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TANIM VE KISALTMALAR
Varlıklar: TOE sahibinin tahmini olarak değer biçtiği unsurlar.
Değer atama: Bir bileşen (CC'ye ait) veya gereksinim içinde tanımlı bir parametrenin belirtilmesi.
Saldırı potansiyeli: Bir TOE saldırısında saldırıyı yapanın uzmanlığı, kaynakları ve motivasyonu cinsinden ifade
edilen bir efor ölçüsü.
Doğrulama Verileri: Bir kullanıcının beyan edilen kimliğinin doğrulanmasında kullanılan bilgiler.
Yetkili Yönetici: SFRlere uygun biçimde Firewall'u işletip yönetebilecek yetkili bir kullanıcı.
Yetkili kullanıcı: SFRlere uygun biçimde bir işlemi yürütebilecek bir kullanıcı.
Sınıf: Ortak bir hedefi paylaşan CC aileleri grubu.
Ortak Kriterler (CC): Bilişim Teknolojisi Güvenlik Değerlendirmesi için Ortak Kriterler (Ortak Kriterler veya CC olarak
kısaltılır) bilgisayar güvenlik belgelendirmesi için uluslararası bir standarttır (ISO/IEC 15408). Ortak kriterler bilgisayar
sistemi kullanıcılarının Koruma Profillerini (PPler) kullanarak içinde güvenlikle ilgili işlev ve teminat gereksinimlerini
(sırasıyla SFRler ve SARler) belirleyebilecekleri, bayilerin ürünlerinin güvenlik vasıflarıyla ilgili beyanları
uygulayabilecekleri ve/veya yapabilecekleri ve test laboratuarlarının beyanları gerçekte karşılayıp karşılamadıklarını
belirlemek için ürünleri değerlendirebilecekleri bir çerçevedir.
Bileşen: Gereksinimlere temel teşkil edebilecek en küçük seçilebilir unsurlar grubu.
Bağımlılık: Bağımlı bir bileşene dayanan bir gereksinimin bir PP, ST veya pakete dahil edilmesi durumunda, bağımlı
olunan bir bileşene dayanan gereksinim de PP, ST veya pakete dahil edilmesi gerektiği şeklinde açıklanabilecek
bileşenler arası bir ilişki.
Belge: Kurumsal süreçler sırasında oluşturulmuş ve/veya toplanmış, ancak resmi kayıt halini almamış her tür bilgi.

Elektronik imza (e-İmza): Yazılı bir imza gibi bir belgeyi doğrulayan ve yürüten ve imzayı atanı tanımlayan ikili kod.
Sayısal imzanın taklit edilmesi neredeyse imkansızdır ve tek başına gönderilemez, ancak elektronik bir belge veya
mesajın bir parçası şeklinde gönderilebilir.
Unsur: Güvenlik ihtiyacına ilişkin bölünmez bir beyandır.
Değerlendirme Teminat Seviyesi (EAL): CC Bölüm 3'ten alınan, CC ön tanımlı teminat ölçeği üzerinde bir noktayı
temsil eden bir teminat paketidir.
Dış unsur: TOE dışında TOE ile etkileşimde olan (veya olabilecek) herhangi unsurdur (insan veya BT).
Aile: Benzer bir amacı paylaşan ancak detaylarda veya diğer unsurlarda ayrılabilecek bir bileşen grubudır.
Kimlik: Yetkili bir kullanıcıyı benzersiz biçimde tanımlayan, bu kullanıcının tam veya kısaltılmış adı veya takma
adı olabilecek bir temsil (örn. bir dizge).
İterasyon (yineleme): İki veya daha fazla farklı gereksinimi ifade etmek için aynı bileşenin kullanılması.
Nesne: TOE içinde bilgi içeren ve gönderen, üzerinde deneklerin işlem yapabileceği pasif bir unsur.

İşlem (bir CC bileşeni üzerinde): Bileşenin değiştirilmesi veya tekrar edilmesi. Bileşenler üzerinde izin verilen işlemler
atama, iterasyon, geliştirme ve seçmedir.
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İşlem (bir nesne üzerinde): Bir konu tarafından bir nesne üzerinde yürütülen özel bir tür eylem.
Kurumsal Güvenlik Politikası (OSP): İşletimsel çevrede kuramsal veya gerçek bir örgüt tarafından mevcut
durumda ve/veya gelecekte dayatılan (veya dayatıldığı varsayılan) güvenlik kuralları, prosedürler veya yönergeler.
Koruma Profili (PP): Bir TOE türü için güvenlik ihtiyaçlarının uygulamadan bağımsız bildirimi.
Sertifika: Türkiye elektronik imzalar kanununa (5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu) uygun nitelikli bir sertifika

Kayıt: İçinde yürütülen faaliyetlerin, meydana gelen olayların, elde edilen sonuçların veya yapılan bildirimlerin anıldığı
ve bunlara ilişkin nesnel kanıt sunulan belge. Kayıtlar bir örgüt tarafından rutin işletim sürecinde veya yasal
yükümlülüklerinin yerine getirilmesi sırasında oluşturulur/alınır. Bir kayıt bir veya daha fazla belgeden oluşabilir.
Geliştirme: Bir bileşene detayların ilave edilmesi.
Rol: Bir kullanıcı ve TOE arasında izin verilen etkileşimlere temel teşkil eden önceden
tanımlanmış kurallar topluluğu.
Güvenlik Teminat Gereksinimi(SAR): Ürünün geliştirilmesi ve değerlendirilmesi sırasında beyan edilen güvenlik işlevi
ile uyumun sağlanması için alınan tedbirlerin tanımları.
Güvenlik İşlev Gereksinimi (SFR): Bir ürün tarafından sağlanabilecek münferit güvenlik işlevlerinin tanımlanması.

Güvenlik İşlev Politikası (SFP): TSF tarafından yürütülen belirli güvenlik davranışlarını açıklayan ve bir SFRler grubu
şeklinde ifade edilebilen kurallar grubu.
Güvenlik Hedefi(ST): Tanımlanmış belirli bir TOE için güvenlik ihtiyaçlarının uygulamadan bağımsız bir bildirimi.
Seçim: Bir bileşen içinde bir veya daha çok unsurun tarif edilmesi.
Konu: TOE içinde nesneler üzerinde işlemleri yürüten aktif bir unsur.
Değerlendirme Hedefi (TOE): Muhtemelen yönlendirici bilgi içeren bir grup yazılım, ürün bilgisi ve/veya donanım.
Tehdit Etkeni: Varlıklar üzerinde yasadışı erişim, değiştirme veya silme gibi tehditleri oluşturan yetkisiz bir kullanıcı.
TOE Güvenlik İşlevselliği (TSF): SFRlerin doğru biçimde yürütülmesi için güvenilmesi gereken TOE donanım,
yazılım ve ürün bilgisinden oluşan grup.
TSF Verileri: TOE tarafından TOE için oluşturulan, TOE işletimini etkileyebilecek veriler.
Türk Standartları Enstitüsü - TSE: TSE 132 sayılı 18.11.1960 tarihli kanun çerçevesinde prosedür ve hizmetler dahil her
tür mal ve ürün standardının hazırlanması amacıyla kurulmuştur. Enstitü Başbakanlığa bağlıdır. Enstitü kanun
çerçevesinde ilgili kurallara göre yürütülmektedir ve tüzel bir kişiliğe sahiptir. Kısaltılmış hali ve ticari unvanı TSE'dir.

Kullanıcı: “Dış unsur” tanımına bakınız.
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1 . KORUMA PROFİLİNE GİRİŞ
1.1. REFERANS
Bu koruma profiline ilişkin referans bilgileri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
Belge versiyonu

1.0

Yayın tarihi

2014-05-15

Uygun CC Versiyonu

CC v3.1 Revizyon 4

Uygun EAL

EAL 2+. EAL 2 bileşenlerine ek olarak ALC_FLR.1 (Temel hata düzeltme) ve
ALC_LCD.1 (Geliştirici tanımlı yaşam-döngüsü modeli) bileşenleri eklenmiştir.

Anahtar kelimeler

e-ticaret sistemleri, e-ticaret uygulamaları, web-tabanlı uygulamalar,
güvenli web uygulamaları.

1.2. HEDEF VE KAPSAM TANIMI
06/20/2013 tarihli 28683 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren Ulusal Siber Güvenlik Strateji ve Eylem Planında,
2013/4890 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca, TSE bilişim güvenliği alanında ulusal standartların hazırlanması için
görevlendirilmiştir. Bu kapsamda, Ulusal Siber Güvenlik Uzmanları Komitesi TSE yönetimi çatısı altında oluşturulmuş,
pek çok teknik başlık altında standartlar ve yönlendirici dokümanlar hazırlanmıştır. Bu koruma profili yürütülen bu
çalışmaların bir ürünüdür. Ulusal Siber Güvenlik Uzmanları Komitesinin yapmış olduğu tüm çalışmalar http://
bilisim.tse.org.tr (Türkçe olarak) adresinde listelenmiştir.
Bu koruma profili söz konusu Komitenin diğer bir çalışması olan '' Web Uygulama Koruma Profili''ni temel almaktadır.
e-Ticaret uygulamaları web tabanlı uygulamalardır ve bu yüzden web uygulamaları ile ilgili tüm tehditler e-ticaret
uygulamaları için de geçerlidir. Bunun yanında e-Ticaret uygulamaları yüksek seviyeli iletişim güvenliği, bütünlük, ve
kart verilerinin güvenliği, vs. gibi ilave güvenlik tedbirlerinin alınmasını gerektirmektedir. Dolayısıyla bu koruma
profilinde ''Web Uygulama Koruma Profili''nin ilgili kısımları e-Ticaret uygulamalarına ilgili ihtiyaçların karşılanması için
uyarlanmıştır. Bu koruma profiline uygunluk açısından web uygulaması koruma profiline uygunluk gerekmemektedir,
her iki çalışma da birbirinden bağımsız olarak sunulmaktadır.
Bu koruma profili orta düzey emniyet sorunlarını ele almaktadır. Koruma profilinin web ortamının dinamik tabiatı ile
uyumlu hale gelmesinin ve iş ortamına uyum için gerekli belgelendirme sürecinin kısaltılmasının sağlanması açısından
bazı zaman alıcı ve/veya pahalı emniyet tedbirleri göz ardı edilmiştir. Benzer şekilde nispeten düşük bir EAL düzeyi
seçilmiştir.
Bu koruma profilinde tüm e-Ticaret uygulamalarınca paylaşılan işlevsellik dikkate alınmıştır. Belirli bir e-Ticaret
uygulamasına özel olan özellikler Güvenlik Hedefi (ST) yazarlarınca ele alınmalıdır.

Bu güvenlik profili kapsamında e-ticaret uygulamasının dış iletişim için interneti kullandığı varsayılmaktadır. Bazı
bölümleri internetten bağımsız olan bazı e-ticaret uygulaması türleri olabilir. Bu durumlarda internete açık kısımların
bu koruma profiline uygunluğu aranabilir veya yüksek seviyeli güvenlik açısından tüm kısımlar koruma profiline uygun
hale getirilebilir.
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1.3. TOE'ye GENEL BAKIŞ
Bu bölümde Koruma Profilinde Değerlendirme Hefefi (TOE) açıklanmaktadır.

1.3.1. TOE KULLANIMI
TOE bir e-ticaret uygulamasıdır. e-Ticaret elektronik altyapı üzerinden yürütülen ticari işlemlere verilen isimdir.
Elektronik tabanlı ürün tanıtım portalları da literatürde bir e-ticaret türü olarak yer almaktadır. Ancak bu koruma
profilinde e-ticaret kullanıcılarına ürün ve hizmetler için çevrimiçi ödeme seçeneklerini, satın alma ve satış
imkanlarını internet üzerinden sağlayan web uygulamaları anlamına gelmektedir.
Bazı e-ticaret uygulamaları kullanıcılarından kredi kartı bilgilerini talep eder, kullanıcılarının banka hesapları ile bir
bağlantı tesis eder ve ödemenin tamamlanmasını sağlar.
Bu tür e-ticaret uygulamalarında sistem genellikle
kullanıcılarının kredi kartı verilerini saklar ve bu yüzden yüksek seviyeli güvenlik gerektirir. Bazı e-ticaret uygulamaları
ise ödeme için üçüncü tarafların kullanılmasını tercih eder. Bu koruma profilinde her iki tür e-ticaret uygulaması
arasında bir ayrım yapılmıştır ve gerektiğinde koşullu önermeler kullanılmaktadır.
Bu koruma profili e-ticaret uygulamasının kendisi haricindeki e-ticaret sistem bileşenlerini içermemektedir.
Değerlendirme Hedefi (TOE) olarak adlandırılan bileşen belgelendirme süreçlerine tabi olacak olan işletimsel çevresiyle
(işletim sistemi, veritabanı, vs.) etkileşim halindedir, ancak kendi işletimsel çevresindeki herhangi bileşeni
içermemektedir. Diğer taraftan TOE işletim ortamı için Denetim gereksinimi gibi bazı gereksinimler TOE ile ilgili
güvenlik gereksinimlerinin belli bir düzeyde tamamlanması açısından bu koruma profilinin ''3.3 Kurumsal Güvenlik
Politikaları'' bölümünde açıklanmaktadır.

1.3.2. TOE TÜRÜ
TOE türü ''internete bağlı ve orta düzeyli güvenlik ihtiyaçları olan bir e-ticaret türü''dür.

1.3.3. İŞLETİMSEL ÇEVRE BİLEŞENLERİ
TOE bir ağ üzerinde çalıştığından ağ bileşenleri ile etkileşim halindedir. TOE bir işletim sistemi üzerinde çalışır ve bu
işletim sistemi bir sunucu ortamında çalışır. TOE aynı zamanda TOE kayıtlarını tutan depolama birimi/birimleri ile
etkileşim halindedir. Bunlara ek olarak TOE aynı zamanda TOE denetim kayıtlarını tutan bir denetim bileşeni ile de
etkileşim halindedir. Sonraki bölümde bu bileşenler detaylı olarak anlatılmaktadır.

1.4. TOE DETAYLARI
Bu bölümde TOE detaylı olarak anlatılmaktadır. TOE işletimsel çevresi donanım ve yazılım bileşenleri, temel güvenlik
ve işlev özellikleri dahil ele alınacaktır.

1.4.1. DONANIM VE YAZILIM İŞLETİMSEL ÇEVRE BİLEŞENLERİ
Şekil 1'de TOE ile etkileşim halindeki donanım ve yazılım bileşenleri gösterilmektedir. Şekilde TOE'nin işletimsel çevre
ile nasıl etkileşim halinde olduğu gösterilmektedir.
İşletim Sistemi: TOE bir işletim sistemi üzerinde çalışmaktadır. TOE ve depolama birimi arasındaki iletişim, denetim
kayıtları birimi, sunucu ve ağ bileşenleri işletim sistemi tarafından sağlanmaktadır.
Depolama Birimi: Uygulama kayıtları ve dokümanlar ayrı depolama birimlerinde veya tek bir depolama biriminde
depolanabilirler. Ayrı olarak depolandıkları durumda üzerinde TOE'nin çalıştığı aynı sunucu içinde tutulabilirler. Basit
web-tabanlı uygulamalar için genellikle depolama birimleri ile TOE aynı sunucu üzerinde olurlar.
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Diğer taraftan TOE ve depolama birimlerinin ayrı tutulması tavsiye edilir, böylece TOE depolama birimlerindeki olası
güvenlik zafiyetlerinden kolayca etkilenmeyecektir.
Şekil 1:TOE VE İŞLETİMSEL ÇEVRENİN BİRBİRİ İLE ETKİLEŞİMİ

İŞLETİM
SİSTEMİ

AĞ
BİLEŞENLERİ

DEPOLAMA
BİRİMİ
SUNUCU
DENETİM
KAYITLARI
BİRİMİ
Denetim Kayıtları Birimi: Depolama birim(ler)ine benzer şekilde denetim kayıtları TOE'nin üzerinde çalıştığı aynı
sunucuda bulunabilir. Bağımsız bir bileşen veya depolama biriminin bir parçası olabilir.
Sunucu: TOE'nin üzerinde çalıştığı temel donanım bileşenidir. Fiziki veya sanal olabilir. Her iki durumda sunucu
güvenliği TOE güvenliği ile yakından ilişkilidir.
Ağ Bileşenleri: TOE ağ bileşenleri ile etkileşim halindedir. Bu etkileşim işletim sistemi ve sunucu aracılığıyla yürütülür.
Ağ bileşenleri internete bağlanmak için gerekli bir bileşen gibi basit olabilir, veya daha ileri düzeydeki özellikler için
karmaşık bileşenler içerebilir.
Firewall (güvenlik duvarı): İnternet erişimi bu bileşen vasıtasıyla emniyete alınır.

1 .4 .2 . M AIN SECURITY AND FU NCT IONAL FE AT URES
Yetkilendirme ve Doğrulama: TOE internete bağlı bir ortamda çalıştığından yetkilendirme ve doğrulama işlemleri etkin
biçimde yürütülmelidir. Doğrulama genellikle kullanıcı adı ve parolanın doğrulanması şeklinde yürütülür. TOE daha
yüksek seviyede güvenlik gerektiriyorsa daha güçlü bir doğrulama mekanizması veya 2 veya daha fazla doğrulama
mekanizmasının bir birleşimi kullanılabilir. Doğrulama mekanizmalarına örnek olarak kullanıcı adı ve parola doğrulama,
SMS doğrulaması, mobil bir uygulama vasıtasıyla doğrulama, e-imza, biyometrik doğrulama, vs. gösterilebilir. Parolalar
genellikle depolama birimlerinde düz metin şeklinde depolanmazlar, bunun yerine adreslenmiş parolalar kullanılır.
Parola adresleme (hashing) işleminin SALT gibi değişkenler kullanılarak yapılması güvenlik açısından tavsiye
edilmektedir.
TOE aynı zamanda aktif bağlantıların IP adreslerini kontrol edebilir, yalnızca ön-tanımlı IP adreslerinden gelen
bağlantılara izin verebilir, kritik işlemler için belirli bir zaman aralığı dahilindeki bağlantılara izin verebilir, çapraz kontrol
için oturum ve çerez verilerini kapsayabilir. Farklı doğrulama mekanizmaları kullanılabildiği halde, bazı ortak
gereksinimler mevcuttur, bunlar Bölüm 6'da ele alınacaktır.
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Denetim: TOE kullnıcıların varlıklar, erişim kontrolü ve konfigürasyon değişiklikleri ile ilgili faaliyetlerini takip ve kontrol
etmek için denetim kayıtlarını otomatik olarak toplar. Denetim kayıt içerikleri ve kayıt tutma yöntemleri ile aralıklar bir
TOE arayüzü ile yapılandırılabilir. TOE tarafından bu işlemler için yetki verilen kullanıcılar (örn. Sistem Yöneticisi)
haricinde hiç kimse denetim kayıt içeriğini değiştiremez veya silemez.
TOE denetim kayıtlarını kullanıcılara okunabilir ve net bir format şeklinde sunar. TOE kullanıcıya ergonomik arama ve
filtreleme özellikleri ile birlikte bu kayıtların kullanımını destekleyici rapor verme mekanizmaları sağlamaktadır. Kritik
işlemlerle ilgili denetim kayıtları ''kritik'' olarak işaretlenir ve yetkili kullanıcılar uygun iletişim kanalları üzerinden
zamanında bilgilendirilir.
Yönetim: TOE ayrıcalıklı yetkili kullanıcılarına gerekli yönetim ara-yüzlerini sağlamaktadır. Bu ara-yüzlerin bir güvenlik
durumunda hızlı ve doğru karar almayı kolaylaştırması önemlidir. Dinamik özellikler etkin bir yönetim açısından
önemlidir, ancak uygun biçimde sınırlandırılmadıklarında bunlar güvenlik zafiyetlerine de sebep olabilirler. TOE
yönetimi için tasarlanmış ara-yüzler daha ileri erişim kontrol mekanizmalarına tabidir. Örneğin, denetim kayıtları
hakkındaki bir parametrenin değiştirilmesi normal bir işlem şeklinde algılanmaz.
Verilerin Korunması: TOE'nin koruma garantisi verdiği bilgilerin uygun biçimde korunması gerekmektedir. Veri koruma
her zaman için TOE'nin sorumlu olduğu herhangi bilginin mükemmel biçimde korunması anlamına gelmeyebilir. Veri
koruma mekanizmaları üzerinde kapsanan bilgilerin önem derecesi veya işletme değerine uygun biçimde karar
alınmalıdır. Veri koruma yalnızca veri ortamlarını değil aynı zamanda aktarma süreçlerini de içerir.
Hassas Verilerin Şifrelenmesi: Hassas verilere örnek olarak parolalar veya banka hesap numaraları gösterilebilir.
Hassas veriler TOE üzerinde şifrelenmiş veriler halinde saklanır. Verilerin kurtarılması gerekmiyorsa bunların
kurtarılamayan bir algoritma ile (adresleme algoritmaları gibi) şifrelenmesi uygun olacaktır. Seçilen şifreleme
algoritması bugünün teknolojisi ile makul bir zaman dilimi içinde kırılamayacak düzeyde güçlü olmalıdır.
Yedekleme: TOE tarafından korunan veriler, dokümanlar ve denetim kayıtları üzerinde yedekleme işlemleri TOE
tarafından yürütülebilir veya bu amaç için harici bir araç kullanılabilir. Yedekleme işlemleri uygun yedekleme
prosedürleri kullanıldığı sürece herhangi bilgi kaybının meydana gelmemesini sağlar. Yedekleme işlemleri
bilinçli ve bilinçsiz veri kayıplarına ve/veya fiziki hasarlara karşı güvenlik sağlar.

1.5. DOKÜMANA GENEL BAKIŞ
Bölüm 1'de TOE ve Koruma Profili tanımlanmaktadır. Bu girişle birlikte güvenlik gereksinimleri ve işlevlerin daha kolay
biçimde anlaşılması sağlanmaktadır.
Bölüm 2'de uygunluk beyanları açıklanmaktadır. Uygunluk beyanları Ortak Kriterlere uygunluk beyanı, Koruma Profiline
uygunluk beyanı ve EAL paketine uygunluk beyanı şeklindedir. Uygunluk beyanı gerekçesi ile uygunluğun türünü
tanımlayan uygunluk bildirimi de bu bölümde ele alınmaktadır.
Bölüm 3'te TOE ye ilişkin genel bir resmin güvenlik unsuru da ele alınacak şekilde sağlanması açısından güvenlik
probleminin tanımı yapılmış ve tehditler, varsayımlar ile örgütsel güvenlik politikaları listelenmiştir.
Bölüm 4'te, Bölüm 3'te verilen tehdit, varsayım ve kurumsal güvenlik politikalarını ele alan güvenlik
hedefleri açıklanmakta ve buna göre gerekçeler verilmektedir.
Bölüm 5 genişletilmiş bileşenler için ayrılmıştır. Bu güvenlik profilinde genişletilmiş bileşenlerin verilmesi
gerekmediğinden bu bölüm boş bırakılmıştır.
Bölüm 6'da güvenlik gereksinimleri Ortak Kriterler Standartları Bölüm 2 ve Bölüm 3'te bulunan bileşen ve teminat
sınıfları kullanılarak detaylı biçimde anlatılmaktadır.
Son bölümde (Referanslar) atıf yapılan bazı önemli dokümanlar verilmektedir.
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2 . UYGUNLUK BEYANLARI
2.1. CC UYGUNLUK BEYANI
Bu koruma profili Ortak Kriterler Standardı, Versiyon 3.1, Revizyon 4'e uygundur.
Bu koruma profili Ortak Kriterler Standardı Versiyon 3.1, Revizyon 4'ün Bölüm 2'sine uygundur.
Bu koruma profili Ortak Kriterler Standardı Versiyon 3.1, Revizyon 4'ün Bölüm 3'üne uygundur. Tüm EAL2 seviyesi
gereksinimler dahil edilmiştir, ek olarak EAL2, ALC_FLR.1 (Temel hata düzeltme) ve ALC_LCD.1 (Geliştirici tanımlı
yaşam-döngüsü modeli) bileşenleri Standardın Bölüm 3'ünde açıklandıkları şekliyle eklenmiştir. Değerlendirme
Teminat Seviyesi is EAL2+.

2.2. PP BEYANI
Bu koruma profili başka herhangi güvenlik profiline uygunluk beyanında bulunmamaktadır.

2.3. EAL UYGUNLUK BEYANI
Bu koruma profili Ortak Kriterler Standardı Versiyon 3.1, Revizyon 4'ün Bölüm 3'üne uygundur. Tüm EAL2 seviyesi
gereksinimler dahil edilmiştir, ek olarak ALC_FLR.1 (Temel hata düzeltme) ve ALC_LCD.1 (Geliştirici tanımlı yaşamdöngüsü modeli) bileşenleri Standardın Bölüm 3'ünde açıklandıkları şekliyle
eklenmiştir. Değerlendirme Teminat Seviyesi is EAL2+.

2.4. UYGUNLUK GEREKÇESİ
Bu bölüm diğer herhangi koruma profiline herhangi uygunluk beyanı bulunmadığından boştur.

2.5. UYGUNLUK BİLDİRİMİ
Bu koruma profili ''tam uygunluk'' gerektirmektedir. Tam uygunluk ST dokümanlarının bu koruma profiline uygun
olmasını ve bu koruma profilinin Bölüm 6'sında tanımlanan tüm gereksinimleri karşılamasını gerektirmektedir.
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3. GÜVENLİK PROBLEMİ TANIMI
3.1. GİRİŞ
Bu bölümde olası tehditlerin kapsam ve şekilleri, TOE için kurumsal güvenlik politikaları ve varsayımlar, aynı
zamanda karşı tedbirler (güvenlik hedefleri) açıklanmaktadır.

3.2. TEHDİTLER
3.2.1. TEHDİT ETKENLERİ
Saldırgan

Saldırgan TOE'nin yetkili kullanıcısı olmayan bir unsurdur...yasadışı biçimde
yetkili olmak için kabiliyetlerini kullanır.
Saldırgan kötü bir niyet, motivasyon ve TOE'ye zarar vermek için sistem
kaynakları ve zamana sahiptir. En tehlikeli saldırganlar zarar vermek için ileri
düzeyde yetenek ve bilgiye sahiptir. Diğer bir grup saldırgan sınırlı kabiliyet ve
bilgiye sahiptir, ancak TOE'ye zarar vermek için kullanıma hazır yazılımları
kullanma becerisine sahiptir.

Sistem_Yöneticisi

Sistem_Yöneticisi TOE'yi yönetmek için açık biçimde yetkilendirilmiş olan
kullanıcıdır. Sistem_Yöneticisi TOE'nin güvenli biçimde yönetilmesi için gerekli
bilgiye sahiptir ve gerekli eğitimi almıştır. Sistem_Yöneticisinin kötü niyetli
olmadığı ancak bilinçsiz olarak hata yapabilme yapabileceği kabul edilmektedir.

Normal_Kullanıcı

Bu tehdit etkeninin TOE'de yönetim rolü bulunmamaktadır. Normal_Kullanıcı
TOE üzerinde izin verilen bazı işlevleri kullanmaya yetkilidir. Normal_Kullanıcı
TOE işlevini bir kara kutu şeklinde kullanır. Normal_Kullanıcının genellikle kötü
niyetli olmadığı kabul edilebilse de bu durum farklılık gösterebilir. Bu tehdit
etkeni Saldırgan ile işbirliği yapabilir veya istemeden bir Saldırganın tuzağına
düşebilir.

3.2.2. TEHDİTLER
T.YETKİSİZ_ERİŞİM

Saldırgan gerçek olmayan/çalıntı bir kimlik kullanarak TOE'ye erişim elde edebilir.
Bu girişim çalıntı bir kimlikle, gerçek olmayan bir IP adresi ile, vs yapılabilir.
Saldırgan varsayılan kullanıcı isimlerini ve parolaları değiştirmeme, gerçek sistem
üzerinde test hesaplarını devre dışı bırakmama, basit parolalar kullanma gibi
güvenlik açıklarını kullanarak yetkisiz erişim elde edebilir. Ek olarak Saldırgan
önceki veya aktif bir kullanıcının yerleşik verilerinden veya iç veya dış TOE işlem
ve iletişimi sırasında oluşturulan yerleşik verilerden faydalanabilir. Bu veriler TOE
kullanıcıları veya TOE'nin kendisi için kritik bilgileri içeriyor olabilir. Saldırgan bu
verilere erişim sağlayarak kendi TOE erişimini kolaylaştırabilir ve verilerin
içeriğine bağlı olarak TOE'ye zarar verebilir.
Saldırgan aynı zamanda Sistem_Yöneticisini veya Normal_Kullanıcıyı yanlış
yönlendirerek doğrulama için kullanılan gizli verilere erişim elde edebilir. Örneğin
Saldırgan Sistem_Yöneticisini veya Normal_Kullanıcıyı TOE'ye ait olmayan bir web
sayfasına yönlendirerek gizli verileri elde edebilir ve kullanıcıları TOE tarafından
korunduklarına inandırabilir.

T.VERİ_DEĞİŞTİRME

TOE tarafından korunan veriler izinsiz değiştirilebilir. Örneğin Saldırgan TOE ve
kendi çalışma ortamı arasında aktarılan bilgileri uygun doğrulama mekanizmaları
olmadan değiştirebilir.
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Veri bütünlüğünü sağlayan veri transfer protokollerinin tercih edilmemesi bu
tehdidin ortaya çıkmasını kolaylaştırır. Saldırgan Sistem_Yöneticisini veya
Normal_Kullanıcıyı yanlış yönlendirebilir ve TSF verilerini veya belirli bir
kullanıcıya ait verileri elde edebilir.
Bu tehdit Saldırganın TOE kaynak kodlarını değiştirmesi şeklinde de ortaya
çıkabilir. Uygun olmayan dosya izinleri veya yetersiz gelen veri/dosya kontrolü bu
tehdidin kaynağı olabilir. Saldırgan bu tehditten faydalanarak TOE'ye erişim izni
elde edebilir.
T.TANIMAMA

TOE üzerinde yapılan bir eylem veya işlem (eylemler dizisi) tanınmayabilir.
Yetersiz veya uygun olmayan denetim mekanizmalarının olduğu durumlarda
eylemlerin tanınmaması nispeten daha kolaydır. Sistem_Yöneticisinin saldırıdan
haberdar olmamasını ve karşı tedbirleri almamasını sağlamak genellikle TOE
üzerindeki saldırganın son görevidir.
Ek olarak Saldırgan denetim kayıtlarının kaydedilmesini engelleyebilir (örneğin
denetim izinde bir taşmaya sebep olarak). Veya Saldırgan Sistem_Yöneticisini
yanıltmak amacıyla denetim izine sahte kayıtlar ekleyebilir.

T.VERİ_İFŞASI

TOE tarafından korunan gizli veriler izinsiz biçimde ifşa edilebilir. Örneğin
Normal_Kullanıcı bir veri veya dosyaya erişim sağlayabilir veya Saldırgan ağ
üzerinde transfer edilen düz metnin izini sürebilir. Gizli verilerin şifrelenmeden
transfer edilmesi veya yetersiz parametre kontrolleri bu tehdidin kaynağı olabilir.
Bir Normal_Kullanıcı TOE tarafından sunulan işlevle bilinçli veya bilinçsiz bir
şekilde gizli bilgileri ifşa edebilir. Örneğin gizli kullanıcı verilerinin istatistiki
raporlar üzerinde bulunması bu tür tehditlere örnek teşkil eder. Kullanıcı
detayları ara-yüzüyle birlikte herhangi kullanıcının kredi kartı bilgilerinin
gösterilmesi bu tehdit türü için başka bir örnektir.
Bu tehdide örnek teşkil eden başka bir durum TOE işlevi kullanılarak kullanıcı
verilerinin veya TSF verilerinin topluca ihraç edilmesine izin verilmesidir.

T.HİZMET_AKSATMA

Saldırgan TOE'nin bir zaman dilimi boyunca kullanım dışı veya kullanılamaz hale
gelmesini sağlayabilir. Bu genellikle kısa bir zaman diliminde çok sayıda istemde
bulunulması ve TOE'nin yanıtlayamaz hale gelmesinin sağlanması ile olur.
Dağıtık Hizmet Aksatma (DDoS) tehdidi hizmet aksatma tehdidinin ileri düzeydeki
bir türüdür.
Ancak yazılım seviyesinde alınan önlemler bu tür tehditlerin
engellenmesi için yeterli değildir.

T.AYRICALIKLARIN_ARTTIRILMASI

Sınırlı miktarda ayrıcalık elde ettikten sonra, Saldırgan daha yüksek bir ayrıcalık
seviyesi elde etmeyi deneyebilir. Saldırgan aynı zamanda T.TANIMAMA,
T.YETKİSİZ_ERİŞİM, T.ZARARLI_VERİLER, ve T.VERİ_DEĞİŞTİRME gibi tehditlerden
faydalanarak TOE'ye erişim elde edebilir ve sonrasında daha yüksek seviyeli bir
ayrıcalık elde edebilir. Bu tehdit genellikle yetkili kullanıcılara sağlanan
arayüzlerin yetki gerektirmeyen arayüzler kadar güçlü olmamasından kaynaklanır.

T.ZARARLI_VERİLER

Saldırgan TOE içine zararlı bir veri/dosyayı indirebilir. Bu tehdidi kullanarak
Saldırgan belirli bir kullanıcının verilerine erişim elde edebilir, bir kullanıcının
hesabını ele geçirebilir veya TOE işlevselliğinin tamamına ait bir bölümünde
erişim izni elde edebilir. Saldırgan erişim elde ettiğinde, TSF parametrelerinde
veya çalışma ortamındaki parametrelerde değişiklik yaparak TOE erişimi için yeni
yollar denemesi
(arka kapılar) oldukça yaygındır. Tehdidin kaynağı
ortadan kaldırıldığında dahi saldırgan TOE erişimine sahip olmaya devam edebilir.

3.3. KURUMSAL GÜVENLİK POLİTİKALARI
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P.TAMAMLAYICI_DENETİM

TOE'nin çalışma ortamındaki tüm olaylar güvenlik ihlallerinin önlenmesi, aynı
zamanda ihlal sonrası yeterli delilin elde edilebilmesi açısından kayıt altına
alınmalı, korunmalı ve düzenli biçimde gözden geçirilmelidir.

P.SSL_İLETİŞİMİ

İletişim kanalları TSF kontrolü altındaysa, TSE tarafından yayınlanan SSL
kriterlerine uygun olmalıdır.

P.E_İMZA

Dokümanların elektronik imzalanmasında kullanılan e-İmzaların 5070 sayılı Türk
Elektronik İmza kanununa uygun olması gerekmektedir.

3.4. VARSAYIMLAR
A.GÜVENİLİR_YÖNETİCİ

TOE kurulumu, yapılandırılması ve yönetiminden sorumlu tüm kullanıcıların
yeterli düzeyde vasıflı ve eğitimli oldukları ve kurallara uydukları kabul
edilmektedir.

A.GÜVENLİ_ÇEVRE

TOE çalışma ortamı için fiziki ve çevresel tedbirlerin alındığı kabul edilmektedir.
Aynı zamanda TOE çalışma ortamına erişimin uygun biçimde sınırlandırıldığı ve
erişim kayıtlarının makul bir süre boyunca saklandığı kabul edilmektedir.

A.UYGUN_YEDEKLEME

TOE, depolama birim(ler)i ve diğer donanım bileşenleri tarafından oluşturulan
veya gönderilen herhangi verinin uygun biçimde yedeklendiği, böylelikle bir
sistem hatasından kaynaklı herhangi veri kaybının veya hizmet kesintisinin
meydana gelmeyeceği kabul edilmektedir.

A.İLETİŞİM

TSF tarafından dış unsurlarla iletişim için kullanılan ve TSF koruması altında
olmayan tüm iletişimin ve iletişim kanallarının dağıtık hizmet aksatma, ağ
yoklama, vs gibi saldırılara karşı yeterince güvenli olduğunu kabul edilir.

A.GÜVENLİ_DAĞITIM

Gerekli tüm güvenlik önlemlerinin TOE dağıtımı sırasında alınmış olduğu kabul
edilir. Dağıtım süreçleri vasıflı ve güvenilir unsurlar tarafından yürütülmüştür.

4. GÜVENLİK HEDEFLERİ
4.1. GİRİŞ
Bu bölümde TOE ve çalışma çevresi için güvenlik hedefleri açıklanmaktadır.
Güvenlik hedefleri TOE için güvenlik hedefleri ve işletimsel çevre için güvenlik hedefleri şeklinde iki bölüme ayrılmıştır.
TOE için güvenlik hedefleri TSF tarafından yürütülmekte, diğerleri yürütülmemektedir. Bu güvenlik hedefleri TOE ve/
veya işletimsel çevresi tarafından karşılanması gereken gereksinimleri tanımlamaktadır. Bu hedefler Bölüm 6'da
güvenlik işlev gereksinimlerine eşlenecektir.

4.2. TOE İÇİN GÜVENLİK HEDEFLERİ
O.DENETİM

TOE mülkiyeti kapsamında güvenlik açısından bir değere sahip olan herhangi
olayı kayıt altına almalıdır. TOE bu kayıtları değiştirme ve silmeye karşı koruma
altına almalıdır.
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TOE açık biçimde yetki verilmiş kullanıcılar için kayıtları kolay ve hızlı biçimde
gözden geçirme,
Sistem_Yöneticisi için kritik güvenlik olaylar hakkında
zamanında bilgi alabilme imkanı sağlamalıdır.
O.YETKİ

TOE her kullanıcıyı açık biçimde tanımlamalı, güvenli biçimde doğrulamalı ve hak
ve rollerine göre onlara yetki vermelidir. TOE Sistem_Yöneticisine kullanıcıların
hak ve rollerini değiştirme imkanı vermeli ve belirli bir kullanıcı ve/veya grup için
hak ve rolleri açık biçimde ortaya koymalıdır. Yetki gerektiren tüm istemler
doğrulama ve yetkilendirme süreçlerine tabi olmalıdır.
Bir Saldırgan T.AYRICALIKLARIN ARTTIRILMASI tehdidinden faydalanabilir. Bu
tehdidin önlenebilmesi için TOE daha güçlü mekanizmaları kullanan
Sistem_Yöneticisine onay vermelidir. Bu tür mekanizmalara örnek olarak IParalığı kısıtlaması, simge-tabanlı doğrulama, çoklu-etken doğrulaması, vs.
gösterilebilir.
TOE tarafından kullanılan üçüncü taraf araçları minimum doğrulama seviyesinde
çalışacak şekilde yapılandırılmalıdır.

O.VERİ_AKIŞ_KONTROLÜ

TOE giren ve/veya çıkan yetkisiz verileri kontrol etmeli ve yönetmelidir. İçeri
aktarılacak veriler içerik filtrelemesine tabi tutulmalıdır. Belirli bir IP aralığından
gelecek çok sayıdaki istem bir hizmet aksatma saldırısının işareti olabilir. TOE ağ
trafiğini gözlem altında bulundurmalı ve Sistem_Yöneticisine gerektiğinde
filtreleme mekanizmalarını devreye sokma imkanı vermelidir.
Ek olarak TOE TSF'nin veya kullanıcı verilerinin, TOE tarafından kullanılan işlevler
tarafından yürütülmesi durumunda dahi amaçsız biçimde izlenmesine, ihraç
edilmesine, değiştirilmesine ve silinmesine karşı önlemler almalıdır.

O.YÖNETİM

TOE Sistem_Yöneticisine sistemi güvenli ve etkin biçimde yönetebilmesi için tüm
işlevselliği sağlamalıdır. TOE yönetim arayüzlerini korumak için uygun erişim
kontrol mekanizmalarını devreye sokmalıdır. TOE aynı zamanda arayüzlerinin
hızlı ve doğru karar almayı desteklemesini sağlamalıdır.

O.HATA_YÖNETİMİ

TOE bir hata yönetim sistemini güvenli ve etkin biçimde sunmalıdır. TOE işletimi
sırasında oluşan hatalar kullanıcıya güvenli ve anlamlı bir biçimde gösterilmelidir.
Sistem_Yöneticisi kritik hatalar hakkında hızlı ve etkin bir biçimde
bilgilendirilmelidir. Hatalar Sistem_Yöneticisinin uygun önlemleri almasına izin
verecek derecede detaylı olmalıdır.

O.YERLEŞİK_VERİ_YÖNETİMİ

TOE gerekli olmayan verilerin kaldırılmasını ve kullanıcı erişiminin kesilmesini
sağlamalıdır.

4.3. İŞLETİMSEL ÇEVRE İÇİN GÜVENLİK HEDEFLERİ
OE.GÜVENLİ_ÇEVRE

TOE'nin işletimsel çevresi TOE'nin fiziki ve çevresel güvenliğini sağlamalıdır.
Yetkisiz erişimler sınırlandırılmalı ve işletimsel çevre içindeki tüm bileşenler
emniyetli hale getirilmelidir. Kritik bileşenlere erişim izni yalnızca özel yetki
sahibi kişilere verilmelidir.

OE.İLETİŞİM

TOE'nin işletimsel çevresi TOE'ye güvenli iletişim ortamlarını ve/veya araçlarını
sağlamalıdır.
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OE.GÜVENİLİR_YÖNETİCİ

TOE işletimsel çevresi TOE yönetim işlevlerini kullanan tüm kullanıcıların
yeterince eğitimli olmasını ve güvenlik gereksinimlerini karşılamasını
sağlamalıdır.

OE.TAMAMLAYICI_DENETİM

TOE işletimsel çevresi TOE'nin kendisi haricinde bileşenler için güvenlikle ilgili
herhangi durumun denetim işlemlerine tabi olmasını sağlamalıdır. Bu işletimsel
çevre güvenlik hedefi O.DENETİM güvenlik hedefini tamamlar ve TOE işletimsel
çevresinde onun işini yapar. TOE için denetim kayıtları diğer denetim kayıtları ile
birlikte sunulduğunda bir anlam ifade eder. Bu yüzden tüm denetim kayıtları en
düşün iş yükü ile kolayca izlenebilmelidir.

OE.GÜVENLİ_TESLİM

TOE teslimi, kurulumu, yönetimi ve işletimi herhangi güvenlik kısıtlamasından
ödün verilmeden yürütülmelidir. Bunun yanında test amaçlı kullanılan işlev ve/
veya parametreler temizlenmeli veya bunlara erişim engellenmelidir.

OE.UYGUN_YEDEKLEME

TOE işletimsel çevresinde yerleşik tüm veriler için uygun yedekler
oluşturulmalı ve makul bir zaman dilimi süresince saklanmalıdır. Bu amaç için
ön-tanımlı rutinler kullanılabilir.

4.4. GÜVENLİK HEDEFLERİ GEREKÇESİ
Güvenlik hedefleri gerekçesi tanımlanan güvenlik hedeflerinin güvenlik problemlerinin ele alınmasında gerekli, uygun
ve yeterli olduğunu doğrular.
Şu noktalar güvenlik hedefleri gerekçesi tarafından doğrulanmıştır:



En az bir güvenlik hedefi her bir tehdit, kurumsal güvenlik politikası ve/veya varsayımı için tanımlıdır.
Her bir güvenlik hedefi en az bir tehdit, kurumsal güvenlik politikası ve/veya varsayımını ele almaktadır.

Genel bir bakış için Tablo 1'e bakınız.

4.4.1. GEREKÇEYE GENEL BAKIŞ
Tablo 1'de güvenlik hedefleri ve güvenlik problem tanım unsurları arasındaki ilişki gösterilmektedir (tehditler, OSPler ve
varsayımlar). Tehditler genellikle TOE için güvenlik hedefleri tarafından ele alınırken OSP ve varsayımlar TOE işletimsel
çevresi için güvenlik hedefleri tarafından ele alınmaktadır.
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Tablo 1: Güvenlik Problem Tanımı ve Güvenlik Hedefleri Arasındaki İlişki

X

X

X

O.HATA_YÖNETİMİ

X

X

O.YERLEŞİK_VERİ_YÖNETİMİ
OE.GÜVENLİ_ÇEVRE

X

X

X
X

X

X
X

OE.GÜVENİLİR_YÖNETİCİ
OE.TAMAMLAYICI_DENETİM
OE.İLETİŞİM
OE.UYGUN_YEDEKLEME
OE.GÜVENLİ_TESLİM

A.GÜVENLİ_TESLİMAT

X

X

A.UYGUN_YEDEKLEME

O.YÖNETİM

X
X

A.İLETİŞİM

X

A.GÜVENİLİ_YÖNETİCİ

X

X

X

VARSAYIMLAR

A.GÜVENLİ_ÇEVRE

X

O.VERİ_AKIŞI_YÖNETİMİ

X

P.SSL_İLETİŞİMİ

O.YETKİ

X

P.TAMAMLAYICI_DENETİM

X

T.ZARARLI_VERİLER

X

T.AYRICALIKLARIN_ARTTIR.

T.TANIMAMA

X

T.HİZMET_AKSATMA

T.VERİ_DEĞİŞTİRME

O.DENETİM

OSPler

T.VERİ_İFŞASI

T.YETKİSİZ_ERİŞİM
İŞLETİMSEL ÇEVRE
TOE İÇİN HEDEFLER
İÇİN HEDEFLER

TEHDİTLER

X
X
X

X
X
X

4.4.2. TOE İÇİN GEREKÇE
O.DENETİM

O. DENETİM güvenlik hedefi bir denetim mekanizması sunmaktadır. Bu
mekanizma Sistem_Yöneticisine sahte kimliklerle tanımama, bir eylem veya
işlemin tanınmaması, hizmet aksatma, yetkisiz ayrıcalık arttırma, veri değiştirme,
veri ifşası, vs. gibi güvenlik olaylarının tanımlanmasında yardımcı olur. Güvenlik
durumlarının yönetimi söz konusu olduğunda denetim kayıtları birincil kaynaktır.
Bu güvenlik hedefi T.YETKİSİZ ERİŞİM, T.TANIMAMA, T.VERİ_DEĞİŞTİRME,
T.VERİ_İFŞASI, T.HİZMET_AKSATMA ve T.AYRICALIKLARIN ARTTIRILMASI
tehditlerini ele alır. Bu güvenlik hedefi aynı zamanda, TOE denetim mekanizması
ve işletimsel çevre denetim mekanizması güvenlik hususlarını çözmek için
birbirine yardımcı olduğundan P.TAMAMLAYICI_DENETİM ile yakından ilgilidir.

O.YETKİ

Bu güvenlik hedefi uygun bir doğrulama ve yetkilendirme mekanizması sağlar ve
bu yüzden doğrudan T.YETKİSİZ ERİŞİM'i ele alır. Bunun yanında güçlü bir
doğrulama ve yetkilendirme mekanizması veri değiştirmeye engel olur. Bu
aynı zamanda özellikle kullanılan IP aralığı saptanamayacak kadar küçük
olduğunda hizmet aksatma saldırılarını engelleyebilir. Sistem_Yöneticisinin daha
ileri doğrulama mekanizmalarına tabi olması sağlandığından, bu güvenlik hedefi
aynı zamanda ayrıcalık arttırma tehdidini de ele almaktadır. Bu yüzden bu
güvenlik hedefi
T.HİZMET_AKSATMA ve T.AYRICALIKLARIN_ARTTIRILMASI
tehditlerini ele almaktadır.
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Denetim kayıtlarının bütünlüğünü sağladığından bu güvenlik hedefi T.VERİ_DEĞİŞTİRME
ile de ilişkilidir.
O.VERİ_AKIŞ_KONTROLÜ

Bu güvenlik hedefi iletişim kanallarını emniyetli hale getirir ve veri kontrol
prensiplerini tanımlar. Dolayısıyla T.ZARARLI_VERİLERİ de ele alır. Bu güvenlik
hedefi doğrulama verilerinin güvenli biçimde gönderilmesini sağlayarak yetkisiz
erişimleri
önleyebilir.
Bu
güvenlik
hedefi
T.YETKİSİZ_ERİŞİM,
T.VERİ_DEĞİŞTİRME ve T.VERİ_İFŞASI tehditlerini de ele alır. Bunun yanında bu
OSP iletişim kanalları üzerinde bazı kısıtlamalara tabi olduğundan
P.SSL_İLETİŞİM'i de ele alır.

O.YÖNETİM

Bu güvenlik hedefi Sistem_Yöneticisine gerekli tüm yönetim işlevleri ile TOE'yi
güvenli biçimde yönetme olanağı sağlar. Sağlanan yönetim işlevleri doğrulama,
yetkilendirme, veri değiştirme, tanımama ve veri ifşası ile ilgili hususları ele alır.
Dolayısıyla bu güvenlik hedefi
T.YETKİSİZ_ERİŞİM, T.VERİ_DEĞİŞTİRME,
T.VERİ_İFŞASI, T.AYRICALIKLARIN_ARTTIRILMASI ve T.TANIMAMA'yı ele
almaktadır.

O.HATA_YÖNETİMİ

Bu güvenlik hedefi TOE'yi hata yönetimi işlevselliği ile desteklemektedir.
Saldırganlar genellikle TOE'ye hata verdirmeyi denerler ve daha iyi bir saldırı için
bilgi toplamaya çalışırlar. Bu gibi durumlarda uygun bir hata yönetimi TOE'nin
güvenliği sağlamasına yardımcı olacaktır. Bazı durumlarda Saldırgan doğrulama
girişimleri sırasında da hata mesajlarını analiz etmeyi deneyebilir, veya hata
mesajı içerikleri ayrıcalıkların arttırılması için kullanılabilir. Dolayısıyla bu güvenlik
hedefi T.YETKİSİZ_ERİŞİM, T.VERİ_İFŞASI ve T.AYRICALIKLARIN_ARTTIRILMASI
tehditlerini ele almaktadır.

O.YERLEŞİK_VERİ_YÖNETİMİ

Bu güvenlik hedefi TOE üzerinde mevcut yerleşik verilerin yönetilmesinde rol alır.
Yerleşik veriler yetkisiz erişim ve ayrıcalıkların arttırılması için kullanılabilir. Bu
aynı zamanda bir tür veri ifşasıdır. Dolayısıyla bu güvenlik hedefi
T.YETKİSİZ_ERİŞİM, T.AYRICALIKLARIN_ARTTIRILMASI ve
T.VERİ_İFŞASI
tehditlerini ele alır.

4.4.3. İŞLETİMSEM ÇEVRE İÇİN GEREKÇE
OE.GÜVENLİ_ÇEVRE

İşletimsel çevre için bu güvenlik hedefi doğrudan A.GÜVENLİ_ÇEVRE varsayımını
ele almaktadır.

OE.GÜVENİLİR_YÖNETİCİ

İşletimsel çevre için bu güvenlik hedefi doğrudan A.GÜVENİLİR_YÖNETİCİ
varsayımını ele almaktadır.

OE.TAMAMLAYICI_DENETİM

İşletimsel çevre için bu güvenlik hedefi doğrudan P.TAMAMLAYICI_DENETİM
kurumsal güvenlik politikasını ele almaktadır. Bu güvenlik hedefi bir kurumsal
güvenlik politikasına eşlendiğinden delile dayalıdır. Diğer bir deyişle uygun denetim
mekanizmalarının TOE'nin kurumsal çevresi için mevcut olduğu kanıtlanmalıdır.

OE.İLETİŞİM

İşletimsel çevre için bu güvenlik hedefi doğrudan A.İLETİŞİM varsayımını ele
almaktadır.
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OE.UYGUN_YEDEKLEME

İşletimsel çevre için bu güvenlik hedefi doğrudan A.UYGUN_YEDEKLEME
varsayımını ele almaktadır.
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5. GENİŞLETİLMİŞ BİLEŞENLER TANIMI
Bu koruma profili herhangi genişletilmiş bileşen tanımını gerektirmemektedir.
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6. GÜVENLİK GEREKSİNİMLERİ
6.1. GÜVENLİK İŞLEV GEREKSİNİMLERİ
Bu bölümde gerekli güvenlik işlev gereksinimlerini açıklamaktadır. Bileşen tanımlarına yeniden yazılan bölümler koyu
metin şeklinde gösterilmektedir.
Değiştirilmeyen içeriğe dokunulmamıştır. Bileşen gereksinimleri uygulanırken
herhangi yanlış anlaşılmanın netleştirilmesi için ''Uygulama Notu'' eklenmektedir. Bunun yanında ''PP Yazar Notu'' ST
yazarlarına ekstra bilgi verilmesi gerektiğinde eklenmektedir. Herhangi bileşen gereksinimi her bir bileşen tanımından
sonra açıklanmaktadır.

6.1.1. GENEL BAKIŞ
Bu Koruma Profiline dahil edilen bileşenler Tablo 2'de gösterilmektedir.
Tablo 2: Dahil Edilen Emniyet İşlev Bileşenlerinin Listesi
Bileşen Kodu

Bileşen Adı

FAU_GEN.1

Denetim verisi oluşturma

FAU_GEN.2

Kullanıcı kimliği birleştirme

FAU_SAR.1

Denetim incelemesi

FAU_SAR.2

Sınırlı denetim incelemesi

FAU_SAR.3

Seçilebilir denetim incelemesi

FAU_SEL.1

Seçici denetim

FAU_STG.1

Korunmuş denetim izi depolama

FAU_STG.3

Olası denetim verisi kaybı durumunda alınacak eylem

FAU_STG.4

Denetim verilerinin kaybını önleme

FDP_ACC.1

Alt grup erişim kontrolü

FDP_ACF.1

Güvenlik özniteliğine dayalı erişim kontrolü

FDP_RIP.2

Tam yerleşik bilgi koruma

FIA_AFL.1

Doğrulama hatasını düzeltme

FIA_ATD.1

Kullanıcı öznitelik tanımı

FIA_SOS.1

Gizli bilgilerin doğrulanması

FIA_SOS.2

Gizli bilgilerin oluşturulması

FIA_UAU.1

Doğrulama zamanlaması

FIA_UAU.5

Çoklu doğrulama mekanizmaları

FIA_UAU.7

Korunmuş doğrulama geri bildirimi

FIA_UID.1

Tanımlama zamanlaması

FIA_USB.1

Kullanıcı-değnek bağlama

FMT_MOF.1

Güvenlik işlev davranışının yönetimi

FMT_MSA.1

Güvenlik özniteliklerinin yönetilmesi

FMT_MTD.1

TSF verilerinin yönetilmesi

FMT_SMF.1

Yönetim işlevlerinin tanımlanması

FMT_SMR.1

Güvenlik rolleri
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Bileşen Kodu

Bileşen Adı

FPT_FLS.1

Güvenli durumun korunamaması hatası

FPT_STM.1

Güvenilir zaman damgaları

FRU_FLT.1

Düşürülmüş hata toleransı

FTA_MCS.1

Çoklu eş zamanlı oturumlar üzerinde temel sınırlandırma

FTA_SSL.3

TSF-başlatılmış sonlandırma

FTA_SSL.4

Kullanıcı-başlatılmış sonlandırma

FTA_TAH.1

TOE erişim geçmişi

FTA_TSE.1

TOE oturum tesis etme

FTP_ITC.1

TSFler arası güvenilen kanal

FTP_TRP.1

Güvenilen yol

6.1.2. GÜVENLİK İŞLEVİ POLİTİKALARI
Erişim Kontrol Politikası
Erişim Kontrol Politikası TOE tarafından korunan bilgilere erişim hakkında eylem ve kısıtlamaları tanımlayan bir
politikadır. Bu politika hakkındaki detaylar FAU_ACC.1 ve FAU_ACF.1 bileşenlerinin tanımlarında bulunabilir.

6.1.3. SINIF FAU: GÜVENLİK DENETİMİ
FAU_GEN.1

Denetim verilerini oluşturma

Hiyerarşi:

Başka herhangi bileşene karşı bulunmuyor.

Bağımlılıklar:

FPT_STM.1 Güvenilir zaman damgası

FAU_GEN.1.1:

TSF aşağıdaki denetlenebilir olayların denetim kaydını oluşturabilmelidir:
a)
b)
c)
d)
e)

FAU_GEN.1.2:

Denetim işlevlerinin başlatılması ve kapatılması;
Denetimin [seçim: temel] seviyeleri için tüm denetlenebilir olaylar; ve
[atama: tüm doğrulama girişimleri (başarılı ve başarısız),
Sistem_Yöneticisi kullanıcılarının ayrıcalık, öznitelik ve rollerindeki değişiklikler
Diğer denetlenebilir olaylar için Tablo 3'e bakınız]

TSF herbir denetim kaydı içinde en azından aşağıdaki bilgileri kaydetmelidir:
a) Olayın tarih ve saati, olayın türü, konu kimliği (varsa), ve olayın kazanımı (başarı
veya başarısızlık); ve
b) Her bir denetim olay türü için PP/ST'ye dahil edilen işlev bileşenlerinin
denetlenebilir olay tanımlarına dayalı, [atama: deneğin oturum bilgileri, konu
tarafından TOE arayüzleri vasıtasıyla gönderilen işletim parametreleri].

Uygulama Notu: Sistem_Yöneticisi denetlenebilir olay grupları/türleri arasında seçim yapabilmelidir. Bu yeterlilik
denetlenebilir olayların dinamik olarak seçilebilmesini gerektirdiğinden, denetlenebilir olaylar listesindeki herhangi
değişikliğin de denetlenebilir olması ve ''kritik'' şeklinde işaretlenmiş olması gerekir. Denetlenebilir olayların sonuçları
TOE tarafından sağlanan denetleme prosedürüne uygun olarak başarı/başarısızlığı gösteren tek hane veya daha geniş
bir aralık şeklinde olabilir. Diğer taraftan olayların başarı veya başarısızlığı kolayca gözlemlenebilmeli ve otomatik
olarak gruplandırılabilmeli/filtrelenebilmeli/sınıflandırılabilmelidir. Tüm doğrulama olaylarının denetime tabi olduğu
belirtilmiştir, ancak FAU_SEL.1 bileşeni seçilerek daha esnek bir yaklaşım seçilebilir.
Uygulama notu: Üzerinde TOE'nin çalıştığı sunucunun tarih ve saati, sunucu tarih ve saati ile kesin tarih ve saat
arasında büyük bir fark olmaması şartıyla olay tarih ve saati olarak kullanılabilir.
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Küçük zaman farklılıkları olabilir, ancak bu TOE'nin güvenliğini etkilemeyecektir. Sistem_Yöneticisi sunucunun tarih ve
saatinin doğruluğundan sorumludur.
Gerekçe: Bu bileşen TOE denetim gereksinimlerini tanımlayan ana bileşendir.
Bu bileşen O.DENETİM güvenlik hedefini desteklemektedir.
Tablo 3: Denetlenebilir Olayların Listesi
Bileşen

Denetlenebilir Olay

FAU_SAR.1

Bilgilerin denetim kayıtlarından okunması

FAU_SAR.2

Denetim kayıtlarından bilgilerin okuması için başarısız girişimler.

FAU_SEL.1

Denetim toplama işlevleri çalışırken denetim konfigürasyonunda
meydana gelen tüm değişiklikler.

FAU_STG.3

Bir eşiğin aşılması ile ilgili gerçekleştirilen eylemler.

FAU_STG.4

Denetim depolamama hatasından ötürü gerçekleştirilen eylemler.

FDP_ACF.1

SFT'nin kapsadığı bir işlem veya nesnenin yürütülmesi için tüm
istemler (başarılı veya başarısız).

FIA_AFL.1

Başarısız doğrulama girişimleri ve yapılan eylemler (örn. bir
terminalin devre dışı bırakılması) için eşiğe ulaşılması ve uygunsa
sonrasında normal duruma dönüşmesi (örn. bir terminalin yeniden
devreye alınması).

FIA_SOS.1
FIA_SOS.2

Test edilen herhangi gizli bilgiye ilişkin TSF reddi veya kabulü.

FIA_UAU.1

Doğrulama mekanizmasına ilişkin tüm kullanım (başarılı veya
başarısız).

FIA_UAU.5

(minimum) Doğrulama hakkında son karar;
(temel) Etkinleştirilmiş her bir mekanizmanın son karar ile birlikte
sonucu.

FIA_UID.1

Tanımlama mekanizmasına ilişkin tüm kullanım (başarılı ve
başarısız), kullanıcı kimliği dahil.

FIA_USB.1

Detaylar

Nesnenin kimlik verileri.

Örneğin kullanıcı parolasının
reddi veya kabul edilmesi.

Sağlanan kullanıcı kimliği,
girişimin kaynağı(bağlanılan
son uç noktanın
kimliği,kaynak adresi, vs.)

Kullanıcı güvenlik özniteliklerinin bir konuya bağlanması veya
bağlanamaması (örn. bir konu oluşturmada başarı veya başarısızlık

FMT_MOF.1

TSF'deki işlevlerin davranışlarındaki tüm değişiklikler.

FMT_MSA.1

Güvenlik öznitelik değerlerindeki tüm değişiklikler.

FMT_MTD.1

TSF verilerindeki tüm değişiklikler.

FMT_SMF.1

Yönetim işlevlerinin kullanımı.

FMT_SMR.1

(minimum) Bir rolün parçası konumundaki kullanıcı gruplarında
değişiklikler; (temel) Bir role ilişkin hakların bütün kullanımları

FPT_FLS.1

TSF'nin başarısız olması.
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Bileşen

Denetlenebilir Olay

Detaylar

FPT_STM.1

(minimum) Zaman değişiklikleri; (temel) Bir
zaman damgasının sağlanması.

Tarih ve zaman için
eski ve yeni değerler

FRU_FLT.1

(minimum) TSF tarafından tespit edilen herhangi hata.
(temel) Hatadan ötürü tüm TOE kabiliyetlerinin durması.

FTA_MCS.1

Çoklu eşzamanlı oturum sayısının sınırlandırılmasına dayalı
olarak yeni bir oturumun seçilmesi.

FTA_SSL.3

Oturum kilitleme mekanizması ile etkileşimli bir oturumun
sonlandırılması.

FTA_SSL.4

Etkileşimli bir oturumun kullanıcı tarafından sonlandırılması .

FTA_TSE.1

Oturum oluşturma mekanizmasından ötürü, oturum reddi
oluşturma dahil bir kullanıcı oturumu oluşturmadaki tüm girişimler.

FTP_ITC.1

FTP_TRP.1

(minimum) Başlatıcının ve başarısız güvenilir kanal işlevlerinin
tanımlanması.
(temel) Güvenilen kanal fonksiyonlarına ilişkin tüm
kullanma girişimleri.
Hatalar dahil güvenilen kanal fonksiyonlarına ilişkin tüm kullanma
girişimleri. Tüm güvenilen yol başlatma işlemleri ile ilgili olarak
(varsa) kullanıcının tanımlanması

FAU_GEN.2

Kullanıcı kimliği ilişkilendirme

Hiyerarşik olduğu bileşen

Başka herhangi bileşen bulunmuyor

Bağımlılıklar:

FAU_GEN.1 Denetim verilerinin oluşturulması
FIA_UID.1 Tanılamanın Zamanlaması
Tanımlı kullanıcıların eylemlerinden kaynaklanan denetim olayları için TSF'nin her

FAU_GEN.2.1:

denetlenebilir olayı, söz konusu olaya sebep olan kullanıcının kimliği ile ilişkilendirmesi
gerekmektedir.
Gerekçe: Bu bileşen TOE denetim kayıtlarını TOE kullanıcıları ile ilişkilendirir. Bu bileşen
O.DENETİM güvenlik hedefine katkıda bulunmaktadır.

FAU_SAR.1

Denetim incelemesi

Hiyerarşik olduğu bileşen

Başka herhangi bileşen bulunmuyor

Bağımlılıklar:

FAU_GEN.1 Denetim verisi oluşturma

FAU_SAR.1.1:

TSF [atama: Sistem_Yöneticisi]'ne [atama: tüm denetim bilgileri] 'ini denetim
kayıtlarından okuma imkanı sunmalıdır.

FAU_SAR.1.2:

TSF denetim kayıtlarını kullanıcının bilgileri yorumlayabileceği bir şekilde sağlamalıdır.

Uygulama Notu: Bu bileşenin kuralları uygulanırken bu bileşenin FAU_SAR.3 bileşeni ile yakından ilişkili olduğu göz
önünde bulundurulmalıdır.
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Gerekçe: Bu bileşen kullanıcılara TOE'yi denetim kayıtlarını okuyabilecekleri bir arayüz ile
birlikte sunmaktadır. Bu bileşen O.DENETLEME ve O.YÖNETİM güvenlik görevlerine
katkıda bulunmaktadır.

FAU_SAR.2

Sınırlı denetim incelemesi

Hiyerarşik olduğu bileşen

Başka herhangi bileşen bulunmuyor

Bağımlılıklar:

FAU_SAR.1 Denetim incelemesi
TSF açık biçimde okuma izni verilmiş kullanıcılar haricindeki tüm kullanıcıların denetim

FAU_SAR.2.1:

kayıtlarını okuma erişimini engellemelidir.
Uygulama Notu: Bu bileşen ile uygulama seviyesi erişim yasağı amaçlanmaktadır. İşletim sistemi ve depolama
birim(ler)i için erişim kısıtlama mekanizmalarının sağlandığı varsayılmaktadır.
Gerekçe: Bu bileşen denetim inceleme işlevini açıkça yetkilendirilmiş kullanıcılar ile
sınırlandırmaktadır. Bu özellik TOE denetim ve yönetimine katkıda bulunmaktadır. Bu
bileşen O.DENETİM ve O.YÖNETİM güvenlik hedeflerine katkıda bulunmaktadır.

FAU_SAR.3
Hiyerarşik

Seçilebilir denetim incelemesi
olduğu

bileşen

Başka herhangi bileşen bulunmuyor

Bağımlılıklar:

FAU_SAR.1 Denetim incelemesi

FAU_SAR.3.1:

TSF denetim verilerinin [atama: kullanıcı hesabı, bağlantı yöntemi, tarih/zaman,
konum, olay türü, kullanıcı grubu (varsa), ve/veya kiritik seviyeli denetim
kayıtları]'na dayalı olarak [atama: seçme ve sıralama yöntemleri]'nin uygulanabilmesi
kabiliyetini sağlamalıdır.

Gerekçe: Bu bileşen her bir denetim kaydının kullanıcıya seçilebilir bir formatta
gösterilmesi şeklindeki bir kabiliyeti TOE'ye sağlamaktadır. Bu bileşen O.DENETİM ve
O.YÖNETİM güvenlik hedeflerine katkıda bulunmaktadır.

FAU_SEL.1

Seçici denetim

Hiyerarşik olduğu

Başka herhangi bileşen yok

bileşen Bağımlılıklar:

FAU_GEN.1 Denetim verilerinin oluşturulması
FMT_MTD.1 TSF verilerinin yönetimi

FAU_SEL.1.1:

TSF tüm denetlenebilir olaylar arasından aşağıdaki özniteliklere bağlı olarak
denetlenecek olaylar grubunu seçebilmelidir:
a) [seçim: konu kimliği, olay türü
b) [atama: yalnızca en önemsiz denetim olayları denetlenmemek üzere seçilmelidir]

Gerekçe: Bu bileşen en önemsiz olayların denetlenmemesine izin vererek 25ol
yönetiminin mümkün olmasını sağlamaktadır. Bu bileşen O.DENETİM ve O.YÖNETİM
bileşenlerine katkıda bulunmaktadır.
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FAU_STG.1

Korunan denetim izlerinin depolanması

Hiyerarşik olduğu bileşen

Başka herhangi bileşen bulunmuyor

Bağımlılıklar:

FAU_GEN.1 Denetim verilerinin oluşturulması

FAU_STG.1.1:

TSF depolanan denetim kayıtlarını denetim izinde yetkisiz silme işlemine karşı
korumalıdır.

FAU_STG.1.2:

TSF denetim izinde depolanan denetim kayıtlarında yapılan yetkisiz değişiklikleri tespit
edebilmelidir [seçim: tespit et].

Uygulama notu: Denetim kayıtlarının silinme veya değiştirme durumlarına karşı korunmasında alınabilecek en önemli
tedbir işletim sistemi seviyesinde alınabilir. Bu tedbirlerin uygun biçimde alınmış olduğu kabul edilmektedir. Yazılım
seviyesinde herhangi değiştirme veya kaldırmanın ''tespit'' edilmesi mümkündür, ancak bunun engellenmesi mümkün
değildir. Bazı durumlarda TOE denetim kayıtlarını izlemek ve korumak için harici bir bileşen kullanabilir.Bu gibi
durumlarsa TOE'nin bu harici bileşene erişememesi mümkündür. Denetim kayıtlarının hazırda bulunması TOE'nin
önemli bir işlevi olduğundan bir tampon bellek kullanılmalıdır. Tampon bellek bu bileşenin gereksinimlerine uygun
olmalıdır.
Gerekçe: Bu bileşe denetim kayıtlarını yetkisiz silme işlemlerine karşı korumaktadır. Bu
bileşen O.DENETİM, O.YETKİ ve O.VERİ_AKIŞ_KONTROLÜ güvenlik hedeflerine katkıda
bulunmaktadır.

FAU_STG.3

Denetim verilerinin olası kaybı durumunda eylem

Hiyerarşik olduğu bileşen

Başka herhangi bileşen bulunmuyor

Bağımlılıklar:

FAU_STG.1 Korunan denetim izinin depolanması

FAU_STG.3.1:

[Geliştirme]
İz belli bir zaman dilimini geçecek olursa [atama: ön-tanımlı sınır] TSF [atama: SMS
veya dengi bir iletişim kanalını kullanarak kullanıcıları sistem ara-yüzü üzerinden
bilgilendirme] lidir.

Gerekçe: Bu bileşen bir denetim verisinin kaybolması durumunda atılacak adımları
tanımlamaktadır.Aynı zamanda Sistem_Yöneticisinin durum hakkında bilgilendirilmesini
de sağlar. Bu bileşen O.DENETİM ve O.YÖNETİM güvenlik hedeflerine katkıda
bulunmaktadır.
FAU_STG.4

Denetim verilerinin kaybının engellenmesi

Hiyerarşik olduğu bileşen

FAU_STG.3 Olası denetim verisi kaybı durumunda gerçekleştirilecek eylem.

Bağımlılıklar:

FAU_STG.1 Korunan denetim izinin depolanması

FAU_STG.4.1:

Denetim izi dolu olduğunda TSF [seçim, şunlardan birini seçiniz: “denetlenmiş olayları
yok-say”, “özel haklara sahip yetkili kullanıcı tarafından alınanlar hariç denetlenmiş
olayları engelle'', ''kaydedilmiş en eski denetim kayıtlarının üzerine yaz'', '' 'daha az
önemli' şeklinde işaretlenmiş kaydedilmiş en eski denetim kayıtlarının üzerine yaz'']

Gerekçe: Bu bileşen denetim izinin dolu olması durumunda kaybı en aza indirmeyi
amaçlamaktadır. Bu bileşen O.DENETİM güvenlik hedefine katkıda bulunmaktadır.

6.1.4. SINIF FDP: KULLANICI VERİLERİNİN KORUNMASI
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FDP_ACC.1

Erişim kontrolü alt grubu

Hiyerarşik olduğu bileşen

Başka herhangi bileşen bulunmuyor.

Bağımlılıklar:

FDP_ACF.1 Güvenlik özniteliğine dayalı erişim kontrolü

FDP_ACC.1.1:

TSF [atama: Erişim Kontrol politikası]'nı [atama:
a) Konular: [atama: kullanıcı türleri veya Erişim Kontrol Politikası dahilindeki
diğer konular]
b) Nesneler:
a. Bu kriterleri içeren veriler: [atama: veri kriterleri]
b. [atama: Erişim Kontrol Politikası dahilindeki diğer veriler]
üzerinde yürütmelidir.
PP Yazar Notu: Konular ve nesneler arasındaki işlemler listesi yeni bir nesne oluşturmayı, bir nesnenin kaldırılmasını,
erişim yöntemleri dahil tüm yöntemleri, TSF üzerinde nesneye bağlı işlemleri (örneğin, erişim kontrol listesi nesneye
bağlı) içermelidir. Bu işlemlerin tümü SRFler içinde tanımlıysa ST yazarının okuyuculara yeterli açıklama ile
desteklemesi gerekmektedir. Birden fazla erişim kontrol politikasının tanımlanması gerekiyorsa bu durumda
FDP_ACC.1 'in her yeni kontrol politikası için tekrarlanması gerekir.
Gerekçe: Bu bileşen erişim kontrol politikasını tanımlar ve haklara dayalı erişim
kontrolünü belirler. Bu bileşen O.VERİ_AKIŞ_KONTROLÜ, O.YÖNETİM ve O.YETKİ güvenlik
hedeflerine katkıda bulunmaktadır.

FDP_ACF.1

Güvenlik özniteliğine dayalı erişim kontrolü

Hiyerarşik olduğu bileşen

Başka herhangi bileşen bulunmuyor

Bağımlılıklar:

FDP_ACC.1 Alt-grubu erişim kontrolü
FMT_MSA.3 Statik öznitelik başlatma

FDP_ACF.1.1:

TSF [atama: Erişim Kontrol Politikası] 'nı [atama:
a)

FDP_ACF.1.2:

FDP_ACF.1.3:

FDP_ACF.1.4:

Kullanıcı kimliği, ilgili grup kimliği veya onaylı kullanıcının diğer herhangi
kimliği
b) Onaylanmış kullanıcının rol ve hakları
c) Kullanıcının bir web sayfası veya metodu isteminde uygun kaynaklardan uygun
yöntemleri kullandığından emin olunması için çapraz kontrol mekanizması
d) İstemle gönderilen kullanıcı oturum bilgileri ve parametreleri
e) [Atama: Konunun diğer öznitelikleri]]
ne dayalı olarak yürütmelidir.
TSF kontrol edilen konular ve nesneler arasındaki bir işleme izin verilip verilmediğinin
tespit edilmesi açısından aşağıdaki kuralları uygulamalıdır: [atama: Yalnızca Erişim
Kontrol Listesinde Kullanıcı Kimliği veya ilgili Grup Kimliği veya kullanıcının nesneye
erişimi için rol tanımı bilgileri ile kullanıcıya erişim hakkı veren bir kayıt
bulunduğunda işleme izin verilmektedir].
TSF aşağıdaki kurallara dayalı olarak konuların nesnelere açık biçimde erişimine izin
vermelidir: [atama:
a) Sistem_Yöneticisi ayrıcalıklarına sahip kullanıcıların TSF tarafından sağlanan
herhangi kayıt veya metoda erişimi bulunur.
b) Yetkisiz kullanıcılar herhangi doğrulama sürecine ihtiyaç olmadan herhangi
kamuya açık bilgiye erişim iznine sahiptir.
c) [Atama: diğer kurallar]
TSF aşağıdaki ilave kurallara dayalı olarak konuların nesnelere erişimini açık biçimde
reddetmelidir : [atama:
a) Bir veya daha çok IP'den beklenmeyen şekilde gelen çok sayıda istem.
b) Ön-tanımlı eşik değerini aşmış belirli bir kullanıcının onay girişimleri.

27

c)

Ön-tanımlı eşik değerini aşmış belirli bir kullanıcı tarafından başlatılan çoklu
oturumlar
d) [atama: diğer kurallar]]
PP Yazar Notu: Bazı sistemler onaylı bir kullanıcının konumunun takip edilmesini gerektirebilir. Kullanıcı konumunda
önemli bir değişiklik varsa, sistem kullanıcıyı onaylamadan önce ilave doğrulama bilgilerini gerektirebilir. Bu yöntem IParalıklarının konum bilgilerine dönüştürülmesini gerektirdiğinden, bu ilave bir kural olarak dahil edilmemiştir. Ancak ST
yazarı bu ilave güvenlik özelliğini de ilave edebilir.
Gerekçe: Bu bileşen FDP_ACC.1'de tanımlanan erişim kontrol politikasının detaylarını
tanımlamaktadır. Bu bileşen O.VERİ_AKIŞ_KONTROLÜ, O.YÖNETİM ve O.YETKİ güvenlik
hedeflerine katkıda bulunmaktadır.

FDP_RIP.2

Tam yerleşik bilgilerin korunması

Hiyerarşik olduğu bileşen

FDP_RIP.1 Yerleşik bilgiler alt grubunun korunması

Bağımlılıklar:

Herhangi bağımlılık bulunmuyor

FDP_RIP.2.1:

TSF bir kaynağa ait önceki herhangi bilgi içeriğinin [seçim: kaynakların tüm nesnelere
tahsis edilmesi, kaynakların tüm nesnelerden serbest bırakılması] üzerine erişilebilir
halden çıkarılmasını sağlamalıdır.

Gerekçe: Bu bileşen TOE üzerindeki yerleşik bilgilerin korunmasını amaçlamaktadır.
Yerleşik bilgilerin korunması bir yerleşik veriler yönetim mekanizmasının kilit özelliğidir.
Bu bileşen O.YERLEŞİK_VERİLER_YÖNETİMİ güvenlik hedefine katkıda bulunmaktadır.

6.1.5. SINIF FIA: TANILAMA VE ONAYLAMA

FIA_AFL.1

Doğrulama hatasının ele alınması

Hiyerarşik olduğu bileşen

Başka herhangi bileşen bulunmuyor

Bağımlılıklar:

FIA_UAU.1 Doğrulama zamanlaması

FIA_AFL.1.1:

[seçim: [atama: pozitif tamsayı] olduğunda, [atama: kabul edilebilir değerler aralığı]]
içinde yönetici tarafından yapılandırılabilir bir pozitif tamsayı olduğunda [atama:
doğrulanmış olaylar listesi] ile ilgili başarısız doğrulama girişimlerinde TSF bunu tespit
etmelidir.

FIA_AFL.1.2:

Tanımlı başarısız doğrulama girişimleri sayısı [seçim:karşılandı] ğında TSF [atama: TOE
işlevlerine erişimi engelle] melidir.

PP Yazar Notu: Tanımlı başarısız doğrulama girişimleri sayısı karşılandığında TOE işlevlerine erişimin engellenmesi
güvenlidir. Ancak bu kullanıcılar tarafından kolayca istismar edilebilir ve idari aşırı yüklenmeye sebep olabilir. TOE
işlevlerine erişimin bloke edilmesine ek olarak TOE kullanıcıya doğrulama için SMS doğrulaması gibi alternatif güvenli
bir yöntem sağlayabilir ve kullanıcı bu şekilde herhangi kesinti ile karşılaşmadan çalışmaya devam edebilir.
Gerekçe: Bu bileşen bir koruma mekanizması sunarak TOE'yi kaba kuvvet saldırılarına
karşı korumaktadır. Bu bileşen O.YETKİ güvenlik hedefine katkıda bulunmaktadır.
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FIA_ATD.1

Kullanıcı öznitelik tanımı

Hiyerarşik olduğu bileşen

Başka herhangi bileşen bulunmuyor.

Bağımlılıklar:

Bağımlılık bulunmuyor

FIA_ATD.1.1:

TSF bireysel kullanıcılara ait olan aşağıdaki güvenlik özniteliklerini
sağlamalıdır: [atama:
a) Kullanıcı kimlik kodu (kullanıcı kimliği veya Türk Akıllı Kimlik Kartları için
PIN/parola
b) Kullanılan doğrulama metodu
c) Kullanılan doğrulama metodu için doğrulama bilgileri
d) Kullanıcıya atanan roller
e) Kullanıcı hesabının durumu (aktif, pasif, bloke edilmiş, vs.)
f) [atama: diğer güvenlik öznitelikleri]]
Gerekçe: Bu bileşen TOE kullanıcılarına ait olan güvenlik özniteliklerini tanımlamaktadır.
Güvenlik öznitelikleri Doğrulama safhası sırasında kullanıcı ile ilişkilidir ve sonrasında
TOE'de saklanır (TOE tasarımına bağlı olarak oturum sona erene kadar veya daha uzun
bir süre). Bu öznitelikler de denetlenebilirdir. Bu bileşen O.DENETİM ve O.YETKİ güvenlik
hedeflerine katkıda bulunmaktadır.

FIA_SOS.1

Gizli bilgilerin doğrulanması

Hiyerarşik olduğu bileşen

Başka herhangi bileşen bulunmuyor.

Bağımlılıklar: FIA_SOS.1.1:

Bağımlılık bulunmuyor
TSF gizli bilgilerin şunları karşıladığını doğrulamak için bir mekanizma sağlamalıdır [atama:
a) En az bir büyük harf içermeli
b) En az bir küçük harf içermeli,
c) En az bir rakam içermeli
d) En az bir sembol içermeli
e) En az 7 karakter uzunluğunda olmalı
f) Birbirini tekrar eden ve kolayca tahmin edilebilecek karakter gruplarını
içermemeli
g) Değiştirildiğinde aynı olmamalı veya son 3 gizli bilgi ile benzer olmamalı.
h) [atama: diğer kalite ölçüleri].

PP Yazar Notu: Bu bileşenin kullanılması ile ilgili bir ayrım mevcuttur. TOE ödeme karşılığında ulusal merciler
tarafından düzenlenen ve denetlenen üçüncü taraflara bağımlı olduğunda, FIA_SOS.1.1 atamasının f) ve g) seçenekleri
Normal_Kullanıcı için yok sayılabilir. TOE ödeme seçeneğini kendisi öneriyorsa tüm seçenekler geçerlidir. TOE Türkiye
Cumhuriyeti Akıllı Kimlik Kartı, e-İmza Simgesi, Biyometrik Doğrulama, vs gibi daha güçlü doğrulama mekanizmalarını
kullanıyorsa, bu bileşen tamamen yok sayılabilir. Bu gibi durumlarda ST Yazarı tercih edilen doğrulama
mekanizmasının bu bileşen ile önerilen mekanizmadan daha güçlü olduğunu kanıtlamalıdır.
Gerekçe: Bu bileşen gizli bilgiler için kuralları tanımlamaktadır. Bu kurallar yetkisiz
erişime karşı alınan tedbirlere katkıda bulunmaktadır. Bu bileşen O.YETKİ güvenlik
hedefine katkıda bulunmaktadır.

FIA_SOS.2

Gizli bilgilerin doğrulanması

Hiyerarşik olduğu bileşen

Başka herhangi bileşen bulunmuyor

Bağımlılıklar:

Bağımlılık bulunmuyor.
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FIA_SOS.2.1:

TSF [atama: tanımlı bir kalite ölçüsü] nü karşılayan gizli bilgiler oluşturmak için bir
mekanizma sağlamalıdır.
TSF [atama:
a) En az altı karakter uzunluğunda olmalı
b) Önceden oluşturulan veriler kullanılarak kolaylıkla tahmin edilebilecek bir
algoritmaya dayanmamalı
c) [atama: diğer kalite ölçüleri]]. lerini karşılayan bir mekanizma sağlamalıdır.

Uygulama Notu: Bu bileşen tek-kullanımlık-parola özelliği için kullanılmak üzere tasarlanmıştır. TOE ödeme karşılığı
Ulusal Merciler tarafından düzenlenen ve denetlenen üçüncü şahıslara bağımlı olduğunda, TOE'nin bu bileşene
uyması gerekmemektedir.
Gerekçe: Bu bileşen oluşturulan gizli bilgileri için kuralları tanımlamaktadır.Bu kurallar
yetkisiz erişim girişimlerine karşı alınan tedbirlere katkıda bulunmaktadır. Bu bileşen
O.YETKİ güvenlik hedefine katkıda bulunmaktadır.

FIA_UAU.1

Doğrulama Zamanlaması

Hiyerarşik

olduğu

bileşen Başka herhangi bileşen bulunmuyor.

Bağımlılıklar: FIA_UAU.1.1:

FIA_UID.1 Tanılama zamanlaması
Kullanıcı doğrulanmadan önce TSF Kullanıcının şunları yapmasına izin vermelidir [atama:
a) Doğrulama gerektirmeyen herhangi eylem (web portalının ana sayfasının, iletişim
sayfasının, ürün açıklama sayfalarının, ürün kategori sayfalarının görüntülenmesi
b) Oturum açma prosedürü için yardım istemi]
TSF bu kullanıcının TSF-aracılığıyla başka herhangi eylem yapmasına izin vermeden

FIA_UAU.1.2:

önce her kullanıcının başarılı biçimde doğrulanmasını gerektirmelidir.

Gerekçe: Bu bileşen doğrulama zamanlaması için kuralları tanımlamaktadır. Bu bileşen
O.YETKİ güvenlik hedefine katkıda bulunmaktadır.

FIA_UAU.5
Hiyerarşik

Çoklu doğrulama mekanizmaları
olduğu

Bağımlılıklar:

bileşen

FIA_UAU.1 Doğrulama zamanlaması
FIA_UID.1 Tanılama zamanlaması
TSF kullanıcı doğrulamasını desteklemek için şunları sağlamalıdır. [atama:
a) Kullanıcı adı ve parola
b) Güvenli biçimde yapılandırılmış tek seferlik parola mekanizması

FIA_UAU.5.2:

TSF [atama: çoklu doğrulama mekanizmalarının doğrulamayı nasıl sağladığını
açıklayan kurallar]a uygun olarak herhangi kullanıcının beyan edilen kimliğini
doğrulamalıdır.
PP Yazar Notu: Ödeme üçüncü bir şahıs tarafından yapılıyorsa, FIA_UAU.5.1 atamasının b) seçeneği yok sayılabilir.
Uygulama Notu: Tek seferlik parola SMS, mobil uygulama, parola oluşturucu cihaz, vs. 'ye dayalı olabilecek genel bir
isimdir. Tek seferlik doğrulama için bu ortamlardan herhangi biri seçilebilse de, sisteme erişimde kullanılan uygulama
ile tek seferlik parolanın gönderilmiş olduğu uygulama aynı cihaz üzerinde olamaz. Bunun sebebi cihaz üzerindeki
herhangi olası güvenlik zafiyetinin her iki uygulamanın güvenliğini tehlikeye atabilecek olmasıdır.
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Gerekçe: Bu bileşen TOE'nin çoklu doğrulama mekanizmalarına sahip olmasını
gerektirmektedir. Çoklu doğrulama yetkisiz erişimleri zorlaştırmaktadır. Bu bileşen
O.YETKİ güvenlik hedefine katkıda bulunmaktadır.
Korunan doğrulama geri bildirimi

FIA_UAU.7

Hiyerarşik olduğu bileşen

Başka herhangi bileşen bulunmuyor

Bağımlılıklar: FIA_UAU.7.1:

FIA_UAU.1 Doğrulama zamanlaması
TSF doğrulama sırasında kullanıcıya yalnızca [atama: herhangi detay içermeyen basit
hata ve başarı bilgileri, kullanıcı sisteme kayıtlı değilse kullanıcı bulunamadı bilgisi]
'ni sağlamalıdır.

Gerekçe: Bu bileşen TOE'nin doğrulama sırasında herhangi detaylı bilgiyi vermemesini
gerektirmektedir. Bu doğrulama, hata yönetimi ve yerleşik verilerin yönetimi ile ilgilidir.
Bu bileşen O.YETKİ, O.HATA_YÖNETİMİ ve O.YERLEŞİK_VERİ_YÖNETİMİ güvenlik
hedeflerine katkı sağlamaktadır.

FIA_UID.1
Hiyerarşik

Tanılama zamanlaması
olduğu

bileşen

Başka herhangi bileşen bulunmuyor

Bağımlılıklar:

Bağımlılık bulunmuyor.

FIA_UID.1.1:

TSF kullanıcı tanımlanmadan önce kullanıcının şunları yapmasına izin vermelidir [atama:
a) Doğrulama gerektirmeyen herhangi eylem (web portalının başlangıç, iletişim, ürün
açıklama, ürün kategorileri sayfasının görüntülenmesi gibi),
b) Oturum açma prosedürü hakkında yardım istemi]
TSF bu kullanıcının TSF-aracılığıyla başka herhangi eylem yapmasına izin vermeden

FIA_UID.1.2:

önce her kullanıcının başarılı biçimde tanımlanmasını gerektirmelidir.

Gerekçe: Bu bileşen hanbgi eylemlerin doğrulama gerektirdiğini tanımlamaktadır. Bu
bileşen O.YETKİ güvenlik hedefine katkıda bulunmaktadır.

FIA_USB.1

Kullanıcı-konu bağlama

Hiyerarşik olduğu bileşen

Başka herhangi bileşen bulunmuyor

Bağımlılıklar:

FIA_ATD.1 Kullanıcı öznitelik tanımı

FIA_USB.1.1:

TSF aşağıdaki kullanıcı güvenliği özniteliklerini bu kullanıcı adına iş gören konularla
ilişkilendirmelidir [atama:
a) Kullanıcı kimlik kodu (kullanıcı kimliği)
b) Kullanıcıya atanan roller
c) Müşteri arayüz detayları
d) Doğrulama geçmişi
e) [atama: diğer kullanıcı güvenliği özniteliklerinin listesi]

FIA_USB.1.2:

TSF aşağıdaki kullanıcı güvenlik özniteliklerinin başlangıç ilişkilendirmesi hakkındaki
kuralları kullanıcı adına iş gören konularla birlikte yürütmelidir : [atama:
a) Temiz bir oturum açılmalı, önceki oturumlardan kalan bilgiler kaldırılmalıdır,
b) Doğrulama geçmişi bilgileri güncellenmelidir,
c) Kullanıcı kimliği gibi gizli ve kritik bilgiler URLlerde, vs. ifşa edilmemelidir,
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d) [atama: Özniteliklerin başlangıç ilişkilendirmesi için diğer kurallar]

FIA_USB.1.3:

TSF kullanıcı adına iş gören konularla ilişkilendirilmiş kullanıcı güvenliği
özniteliklerindeki değişiklikler için geçerli olan aşağıdaki kuralları yürütmelidir [atama:
herhangi değişikliğe izin verilmemektedir].
Gerekçe: Bu bileşen kullanıcı ve konu bağlama hakkındaki detayları açıklamaktadır.
Kullanıcı öznitelikleri bu bileşende de tanımlandığından bu bileşen denetleme
bileşenlerini tamamlayıcı niteliktedir. Bu bileşen O.YETKİ ve O.DENETİM güvenlik
hedeflerine katkıda bulunmaktadır.

6.1.6. SINIF FMT: GÜVENLİK YÖNETİMİ

FMT_MOF.1

Güvenlik işlevleri davranışı yönetimi

Hiyerarşik olduğu bileşen

Başka herhangi bileşen bulunmuyor.

Bağımlılıklar:

FMT_SMR.1 Güvenlik rolleri
FMT_SMF.1 Yönetim işlevlerinin tanımlanması
TSF işlevlerin [seçim: davranışını belirleme, devre dışı bırakma, devreye alma,
davranışını değiştirme] kabiliyetini [atama: TOE yönetimi ile ilgili tüm işlevler]
[atama:Sistem_Yöneticisi]'ne sınırlandırmalıdır.

FMT_MOF.1.1:

Gerekçe: Bu bileşen güvenlik özelliklerini yönetme yetkisini onaylanmış
Sistem_Yöneticisine sınırlandırmaktadır. Bu bileşen O.YÖNETİM güvenlik hedefine
katkıda bulunmaktadır.

FMT_MSA.1

Güvenlik özniteliklerinin yönetilmesi

Hiyerarşik olduğu bileşen

Başka herhangi bileşen bulunmuyor.

Bağımlılıklar:

[FDR_ACC.1 Alt-grup erişim kontrolü, veya FDP_IFC.1 Alt grup bilgi akışı kontrolü]
FMT_SMR.1 Güvenlik rolleri
FMT_SMF.1 Güvenlik işlevlerinin tanımlanması

FMT_MSA.1.1:
TSF [seçim: değiştir_varsayılan, sorgula, değiştir, sil, [atama: diğer işlemler]] me
yetkisini, güvenlik öznitelikleri [atama: FIA_USB.1.1'de tanımlanan güvenlik
özniteliklerinin listesi] 'ni [atama: Sistem_Yöneticisi]'ne sınırlandırmak için [atama:
Erişim Kontrol Politikası, [atama: diğer erişim kontrol SFP(leri), bilgi akış kontrolü
SFP(ler)]] 'ini yürütmelidir.
Gerekçe: Bu bileşen güvenlik özniteliklerini yönetme yetkisini Sistem_Yöneticisine
sınırlandırmaktadır. Bu bileşen O.YÖNETİM ve O.DENETİM güvenlik hedeflerine katkıda
bulunmaktadır.
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FMT_MTD.1

TSF verilerinin yönetilmesi

Hiyerarşik olduğu bileşen

Başka herhangi bileşen bulunmuyor

Bağımlılıklar:

FMT_SMR.1 Güvenlik rolleri
FMT_SMF.1 Yönetim işlevlerinin tanımlanması

FMT_MTD.1.1:

TSF [seçim: değiştir_varsayılan, sorgula, değiştir, sil, temizle, [atama: oluştur, diğer
işlemler]]'me yetkisini,
[atama:TSF verilerinin listesi]'ni [atama:
Sistem_Yöneticisi]'ne sınırlandırmalıdır.

PP Yazar Notu: Normal_Kullanıcı aynı zamanda bazı TSF verilerini değiştirmeye yetkilidir. Normal_Kullanıcı genellikle
herhangi işlemi ''kendi'' verileri üzerinde yapma yetkisine sahiptir.
Gerekçe: Bu bileşen TOE tarafından yetki verilmiş kullanıcılara TSF verilerini kurallar
çerçevesinde yönetme imkanı vermektedir. Bu bileşen O.YÖNETİM güvenlik hedefine
katkıda bulunmaktadır.
FMT_SMF.1

Yönetim işlevlerinin tanımı

Hiyerarşik olduğu bileşen

Başka herhangi bileşen bulunmuyor.

Bağımlılıklar:

Bağımlılık bulunmuyor.

FMT_SMF.1.1

TSF şu yönetim işlevlerini yürütme kabiliyetine sahip olmalıdır:[atama: TSF tarafından
sağlanacak ve Tablo 4'te listelenen yönetim işlevlerinin listesi].

Uygulama Notu: Tablo 4'te verilen yönetim eylemlerinin listesi Ortak Kriterler Standardı - Bölüm 2 altında tanımlanan
yönetim eylemlerini göstermektedir. Daha fazla bilgi için Standart'ta Bölüm 2'ye bakınız.

Gerekçe: Bu bileşen seçilen bileşenler için TOE üzerinde yönetim eylemlerini
tanımlamaktadır. Bu bileşen O.YÖNETİM güvenlik hedefine katkıda bulunmaktadır.

Tablo 4: TSF tarafından sağlanan güvenlik yönetimi işlevlerinin listesi
Bileşen*

Yönetim eylemi

FAU_SAR.1

a) kullanıcı grubunun denetim kayıtlarını okuma erişimi ile birlikte bakımı
(silme, değiştirme, ekleme)

FAU_SEL.1

a) denetim olaylarını izleme/değiştirme haklarının bakımı

FAU_STG.3

a) eşik bakımı;
b) olası denetim depolama hatası durumunda gerçekleştirilecek eylemlerin
(silme,değiştirme, ekleme) bakımı

FAU_STG.4

a) denetim depolama hatası durumunda gerçekleştirilecek eylemlerin (silme,
değiştirme, ekleme) bakımı.

FDP_ACF.1

a) Açık erişim sağlanması veya redde dayalı kararların alınmasında kullanılan özniteliklerin
yönetilmesi.
a) Yerleşik bilgi korumanın ne zaman yürütüleceğinin seçilmesi (örn. atama veya atamayı
. kaldırma durumunda) TOE içinde yapılandırılabilir hale getirilebilir.

FDP_RIP.2
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Bileşen*

Yönetim Eylemi

FIA_AFL.1

a) başarısız onaylama girişimleri için eşik yönetimi;
b) bir onaylama hatası durumunda gerçekleştirilecek eylemlerin yönetilmesi.

FIA_ATD.1

a) atama sırasında belirtilmişse yetkili yönetici kullanıcılar için ek güvenlik özniteliklerini
tanımlayabilmelidir.

FIA_SOS.1

a) gizli bilgilerin doğrulanması için kullanılan ölçü biriminin yönetilmesi.

FIA_SOS.2

a) gizli bilgilerin oluşturulmasında kullanılan ölçü biriminin yönetilmesi.

FIA_UAU.1

a) doğrulama verilerinin bir yönetici tarafından yönetilmesi;
b) doğrulama verilerinin ilişkilendirilmiş kullanıcı tarafından yönetilmesi
c) kullanıcı doğrulanmadan önce gerçekleştirilebilecek eylemler listesinin yönetilmesi.

FIA_UAU.5

a) doğrulama mekanizmalarının yönetilmesi;
b) doğrulama için kuralların yönetilmesi.

FIA_UID.1

a) kullanıcı kimliklerinin yönetilmesi;
b) yetkili bir yönetici tanılama öncesi izin verilen eylemleri değiştirebiliyorsa, eylem listelerinin
yönetilmesi.

FIA_USB.1

a) yetkili bir yönetici varsayılan konu güvenliği özniteliklerini tanımlayabilir.
b) yetkili bir yönetici konu güvenliği özniteliklerini değiştirebilir.

FMT_MOF.1

a) TSF'deki işlevlerle etkileşime geçebilen rol gruplarının yönetilmesi

FMT_MSA.1

a) güvenlik öznitelikleri ile etkileşime geçebilen rol gruplarının yönetilmesi;
b) güvenlik öznitelikleri belirlenen değerleri devralırken geçerli olan kuralların yönetilmesi.

FMT_MTD.1

a) TSF verileri ile etkileşime geçebilen rol gruplarının yönetilmesi.

FMT_SMR.1

a) bir rolün parçası olan kullanıcı gruplarının yönetilmesi.

FPT_STM.1

a) zamanın yönetilmesi

FTA_MCS.1

a) izin verilen maksimum eş zamanlı kullanıcı oturumu sayısının yönetilmesi
.

FTA_SSL.3

a) ardından belirli bir kullanıcı için etkileşimli oturumun sona erdiği, varsayılan kullanıcı
eylemsizlik süresinin tanımlanması ;
b) ardından etkileşimli oturumun sona erdiği, varsayılan kullanıcı eylemsizlik süresinin
tanımlanması

FTA_TSE.1

a) oturum oluşturma koşullarının yetkili yönetici tarafından yönetilmesi.

FTP_ITC.1

a) Destekleniyorsa güvenli kanal gerektiren eylemlerin yapılandırılması.

FTP_TRP.1

a) Destekleniyorsa güvenli yol gerektiren eylemlerin yapılandırılması.

* Diğer bileşenler için herhangi yönetim eylemi öngörülmemiştir.

FMT_SMR.1

Güvenlik rolleri

Hiyerarşik olduğu bileşen

Başka herhangi bileşen bulunmuyor.

Bağımlılıklar:

FIA_UID.1 Doğrulama zamanlaması

FMT_SMR.1.1:

TSF şu rollerin sürekliliğini sağlamalıdır [atama:
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a) Sistem_Yöneticisi
b) Normal_Kullanıcı
c) [atama: yetkilendirilmiş diğer tanımlı roller]
].
FMT_SMR.1.2:

TSF kullanıcıları rollerle ilişkilendirebilmelidir.

Gerekçe: Bu bileşen kullanıcılar için güvenlik rollerini tanımlamaktadır. Bu bileşen
O.YÖNETİM ve O.YETKİ güvenlik hedeflerine katkıda bulunmaktadır.

6.1.7. SINIF FPT: TSF'NİN KORUNMASI

FPT_FLS.1

Güvenli durumun korunmasında başarısızlık

Hiyerarşik olduğu bileşen

Başka herhangi bileşen bulunmuyor.

Bağımlılıklar:

Bağımlılık bulunmuyor.

FPT_FLS.1.1:

TSF aşağıdaki hataların meydana gelmesi durumunda güvenli bir durumun sürekliliğini
sağlamalıdır: [atama: uygulamada hatalar, kullanıcı hataları].

Gerekçe: Bu bileşen TSF'nin tanımlı hata türlerinin ortaya çıkması durumunda güvenli bir
durumu sürdürebilmesini sağlamaktadır. Bu işlev hata yönetiminin temel bir bileşenidir
ve aynı zamanda daha iyi bir TOE yönetimi için faydalı olabilir. Bu bileşen
O.HATA_YÖNETİMİ ve O.YÖNETİM güvenlik hedeflerine katkıda bulunmaktadır.

FPT_STM.1

Güvenilir zaman damgaları

Hiyerarşik olduğu bileşen

Başka herhangi bileşen bulunmuyor.

Bağımlılıklar:

Bağımlılık bulunmuyor.

FPT_STM.1.1:

TSF güvenilir zaman damgaları sağlayabilmelidir.

Uygulama Notu: TOE üzerindeki işlemlerin çoğu güvenilir zaman damgalarını gerektirmez. Ancak ödeme özelliği
özellikle güvenilir zaman damgası işlevini gerektirmektedir. Ulusal merciler tarafından düzenlenen ve denetlenen
üçüncü bir tarafça sunulan işlev kullanılarak ödeme yapıldığında üçüncü taraf ile iletişim güvenilir zaman
damgalarını gerektirecektir. Güvenli iletişim hakkında ek bilgi için FTP_ITC.1'e başvurunuz.
Gerekçe: Bu bileşen TOE'ye güvenilir zaman damgaları sağlamaktadır. Güvenilir zaman
damgaları denetim kayıtlarınca gerekli kılınabilir, özellikle bazı önemli kayıtlar zamana
ilişkin kesin bir değere ihtiyaç duyabilir. Bu bileşen O.DENETİM ve O.YÖNETİM güvenlik
hedeflerine katkıda bulunmaktadır.

6.1.8. SINIF FRU: KAYNAK KULLANIMI

FRU_FLT.1

Düşürülmüş hata toleransı
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Hiyerarşik olduğu bileşen

Başka herhangi bileşen bulunmuyor

Bağımlılıklar:

FPT_FLS.1 Güvenli durumun korunmasında başarısız olunması

FRU_FLT.1.1:

TSF şu hatalar oluştuğunda [atama: tüm kritik TOE kabiliyetleri] işletimini
sağlamalıdır: [atama: yazılım hatası, [atama: diğer türden hataların listesi]].

Uygulama Notu: “Kritik” TOE kabiliyetleri TOE'nin temel işlevlerinin bir parçası olan herhangi kabiliyet anlamına
gelmektedir. Örneğin bir e-ticaret sistemi için ödeme altyapısı temel bir bileşendir, ancak bir ürün için kullanıcı
yorumlarının görüntülenmesi aynı derecede kritik değildir. Donanım ve/veya işletim sistemi hatalarından meydana
gelen yazılım hataları kapsam dışıdır.
Gerekçe: Bu bileşen bir hata durumunda dahi TOE işletimini sağlamaktadır. Hataların
tespiti için denetim kayıtları önemli birer girdi olduğundan bu işlev O.DENETİM güvenlik
hedefi ile yakından ilgilidir. Bunun yanında bu bileşen ile sunulan işlevsellik daha iyi bir
TOE yönetimi ve hata yönetimi için faydalıdır. Bu bileşen O.DENETİM, O.YÖNETİM ve
O.HATA_YÖNETİMİ güvenlik hedeflerine katkıda bulunmaktadır.

6.1.9. SINIF FTA: TOE ERİŞİMİ

FTA_MCS.1

Çoklu eşzamanlı oturumlar üzerinde temel sınırlandırma

Hiyerarşik olduğu bileşen

Başka herhangi bileşen bulunmuyor

Bağımlılıklar:

FIA_UID.1 Doğrulama Zamanlaması

FTA_MCS.1.1

TSF aynı kullanıcıya ait maksimum eşzamanlı oturum sayısını sınırlandırmalıdır.

FTA_MCS.1.2

TSF varsayılan durumda kullanıcı başına [atama:varsayılan sayı] daki oturumu
yürütmelidir.

PP Yazar Notu: Kullanıcı başına varsayılan oturum sayısında herhangi kısıtlama yapılmamıştır. Ancak, bir kullanıcıya
birden fazla oturum sağlama ihtiyacı yoksa, bir kullanıcı için yalnızca bir aktif oturuma izin verilmesi tavsiye
edilmektedir. TOE'de aynı zamanda bir mobil arayüz mevcutsa maksimum aktif oturum sayısı 2 veya 3'e
sınırlandırılmalıdır.
Gerekçe: Bu bileşen bir kullanıcı için çoklu eşzamanlı oturumların sayısını
sınırlandırmaktadır. Bu işlev daha iyi bir onay işlemine imkan sağlamaktadır. Bunun
yanında Saldırganın paralel bir oturum başlatarak aktif bir oturuma ait yerleşik verileri
kullanmasının
önüne
geçmektedir.
Bu
bileşen
O.YETKİ
ve
O.YERLEŞİK_VERİLERİN_YÖNETİLMESİ güvenlik hedeflerine katkı sağlamaktadır.
FTA_SSL.3

TSF-başlatılan sonlandırma

Hiyerarşik olduğu bileşen

Başka herhangi bileşen bulunmuyor.

Bağımlılıklar:

Bağımlılık bulunmuyor.

FTA_SSL.3.1:

TSF bir [atama: Sistem_Yöneticisi tarafından tanımlanan kullanıcı eylemsizlik zaman
aralığı] sonrası etkileşimli bir oturumu sonlandırmalıdır.

PP Yazar Notu: ST yazarı kullanıcı eylemsiz zaman aralığı üzerinde durulurken arka-plan işlemenin de hesaba katılması
gerektiğinin farkında olmalıdır. Belirlenen zaman aralığı sonrasında kullanıcı oturumu bu kullanıcıya bağlanmış
arkaplan süreçlerine bakılmaksızın sonlandırılmalıdır.
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Zaman aralığı Saldırganın zarar vermesine yetecek kadar uzun olmamalı, ancak rasyonel kullanımı engelleyecek
şekilde kısa da olmamalıdır.
Gerekçe: Bu bileşen
kullanıcıların eylemsizlik durumu için bir zaman dilimi
tanımlamaktadır. Bu işlev onaylı kullanıcıları korur ve yerleşik verilerin istenmeyen
kullanımına
karşı
bir
mekanizma
sağlar.
Bu
bileşen
O.YETKİ
ve
O.YERLEŞİK_VERİLERİN_YÖNETİLMESİ güvenlik hedeflerine katkıda bulunmaktadır.

FTA_SSL.4

Kullanıcı tarafından başlatılan sonlandırma işlemi

Hiyerarşik olduğu bileşen

Başka herhangi bileşen bulunmuyor.

Bağımlılıklar:

Bağımlılık bulunmuyor.

FTA_SSL.4.1:

TSF kullanıcının kendi etkileşimli oturumunun sonlandırma işleminin kendisi
tarafından başlatılmasına izin vermelidir.
Gerekçe: Bu bileşen kullanıcıya kendi oturum verilerini koruyabilmesi için bir mekanizma
sağlamaktadır. Oturum verilerinin yönetilmesi doğrulama işleminin bir parçasıdır ve bu
aynı zamanda yerleşik türden bir veridir. Bu bileşen O.YETKİ ve
O.YERLEŞİK_VERİLERİN_YÖNETİLMESİ güvenlik hedeflerine katkıda bulunmaktadır.

FTA_TAH.1

TOE erişim geçmişi

Hiyerarşik olduğu bileşen

Başka herhangi bileşen bulunmuyor

Bağımlılıklar:

Bağımlılık bulunmuyor

FTA_TAH.1.1

[Geliştirme]
Oturumun başarılı biçimde oluşturulmasından sonra TSF son üç başarılı oturumun
[seçim: tarih, zaman, yöntem, konum] unu kullanıcıya göstermelidir.

FTA_TAH.1.2

Oturumun başarılı biçimde açılmasının ardından TSF son başarısız oturum oluşturma
girişiminin [seçim: tarih, zaman, yöntem, konum] unu ve son başarılı oturum
oluşturmadan beri başarısın girişim sayısını kullanıcıya göstermelidir.

FTA_TAH.1.3

TSF erişim geçmişi bilgilerini kullanıcıya bilgileri gözden geçirme şansı vermeden
kullanıcı arayüzünden silmemelidir.

Uygulama Notu:
FTA_TAH.1.1 ve FTA_TAH1.2'de; “Metot” kullanılan iletişim protokolü/metodu anlamına
gelmektedir. Ftp, http, vs. gibi değerleri olabilir. Masaüstü veya mobil araçlar gibi farklı ortamlardan erişim de bu
sütunda belirtilmelidir.
Gerekçe: Bu bileşen yetkili kullanıcılara önceki başarılı doğrulama bilgilerini vererek
kullanıcı hesaplarındaki olası yetkisiz kullanımları tespit edebilmelerine imkan
sağlamaktadır. Bu işlev yetkisiz erişimleri engellemek için bir metot sunmaktadır. Bu
bileşen O.YETKİ güvenlik hedefine katkıda bulunmaktadır.

FTA_TSE.1

TOE oturum açma

Hiyerarşik olduğu bileşen

Başka herhangi bileşen bulunmuyor.

Bağımlılıklar:

Bağımlılık bulunmuyor.
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FTA_TSE.1.1:

TSF şunlara dayalı olarak oturum açmayı reddedebilmelidir [atama:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Konum
Port numarası
Yapılan onaylama girişimlerinin sayısı
Kullanıcı Kimliği, Kullanıcı Rolü veya diğer herhangi güvenlik özniteliği
Zaman aralığı
[atama: ST yazarı tarafından tanımlanan başka herhangi öznitelik]

].
Uygulama Notu: Zaman aralığına bağlı olarak oturum açma işleminin reddedilmesi bazı kullanıcılara belirli bir zaman
dilimi için TOE'ye erişim izni verilebileceği anlamına gelmektedir. Bu kesin bir zaman dilimi veya tekrar eden herhangi
zaman aralığı olabilir. Bu özellikle TOE'nin üçüncü şahıs kullanımları için faydalıdır. Bu kısıtlama uygun izleme
imkanlarının olmadığı bir zamanda yapılan eylemlere karşı koruma sağlamaktadır.
Gerekçe: Bu bileşen kullanıcıların oturum açma istemleri hakkındaki kısıtlamaları
tanımlamaktadır. Bu bileşen O.YETKİ güvenlik hedefine katkı sağlamaktadır.

6.1.10. SINIF FTP: GÜVENİLEN YOL/KANALLAR

FTP_ITC.1

TSF-ARASI GÜVENİLEN KANAL

Hiyerarşik olduğu bileşen

Başka herhangi bileşen bulunmuyor.

Bağımlılıklar:

Bağımlılık bulunmuyor.

FTP_ITC.1.1:

TSF kendisiyle güvenilen başka bir BT ürünü arasında diğer iletişim kanallarından
mantıksal olarak farklı olan, uç noktalarının kesin biçimde tanımlanmasını ve kanal
verilerinin değiştirme veya ifşa ya karşı korunmasını sağlayan bir iletişim kanalı
bulundurmalıdır.

FTP_ITC.1.2:

TSF güvenli kanal yoluyla iletişimi başlatmak için [seçim: TSF, güvenilen başka bir BT
ürünü]'ne izin vermelidir.

FTP_ITC.1.3:

TSF şu işlemler için güvenli kanal yoluyla iletişimi başlatmalıdır [atama:
a)
b)
c)
d)

Ödeme verilerinin transferi
Kullanıcı doğrulama verilerinin transferi
Gerekiyorsa güvenlik özniteliklerinin transferi
[atama: bir güvenli kanalı gerektiren ST yazarı tarafından tanımlanan diğer
işlevler]

].

Gerekçe: Bu bileşen TSF ve başka bir güvenli BT ürünü arasında güvenli iletişim için
gereklidir. Bu bileşen O.VERİ_AKIŞ_KONTROŞÜ güvenlik hedefine katkıda bulunmaktadır.

Uygulama Notu: Ödeme ulusal bir merci tarafından yürütülen ve denetlenen üçüncü bir şahıs tarafından yürütülüyorsa
TOE ve ödeme işlem sistemi arasındaki iletişim şu kurallara uygun olmalıdır:




Her iki taraf (gönderici ve alıcı) gönderilecek mesajlar için makul bir zaman dilimi üzerinde anlaşmalıdır. Bu
birkaç dakikayı geçmemelidir (eks. +-2 dakika),
Mesaj dijital imza ile imzalanmış olmalı
Tüm mesaj içeriği ve zaman damgası mesaj imzasına eklenmiş olmalı. Mesaj imzası yalnızca mesajın alıcısı
tarafından açılabilecek bir şekilde bulunmalı,
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Alıcı mesaj içeriği ve dijital imzayı, aynı zamanda mesajın zaman damgası değerini önceden belirlenmiş zaman
dilimi içerisinde kontrol etmelidir.
Bu işlemin güvenilir olması için gönderici ve alıcı ulusal veya uluslararası bir zaman doğrulama sistemi kullanmalı.

FTP_TRP.1

Güvenilen yol

Hiyerarşik olduğu bileşen

Başka herhangi bileşen bulunmuyor.

Bağımlılıklar:

Bağımlılık bulunmuyor.

FTP_TRP.1.1:

TSF kendisi ile kullanıcılar arasında diğer iletişim yollarından mantıksal olarak farklı
olan ve uç noktalarının kesin biçimde tanımlanmasını ve iletilen bilgilerin [seçim:
değiştirme, ifşa, [atama: diğer türden bütünlük ve gizlilik ihlalleri]] ne karşı
korunmasını sağlayan bir [seçim: uzaktan, lokal] iletişim yolu bulundurmalıdır.

FTP_TRP.1.2

TSF [seçim: TSF, lokal kullanıcılar, uzaktan kullanıcılar] ın güvenilen yol vasıtasıyla
iletişimi başlatmalarına izin vermelidir.

FTP_TRP.1.3

TSF güvenilen kanalın [seçim: ilk kullanıcı doğrulaması, ödeme verilerinin transferi,
yönetim işlevleri, diğer herhangi gizli verinin transferi, [atama: güvenilen yolu
gerektiren diğer hizmetler]] için güvenilen yolun kullanımını gerektirmelidir.

Uygulama Notu: P.SSL_İLETİŞİM adı altındaki Kurumsal Güvenlik Politikasına göre TSF TSE tarafından yayınlanan
SSL Kriterlerine uygun olmalıdır. Daha fazla bilgi için TSE ile iletişime geçiniz.
Gerekçe: Bu bileşen TOE'nin TSF, lokal ve uzaktan kullanıcılar arasında güvenli bir yol
bulundurmasını sağlamaktadır. Bu güvenli yol doğrulama, yönetim ve veri aktarımı
amaçları için kullanılabilir. Bu bileşen O.VERİ_AKIŞ_KONTROLÜ, O.YÖNETİM ve O.YETKİ
güvenlik hedeflerine katkıda bulunmaktadır.

6.2. GÜVENLİK TEMİNAT GEREKSİNİMLERİ
Bu koruma profili Ortak Kriterler Bölüm 3, EAL seviyesi 2'de tanımlanan tüm Güvenlik Teminat Gereksinimlerini
içermektedir. Buna ek olarak bu koruma profili aynı zamanda şu noktaları dikkate almaktadır:
Ortak Kriterler Bölüm 3'te tanımlanmış olan ASE_CCL.1'in ASE_CCL.1.10C bölümü kapsanan bileşenlerin ''PP Yazar
Notu'' altyazılarını içerecek şekilde yeniden yazılmıştır. Yeni içerik şu şekildedir:
ASE_CCL.1.10C

Uygunluk beyan gerekçesi güvenlik gereksinimleri bildirisinin, PPlerde uygunluk beyanında
bulunulan güvenlik gereksinimleri ile uyuştuğunu göstermelidir. Uygunluk beyan gerekçesi
belirlenirken ve doğrulanırken ''PP Yazar Notu'' isimli altyazılar da (varsa) dikkate
alınmalıdır.

EAL 2 teminat seviyesinin ALC_FLR.1 ve ALC_LCD.1 ile genişletilmiş olan Güvenlik Teminat Gereksinimleri aşağıdaki
tabloda (Tablo 5) gösterilmiştir.

Tablo 5: Güvenlik Teminat Gereksinimlerinin Listesi
Teminat Sınıfı

Bileşen Tanımı

Bileşen
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Teminat Sınıfı

Bileşen Tanımı

Bileşen

ADV: Geliştirme

Güvenlik mimarisi açıklaması

ADV_ARC.1

Güvenlik-yürütme işlevi tanımı

ADV_FSP.2

Temel tasarım

ADV_TDS.1

İşletimsel kullanım kılavuzu

AGD_OPE.1

Hazırlık prosedürleri

AGD_PRE.1

Bir CM sisteminin kullanılması

ALC_CMC.2

TOE CM kapsamının kısımları

ALC_CMS.2

Teslimat prosedürleri

ALC_DEL.1

Temel hata düzeltme

ALC_FLR.1

Geliştirici-tanımlı yaşam döngü modeli

ALC_LCD.1

Uygunluk beyanları

ASE_CCL.1

Genişletilmiş bileşen tanımları

ASE_ECD.1

ST Girişi

ASE_INT.1

Güvenlik hedefleri

ASE_OBJ.2

Türetilmiş güvenlik gereksinimleri

ASE_REQ.2

TOE özet tanımı

ASE_TSS.1

Kapsam delili

ATE_COV.1

İşlev testi

ATE_FUN.1

Bağımsız test-numune

ATE_IND.2

Zafiyet analizi

AVA_VAN.2

AGD: Yönlendirici Dokümanlar

ALC: Yaşam-döngü Desteği

ASE: Güvenlik Hedef Değerlendirmesi

ATE: Testler

AVA: Zafiyet değerlendirmesi

6.3. GÜVENLİK GEREKSİNİMLERİ GEREKÇESİ
6.3.1. GÜVENLİK İŞLEV GEREKSİNİMLERİNİN BAĞIMLILIKLARI
Tablo 6'da Güvenlik İşlev Gereksinimleri Bağımlılıkları ve bunların nasıl dahil edildikleri
listelenmiştir. Tablo 6: Güvenlik İşlev Gereksinimlerinin Bağımlılıklarını İçeren Liste
Bileşen

Bağımlılık

Kapsam
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Bileşen

Bağımlılık

Kapsam

FAU_GEN.1

FPT_STM.1 Güvenilir zaman damgaları

FPT_STM.1

FAU_GEN.2

FAU_GEN.1 Denetim verilerinin oluşturulması
FIA_UID.1 Tanılama zamanlaması

FAU_GEN.1
FIA_UID.1

FAU_SAR.1

FAU_GEN.1 Denetim verilerinin oluşturulması

FAU_GEN.1

FAU_SAR.2

FAU_SAR.1 Denetim incelemesi

FAU_SAR.1

FAU_SAR.3

FAU_SAR.1 Denetim incelemesi

FAU_SAR.1

FAU_SEL.1

FAU_GEN.1 Denetim verilerinin oluşturulması
FMT_MTD.1 TSF verilerinin yönetilmesi

FAU_GEN.1
FMT_MTD.1

FAU_STG.1

FAU_GEN.1 Denetim verilerinin oluşturulması

FAU_GEN.1

FAU_STG.3

FAU_STG.1 Korunan denetim izinin depolanması

FAU_STG.1

FAU_STG.4

FAU_STG.1 Korunan denetim izinin depolanması

FAU_STG.1

FDP_ACC.1

FDP_ACF.1 Güvenlik özniteliğine dayalı erişim kontrolü

FDP_ACF.1

FDP_ACF.1

FDP_ACC.1 Erişim kontrol alt grubu
FMT_MSA.3 Statik öznitelik

FDP_ACC.1
FMT_MSA.1

FDP_RIP.2

-

-

FIA_AFL.1

FIA_UAU.1 Doğrulama zamanlaması

FIA_UAU.1

FIA_ATD.1

-

-

FIA_SOS.1

-

-

FIA_SOS.2

-

-

FIA_UAU.1

FIA_UID.1 Tanılama zamanlaması

FIA_UID.1

FIA_UAU.5

-

-

FIA_UAU.7

FIA_UAU.1 Doğrulama zamanlaması

FIA_UAU.1

FIA_UID.1

-

-

FIA_USB.1

FIA_ATD.1 Kullanıcı öznitelik tanımı

FIA_ATD.1

FMT_MOF.1

FMT_SMR.1Güvenlik rolleri
FMT_SMF.1 Yönetim işlevlerinin tanımı

FMT_SMR.1
FMT_SMF.1

FMT_MSA.1

[FDP_ACC.1 Erişim kontrolü alt grubu, veya FDP_IFC.1 Bilgi akış
kontrolü alt grubu
FMT_SMR.1 Güvenlik rolleri
FMT_SMF.1 Yönetim işlevlerinin tanımı

FDP_ACC.1
FMT_SMR.1
FMT_SMF.1

FMT_MTD.1

FMT_SMR.1 Güvenlik rolleri
FMT_SMF.1 Yönetim işlevlerinin tanımı

FMT_SMR.1
FMT_SMF.1

FMT_SMF.1

-

-

FMT_SMR.1

FIA_UID.1 Tanılama zamanlaması

FIA_UID.1
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Bileşen

Bağımlılık

Kapsam

FPT_FLS.1

-

-

FPT_STM.1

-

-

FRU_FLT.1

FPT_FLS.1 Güvenli durumun korunmasında başarısızlık

FPT_FLS.1

FTA_MCS.1

FIA_UID.1 Tanılama zamanlaması

FIA_UID.1

FTA_SSL.3

-

-

FTA_SSL.4

-

-

FTA_TAH.1

-

-

FTA_TSE.1

-

-

FTP_ITC.1

-

-

FTP_TRP.1

-

-

6.3.2. GÜVENLİK TEMİNAT GEREKSİNİMLERİNİN BAĞIMLILIKLARI
Tablo 7'de Güvenlik Teminat Gereksinimlerinin Bağımlılıkları ve bunların nasıl dahil edildikleri
listelenmiştir. Tablo 7: Güvenlik Teminat Gereksinimlerinin Bağımlılıkları Listesi
Bileşen

Bağımlılık

Kapsam

ADV_ARC.1

ADV_FSP.1 Temel işlev tanımı
ADV_TDS.1 Temel tasarım

ADV_FSP.1
ADV_TDS.1

ADV_FSP.2

ADV_TDS.1 Temel tasarım

ADV_TDS.1

ADV_TDS.1

ADV_FSP.2 Güvenlik yürütücü işlev tanımı

ADV_FSP.2

AGD_OPE.1

ADV_FSP.1 Temel işlev tanımı

ADV_FSP.1

AGD_PRE.1

-

ALC_CMC.2

ALC_CMS.1 TOE CM kapsamı

ALC_CMS.2

-

ALC_DEL.1

-

ALC_FLR.1

-

ALC_LCD.1

-

ASE_CCL.1

ASE_INT.1 ST giriş
ASE_ECD.1 Genişletilmiş bileşenler tanımı
ASE_REQ.1 Beyan edilen güvenlik gereksinimleri

ASE_ECD.1

-

ALC_CMS.1

ASE_INT.1
ASE_ECD.1
ASE_REQ.1
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Bileşen

Bağımlılık

Kapsam

ASE_INT.1

-

ASE_OBJ.2

ASE_SPD.1 Güvenlik problemi tanımı

ASE_SPD.1

ASE_REQ.2

ASE_OBJ.2 Güvenlik hedefleri
ASE_ECD.1 Genişletilmiş bileşenler tanımı

ASE_OBJ.2
ASE_ECD.1

ASE_TSS.1

ASE_INT.1 ST Giriş
ASE_REQ.1 Beyan edilen güvenlik gereksinimleri
ADV_FSP.1 Temel işlev tanımı

ASE_INT.1
ASE_REQ.1
ADV_FSP.1

ATE_COV.1

ADV_FSP.2 Güvenlik yürütücü işlev tanımı
ATE_FUN.1 İşlev testi

ADV_FSP.2
ATE_FUN.1

ATE_FUN.1

ATE_COV.1 Kapsam delili

ATE_COV.1

ATE_IND.2

ADV_FSP.2 Güvenlik yürütücü işlev tanımı
AGD_OPE.1 İşletimsel kullanıcı yönlendirme
AGD_PRE.1 Hazırlık prosedürleri
ATE_COV.1 Kapsam delili
ATE_FUN.1 İşlev testi

ADV_FSP.2
AGD_OPE.1
AGD_PRE.1
ATE_COV.1
ATE_FUN.1

AVA_VAN.2

ADV_ARC.1 Güvenlik mimari tanımı
ADV_FSP.2 Güvenlik yürütücü işlev tanımı
ADV_TDS.1 Temel tasarım
AGD_OPE.1 İşletimsel kullanıcı yönlendirme
AGD_PRE.1 Hazırlık prosedürleri

ADV_ARC.1
ADV_FSP.2
ADV_TDS.1
AGD_OPE.1
AGD_PRE.1

6.3.3. GÜVENLİK İŞLEV GEREKSİNİMLERİNİN KAPSAMI
Table 8'de SFRlere ilişkin bir eşleştirme ve güvenlik hedefleri sunulmaktadır. Her SFR en az bir güvenlik hedefine karşılık
gelmektedir. Benzer şekilde her güvenlik hedefi en az bir SFR'ye karşılık gelmektedir. Tablo aynı zamanda seçilen
SFR'lerin gerekli olduğunu ve bunların tüm güvenlik hedeflerini yeterli düzeyde ele aldığını doğrulamaktadır.

6.3.4. EAL PAKETİNİN GEREKÇESİ
EAL seviyesi seçilirken e-ticaret uygulamalarının güvenlik gereksinimleri dikkate alınmıştır. Ticari web-tabanlı
uygulamalar genellikle EAL2 veya EAL 3 teminat seviyelerine ihtiyaç duymaktadır.
EAL'de karar kılınırken üzerinde durulan diğer bir husus web-tabanlı uygulamalara ilişkin güncelleme ihtiyaçlarının
nispeten daha sık ortaya çıkmasıdır. Web-tabanlı uygulamalara internet üzerinden ulaşılabildiğinden ve internet
tehditleri hızla değiştiğinden bunların ürünlere mümkün olduğunca hızlı biçimde yansıtılması gerekmektedir. Daha
yüksek bir teminat seviyesi daha uzun belgelendirme sürelerini gerektirecek ve bu da taleplerin küçülmesine sebep
olacaktır.
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O.YERLEŞİK_VERİLERİN_YÖNETİLMESİ

Tablo 8: Güvenlik İşlev Gereksinimlerinin Kapsamı

FAU_GEN.1



FAU_GEN.2



FAU_SAR.1



FAU_SAR.2



FAU_SAR.3



FAU_SEL.1



FAU_STG.1



FAU_STG.3



FAU_STG.4



O.HATA_YÖNETİMİ

O.YÖNETİM

O.VERİ_AKIŞ_KONTROLÜ

O.YETKİ

O.DENETİM

GÜVENLİK HEDEFLERİ














FDP_ACC.1







FDP_ACF.1








GÜVENLİK İŞLEV GEREKSİNİMLERİ

FDP_RIP.2


FIA_AFL.1
FIA_ATD.1



FIA_SOS.1



FIA_SOS.2



FIA_UAU.1



FIA_UAU.5



FIA_UAU.7



FMT_MOF.1
FMT_MSA.1



















FMT_SMF.1




FMT_SMR.1





FMT_MTD.1




FPT_FLS.1
FPT_STM.1





FRU_FLT.1





FTA_MCS.1



FTA_SSL.3



FTA_SSL.4



FTA_TAH.1



FTA_TSE.1



FTP_ITC.1








FIA_UID.1
FIA_USB.1
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FTP_TRP.1





O.YERLEŞİK_VERİLERİN_YÖNETİLMESİ

O.HATA_YÖNETİMİ

O.YÖNETİM

O.VERİ_AKIŞ_KONTROLÜ

O.YETKİ

O.DENETİM

GÜVENLİK HEDEFLERİ



RESOURCES
20 Kritik Güvenlik Kontrolü, versiyon 4.1, SANS Enstitüsü, (çevrimiçi) <http://www.sans.org/critical-securitycontrols/> (son erişim: 10 Aralık 2013)
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