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KARAR 
 
OLAYLAR : 
28.02.2015 tarihinde Adana’da oynanan BOTAŞ – MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE 
TKBL müsabakası bitiminde doping kontrolü yapılmıştır. Köln Doping Kontrol Merkezi’nin 
19.03.2015 tarih, S201501558-1 sayılı analiz sertifikasından ve eklerinden anlaşıldığı üzere 
Botaş Spor Kulübü sporcusu Theresa Plaisance’da 2015 Yılı WADA Yasaklı Maddeler 
Listesi’nde bulunan bir maddeden tespit edilmesi nedeniyle konu ile ilgili dosya Kurulumuza 
sevk edilmiştir. 
 
İNCELENEN BELGELER; 
TBF Sevk Yazısı, Köln Doping Kontrol Merkezi’nden Gelen (A) Numunesi Sonucu, Sporcu 
Theresa Plaisance’dan ve Botaş Spor Kulübü’nden Gelen Savunma Yazıları, TBF Sağlık 
Kurulu’ndan Gelen Bilgi Yazıları, TBF Dopingle Mücadele Yönergesi ve Eki Cezai 
Yaptırımlar, Sporda Dopinge Karşı Uluslararası Sözleşme’ye katılmamızın uygun 
bulunduğuna dair 5721 sayılı kanun, WADA Kuralları ve FIBA Dopingle Mücadeleye Dair 
Kurallar bütünü. 
 
GEREKÇE VE KARAR; 
Disiplin soruşturmasına esas Köln Doping Kontrol Merkezi’nden gelen analiz sonuçları, 
Kulübün ve Sporcunun savunma yazıları ve diğer belgeler incelendiğinde; 28.02.2015 
tarihinde Adana’da oynanan Botaş – Mersin Büyükşehir Belediye TKBL müsabakası 
bitiminde doping kontrolü yapıldığı, yapılan kontroller sonucunda Köln Doping Kontrol 
Merkezi’nin 19.03.2015 tarih, S201501558-1 sayılı analiz sertifikasından anlaşıldığı üzere, 
Botaş Spor Kulübü sporcusu Theresa Plaisance’da 2015 Yılı WADA Yasaklı Maddeler 
Listesi’nde yazılı, “amfetamin ve metilfenidat” maddeleri bulunduğu, sporcunun “amfetamin” 
maddesini kullanması açısından TBF Sağlık Kurulu’nca verilmiş TAKİ (Tedavi Amaçlı 
Kullanım İstisnası) izni bulunduğu, ancak “metilfenidat” maddesi açısından herhangi bir 
kullanım izni bulunmaması sebebiyle sporcunun müsabakalara katılmaması yönünde 
28.03.2015 tarih ve 314 sayılı tedbir kararı verildiği, ayrıca tedbir kararı ekinde Doping 
Kontrol Merkezi bildirimlerinin, Kulübün ve Sporcu Theresa Plaisance’ın savunma istek 
yazılarının Kulübüne tebliğ edildiği anlaşılmaktadır. Sporcu Theresa Plaisance Kurulumuza 
gönderdiği 30.03.2015 tarihli savunma yazısında altıncı sınıftan bu yana ADD isimli dikkat 
bozukluğu hastalığı sebebiyle Vyvanse isimli ilacı kullandığını, Türkiye’ye gelmeden önce 
söz konusu ilacı kullanabilmesi için menajeri ve Kulübü ile görüştüğünü, Türkiye’ye 
geldikten sonra menajerinden onay alana kadar ilacını kullanmadığını, ligin üç haftasından 
sonra ise Amerika’dan yanında getirdiği ilacının bittiğini ve söz konusu ilacın muadili, 
Concerta isimli ilacı kullanmaya başladığını, söz konusu müsabaka bitiminde, kendisinden 
idrar örneği alınması akabinde doping kontrol formunun ilgili bölümüne eski ilacının etkisinin 
halen geçmemiş olabileceğini düşünerek hem önceden kullandığı Vyvanse isimli ilacı, hem de 
Concerta isimli ilacı yazdığını belirtmiştir. Kulüp ise Kurulumuza göndermiş olduğu savunma 
yazısında sporcunun Amerika’da kullandığı Vyvanse isimli ilaç için TBF Sağlık Kurulu’ndan 
izin alındığını, sporcunun ilacının bitmesi sebebiyle sporcuya doktor raporu ile verilen ve 



muadil olan Concerta isimli ilacı kullanmaya başladığını, söz konusu durumda bir art niyet 
olmadığını belirtmiştir. Ayrıca sporcu ve kulüp “A” numunesine bir itirazlarının olmadığını 
ve “B” numunesinin açılmasını istemediklerini deklare etmişlerdir. Bunun üzerine Kurulumuz 
tarafından TBF Sağlık Kurulu’ndan, sporcunun kullandığı iki ilacın birbirinin muadili olup 
olmadığı sorulmuş, TBF Sağlık Kurulu ise gönderdiği cevap yazısında söz konusu ilaçların 
dikkat eksikliği ve hiperaktivite sendromu tedavisinde kullanıldığını, ancak iki ilacın farklı 
etken maddeler içerdiğini belirtmiştir. Gelen cevap Kurulumuz tarafından sporcuya iletilmiş 
ve sporcu göndermiş olduğu cevapta eski ilacının yılbaşı ertesinde bittiğini, bunu müteakip 
Türkiye’deki doktora gittiğini ve kendisine Concerta isimli ilacın verildiğini, söz konusu 
müsabaka günü sadece Concerta isimli ilacı kullandığını ve iki ilacı aynı anda kullanmadığını 
belirtmiştir. Sporcudan gelen cevap üzerine konu TBF Sağlık Kurulu’na tekrar sorulmuş ve 
sporcunun kullandığı eski ilacının vücutta kalma süresinin ne kadar olduğu bilgisi istenmiştir. 
TBF Sağlık Kurulu tarafından Kurulumuza iletilen teknik cevapta, sporcunun yılbaşı 
ertesinden maç tarihine (28.02.2015) kadar kullanmadığını belirttiği Vyvanse isimli ilacın 
vücuttan atılma süresinin 2-4 gün arası olduğu, sporcunun doping kontrol formunda son 72 
saat içerisinde her iki ilacı da kullandığını belirttiği ve her iki ilacın birlikte yada yakın 
aralıklarla alındığı belirtilmiştir.  
 
Yukarıda yazılı kanaatlerle; 
 
Botaş Spor Kulübü sporcusu Theresa Plaisance’ın idrar tahlilinde, izin aldığı ilaç 
tertibinde bulunmayan, yasaklı madde olan ve “Tanımlanmış Madde” kategorisine giren 
“Uyarıcılar” sınıfındaki Metilfenidat maddesinin bulunması, sporcunun savunmasındaki 
çelişkili beyanları da dikkate alınarak, kendisinin Disiplin Yönergesi’nin 32. maddesi ve 
Dopingle Mücadele Yönergesi’nin 5.1 maddesi ile Dopingle Mücadele Yönergesi Disiplin 
Uygulamaları, Cezai Yaptırımlar Yönergesi’nin 3.4 ve 3.12 maddeleri çerçevesinde, tedbir 
tarihi olan 28.03.2015 tarihinden başlamak üzere 4 (DÖRT) AY HAK MAHRUM İYETİ 
VE 10.000-TL PARA CEZASI ile tecziyesine, Ceza Kararının, ilgili Yurt İçi ve Yurt Dışı 
Kurumlara bildirilmek üzere TBF Başkanlığı’na sunulmasına, oy birliği ile karar verildi. 
 
 
       Başkan                                                                                                       Başkan Vekili 
İmran IŞILDAR                                                                                           Av. Feridun ÖZTOP                                                                                                                                  
 
       Raportör                                                        Üye                                             Üye 
Av. İsmail BAĞDATLI                             Av. Ata DİNÇER                     Selçuk KEMERÖZ 
                                                                                                                    
             Aslı Gibidir.    

                                                                      
 
 


