özel ve bununla ilgili olmalıdır. Dolayısıyla, örneğin 
Sorumlu Kişinin bir Men süresi boyunca büyük miktarda para kazanma fırsatını kaybedecek 
olması veya Sorumlu Kişinin kariyerinde sadece kısa bir sürenin kalmış olması veya spor  
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takviminin zamanlaması Madde 10.5.1 veya 10.5.2 uyarınca Men süresinin azaltılmasını 
düşünülürken göz önünde bulundurulan ilgili faktörler değildir. 

FEI. Tüzüğünde, Genel yönetmeliğinde, diğer yönetmelikleri veya kurallarında veya zaman 
zaman Genel Sekreteri tarafından belirlenen şekilde, geçerli temsilcileri vasıtasıyla görev 
yapan Federation Equestre Internationale. 

FEI El Kitabı. FEI Test El Kitabı ve FEI Komiserler El Kitabı (Veteriner Yönetmeliğine 
bakınız) dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, FEI tarafından onaylanan ve dağıtılan 
tüm el kitapları. 

FEI İlaç Kayıt Defteri (Logbook). FEI VY uyarınca, müsabaka içinde veya dışında 
uygulanmasına bakılmaksızın Atlar İçin Yasaklanmış Maddeler Listesinde bulunan bir 
madde ile yapılan tüm tedavilerin tarihinin, maddenin ve dozajın kaydedildiği bir FEI İlaç 
Kayıt Defteri tüm FEI atları için tutulmalıdır. Kayıtlarda ayrıca tedaviyi yapan kişinin kimliği 
de açıkça belirtilmelidir. Bir ADMKİ ihlali için yapılan yargılamada, FEI Mahkemesi FEI İlaç 
Kayıt Defterini görmeyi talep edebilir. 

FEI Laboratuvar Standardı. Genel Sekreter tarafından işbu Yönetmeliğin desteklenmesi 
amacıyla zaman zaman onaylanan şekilde, FEI Mahkemesi tarafından benimsenen 
analizler, hükümler ve raporlar açısından başvurulacak olan Laboratuvarlar için kriterleri 
belirleyen bir standart. Örnek analizinin yapıldığı esnada (diğer alternatif standartların, 
uygulamaların veya prosedürlerin aksine) bu Standarda uyum işbu Standartta belirtilmiş 
olan prosedürlerin uygun şekilde yerine getirilmiş olduğuna kanaat getirilmesi için yeterlidir. 

FEI Mahkemesi. FEI Tüzüğü, Genel Yönetmeliği veya diğer geçerli FEI Kuralları ve 
yönetmeliklerinde belirtilmiş olduğu gibi, işbu Yönetmelik uyarınca  vakalar konusunda 
Karar alma yetkisine sahip yargılama organının tüm üyeleri. 

Para Cezası. Bir ADMKİ ihlalinin Sorumlu bir Kişi ve/veya Destek Personelinin bir üyesinin 
mali bir ceza aldığı bir sonucu.   

Yabancı Veteriner Delegesi. FEI Genel Yönetmeliği, Madde 154 uyarınca UF’ler/OK’ler 
veya FEI tarafından, Teknik Komitenin onayı ile atanan Veteriner Delegeleri. 

Hakem Heyeti. FEI Genel Yönetmeliği uyarınca yargı süresi dahilinde bir Yarışma 
esnasında veya bununla doğrudan bağlantılı olarak meydana gelen her şeyle ilgili tüm 
protestolar ve raporlarla ilgili işlemleri yapmaya yetkili bir Görevliler topluluğu. Hakem 
Heyetinin söz konusu yargı süresi ilk veteriner muayenesinin başlangıcından bir saat 
öncesinde başlar ve, tüm disiplinler açısından, söz konusu disiplindeki son sonuçların 
açıklanmasından yarım saat sonra biter. Hakem Heyetinin görevleri FEI Genel 
yönetmeliğinin 159. Maddesi uyarınca tanımlanmıştır. 

Yargılama Paneli. Herhangi bir vakada Karar alma organını oluşturan belirli FEI Mahkemesi 
üyesi/üyeleri.   

At. Bir FEI disiplininde yarışan bir At, pony veya Equus türünün bir başka üyesi. Bir Atın 
annesi bir kısrak olmalıdır.  

Müsabaka-içi. İlk Veteriner Kontrolünün başlamasından bir (1) saat önce başlayan ve 
Yarışmanın son Müsabakasının son sonuçlarının açıklanmasından yarım saat sonra sona 
eren süre. Bu süre, geçerli kurallarla belirlenen şekilde, Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları 
için farklı olabilir. 



 

Men Cezası. Bir ADMKİ Yönetmeliği ihlalinin, Sorumlu Kişinin, Atın ve/veya Destek 
Personelinin üyesinin belirli bir süre boyunca bir Müsabaka veya Yarışma ya da geçerli 
kurallarda tanımlanmış olan şekilde başka bir etkinlik veya finansman ile ilgili tüm 
faaliyetlere katılmaktan men edilmesinden ibaret olan sonucudur ve sadece FEI Mahkemesi 
kararı ile seyircilik de dahil olmak üzere herhangi bir şekilde herhangi bir Müsabaka veya 
Yarışmaya katılımdan men edilmek manasına gelir. 

Atlı Dayanıklılık dalında, Atın tescilli Antrenörüne bir Men cezası verildiğinde, Men 
cezasının süresi boyunca; 

- Antrenörün herhangi bir Atı çalıştırması ve kontrolü altında doğrudan ya da dolaylı 
olarak herhangi bir Atın bulunması yasaktır; ve 

- FEI ve Ulusal Federasyon: 

(i) İlgili Müsabaka veya Yarışmanın Men süresinin sona ermesinden sonra 
düzenlendiği haller haricinde, Antrenörün adına tescilli olan veya Antrenörün 
doğrudan ya da dolaylı kontrolü altında bulunan atların (ulusal ya da 
uluslararası bir seviyede) herhangi bir Müsabakaya veya Yarışmaya katılması 
için angajmanları kabul etmeyecek; veya 

(ii) Uygun bir şekilde angajman yapılmış olsa bile Antrenörün adına tescilli olan 
veya Antrenörün doğrudan ya da dolaylı kontrolü altında bulunan atların 
(ulusal ya da uluslararası bir seviyede) herhangi bir Müsabakaya veya 
Yarışmaya katılmasına izin vermeyecek; veya 

(iii) FEI Mahkemesinin kararı itibariyle Antrenörün adına tescilli olan (ancak artık 
Antrenör adına tescilli olmayan) ve daha sonra (ulusal ya da uluslararası bir 
seviyede) herhangi bir Müsabakaya ya da Yarışmaya katılan bir Atın Men 
süresi sona erene dek Antrenörün adına tekrar tescil edilmesine izin 
vermeyecek; veya 

(iv) FEI Mahkemesinin kararı itibariyle Antrenörün doğrudan ya da dolaylı kontrolü 
altına olan (ancak artık Antrenör tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak 
kontrol edilmeyen) ve daha sonra (ulusal ya da uluslararası bir seviyede) 
herhangi bir Müsabakaya ya da Yarışmaya katılan bir Atın Men süresi sona 
erene dek Antrenörün doğrudan ya da dolaylı kontrolüne dönmesine izin 
vermeyecektir. 

Uluslararası Yarışma. FEI, Uluslararası Olimpiyat Komitesinin, Uluslararası Paralimpik 
Komitesinin, veya  Önemli bir Yarışma Organizatörünün Yarışma için idari kuruluş olduğu 
veya Yarışma için teknik görevlileri atadığı bir Yarışma. 

Laboratuvar. FEI tarafından Örnekleri analiz etmek için onaylanmış bir laboratuvar. 

Laboratuvar Dokümantasyon Paketi. Laboratuvar tarafından örneğin bir Aykırı Analitik 
Bulgu gibi bir analitik sonucu desteklemek için oluşturulan materyal. 

Belirteç. Yasaklı bir Madde veya Yasaklı bir Yöntemin Kullanımına işaret eden bir bileşik, 
bileşik grubu veya biyolojik belirteç(ler). 

İlaç Kontrolü. Test dağıtımı planlamasından itibaren bir ADM Kuralı ihlali ile ilgili tüm temyiz 
başvuruları için son kararlara kadar; Örneğin alınması ve işlenmesi, laboratuvar analizi, 
Atlar için Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası, sonuç yönetimi ve yargılamalar gibi tüm ara 
adımlar ve süreçleri de içeren; tüm adım ve süreçler. 



 

 

 

Metabolit. Bir biyolojik dönüşüm süreciyle elde edilen tüm maddeler. 

Reşit Olmayan Kişi. İkamet ettiği ülkenin geçerli kanunlarına göre reşit olma yaşına 
gelmemiş gerçek Kişi. 

Ulusal Yarışma. Uluslararası bir Yarışma olmayan ve uluslararası veya ulusal seviyede 
Sporcuların katıldığı bir Yarışma. 

Ulusal Federasyon. Herhangi bir ülkede en azından Olimpik Binicilik Disiplinlerini etkili bir 
şekilde kontrol eden veya etkili bir şekilde kontrolü için gerekli konumda bulunan, Ulusal 
Olimpiyat Komitesi tarafından desteklenen ve FEI Genel Kurulu tarafından onaylanmış tek 
ulusal düzenleme kurulu. 

Ulusal Baş FEI Veterineri. Tüm Ulusal Federasyonlar tarafından FEI ile veterinerlik konuları 
ile ilgili olarak etkili bir iletişimin kurulması ve aynı Ulusal Federasyondaki diğer FEI 
Veterinerlerinin koordinasyonu amacıyla atanmış bir FEI Veterineri  

Ulusal Olimpiyat Komitesi. Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından tanınan 
organizasyon. Ulusal Olimpiyat Komitesi terimi aynı zamanda Ulusal Spor 
Konfederasyonunun dopingle mücadele alanında Ulusal Olimpiyat Komitesinin tipik 
sorumluluklarını da üstlendiği ülkelerde Ulusal Spor Konfederasyonunu da içerir. 

Kusur veya İhmal Olmaması. Sorumlu kişinin en büyük özeni göstermiş olsa bile At 
üzerinde Yasaklı veya Kontrollü bir İlaç Maddesi veya Yasaklı veya Kontrollü bir İlaç 
Yöntemini Kullanmış olduğunu veya Atın vücudunun bu tür bir maddeyi başka herhangi bir 
şekilde içerdiğini bilmediğini veya bundan şüphelenmediğini ve makul çerçevede bunu 
bilemeyeceğini ve bundan şüphelenemeyeceğini ispat etmesi.  

Belirgin bir Kusur veya İhmal Olmaması. Sorumlu kişinin ve/veya Destek Personeli üyesinin 
kusurunun veya ihmalinin, şartların bütünlüğü açısından bakıldığında ve Kusur veya İhmal 
Olmaması kriterleri dikkate alındığında, ADMKİ Kuralı ihlali ile belirgin bir ilişkisinin 
olmadığını ispat etmesidir. Sadece Reşit Olmayan Kişiler açısından, ADM Kurallarının 2.1 
no.lu Maddesinin veya AKİ Kurallarının 2.1 no.lu Maddesinin herhangi bir ihlalinde, Sporcu 
Sorumlu Kişi aynı zamanda Yasaklı Maddenin Atın sistemine nasıl girmiş olduğunu da 
belirlemelidir. 

Bildirim (veya “Bildirimde bulunma”). İddia edilen Kural ihlalinin gerçekleştirildiği esnada bir 
Ulusal Federasyonun üyesi olan Sorumlu Bir Kişiye ve/veya Destek Personelinin bir 
üyesine bildirimde Ulusal Federasyona bildirimde bulunmak suretiyle yapılabilse de, 
mümkün olan hallerde Bildirim doğrudan doğruya Sorumlu Kişiye ve/veya (eğer geçerliyse) 
Destek Personelinin üyesine gönderilmelidir. Atın Men edilmiş veya herhangi bir Men 
Cezası tabi olduğu hallerde, Bildirim söz konusu At Sahibinin FEI tarafından tescilli olması 
kaydıyla, At Sahibine gönderilmelidir. ADMKİ Yönetmeliği ile ilgili her türde bildirim, 
Bildirimin ilgili Kişi tarafından alınmasıyla birlikte yapılmış sayılacaktır. 

Müsabaka Dışı. Müsabaka-içi olmayan tüm Doping Kontrolleri.  

  



 

At Sahibi. Bir veya daha fazla atın tümü veya bir kısmında mülkiyet hakkı bulunan kişi veya 
kuruluş.  

Katılımcı. Tüm Atlar, Sorumlu kişiler ve/ Destek Personelinin üyeleri. 

Kişi. Gerçek bir Kişi veya kurum veya kuruluş. 

Sorumlu Kişi. Bir Müsabaka İçi Testle ilgili olarak ortaya çıkan veya Müsabaka İçinde 
olduğu iddia edilen tüm ADMKİ Yönetmeliği ihlalleri için Sorumlu Kişiler açısından, FEI 
Genel Yönetmeliğindeki tanım kaynak alınmalıdır. Buna ek Sorumlu Kişiler de dahildir. Tüm 
diğer ADMKİ Yönetmeliği ihlalleri için, Sorumlu Kişi Atın Sahibidir.  

Mülkiyetinde Bulundurma. Fiili, fiziksel olarak Mülkiyetinde Bulundurma veya (sadece 
Kişinin Yasaklı Madde veya Yasaklı Yöntem ya da Yasaklı Madde veya Yasaklı Yöntemin 
içerisinde bulunduğu tesisler üzerinde münhasır kontrolünün olması halinde geçerli olan) 
zımni Mülkiyetinde Bulundurma. Ancak, Kişinin Yasaklı Madde veya Yasaklı Yöntem ya da 
Yasaklı Madde veya Yasaklı Yöntemin içerisinde bulunduğu tesisler üzerinde münhasır 
kontrolünün olmaması kaydıyla, zımni Mülkiyetinde Bulundurma sadece Kişinin Yasaklı 
Madde veya Yasaklı Yöntemin varlığından haberdar olması ve bunlar üzerinde kontrol 
sahibi olmayı amaçlaması halinde mümkündür. Ancak, Kişinin bir AKİ Kuralı ihlali yapmış 
olduğuna dair herhangi bir bildirim almasından önce Kişi kendisinin asla Mülkiyetinde  
Bulundurmayı planlamamış olduğunu ispat etmesi ve bir Dopingle Mücadele Kuruluşuna 
açıkça beyan ederek Mülkiyetinde bulundurmaktan vazgeçmesi kaydıyla, sadece 
Mülkiyetinde Bulundurmaya dayalı bir AKİ Kuralı ihlali olamaz. Bu tanımda aksine olan 
hiçbir ifade dikkate alınmaksızın, Yasaklı bir Madde veya Yasaklı bir Yöntemin (elektronik 
veya diğer yöntemler dahil olmak üzere) satın alınması satın alan Kişi tarafından 
Mülkiyetinde Bulundurma olarak kabul edilir. 

Ön Yargılama. Madde 8 çerçevesinde, Madde 8 (Adil Yargılanma Hakkı) uyarınca yapılan 
bir yargılamadan önce yapılan ve Sporcuya bildirimde bulunulmasını ve sözlü veya yazılı 
olarak savunma yapma fırsatını sağlayan kısaltılmış ve hızlandırılmış bir yargılama.  

Yasaklanmış Maddeler. Bir müsabaka Atında a) müsabaka esnasında (Kontrollü İlaç 
Maddeleri) veya b) herhangi bir anda (Yasaklı Maddeler) kullanılmasına izin verilmeyen 
maddeler. Yasaklı Maddeler Yasaklanmış Maddeler ve Kontrollü İlaç Maddeleri olarak ikiye 
ayrılır. 

Geçici Uzaklaştırma. Bir ADMKİ Yönetmeliği ihlalinin veya kabulün, Sorumlu Kişinin 
ve/veya Destek Personelinin üyesinin ve/veya Atın Madde 8 (Adil Yargılanma Hakkı) 
uyarınca gerçekleştirilen bir yargılamadaki kesin Karardan önce FEI veya herhangi bir 
Ulusal Federasyon tarafından onaylanan veya düzenlenen herhangi bir Müsabaka veya 
etkinliğe herhangi bir unvan ile katılmasını veya (seyirci olmak dışında) herhangi bir şekilde 
bir Yarışmada mevcut bulunmasını veya herhangi uluslararası veya ulusal seviyedeki 
Yarışma organizatörleri tarafından onaylanan veya düzenlenen Müsabakalarda 
bulunmasını geçici olarak yasaklayan bir sonucudur. Eğer bildirimde belirtilmişse, Sorumlu 
Kişinin ve/veya Destek Personeli Üyesinin FEI veya herhangi bir Ulusal Federasyon 
tarafından yetkilendirilen veya düzenlenen herhangi bir Müsabakaya, seyirci olarak da dahil 
olmak üzere, herhangi bir unvan ile katılması veya Müsabakada bulunması geçici olarak 
yasaklanabilir. 

Atlı Dayanıklılık dalında, Atın tescilli Antrenörüne bir Geçici Uzaklaştırma cezası 
verildiğinde, Geçici Uzaklaştırma cezasının süresi boyunca; 



- Antrenörün herhangi bir Atı çalıştırması ve kontrolü altında doğrudan ya da dolaylı 
olarak herhangi bir Atın bulunması yasaktır; ve 

- FEI ve Ulusal Federasyon: 

(v) İlgili Müsabaka veya Yarışmanın Geçici Uzaklaştırma süresinin sona 
ermesinden sonra düzenlendiği haller haricinde, Antrenörün adına tescilli olan 
veya Antrenörün doğrudan ya da dolaylı kontrolü altında bulunan atların 
(ulusal ya da uluslararası bir seviyede) herhangi bir Müsabakaya veya 
Yarışmaya katılması için angajmanları kabul etmeyecek; veya 

(vi) Uygun bir şekilde angajman yapılmış olsa bile Antrenörün adına tescilli olan 
veya Antrenörün doğrudan ya da dolaylı kontrolü altında bulunan atların 
(ulusal ya da uluslararası bir seviyede) herhangi bir Müsabakaya veya 
Yarışmaya katılmasına izin vermeyecek; veya 

(vii) FEI Mahkemesinin kararı itibariyle Antrenörün adına tescilli olan (ancak artık 
Antrenör adına tescilli olmayan) ve daha sonra (ulusal ya da uluslararası bir 
seviyede) herhangi bir Müsabakaya ya da Yarışmaya katılan bir Atın Geçici 
Uzaklaştırma süresi sona erene dek Antrenörün adına tekrar tescil edilmesine 
izin vermeyecek; veya 

(viii) FEI Mahkemesinin kararı itibariyle Antrenörün doğrudan ya da dolaylı kontrolü 
altına olan (ancak artık Antrenör tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak 
kontrol edilmeyen) ve daha sonra (ulusal ya da uluslararası bir seviyede) 
herhangi bir Müsabakaya ya da Yarışmaya katılan bir Atın Geçici 
Uzaklaştırma süresi sona erene dek Antrenörün doğrudan ya da dolaylı 
kontrolüne dönmesine izin vermeyecektir. 

Kamuya Açıklama veya Kamuya Rapor Etme. Bilgilerin kamuoyuna veya, hem ADM 
Talimatında ve hem de AKİ Talimatındaki Madde 13 uyarınca daha önceden bildirim alma 
hakkına sahip Kişilerin haricinde kişilere dağıtılması veya açıklanması. 

Rastgele Test. Testler FEI Veteriner Yönetmeliği uyarınca rastgele olarak, yani herhangi 
belirli bir plan, amaç veya hedef olmaksızın, yapılabilir. 

Tesellüm. Bir Kişinin ADMKİ yönetmeliği ile ilgili herhangi bir şeyi alması. Şüphelerin 
ortadan kaldırılması için, tesellüm özel olarak teyit edilmedikçe, sevkiyattan on (10) iş günü 
sonrasında olmuş kabul edilecektir. 

Örnek. Doping veya İlaç Kontrolü amacıyla alınan tüm biyolojik veya diğer materyaller. 

Tanımlanmış madde. Yasaklılar Listesinde Tanımlanmış maddeler olarak belirtilmiş olan 
Yasaklı Maddeler. 

Somut Yardım. ADM Talimatındaki Madde 10.5.3 ve AKİ Talimatındaki Madde 10.4.3 
çerçevesinde, Önemli bir Yardımda bulunan bir Kişi: (1) ADMKİ Kuralı ihlalleri ile ilgili olarak 
kendisinde bulunan tüm bilgileri yazılı ve imzalı bir beyanla ifşa etmeli, ve (2) örneğin bir 
Dopingle Mücadele Kuruluşu veya yargılama paneli tarafından talep edilmesi halinde bir 
yargılamada ifade vermek de dahil olmak üzere, bu bilgiyle ilgili tüm davalarda soruşturma 
ve yargılama sürecinde tam bir işbirliği yapmalıdır. Ayrıca, verilen bilgiler inanılır olmalı ve 
açılan davanın önemli bir parçasını teşkil etmeli veya, eğer dava açılmamışsa, davanın 
açılabilmesi için yeterli bir gerekçe oluşturmalıdır. 

 

 



 

 

Destek Personeli. Bir binicilik spor Müsabakasına katılan veya buna hazırlanan bir Sorumlu 
Kişiye herhangi bir şekilde yardımcı olan koçlar, antrenörler, sporcular, At Sahipleri, 
seyisler, komiserler, ekip şefleri, takımın üyeleri, görevliler, veterinerler, sağlık veya 
paramedik personeli. Veterinerler, profesyonel standartlar ve lisanslara tabi profesyoneller 
oldukları dikkate alınarak, Destek Personeli tanımına dahile dilmiştir. Bir veterinerin bir 
ADMKİ Yönetmeliği kuralını ihlal ettiğine dair bir itham sadece vaka ile ilgili fiili şartların 
veterinerin bu ihlalde rol oynamış olmasının muhtemel olduğunu gösterdiği hallerde 
yapılabilir.  

Hile Karıştırmak. Uygunsuz bir amaçla veya uygunsuz bir şekilde değişiklik yapmak; 
uygunsuz etkilerde bulunmak; uygunsuz şekilde müdahalede bulunmak; sonuçları 
değiştirmek veya normal usullerin uygulanmasını engellemek için engellemede, yanlış 
yönlendirmede bulunmak veya hilekar davranışlarda bulunmak; veya FEI veya bir Dopingle 
Mücadele Kuruluşuna yanlış bilgiler vermek. 

Hedef Testi. Belirli bir anda belirli Atların veya At gruplarının rastgele olmayan bir şekilde 
seçildiği, Test için seçilen Atlar. 

Test. Doping Kontrolü ve Kontrollü İlaç sürecinin Örnek alınması, Örneğin işlenmesi ve 
Örneğin laboratuvara taşınması ile ilgili bölümleri 

Testi Yapan Veteriner. Yasaklanmış Maddeler açısından analiz edilecek ve işlenecek olan 
örneklerin toplanması görevini üstlenen bir resmi FEI Veterineri. 

Eşik Yasaklı veya Kontrollü İlaç Maddesi. Atlar için Yasaklanmış Maddeler Listesinde 
tanımlanmış olduğu gibi, Ters bir Analitik Bulgu olarak açıklanabilmesi için belirli bir nicel 
eşiği veya oranı aşması gereken Yasaklanmış Maddeler.   

Ticaret Yapmak. Yasaklı Madde veya Yasaklı Yöntemin (fiziksel veya elektronik veya başka 
bir yolla) bir Sorumlu Kişi ve/veya Destek Personelinin Dopingle Mücadele Kuruluşunun 
yargı yetkisine tabi bir üyesi tarafından üçüncü bir şahsa satılması, verilmesi, taşınması, 
gönderilmesi, teslim edilmesi veya dağıtılması. 

Kullanım. Herhangi bir Yasaklı Madde veya Kontrollü İlaç Maddesi ya da Yasaklı Yöntem 
veya Kontrollü İlaç Yönteminin herhangi bir şekilde kullanılması, uygulanması, yutulması, 
enjeksiyonu veya tüketimi. 

Veteriner Komisyonu. Bu terimlerin Genel Yönetmelikte tanımlanmış olduğu gibi, 
Yarışmalarda Organizasyon Komitesi, Temyiz Hakem Kurulu ve Hakem Heyetinin 
veterinerlikle ilgili tüm konular için resmi danışmanı. 

Veteriner Delegesi. Bir Yarışmada ana odak noktası Veterinerlik Yönetmeliği uyarınca 
veterinerlik standartlarına uyulmasını ve atların iyiliğinin korunmasını sağlamak olan bir FEI 
Veterineri.  Bir Veteriner Delegesi atların tedavisinde görev alamaz. 

Veteriner Formu (eski adı: Atlar için Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (ATAKİ)). FEI 
Veteriner Yönetmeliğinde belirtilmiş olan şekilde, geçerli bir Veteriner formunun kullanılması 
suretiyle bir Atta Kontrollü bir İlaç Maddesi ve/veya Kontrollü bir İlaç Yönteminin kullanılmış  

  



 

 

ve uygulanmış olduğu durumlarda yarışma izni. Şüphelerin ortadan kaldırılması için, 
Veteriner Formları Yasaklı Maddeler veya Yasaklı Yöntemler için kullanılamamaktadır.  

WADA. Dünya Dopingle mücadele Ajansı. 

 

 

 

 


