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HAK MAHRUMIYETI CEZA SÜRESINCE GEÇERLI OLACAK DURUM  

KAPSAMINDA SPORCUNUN KAYITLI DOPİNG KONTROL HAVUZUNA  
ALINDIĞINA DAİR BİLDİRİM 

 
Sayın ......................................................................................................, 
Adres: 
 
 
Madde 10.12 ‘’Hak Mahrumiyeti Ceza Süresince Geçerli Olacak Durum’’ başvurunuz ile, Kayıtlı Doping  
Kontrol Havuzuna alınmış bulunmaktasınız.  
 
İçerdiği bilgilerin önemi nedeniyle lütfen bu yazıyı çok dikkatli okuyunuz.  
 
Bu yazı size; Dünya Dopingle Mücadele Kuralları ve Türkiye Dopingle Mücadele Talimatı uyarınca bundan 
sonraki süreçte müsabaka dışı Doping Kontrollerinin yapılması amacıyla Bulunabilirlik Bilgisini bildirmenizin 
gerekli olduğunu açıklamaktadır.  
 
Cezalı bulunduğunuz süre zarfında herhangi bir geçerli mazeret olmadan tekrarlayan bir şekilde, 
bulunabilirlik bilgilerinizi bildirmemeniz veya belirlediğiniz yerlerde bildirmiş olduğunuz zaman aralığında 
Doping Kontrolü için hazır bulunmamanız halinde Türkiye Dopingle Mücadele Talimatı uyarınca bu durum 
Dopingle Mücadele kural ihlali olarak değerlendirilecek ve ihlal derecesine göre spor müsabakalarına 
katılımdan men edilmeniz gibi yaptırımlara neden olacaktır. Bu nedenlerle bu yazıyı çok dikkatli ve büyük 
özen göstererek okumanız ve aşağıdaki koşullara uymanız gerekmektedir: 
 

1. ’Hak Mahrumiyeti Ceza Süresi Zarfında Müsabaka Dışı Doping Kontrolü için Sporcunun Bulunabilirlik 
Bildirimi 
 
Başvurunuzu yaptıktan sonra e-posta adresinize gönderilecek ADAMS kullanıcı adı ve şifresi ile ADAMS 
üzerinden Bulunabilirlik Bildirimlerinizi (Bulunabilirlik Zaman Aralığı, Konaklama Yeri, Düzenli Etkinlikler, 
Diğer) üçer aylık dönemler halinde (Üç Aylık Dönemler; Ocak-Şubat-Mart Dönemi, Nisan-Mayıs-Haziran 
Dönemi, Temmuz-Ağustos-Eylül Dönemi, Ekim-Kasım-Aralık Dönemi) güncellemeniz gerekmektedir. 
 
a. Bulunabilirlik Zaman Aralığı: ADAMS kullanıcı adı ve şifresinin tarafınıza gönderildiği günden başlamak 

üzere, Kayıtlı Doping Kontrol Havuzu’ndan çıkarıldığınıza dair bir bildirim alana kadar Bulunabilirlik 
Zaman Aralığınızı eksiksiz bir şekilde ADAMS’a girmeniz, bunun da,  girişini yapacağınız üç aylık döneme 
ilişkin olarak, bir önceki üç aylık dönemin son gününe kadar yapmanız gerekmektedir. Buna göre; hafta 
sonları da dahil olmak üzere her gün için, 06:00 - 23:00 saatleri arasında Doping Kontrolü için hazır 
bulunacağınız bir adres ve 60 dakikalık bir zaman aralığını belirtmeniz, bu süre zarfınca da doping 
kontrolü için hazırlıklı olmanız zorunludur., Ayrıca bildirdiğiniz bu adreslere ulaşım açısından varsa gerekli 
detayların da giriş sırasında yazılması, adres bağımsız bölümlerden oluşuyor ise buna ilişkin detaylı 
bilgilerin belirtilmiş olması, size kolay bir şekilde ulaşılması ve olası bir ihlal ile karşı karşıya kalmamanız 
açısından önemlidir. Yapmış olduğunuz bildirime ilişkin takviminizin değişmesi, bir başka deyişle 
bildirdiğiniz 60 dakikalık zaman aralığında ve/veya bildirdiğiniz adreste değişiklikler olması halinde, bu 
değişiklikleri ADAMS üzerinden güncellemeniz gerekmektedir. Aksi takdirde talimat hükümleri 
doğrultusunda cezalarla karşı karşıya kalmanız söz konusu olabilir. 
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b. Konaklama Yeri: ADAMS kullanıcı adı ve şifresinin tarafınıza gönderildiği günden başlamak üzere, üç 
aylık dönemin Konaklama Yerinize dair bilgilerini, bir önceki üç aylık dönemin sonuna kadar, hafta sonları 
da dahil haftanın tüm günleri olacak şekilde girişini yapınız. Konaklama Yeri olarak; gece 
konaklayacağınız ev, otel, misafirhane, kamp yeri vb. yerlerin tam adresini girmeniz gerekmektedir. 
Ayrıca bildirdiğiniz bu adreslere ulaşım açısından varsa gerekli detayların da giriş sırasında yazılması, 
adres bağımsız bölümlerden oluşuyor ise buna ilişkin detaylı bilgilerin belirtilmiş olması, size kolay bir 
şekilde ulaşılması ve olası bir ihlal ile karşı karşıya kalmamanız açısından önemlidir. Bildirdiğiniz bu 
yerlerde size hangi mekanlarda ve nasıl ulaşılabileceğine dair mümkün olduğunca detaylı açıklamayı 
yapınız. Konaklama Yerine ilişkin planlarınızda değişiklik olması halinde, başka bir deyişle belli bir gece 
için farklı bir yerde konaklayacaksanız, kalacağınız gecenin hemen öncesinde yeni adres güncellemesini 
yapmanız gerekmektedir. 

 
c. Düzenli Etkinlikler: ADAMS kullanıcı adı ve şifresinin tarafınıza gönderildiği günden başlamak üzere, 

üçer aylık dönemler halinde antrenman yapacağınız yerin veya yapacağınız iş, eğitim faaliyetleri gibi diğer 
etkinliklerin yapılacağı okul, üniversite, işyeri, spor/antrenman sahası, spor salonu, havuz gibi yerlerin 
isim ve adreslerini bildiriniz. Bildirdiğiniz bu yerlerde size hangi mekanlarda, hangi saat aralığında ve nasıl 
ulaşılabileceğine dair mümkün olduğunca detaylı açıklamayı yapınız. Belirlediğiniz etkinliklerinizin 
programında değişiklik olması halinde, (örneğin sabah çalışmayı bırakıp öğleden sonra yapmaya 
başlarsanız veya Pazartesi ve Salı günleri spor salonunda yaptığınız antrenmanı Salı – Cuma günleri ile 
değiştirirseniz) yaptığınız değişiklikleri ADAMS üzerinden derhal güncelleyiniz.  
 

d. Müsabakalar: ADAMS kullanıcı adı ve şifresinin tarafınıza gönderildiği günden başlamak üzere, üçer aylık 
dönemler halinde ADAMS üzerinden müsabakalara katılacağınız tarih, saat ve yer bildirimini içeren 
programınızı bildiriniz. Bu programda herhangi bir değişiklik olması durumunda bu değişiklikleri ADAMS 
üzerinden güncelleyiniz. 

 
e. Seyahatler: ADAMS kullanıcı adı ve şifresinin tarafınıza gönderildiği günden başlamak üzere, üçer aylık 

dönemler halinde ADAMS üzerinden varsa seyahatlerinizin tarih, saat ve varış yerini içeren programınızı 
bildiriniz. Bu programda herhangi bir değişiklik olması durumunda bu değişiklikleri ADAMS üzerinden 
güncelleyiniz 

 
Önemli Not: ADAMS kullanıcı profilinizin altında belirtmiş olduğunuz mevcut Bulunabilirlik 
Bilgilerinizde değişiklik yapmanız gerektiğinde bunu Bulunabilirlik Zaman Aralığından  en az 24 saat 
önce ADAMS üzerinden güncellemeye özen gösteriniz. 24 saatten daha az süre kala yapmış 
olduğunuz değişiklikler şüpheli davranış olarak kabul edilecektir. 

 
 

Bulunabilirlik Bildirimi Girişi Nasıl Yapılır? 
Bulunabilirlik Bildiriminin girişi için WADA’nın online yönetim sistemi olan ADAMS’ı (Dopingle Mücadele 
Yönetim ve Denetim Sistemi) kullanmanız gerekmektedir. ADAMS sizin kolay, güvenli ve uygun şekilde 
doğrudan ve tam olarak Bulunabilirlik Bildirimini iletmenizi sağlayan internet tabanlı bir uygulamadır.  
 
Henüz ADAMS’a giriş şifreniz yoksa Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu ile adams@tdmk.org.tr e-
posta adresi ve/veya +90 312 428 08 07 nolu telefon aracılığı ile iletişime geçerek şifrenizi alabilirsiniz. 
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2. Bulunabilirlik Bildiriminin Güncellenmesi 
Bulunabilirlik Bildirimini gireceğiniz üç aylık döneme ilişkin birtakım bilgilerinizin detaylarının henüz 
kesinleşmemiş olması halinde; öncelikle bilgilerin genel hatlarının girişini yapınız. Sonrasında ayrıntılar 
ve/veya detayların kesinleşmesiyle birlikte gecikmeden kayıtlarınızı güncelleyiniz. 
 
İlk bilgi girişlerinizi yaptıktan sonra geçerli olan bilgilerinizin değişmesi halinde doğrudan ADAMS’ı 
kullanarak bulunabilirlik bildiriminizi güncellemeniz gerekmektedir. Ancak önemli olan, girilen 
Bulunabilirlik Bildiriminin her zaman doğru olmasıdır. 
 
Eğer ADAMS’a erişmekle ilgili uzun süreli sorun yaşarsanız, Bulunabilirlik Bildiriminin güncellemesini 
istisnai olarak adams@tdmk.org.tr e-posta adresine ya da 0 312 428 08 36 nolu faksa imzalı belge 
göndererek bildirebilirsiniz. Böyle bir durumda yapmış olduğunuz bildirimlerinizin her türlü güvenlik 
sorumluluğu şahsınıza ait olacaktır. 
 

3. Gizlilik 
ADAMS sistemini kullanarak girişini yaptığınız tüm Bulunabilirlik Bildirimlerinizin gizliliği mevzuat dahilinde 
korunacak ve bu bildirimleriniz sadece müsabaka dışı Doping Kontrollerinin planlanmasında kullanılacaktır. 
Bu Bilgiler Dünya Dopingle Mücadele Kuralları çerçevesinde başka bir dopingle mücadele kuruluşu 
tarafından da kullanılabilir. Dopingle mücadele yetkilileri Bulunabilirlik Bildirimine ilişkin bilgileri kullanarak 
Dünya Dopingle Mücadele Kuralları kapsamında Müsabaka Dışı herhangi bir zamanda sizi Doping 
Kontrolüne tabi tutabileceklerdir.   
 

4. Bulunabilirlik Bildirimine Uyulmadığında Karşılaşabileceğiniz Yaptırım 
Bulunabilirlik Bildirimlerinizi yukarıda detaylı şekilde açıklanmış olan aralıklarda ve belirtilen sürelere uygun 
şekilde girmemeniz halinde hakkınızda Türkiye Dopingle Mücadele Talimatında yer alan yaptırımlar 
uygulanacaktır.  
 
Dopingle Mücadele mevzuatı uyarınca, herhangi bir geçerli mazeret olmadan bu bilgileri bildirmemeniz 
Bildirim Kusuru olarak değerlendirilecektir. 
 
Bulunabilirlik Bildirimini doğru bir şekilde bildirmeniz ve planlarınızda herhangi bir değişiklik olduğunda bu 
bilgileri de en kısa zamanda güncellemeniz ve girmiş olduğunuz güncel bilgilere göre Dopingle Mücadele 
Kuruluşlarının Müsabaka Dışı Doping Kontrolünüzü yapmak istediğinde sizi bulabilmesi çok önemlidir. 
Geçerli bir mazeretiniz olmadan 60 dakikalık Bulunabilirlik Zaman Aralığınız için girişini yapmış olduğunuz 
yerde olmamanız halinde, dopingle mücadele kuralları uyarınca o Doping Kontrolünü kaçırmış 
sayılacaksınız. 
 
12 aylık dönemde toplamda 3 kez Bildirim Kusuru yaparsanız ve/veya Doping Kontrolünü kaçırırsanız, 
Dopingle Mücadele Kurallarını ihlal etmiş olursunuz ve birinci ihlalde 12 ila 24 ay, ikinci ihlalde ise daha fazla 
süreli hak mahrumiyeti cezası almanız söz konusu olabilir. 
 

5. Kişisel Sorumluluk 
Eğer isterseniz takım antrenörünüzün ya da kulüp temsilcinizin ya da menajerinizin gerekli durumlarda size 
yardımcı olmaları mümkündür. Ancak Dopingle Mücadele Kurallarına göre işlemlerde oluşabilecek her türlü 
hatada sorumluluk size ait olacaktır. Bu yazıda geçen kuralların ihlal edilmesi halinde yargı mercileri kişisel 
sorumluluğunuz doğrultusunda karar verecek olup üçüncü şahıslara yönelteceğiniz suçlamaları dikkate 
almayacaktır. 
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Yazımızda anlatılan bilgilere ilişkin anlamadığınız konuların ve/veya sormak istediğiniz soruların olması 
halinde mesai saatleri içerisinde adams@tdmk.org.tr e-posta adresi ve/veya +90 312 428 08 07 telefon 
numarası aracılığıyla Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu yetkilileri ile iletişime geçebilirsiniz. 
 
İki kopya olarak gönderilen yazımızdan teslim aldığınıza dair ibareyi ve tarih yazdığınız ve imzaladığınız bir 
aslını yazıyı aldığınız tarihten itibaren en geç 5 iş günü içerisinde Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu, 
Şehit Ersan Caddesi No:24/2 06680 Çankaya/ANKARA adresine geri gönderiniz. Belgeyi göndermemeniz 
halinde hak mahrumiyeti sürenize ilişkin süreçler başlamayacaktır. 
 
 
Saygılarımla, 
 
 
Prof. Dr. Rüştü Güner 
Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu 
Genel Koordinatörü 
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SPORCU BİLGİLERİ (Lütfen bütün alanları eksiksiz bir biçimde doldurunuz.) 
 

Adı 

 

Soyadı 

 

Doğum Tarihi 

 

Takım/Kulüp TC Kimlik No: Cinsiyet 

Spor Dalı Branş/Siklet 

Ulusal Spor Federasyonu 

 

Uluslararası Spor Federasyonu 

 

Uyruğu 

Şu Anki Adresi 

 

 

 Posta Kodu  

Şehir 

E-posta Adresi  

 

 Ülke 

Cep Telefonu (Ülke Kodu/Numara)   : 

Telefon (Ülke Kodu/Numara)            : 

 Faks 

 

Şu Anki Antrenörünün Adı ve Soyadı:             

Bir Önceki Antrenörünün Adı ve Soyadı:    
 
Dört (4) sayfadan oluşan bu Bildirimi imzalarken: 
 

• Kayıtlı Doping Kontrol Havuzuna alındığımı anladım.  
• Bu bildirimi okuduğumu ve benden istenen bilgileri ileteceğimi kabul ediyorum.  
• Tekrarlayan ve doğru olmayan bir şekilde Bulunabilirlik Bildirimi girişlerimi yapmamamın ya da 

bildirdiğim yerde bulunmamanın Dopingle Mücadele Kural ihlali oluşturduğunu anladım. 
• Dopingle Mücadeleye ilişkin Ulusal ve Uluslararası tüm mevzuatın şahsıma uygulanacağını peşinen 

kabul ve taahhüt ediyorum. 
• Yukarıda vermiş olduğum iletişim bilgilerimin tüm süreçlerde tarafıma yapılacak tebligatlarda tek 

geçerli adres olduğunu, posta adresi veya e-posta adresine yapılacak bildirimlerin her halükarda geçerli 
olduğunu, iletişim adreslerimde değişiklik olması halinde derhal bu durumu Türkiye Dopingle Mücadele 
Komisyonuna yazılı olarak bildireceğimi,  bildirmemem sebebiyle oluşacak tebligat olumsuzluklarından 
şahsımın sorumlu olduğunu, Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonuna yukarıda belirtmiş olduğum cep 
telefonuma SMS gönderme izni verdiğimi peşinen kabul ve taahhüt ederim. 

 
 
Tarih  :____/____/________ 
 
 
İsim ve Soyadı :__________________________________________ 
 
 
İmza   


