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SPORCULAR İÇİN
COVID-19 DOPİNG
KONTROL KILAVUZU

DEĞİŞİKLİKLERİN ÖZETİ

Dop�ng kontrolünüz �ç�n, COVID-19
hastalık șüphes� bulunmayan ve
koruyucu önlemler konusunda
eğ�t�m almıș dop�ng kontrol
personel� görevlend�r�lecekt�r. 

Dop�ng kontrol görevl�s�,
kullanılacak tuvalet, temas ed�lecek
yüzeyler ve kullanılacak
malzemeler�n heps�n�n s�zden önce
dezenfekte ed�lmes�n�
sağlayacaktır.

Alınan koruyucu önlemler
kapsamında, dop�ng kontrol
�șlem�n�z seyyar b�r karavanda
gerçekleșt�r�leb�l�r.

Dop�ng kontrolü süres�nce,
yanınızdak� k�ș� veya k�ș�lerle f�z�ksel
mesafen�z� korumanız, aranızda en
az �k� metre mesafe bırakmaya
d�kkat etmen�z gerek�r. F�z�ksel
temas kurmaktan kaçının.

Dop�ng kontrolü süres�nce, dop�ng
kontrol görevl�s� s�z� ve kend�s�n�
korumak �ç�n sürekl� olarak koruyucu
malzeme kullanacaktır. S�z�n de
dop�ng kontrolü sonlanıp görevl�den
ayrılana kadar tıbb� maske ve
eld�ven�n�z� çıkarmamamız gerek�r.

Dop�ng kontrolü bașlamadan önce,
dop�ng kontrol görevl�s� s�ze, COVID-19
hastalığı șüphe durumunuz �le �lg�l� bazı
sorular soracaktır. Bu sorulara kes�nl�kle
doğru ve kanıtlanab�l�r yanıtlar
vermel�s�n�z. Aks� takd�rde, yanlıș b�lg�
verd�ğ�n�z gerekçes�yle ceza alab�l�rs�n�z.

Dop�ng kontrolü süres�nce, eller�n�z�
normalden daha fazla yıkamanız ve el
dezenfektanı kullanmanız gerekeb�l�r.
Bu süreçte el�n�z�n tem�zl�ğ�ne önem
vermel�s�n�z. 

Dop�ng kontrol �stasyonuna g�rmeden
önce, sırasıyla; eller�n�z� su ve sabunla
yıkayın ve/veya el dezenfektanıyla
ovalayın, yen� b�r maske takın ve
kullanılmamıș b�r eld�ven takın.

Form doldurmak ve �mzalamak �ç�n
yanınızda kend� kalem�n�z yoksa görevl�
s�ze ambalajında ve daha önce
kullanılmamıș  b�r kalem verecekt�r.

Ne yapacağınızı b�lememekten end�șe
etmey�n, uzman dop�ng kontrol personel�
tüm süreç boyunca s�z� yönlend�recek,
tüm sorularınızı yanıtlayacaktır. Soru
sormaktan çek�nmey�n.

Alınan önlemler kapsamında, dop�ng
kontrolü normalden b�raz daha uzun
süreb�l�r. Lütfen sabırlı olun.

Dop�ng kontrol
sürec�ndek�

�ş b�rl�ğ�n�z �ç�n
teşekkür eder�z!

en az 
2 metre



Genel Bilgi

COVID-19 salgını sürec�nde dop�ng kontroller�, T.C. Sağlık Bakanlığı

tarafından alınması öner�len tüm önlemlere uyumlu olarak, etk�n b�r

planlamayla yürütülmeye devam etmekted�r.  Türk�ye Dop�ngle Mücadele

Kom�syonu hem güncel duruma hem de ulusal ve uluslararası standartlara

uygun olarak dop�ng kontrol faal�yetler�n�n etk�n b�ç�mde sürdürülmes�nden

sorumludur. Dop�ng kontrolü süreçler�nde, tüm dop�ng kontrol personel� ve

sporcuların sağlığının  korunması öncel�kl�d�r; bunun �ç�n pek çok önlem

alınmıştır. 

Bu kılavuzda, COVID-19 salgını  devam ederken  gerçekleşt�r�lecek dop�ng

kontroller�nde �zlenecek yol ve ek sorumluluklarınız  açıklanmıştır. B�r

sporcu olarak, hem s�z�n, a�len�z�n ve arkadaşlarınızın hem de dop�ng

kontrol personel�n�n sağlığının korunması �ç�n, öncel�kle bu rehber�

okuduğunuzdan ve anladığınızdan em�n olmalısınız.
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S�z dop�ng kontrolüne alınmadan önce:

Dop�ng kontrol personel�, dop�ng kontrolünüzde

kullanılab�lecek yeterl� m�ktardak� koruyucu malzemey�

dop�ng kontrol �stasyonunda hazır bulundurur.

Dop�ng kontrol �stasyonunun tuvalet� tem�zlen�r ve T.C. Sağlık

Bakanlığının ortak alanlar �ç�n önerd�ğ�

şek�lde dezenfekte ed�l�r.

Kullanılacak tüm yüzeyler (örneğ�n; masa ve sandalye g�b�)

dezenfekte ed�l�r, tek kullanımlık örtüler ser�l�r.

S�ze terc�h �ç�n sunulacak �drar k�tler� ve �drar toplama kapları

dezenfekte ed�lerek, masaya yerleşt�r�l�r.

Doping Kontrol Görevi Öncesi Hazırlık

Kullanılacak 
tüm malzeme ve
alanlar önceden

dezenfekte edilir.
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Doping Kontrolü ve Alınan Önlemler

Dop�ng kontrol personel�, dop�ng kontrolünüzün önces�nde ve
dop�ng kontrolünüz sırasında öncel�kle s�z� ve
kend�s�n� korumak �ç�n özen gösterecekt�r.

Dop�ng kontrol personel�n�n yönlend�rmeler�ne kulak
ver�n.  Kend�n�z� korumanız �ç�n neler yapmanız
gerekt�ğ�n� kend�s� s�ze her adımda açıklayacaktır.

Eğer kullanacağınız yen� veya tem�z b�r maske ya da
eld�ven�n�z yoksa dop�ng kontrol personel�nden talep
edeb�l�rs�n�z. Kend�s� s�ze ver�lmek üzere, ambalajı açılmamış
malzemeler bulunduracaktır.

Dop�ng kontrolünüz eks�ks�z hazırlanmış seyyar dop�ng
kontrol �stasyonunda, ev�n�n�zde veya konakladığınız yerde ya
da müsabaka alanında gerçekleşt�r�leb�l�r.

Salgın devam ederken dop�ng kontrol süreçler�nde temel
değ�ş�kl�k yapılmamıştır; y�ne her zaman ve her yerde dop�ng
kontrolüne tab� tutulab�leceğ�n�z� unutmayın.

Dop�ng kontrol görevl�s�, s�ze, �zlenecek yolları anlatan
b�r kılavuz verecek ve okumanızı �steyecekt�r. Burada, dop�ng
kontrol sürec�nde �zlenecek �şlemler, ek sorumluluklarınız ve
d�kkat etmen�z gereken noktalar bel�rt�lmekted�r.

Doping kontrol
personelinin

yönlendirmelerine
kulak verin.
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Dop�ng kontrol sürec� başlatılmadan

önce kullanılacak alanlar ve malzeme

dezenfekte ed�lm�ş olacaktır.

Dop�ng kontrolü başlamadan önce, dop�ng kontrol

görevl�s� s�ze, s�z�n ve yakınlarınızın hastalık şüphe

durumu ve yakın zamandak� seyahatler�n�ze �l�şk�n bazı

sorular soracak ve yanıtlarınızı kaydedecekt�r.

Dop�ng kontrol �stasyonuna g�rmeden önce,

eller�n�z� su ve sabunla yıkamanız veya

dezenfektanla ovmanız, ardından s�ze ver�len yen�

b�r tek kullanımlık maskey� ve tek kullanımlık

eld�venler� takmanız gerek�r.

Koruyucu masken�z ve eld�venler�n�z�, dop�ng kontrol

�stasyonu dışına çıktıktan sonra çıkarıp, �stasyon

dışındak� atık kutusuna atmalısınız.

Doping Kontrol İstasyonu

Dop�ng kontrol personel�n�n de yen� b�r maske ve eld�ven

taktığından em�n olun. Şüphen�z olursa, bunu

hatırlatmaktan çek�nmey�n.
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COVID-19 hastalık şüphes� taşıdığınızı bel�rtt�ğ�n�z takd�rde, bu

b�lg�y� mutlaka yazılı olarak doğrulamanız �stenecekt�r. Eğer,

tıbb� olarak kanıtlanab�lecek b�r şüphe durumunuz varsa

dop�ng kontrol görevl�s�n�n korunması amacıyla dop�ng

kontrol �şlem� bu noktada sonlandırılab�l�r.



Dop�ng kontrol görevl�s�, yanıtınız ve açıklamalarınızı Türk�ye

Dop�ngle Mücadele Kom�syonuna �let�lecekt�r. Bu

durumun, örnek vermey� reddetme olarak değerlend�r�lmemes�

ve ceza almamanız �ç�n verd�ğ�n�z b�lg�ler�n doğru ve tıbb�

raporlarla kanıtlanab�l�r olması gerek�r.

COVID-19 �ç�n kanıtlanab�l�r b�r şüphe durumunuz yoksa dop�ng

kontrol �şlem� devam edecekt�r. Hazır olduğunuzda, dop�ng

kontrol personel�yle b�rl�kte, örnek alımının gerçekleşt�r�leceğ�

bölüme geçmel�s�n�z.
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Dop�ng kontrolünde s�ze eşl�k etmes� �ç�n b�r tems�lc�

veya çev�rmen bulunmasını �steyeb�l�rs�n�z. Ancak bu

k�ş�ler�n de dop�ng kontrol görevl�ler�yle f�z�ksel

mesafes�n� koruması ve h�jyen kurallarına uyması s�z�n

sorumluluğunuzdadır.

En az 2 metre 
fiziksel mesafe

İstasyon �ç�nde, 2 metre f�z�ksel mesafen�n korunması �ç�n yeterl�

alan bulunmadığı takd�rde, s�ze eşl�k etmes�n� �sted�ğ�n�z

k�ş�lerden dışarıda beklemes�n� r�ca etmel�s�n�z.

Tıbbi olarak
kanıtlanabilir 

COVID-19 şüphesi varsa
doping kontrol

görevlisinin korunması
amacıyla doping kontrol
işlemi sonlandırılabilir.



Koruyucu masken�z ve eld�ven�n�z� ancak dop�ng
kontrol �şlemler� b�tt�kten ve karavan dışına
çıktıktan sonra çıkarmanız gerek�r; koruyucu
malzemen�n karavan �ç�ndeyken çıkarılmaması
gerekt�ğ� unutmayın.

Kullanılmış eld�ven ve maskeler�, �stasyona g�rmeden, dışarıdak� atık kutusuna
atmalısınız.

Bu durumda, dop�ng kontrol görevl�s� s�z� b�lg�lend�rd�kten sonra �drarınızı
yapmadan, eller�n�z� su ve sabunla �y�ce yıkadıktan ve kullanılmamış b�r
tıbb� maske taktıktan sonra fotoğraflı b�r k�ml�k belges�n� yanınızda 
bulundurarak zaman kaybetmeden karavanın yanına gelmen�z gerek�r.

Dop�ng kontrol karavanına g�rmeden önce, eller�n�z� su ve sabunla
yıkamanız veya dezenfektanla ovmanız, ardından s�ze ver�len tek
kullanımlık eld�venler� ve en son olarak da yen� b�r tek kullanımlık maskey�
takmanız gerek�r.

Dop�ng kontrolünün b�r dop�ng kontrol karavanında
gerçekleşt�r�lmes� planlanmışsa, dop�ng kontrol personel�,
adrese geld�ğ�nde, s�z� b�lg�lend�rerek dop�ng kontrol
karavanına gelmen�z� �steyecekt�r.

Dop�ng kontrol karavanına vardığınızda dop�ng kontrol görevl�s� öncel�kle
k�ml�k kartınızı kontrol ederek, karşısındak�n�n k�m olduğundan em�n
olmak �steyecekt�r.

Doping Kontrol Karavanı

Örnek alım işlemi

bir doping kontrol

karavanında

gerçekleştirilebilir. 

Dop�ng kontrol karavanının �ç�nde b�r şey y�y�p �çmen�ze veya �çer�ye
el�n�zde y�yecek/�çecekle g�rmen�ze �z�n ver�lmeyecekt�r. İçecek �çmek
�stersen�z bunu karavanın dışında, dop�ng kontrol personel� gözet�m�nde
yapab�l�rs�n�z.

İçeceğ�n�z� dop�ng kontrol karavanı dışında �çt�kten sonra el�n�z� su ve
sabunla yıkadıktan veya el dezenfektanıyla ovduktan sonra sırasıyla yen�
b�r eld�ven ve yen� b�r maske takarak karavana ger� döneb�l�rs�n�z.
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Evde Doping Kontrolü

Dop�ng kontrol karavanıyla adres�n�ze gel�nm�ş olsa

da makul b�r gerekçen�z olması ve ev�n�zde uygun b�r

ortam sağlayab�lmen�z hal�nde örnek alımının

ev�n�zde gerçekleşt�r�lmes�n� talep edeb�l�rs�n�z.

Taleb�n�z, Türk�ye Dop�ngle Mücadele Kom�syonu

tarafından değerlend�r�lecekt�r.

Dop�ng kontrol personel� s�z�nle olan �lk �let�ş�m�n�, ev�n�ze g�rmeden

sürdürmeye özen gösterecekt�r.

Dop�ng kontrol personel� ev�n�zde h�çb�r yüzeye temas etmemeye

çalışacaktır. S�z�n de bunun �ç�n kend�s�ne yardımcı olmanız gerek�r.

Örneğ�n; gerekl� olduğunda kapıları kend�ler� �ç�n açmalı ve tutmalısınız.

Tıbb� masken�z�, ancak, dop�ng kontrol personel� ev�n�zden ayrıldıktan

sonra çıkarmalısınız.

Doping kontrol personelinin

evinizde yüzeylere temas

etmemesi için kendisine

yardım etmelisiniz. 

Bu sırada mesafenizi

korumayı unutmayın.
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Aşağıda bel�rt�len durumlarda, eller�n�z gözle görülür şek�lde k�rl�

olsun ya da olmasın, eller�n�z� yeterl� süre su ve sabunla yıkamayı

ve el dezenfektanıyla ovarak el h�jyen�n�z� sağlamayı unutmayın:

Koruyucu eld�venler�n�z� takmadan önce,  

Dezenfekte ed�lmem�ş herhang� b�r yüzeye dokunduğunuzda,  

Ortak kullanılan malzemeye temas ed�ld�ğ�nde,  

El�n�z� ağzınıza, burnunuza ya da yüzünüze yaklaştırdıktan sonra, 

Tuvalet� kullanmadan önce ve sonra.

El Hijyeninin Sağlanması
Eller�n�z� sık sık yıkayın ve el dezenfektanı kullanın.

Tokalaşma g�b� akt�v�telerden ve temastan kaçının.

Dokunduğunuz yüzeyler ve bulunduğunuz çevreler�n

sıklıkla tem�zlend�ğ�nden em�n olun.

Eller�n�z�, T.C. Sağlık Bakanlığı’nın önerd�ğ� şek�lde yıkadığınızdan em�n olun.
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El dezenfektanıyla el�n�z� ovarken T.C. Sağlık Bakanlığı’nın önerd�ğ� tekn�kler�

uyguladığınızdan em�n olun.
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Eldiven Kullanımı

Eller�n�z�, eld�ven takmadan önce ve çıkardıktan sonra su ve

sabunla yıkayın ve el dezenfektanı kullanın. Eld�ven g�ymeden

önce eller�n�z�n tem�z ve kuru olduğundan em�n olun.

Eğer eld�ven�n�z yırtılır, aşınır, zarar görür veya eld�ven�n�ze kan ya da

d�ğer vücut sıvılarından herhang� b�r� bulaşırsa eld�ven�n�z� çıkarın, el

h�jyen�n�z� sağlayın ve yen� b�r eld�ven g�y�n.

Eld�ven kullanımının, el tem�zl�ğ� yer�ne geçmeyeceğ�n�

unutmayın. Eld�ven kullanımının gereks�z b�r güven h�ss�

oluşturmadığından em�n olun; el h�jyen�n�z� asla �hmal etmey�n.

Eld�venle de olsa yüzeylere ve yüzünüze dokunmamaya özen göster�n.

Çıkardığınız eld�ven� b�r daha takmayın.

Eld�venler�n�z�, parmak kısımlarına dokunmadan çıkarın.
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Maskeyle ağzınız ve burnunuzun tamamen
örtüldüğünden ve boşluk kalmadığından em�n olun.

Masken�n üst kısmını burnunuzun şekl�ne göre ayarlayın.

Tıbb� maske takılıyken, el�n�zle masken�n burun, ağız ve
çeney� �çeren ön kısmına dokunmadığınızdan em�n olun.

Yanlışlıkla dokunursanız, el�n�z� sabunlu suyla hemen
yıkayın ya da hemen yıkayamıyorsanız dezenfektan veya

kolonya �le ovun. 

Eller�n�z� solunum yolunuzdan olab�ld�ğ�nde uzak
tutarak kulak arkasındak� last�klerden tutup masken�z�

çıkarın. Çıkarılan maskey�, kapalı tutularak �mha
ed�lecek olan atık kutusuna atın.

Tıbbi Maske Kullanımı

Tıbb� maskeler� yalnızca b�r kez kullanın, asla kullanılmış maskey� tekrar takmayın.

Maske takmadan önce eller�n�z� yıkadığınızdan ve
el dezenfektanıyla ovduğunuzdan em�n olun.

Masken�n, katlı kısmı dış tarafta kalacak ve metal şer�t
burnunuzun üzer�ne gelecek şek�lde maskey� takın.

Masken�n last�kler�n� kulak kepçes�n�n arkasına geç�r�n.

Masken�z kullanım esnasında herhang� b�r şek�lde
k�rlen�r veya nemlen�rse, mutlaka yen�s�yle değ�şt�r�n.

Tıbb� masken�z� çıkarırken y�ne ağız, burun ve çenen�z�
�ç�ne alan ön kısmına dokunmamaya özen göster�n.

Eller�n�z� yıkayın ve el ant�sept�ğ� �le ovalayın.

13



İdrar örneğ� vereceğ�n�z

zaman, öncel�kle el�n�zdek� eld�venler�

çıkarıp atık kutusuna atmanız ve örnek

vermeden önce eller�n�z� sadece suyla

yıkamanız gerek�r.

Örnek verme �şlem�n� tamamladığınızda,

tuvaletten çıkmadan önce eller�n�z� su ve

sabunla yıkamanız, el dezenfektanıyla

ovmanız ve yen� b�r eld�ven g�ymen�z gerek�r.

İdrar çıkışı gözlemlenemed�ğ� takd�rde dop�ng kontrolü geçers�z sayılacaktır.

Böyle b�r durumda, s�zden tekrar örnek alınması gerek�r. Ayrıca bu durum,

ceza �le sonuçlanab�lecek b�r �hlal olarak da değerlend�r�leb�l�r. Bu nedenle,

Dop�ng Kontrol Personel�ne �drar örneğ� vereceğ�n�z sırada uygun görüş açısını

sağlamalısınız.

İdrar örneği toplama

Ardından Formların doldurulması basamağına geç�lecekt�r.

Formdak� tüm b�lg�ler Dop�ng Kontrol Görevl�s� tarafından

doldurulduktan sonra �lg�l� tüm formları �mzalamanız �stenecekt�r.
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Kan örneği toplama

Kan alım görevl�s� de, d�ğer tüm dop�ng kontrol personel� g�b� tüm

koruyucu malzemes�n� takmış olacak ve s�z� yönlend�recekt�r.

Bu süreçte s�z�n de, f�z�ksel mesafen�z� korumanız ve kan alımı

sırasında mümkün olduğunca harekets�z kalmanız gerek�r.

Formların Doldurulması

Dop�ng Kontrol Formlarını, dop�ng kontrol görevl�s�yle b�rl�kte 2 metre

f�z�ksel mesafen�z� koruyarak doldurmaya özen göstermel�s�n�z.

Dop�ng kontrol b�ld�r�m�n�z �ç�n �mzanız da form doldurma sürec�nde

alınacaktır. Buradak� amaç, tüm yazılı gereks�n�mler�n tek seferde

tamamlanmasıdır.

Formları doldurmak �ç�n yanınızda get�rd�ğ�n�z b�r kalem�

kullanab�l�rs�n�z, eğer kend� kalem�n�z yoksa, dop�ng kontrol personel�,

s�ze ambalajında ve daha önce kullanılmamış b�r kalem verecekt�r.

Yalnızca s�zde bulunan kalem� kullandığınızdan ve kalem değ�ş tokuşu

yapmadığınızdan em�n olmalısınız.

Form doldurma sürecinde
yanınızda kendi

kaleminiz yoksa, size
ambalajında ve daha

önce kullanılmamış bir
kalem verilecektir.
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Unutulmaması Gerekenler

Dop�ng kontrol personel� �le f�z�ksel temas kurmaktan kaçının.

Dop�ng kontrolü süres�nce, dop�ng kontrol �stasyonu ve

dışında yüzeylere temas etmekten kaçının ve el�n�z�

yüzünüze götürmey�n.

El h�jyen�n� sağlama, eld�ven takma/çıkarma ve maske takma

konularında dop�ng kontrol personel�nden

yardım alın. Yönlend�rmelere mutlaka kulak ver�n.

Dop�ng kontrolü boyunca, yanınızdak� k�ş� veya k�ş�lerle f�z�ksel
mesafen�z� koruyun, aranızda en az 2 metre f�z�ksel mesafe
bırakmaya d�kkat ed�n.

Dop�ng kontrolü boyunca, tıbb� masken�z� çıkarmayın.

Bu �stekler�n hem s�z�n, hem arkadaşlarınızın hem de dop�ng

kontrol personel�n�n sağlığının korunması �ç�n gerekl� olduğunu

unutmayın!

Ne yapacağınızı b�lememekten end�şe etmey�n, dop�ng kontrol

personel� tüm süreç boyunca s�z� yönlend�recekt�r.

Doping kontrol sürecindeki işbirliğiniz için teşekkür ederiz!

Doping kontrolü süresince,

doping kontrol istasyonu ve

dışında yüzeylere temas

etmekten kaçının ve elinizi

yüzünüze götürmeyin.
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Dop�ng kontrol görev� önces�nde, s�ze COVID-19 şüphe durumuyla

�lg�l� bazı sorular sorulacaktır. Bu sorulara muhakkak doğru ve

kanıtlanab�l�r yanıtlar vermel�s�n�z. Aks� takd�rde ceza alab�l�rs�n�z.

Dop�ng kontrolünde, b�r tems�lc�n�n ya da çev�rmen�n s�ze eşl�k

etmes�n� �steyeb�l�rs�n�z. Ancak, s�ze eşl�k eden k�ş�n�n f�z�ksel

mesafey� koruması, gerekmed�ğ� takd�rde h�çb�r yüzeye temas

etmemes�, maske ve eld�ven kullanması s�z�n sorumluluğunuzdadır.

Bu gerekl�l�kler� karşılayamayacak k�ş�lerden s�ze eşl�k etmes�n�

�stemey�n.

Dop�ng kontrol personel�n�n tüm yönlend�rmeler�n� d�nlemel� ve

harf�yen yer�ne get�rmel�s�n�z. Bu sorumluluk, hem s�z�n hem de

dop�ng kontrol personel�n�n sağlığının korunması �ç�n esastır.

Dop�ng kontrol �stasyonuna g�rmeden önce, eller�n�z� yıkamalı ve el

dezenfektanıyla ovmalı; ardından eld�ven ve kullanılmamış b�r

maske takmalısınız.

Doping kontrol

personelinin tüm 

yönlendirmelerini

 dinlemeli ve harfiyen

yerine getirmelisiniz.

Unutulmaması Gerekenler
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Kayıtlı Dop�ng Kontrol Havuzu veya Ulusal Dop�ng Kontrol

Havuzunda bulunan sporcular, salgın sürec�nde

de bulunab�l�rl�k b�ld�r�m�n� eks�ks�z yapmaya ve güncel

tutmaya devam etmel�d�r.

Her zaman her yerde dop�ng kontrolüne alınab�leceğ�n�z�

unutmamalısınız.

COVID-19 tanısı almanız hal�nde, bu durumu derhal Türk�ye

Dop�ngle Mücadele Kom�syonuna  b�ld�rmel�s�n�z.

Aynı evde yaşadığınız veya yakın zamanda temas kurduğunuz b�r

k�ş�n�n COVID-19 hastalık tanısı alması üzer�ne k�ş�sel karant�nada

olmanız söz konusuysa, bu durumu derhal Dop�ngle Mücadele

Kom�syonuna b�ld�rmel�s�n�z.

Bulunabilirlik Bildirimi 

Her zaman her yerde

doping kontrolüne

alınabileceğinizi

unutmamalısınız.
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T.C. Sağlık Bakanlığının bel�rled�ğ� tüm önlemler� almalı, Koronav�rüs R�sk�ne

Karşı 14 Kurala harf�yen uymalısınız.
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