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Bulunabilirlik
Bildirimlerinin güncellenmesiyle ilgili 
birkaç ipucuNeden Bulunabilirlik Bildirimi Yapmalıyım?

Bulunabilirlik bildirimi yapmak, temiz sporun sağlandığı bir ortamda rekabet etme 
hakkınızı korumakla ilgilidir. Bulunabilirlik bilgileri, Dopingle Mücadele Kuruluşunun 
sporcuları önceden haber vermeksizin bulabilmesini sağlar. Bu, doping yaparak hile 
yapmayı seçen sporcuların doping kontrolüne tabi tutulabilmesi için büyük önem taşır.

Sporcuların doping kontrolü için bulunabilir olması, doping kontrol programlarının 
etkili bir şekilde yürütülmesini sağlamak açısından hayati önem taşımaktadır.

Kim bulunabilirlik bildirimi 
yapmakla yükümlüdür?
Oldukça az sayıda sporcu Kayıtlı Doping kontrol Havuzunda 
bulunmaktadır. Bu sporcular doğru ve güncel bulunabilirlik bilgilerini 
vermekle yükümlüdür.

Uluslararası Federasyonlar ve Ulusal Dopingle Mücadele 
Kuruluşları, bulunabilirlik bildiriminde bulunup 
bulunmayacağınızı belirlemekle yükümlüdür.

Hangi Bilgileri Vermem Gerekiyor?
Bağlı olduğunuz Dopingle Mücadele Kuruluşunun sizden bulunabilirlik 
bildirimi yapmanızı talep etmesi halinde, aşağıdaki bilgileri vermekle 
yükümlü olacaksınız:
• ev adresi
• antrenman programı ve yerleri
• yarışma programı
• iş veya okul gibi düzenli olarak yaptığınız kişisel faaliyetler
• Kayıtlı Doping Kontrol Havuzunda bulunuyorsanız, bunlara ek olarak 
doping kontrolü için size ulaşılabilmesi amacıyla her gün için bir yer ve 
60 dakikalık bir zaman dilimi.

Buna karşın, bütün sporcuların herhangi bir yer ve zamanda doping kontrolüne tabi 
tutulabileceğini unutmayınız. Belirtmiş olduğunuz 60 dakikalık zaman aralığında doping 
kontrolü için hazır bulunmamanız, kaçırılmış doping kontrolü olarak değerlendirilebilir.

•  Bulunabilirlik bilgilerinizi basitçe ilgili 
Dopingle Mücadele Kuruluşuna e-posta 
veya SMS göndererek güncelleyebilirsiniz.

•  Geçerli bir sebep olmaksızın belirttiğiniz 
yerde bulunmamanız aleyhinizde olumsuz 
sonuçlar doğurabilir. Böyle bir durumda, 
size kendinizi savunma fırsatı tanınacaktır.

•  Menajeriniz ya da diğer bir temsilciniz 
sizin adınıza bulunabilirlik bildirimlerinizi 
yapabilir, ancak unutmayın ki bu 
bilgilerden her an siz sorumlu olacaksınız. 

•  Eğer bir takımın oyuncusuysanız, 
antrenörünüz ya da takım görevlilerinden 
biri bulunabilirlik bildirimlerinizi takım 
adına toplu olarak yapabilir.

Sporcular, hem elçi hem de rol modeldir ve yaptıkları sporun saygınlığını koruma 
açısından önemli bir sorumluluk üstlenmektedir. Bu sorumluluğunuzun bir 
parçası da, Dopingle Mücadele Kuruluşlarının bütün sporcuların dürüstçe 
rekabet etmesini sağlayabilmeleri için, bulunabilirlik bildirimlerinizi yapmanızdır.

WADA’nın Dopingle Mücadele Uygulama ve Yönetim 
Sistemi (ADAMS), sporcuların SMS de dahil olmak üzere 
her nerede olurlarsa olsun her an erişebilecekleri online 

bir araçtır. ADAMS; İngilizce, Fransızca, İspanyolca, 
Arapça, Felemenkçe, Fince, Almanca, İtalyanca, Japonca, 

Rusça ve Türkçe dillerinde kullanıcılara sunulmaktadır.

ADAMS, ücretsizdir, kullanımı kolaydır ve bilgilerinizin 
güvenliği ile mahremiyetinizin korunmasını sağlamak 

amacıyla çok aşamalı bir erişim kontrol 
sistemine sahiptir. 

ADAMS sayesinde 
bulunabilirlik bilgilerinizi 
kolaylıkla güncelleyebilirsiniz.
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Unutmayın!
Sporcu Bulunabilirlik Bildirimleri spor 
dalınızın koşullarının ve rakiplerinizin eşit 
rekabet sağlanmasında çok önemli bir 
basamaktır.

Kendi bulunabilirlik bildirimlerinizden YALNIZCA SİZ sorumlusunuz. 
Temsilcinizi ya da menajerinizi bulunabilirlik bildirimlerinizi yapmayı 
unuttuğu ya da yanlış yaptığı için SUÇLAYAMAZSINIZ.
Kayıtlı Doping Kontrol Havuzundaysanız, doping kontrolü için 
bulunabilir olmanız amacıyla HER ÜÇ AYDA BİR bulunabilirlik 
bildirimi yapmakla yükümlüsünüz.
Kayıtlı Doping Kontrol Havuzundaysanız, bulunabilirlik 
bildirimlerinizdeki bilgilerin eksik ve/veya hatalı olması ve 
doğru olmaması halinde olumsuz sonuçlar 
doğurabileceğini UNUTMAYINIZ. Bağlı olduğunuz 
Uluslararası Federasyon veya Ulusal Dopingle 
Mücadele Kuruluşu, bu gereklilikler hakkında 
size daha detaylı bilgi verecektir. 
BULUNABİLİRLİK bildirimleri, temiz 
sporun sağlandığı bir ortamda rekabet 
edebilmeniz için oldukça önemli bir unsurdur. 

Buradaki bilgilerle Dünya Dopingle Mücadele Kuralları arasında herhangi bir tutarsızlık olması 
durumunda, Dünya Dopingle Mücadele Kuralları geçerli olacaktır. Bu bilgiler her an değişebilir. 
Dopingle mücadele mevzuatının en güncel hali için daima bağlı olduğunuz Uluslararası Federasyon, 
Ulusal Dopingle Mücadele Kuruluşu ya da Ulusal Federasyonla iletişime geçiniz.               Mayıs 2010
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