
ADAMS	BULUNABİLİRLİK	BİLDİRİMİ	(WHEREABOUTS)		

	

Kayıtlı	 Doping	 Kontrol	 Havuzuna	 ya	 da	 Ulusal	 Doping	 Kontrol	 Havuzuna	 dahil	 edilen	 tüm	 sporcular,	 bulunabilirlik	
bildirimlerini	 ADAMS	 üzerinden	 yapmak	 zorundadırlar.	 Bulunabilirlik	 bildirimi	 bilgilerinizi	 ADAMS’a	 3’er	 aylık	 (çeyrek)	
dönemler	halinde	girmeniz	gerekmektedir.	Bir	yıl	4	Çeyrek	Dönemden	(3	Aylık	Dönemden)	ve	bu	dönemler	de;	1.	Çeyrek	
(Ocak-Şubat-Mart),	 2.	 Çeyrek	 (Nisan-Mayıs-Haziran),	 3.	 Çeyrek	 (Temmuz-Ağustos-Eylül),	 4.	 Çeyrek	 (Ekim-Kasım-Aralık)	
dönemlerinden	 oluşmaktadır.	 Beyan	 edilecek	 Çeyrek	 Dönemin	 bulunabilirlik	 bildirimlerini	 (3	 ayın	 tamamını),	 bir	 önceki	
çeyrek	 dönemin	 bitimine	 10	 gün	 kala	 girmiş	 olmanız	 gerekmektedir	 (Örneğin:	 Nisan-Mayıs-Haziran	 çeyrek	 dönemi	 yer	
bildirimi	bilgilerini	20	Mart	tarihine	kadar	girmiş	olmanız	gerekmektedir).		

	

Not:	60	dakikalık	bulunabilirlik	zamanı	girişi	sadece	Kayıtlı	Doping	Kontrol	Havuzunda	bulunan	sporcular	için	zorunludur.	
Ancak	Türkiye	Dopingle	Mücadele	Komisyonu	sizden	60	dk.’lık	bulunabilirlik	zaman	aralığınızı	girmenizi	 istediği	çeyrek	
dönemlerde	bunu	yerine	getirmeniz	gerekmektedir.	

Türkiye	Dopingle	Mücadele	Komisyonu	tarafından	size	e-posta	olarak	gönderilen	kullanıcı	adı	ve	şifre	ile	ADAMS	profilinize	
giriş	yapabilirsiniz.	Lütfen	oluşturduğunuz	şifreyi	özenle	saklayınız.	

	

	

	

	

	



	

GİRİŞ	SAYFASI	

ADAMS’a	Giriş	Link’i:	https://adams.wada-ama.org	

Belirtilen	adrese	girdikten	sonra	karşınıza	çıkacak	olan	ilk	ekran	aşağıdaki	gibi	olacaktır.	

	

Lütfen	size	verilen	kullanıcı	adını	“Kullanıcı	Adı	-User	Name”	kısmına,	şifreyi	de	“Şifre-Password”	kısmına	giriniz.	



Kullanıcı	adı	ve	şifreyi	doğru	bir	biçimde	girdikten	sonra,	sistem	sizden	yeni	bir	şifre	oluşturmanızı	isteyecektir	(eğer	ilk	kez	
şifre	 oluşturuyorsanız).	 “Mevcut	 Şifre-Current	 Password”	 kısmına	 size	 tarafımızdan	 verilen	 şifreyi,	 “Yeni	 Şifre-New	
Password”	 ve	 “Yeni	 Şifre	 Tekrarı-Repeat	 New	 Password”	 kısımlarına	 ise	 oluşturmak	 istediğiniz	 şifreyi	 girmelisiniz.	
Oluşturduğunuz	şifreyi	özenle	saklayınız.	

NOT:	Oluşturduğunuz	şifreyi	ve	güvenlik	soru/cevaplarını	kaybettiğiniz/unuttuğunuz	durumlarda	TDMK	ile	sistemde	kayıtlı	
olan	e-posta	adresi	aracılığıyla	adams@tdmk.org.tr	adresi	üzerinden	iletişime	geçerek	yeni	şifrenizi	alabilirsiniz.	

	



Sistem	sizden	3	ayrı	 güvenlik	 sorusu	 seçmenizi	 ve	bu	 sorulara	3	ayrı	 cevap	vermenizi	 isteyecektir.	Adımları	 takip	ederek	
oluşturduğunuz	soru	ve	cevapları	özenle	saklayınız.	

	

	

	

	



BULUNABİLİRLİK	BİLDİRİMLERİ	GİRİŞİ	

Kullanıcı	profiliniz	açıldıktan	sonra,	sistem	sizden	birkaç	eksik	olan	bilgi	girişinizi	isteyebilir.	Bu	bilgileri	doldurduktan	sonra	
karşınızda,	aşağıdaki	resimdeki	gibi	bir	ekran	olacaktır.	

Kırmızı	daire	içine	alınmış	olan	“Bulunabilirlik	bildirimleri-Whereabouts”	sekmesine	tıklayınız.	

	



“Bulunabilirlik	bildirimleri-Whereabouts”	sekmesine	tıkladıktan	sonra	bulunabilirlik	bildirimi	takvim	çizelgesi	açılmaz	ise	ve	
internet	tarayıcınızın	adres	çubuğunun	sağ	kısmında	“pop-up	engellendi”	gibi	bir	yazı	veya	“X”	işareti	görüyorsanız	işarete	
tıklayınız.	

	

	

Açılan	 seçenek	penceresinde,	 “adams.wada-ama.org	 sitesindeki	pop-up’lara	her	 zaman	 izin	 ver.”	 seçeneğini	 tıklayınız	 ve	
ardından	“Bulunabilirlik	bildirimleri-Whereabouts”	sekmesine	tekrar	tıkladığınızda,	bulunabilirlik	bildirimi	takvim	çizelgeniz	
açılacaktır.	

	



Bulunabilirlik	 Bildirimlerinizi	 girmeye	 başlamadan	 önce,	 takvim	 çizelgesinin	 üst	 kısmında	 “Adres	 Defteri-Address	 Book”	
sekmesine	ve	ardından	açılan	sayfada	sağ	üst	köşede	bulunan	“Yeni-New”	sekmesine	tıklayınız.	

	

	

”Yeni-New”	sekmesine	tıkladıktan	sonra	karşınıza	soldaki	resimde	bulunan	“Yeni	Adres-NEW	ADDRESS”	sekmesi	çıkacaktır.	
“Başlık-Label”	yazan	kısıma	adres	başlığınızı	yazınız.	(Örn:	Ev,	Okul,	Spor	Salonu	vb.)	



“Adres	Satırı	1-Address	Line	1”	ve	“Adres	Satırı	2-Address	Line	2”	kısmına	açık	adresinizi	yazmanız	gerekmektedir.	

“Şehir-City”	kısmına	bulunduğunuz	şehrin	adını	yazınız.	

“Ülke-Country”	seçeneğinden	bulunduğunuz	ülkeyi	ve	“Şehir/Bölge-Region”	seçeneğinden	ise	bulunduğunuz	şehri	seçiniz.	

Eğer	verdiğiniz	adres	bulunması	zor	bir	adres	 ise	adres	tarifinizi	kolaylaştıracak	bilgileri	paylaşmalısınız	ve	bu	bilgileri	“Ek	
Bilgiler-Additional	Information”	yazan	yerin	altındaki	kutuya	yazabilirsiniz.	

Gerekli	bütün	bilgileri	yazdıktan	sonra,	yeşil	kutu	içerisindeki	“Kaydet-Save”	tuşuna	basarak	bilgilerinizi	kaydediniz.	

Ardından	açık	olan	penceredeki	“Bulunabilirlik-Whereabouts”	sekmesine	tıklayarak	Bulunabilirlik	Takvim	Çizelgesini	açınız.	
Çizelge	 açıldıktan	 sonra	 3	 aylık	 dönemde	 bulunan	 her	 günü	 eksiksiz	 bir	 biçimde,	 Konaklama	 ve	 Antrenman	 için	 açık	
adreslerinizi	 ve	60	dakikalık	bulunabilirlik	 zamanınızı	girerek	doldurunuz	 (Kayıtlı	Doping	Kontrol	Havuzunda	değilseniz	60	
dakikalık	zaman	aralığını	girmek	zorunda	değilsiniz).	Çeyrek	dönemin	başından	sonuna	kadar	her	gün	eksiksiz	bir	biçimde	
doldurulmalıdır.	Bulunabilirlik	bildirimlerinizi	nasıl	dolduracağınız	aşağıdaki	resimle	birlikte	anlatılmaktadır.	



	

	

Takvim	çizelgesinde	henüz	giriş	yapılmamış	olan	tarihlerden	birini	seçtiğinizde	“Yeni	Giriş-New	Entry”	kutucuğu	çıkacaktır.	
Bu	 kutucuğun	 “Adres-Address”	 kısmında	 “Adres	 Defteri-Address	 Book”	 sekmesindeki	 kayıtlı	 adreslerinizden	 birini	
seçeceksiniz,	“Kategori-Category”	kısmında	size	en	uygun	olanı	seçerek	ardından	seçtiğiniz	adreste	bulunacağınız	başlangıç	
tarihini	(Başlangıç	Tarihi-Start	Date)	seçmelisiniz.	Örneğin;	Gecelik	konaklama	(Overnight	Accommodation),	Düzenli	aktivite	
(Regular	Activity),	Yarışma	(Competition),	Seyahat	(Travel)	ve/veya	Diğer	(Other)	seçeneklerinden	yazacağınız	bilgilere	en	
uygun	olan	seçeneği	giriş	yapacağınız	tarihler	için	seçmelisiniz.	



“Yineleme-Recurrence”	kısmında	bulunabilirliğinizi	hangi	döngüde	(günlük,	haftalık,	belirli	tarihler	veya	tüm	çeyrek)	girmek	
istediğinizi	 seçmelisiniz.	 Örneğin;	 Günlük	 (Daily),	 Haftalık	 (Weekly),	 Özel	 (Specific)	 ya	 da	 3	 aylık	 dönemin	 sonuna	 kadar	
(Entire	Quarter).	Bu	seçeneklerden	herhangi	birisini	seçtikten	sonra,	bu	adreste	bulunacağınız	son	tarihi,	yani	bitiş	tarihini	
(Bitiş	 Tarihi-End	 Date)	 kutucukta	 işaretlemelisiniz.	 Eğer	 “Haftalık-Weekly”	 seçeneğini	 seçerseniz,	 ekranda	 günlerin	 baş	
harflerini	 belirten	 küçük	 kutucuklar	 belirir.	 60	Dakikalık	 Bulunabilirlik	 Zamanınızın	 ve	 diğer	 bilgilerinizin	 seçili	 tarihler	 ile	
ilişkilendirilebilmesi	için	kutucukları	işaretlemelisiniz.	

	

“60	 dakikalık	 zaman	 aralığı-60	 min.	 time	 slot”	 kısmında	 küçük	 kutucuğu	 onayladıktan	 sonra,	 60	 dakikalık	 bulunabilirlik	
zamanınızı	girmelisiniz.	Siz	başlangıç	saatinizi	girdikten	sonra,	60	dakikalık	zaman	aralığının	bitişini	sistem	otomatik	olarak	
tayin	edecektir	(Örneğin:	Siz	60	dakikalık	zaman	aralığınızı	07:00	olarak	girdiğinizde	sistem	otomatik	olarak	bitiş	zamanını	
08:00	 olarak	 atayacaktır).	 Bütün	 bilgilerinizi	 doğru	 girdiğinizden	 emin	 olduktan	 sonra	 yeşil	 kutucuk	 içerisinde	 bulunan	
‘’Kaydet’’	(Save)	butonunu	tıklayınız.	Kaydettikten	sonra	girmiş	olduğunuz	bilgiler	takvim	çizelgenizde	görünecektir.	

Takvimde	 yer	 alan	 her	 bir	 gün	 için,	 konaklama	 yerlerinizi	 (overnight	 accommodation),	 antrenman	 yerlerinizi	 (regular	
activity),	yarışma	yerlerinizi	(competition),	diğer	bilgilerinizi	(tatil,	okul,	iş	vb.	için	diğer-other),	seyahat	(travel)	bilgilerinizi	
eksiksiz	olarak	ADAMS’a	yüklemelisiniz.		

NOT:	 Herhangi	 bir	 bulunabilirlik	 bildirimi	 değişikliği	 yapacağınız	 zaman,	 değişikliği	 fiilen	 yapacağınız	 tarihin	 24	 saat	
öncesinde	bulunabilirlik	güncellemenizi	ADAMS	kullanıcı	profiliniz	üzerinden	yapmanız	zorunludur.		

	



	

Tüm	bilgi	girişlerinin	yer	aldığı	örnek	bir	Bulunabilirlik	Takvim	Çizelgesi		

	

	

	

	



GÖNDER	(SUBMIT)	BUTONU	

3	 Aylık	 Dönemin	 her	 günü	 için	 bilgilerinizi	 girdikten	 sonra	 takvim	 çizelgesinin	 sol	 üst	 kısmında	 “Gönder-Submit”	 yazan	
butona	 tıklayarak	 girişlerinizi	 onaylamanız	 gerekmektedir.	 “Gönder-Submit”	 butonu	 ile	 girişlerinizi	 onaylamadığınız	
taktirde,	 girmiş	 olduğunuz	 bulunabilirlik	 bildirimleri	 Türkiye	 Dopingle	 Mücadele	 Komisyonu	 tarafından	
görüntülenemeyecek	ve	bulunabilirlik	bildirimi	ihlali	yapmanıza	neden	olacaktır.	

Bilgilerinizi	 girdikten	 sonra,	 takvim	 çizelgeniz	 aşağıdaki	 resimdeki	 gibi	 olmalıdır.	 Aşağıdaki	 resimde	 “Gönder-Submit”	
butonu	da	kırmızı	halka	içerisinde	gösterilmiştir.	

		
	



Submit	butonunu	onayladıktan	sonra,	takvim	çizelgenizin	solunda	“Gönder-Submit”	yazan	yerde	yeşil	harf	karakterleri	 ile	
“Gönderildi-Submitted”	yazacaktır.	

	

NOT:	 Gönder/Submit	 butonuna	 tıkladıktan	 sonra,	 takvim	 çizelgesinde	 müsabaka	 tarihlerini	 (Competitions)	 ve	
antrenman	 yerlerinizi	 (Regular	 Activity)	 belirtmemişseniz	 sistem	 sizi	 bu	 konuda	 uyarır	 ve	 bu	 bilgileri	 belirtmeme	
sebebinizi	 sorar.	 Eğer	 mevcut	 dönemde	 katılacağınız	 bir	 yarışma	 ve/veya	 antrenmanınız	 yok	 ise	 çıkan	 uyarı	
penceresinde	 uyarının	 altında	 bulunan	 küçük	 onay	 kutusuna	 tıkladıktan	 sonra,	 gerekçenizi	 yazarak	 girişlerinizi	
tamamlayabilirsiniz.	

Yardım	için,	adams@tdmk.org.tr	adresine	mail	atabilir	ve	0	312	428	08	07	numaralı	telefon	ile	Türkiye	Dopingle	Mücadele	
Komisyonu’na	ulaşabilirsiniz.	


