
RESMİ ÇEVİRİ DEĞİLDİR. 

 
İŞBU ÇEVİRİ RESMİ ÇEVİRİ OLMAYIP ORİJİNAL METİN İLE ARASINDA FARKLILIK OLMASI HALİNDE İNGİLİZCE 

METİN ESAS ALINIR. ÇEVİRİ METNİNDE OLABİLECEK EKSİKLİKLERDEN/HATALARDAN TÜRKİYE DOPİNGLE 
MÜCADELE KOMİSYONUNUN HERHANGİ BİR SORUMLULUĞU BULUNMAMAKTADIR. 

 

SİBER SALDIRILARLA İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME 

Tüm ADAMS Kullanıcılarının Dikkatine; 

WADA’nın 13 Eylül 2016 tarihinden itibaren yayımlamaya başladığı basın 
bildirilerinde görüleceği üzere; “Fancy Bear” isimli Rus asıllı bir siber 
casusluk grubunun Rio 2016 oyunları için açılmış hesaplardan birini 
kullanarak yasadışı yollarla ADAMS’a erişim sağladığı doğrulanmıştır. Bu 
siber saldırı, bilgisayar korsanlarının hedef odaklı kimlik avı yöntemini 
kullanarak ADAMS kullanıcılarının e-posta hesapları aracılığıyla ADAMS 
şifrelerini ele geçirmeleri şeklinde gerçekleşmiştir. Bu şahısların ADAMS 
sisteminin daha geniş bir bölümüne erişim sağladığını düşündüren 
herhangi bir sebep bulunmadığına inanmaktayız. Bu grup, Olimpiyat 
sporcularına ilişkin bazı gizli verileri pervasızca kamuya açıklamıştır ve 
daha da fazlasını açıklamakla tehdit etmektedir.  

WADA, bu durumu ve sizin mahremiyetinizi son derece ciddiye almaktadır. 
Oluşturduğumuz vakaya müdahale ekibi, gelecekteki olası saldırıları 
önlemek için Kanada ve diğer yerlerdeki emniyet yetkilileriyle işbirliği 
içinde etkin bir şekilde çalışmakta ve gelecekteki olası saldırıları önlemek 
için araştırmalarımız sonucunda elde edilen istihbaratları değerlendirerek 
harekete geçmektedir. Ayrıca, ADAMS’ın daha geniş bir bölümüne 
müdahale edilememesi ve sistemin güvenli kalması için alanında lider olan 
siber güvenlik uzmanlarına da danışılmaktadır.  

Bu sebeple, bir linke tıklamanızı ve şifrenizi değiştirmenizi veya 
şifre bilgisi talep etmenizi söyleyen sahte e-postalar gibi ADAMS’la 
alakalı şüpheli aktivitelere karşı tüm kullanıcıların ekstra dikkatli olmasını 
rica ediyoruz. WADA da dahil olmak üzere hiçbir spor kuruluşu veya 
dopingle mücadele kuruluşu sizden ADAMS şifrenizi istemez. Siz de hiçbir 
durumda ADAMS şifrenizi herhangi bir kişiyle paylaşmayın. Lütfen 
şifrenizin daima güvende olduğundan ve şifrenizin güçlü olması için 
gereken asgari şartları sağladığından emin olun. ADAMS şifrenizin 
güvenliğiyle ilgili herhangi bir şüpheniz varsa, şifrenizi değiştirmenizi 
şiddetle tavsiye ediyoruz. Konuya ilişkin başka endişeleriniz olması halinde 
adams@wada-ama.org e-posta adresi veya +1 514 904 8800 nolu 
telefon aracılığıyla derhal yardım masasıyla iletişime geçiniz.  

ADAMS’ın siber güvenliği ve içerdiği verilerin bütünlüğünün sağlanması 
ortak bir sorumluluktur ve bu sebeple konuya gereken önemi vermenizi 
rica ediyoruz. Bu tehdide karşı koymak için birlikte çalışmalıyız.  

İşbirliğiniz için teşekkür ederiz.  

Saygılarımızla, 

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı 



ORİJINAL METİN 

 
 

URGENT MESSAGE REGARDING CYBER ATTACKS 

All ADAMS Users 

You may have seen WADA's media releases commencing 13 September 
2016; which confirm that a Russian cyber espionage group by the name of 
Fancy Bear illegally gained access to ADAMS via an account created for 
the Rio 2016 Games. This was made possible by spear phishing of ADAMS 
users' email accounts through which hackers obtained ADAMS passwords. 
We have no reason to believe that they have accessed the broader ADAMS 
system. The group has recklessly released batches of confidential data 
related to Olympic athletes in the public domain; and, threatens to release 
more.  

WADA is taking this situation, and your privacy, very seriously. The 
incident response team that we have assembled is actively working with 
law enforcement agencies in Canada and elsewhere, and acting on the 
intelligence obtained through our investigations to prevent any further 
intrusions. We are also consulting with leading cyber security experts to 
ensure that the broader ADAMS remains secure.  

We remind all users to be extra vigilant to any suspicious activity in 
relation to ADAMS, such as phishing emails that may suggest that you 
click on a link and change your password or requests for password 
information. No sporting or anti-doping organization, including WADA, 
would ever ask you for your ADAMS password, nor should you divulge this 
information to anyone under any circumstance. Please ensure that your 
password is secured at all times and that it meets a minimum required 
level of complexity. If you are concerned about the security of your 
ADAMS password, we strongly recommend that you take steps to change 
it. If you have any related concerns, we ask that you immediately contact 
the helpdesk at adams@wada-ama.org or on +1 514 904 8800. 

ADAMS cyber security and the integrity of the data that it contains is a 
shared responsibility; and so, we would ask you to treat this situation with 
the seriousness that it deserves. We must all work together to counter 
this threat. 

 
Thank you for your cooperation.  
 
Best regards,  
 
World Anti-Doping Agency  
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	Siber Attack

