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TÜRKİYE DOPİNGLE MÜCADELE KOMİSYONU’na; 

Ben ___________________________, Türkiye _____________________________ Federasyonu’na 
kayıtlı lisanslı sporcuyum. Hakkımda uygulanan hak mahrumiyeti sürecinin sona ermesini takiben 
spora geri dönmek istiyorum.  

Bu amaçla Türkiye Dopingle Mücadele Talimatı’nın ‘’Hak Mahrumiyeti Ceza Süresince Geçerli Olacak 
Durum’’ başlıklı 10.12 maddesi kapsamında, hak mahrumiyeti cezası süresince Doping Kontrolüne tabi 
olmaya devam edeceğimi biliyor ve sürecimin başlamasını talep ediyorum. 

Buna göre; 

1- Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu tarafından bana verilecek olan ADAMS kullanıcı adı 
ve şifresi ile ADAMS’a 3 aylık dönemler halinde Bulunabilirlik Bildirimi bilgilerini eksiksiz bir 
biçimde (Açık adres, 60 Dakikalık Bulunabilirlik Zaman Aralığı ve İletişim bilgileri) 
yükleyeceğim,  

2- Türkiye Dopingle Mücadele Talimatı 10.12 maddesi kapsamında tedbirim/ceza tarihim 
başladıktan itibaren benden farklı zamanlarda tüm masrafları tarafıma ait en az 2 (iki) adet 
Doping Kontrol örneği alınacağını, 

3- Alınacak her Doping Kontrol örneğine ilişkin ücret bedeli 450 (Dörtyüzelli) Avro örnek 
alımından önce Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin  GARANTİ BANKASI ATAKÖY ŞUBESİ 
TR25 0006 2000 3460 0009 0862 77 IBAN numaralı hesabına yatıracağım,  

4- Benden bu kapsamda alınan tüm Doping Kontrol örnekleri için ödemem gereken toplam 
ücreti ödemediğim takdirde, Doping Kontrol örneğimin alınmayacağını, Yeniden Hak 
Kazanımı sürecimin tamamlanmayacağını ve Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu 
tarafından sürecimin tamamlandığı tarafıma ve bağlı bulunduğum federasyona 
bildirilmeden, Hak Mahrumiyeti Ceza sürem bitmiş olsa dahi hiçbir ulusal ya da uluslararası 
müsabakaya/yarışmaya katılamayacağımı, ücreti ödemememden dolayı oluşabilecek hak 
kayıplarından Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun hiçbir sorumluluğu 
bulunmadığını, 

5- Ayrıca aşağıda belirtmiş olduğum tüm bilgilerin tarafıma ait olduğunu ve bunlara yapılacak 
bildirimin tarafıma yapılmış sayılacağını ve cep telefonuma Türkiye Dopingle Mücadele 
Komisyonu tarafından her türlü SMS gönderilmesine onayım bulunduğunu 

Peşinen kabul ve taahhüt ediyor, tüm bu bilgilerin Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu tarafından 
tarafıma detaylı bir şekilde izah edildiğini onaylıyorum. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 

SPORCUNUN;        İmzası 

Adı-Soyadı  : 

e-posta adresi : 

Telefon No  : 

Ev Adresi  : 


