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TANIMLAR VE KISALTMALAR
Varlıklar: TEO’nin sahibinin tahmini olarak değer atfettiği değer veya varlıklardır.
Saldırı Potansiyeli: TOE’ye saldırmada sarfedilen çabanın ölçümüdür. Saldırıyı gerçekleştirenin uzmanlığı ile sahip olduğu
kaynak ve motivasyonu açısından ifade edilir.
Kimlik Doğrulama Verisi: Bir kullanıcının iddia ettiği kimliğinin doğrulanması amacıyla kullanılan bilgidir.
Yetkilendirilmiş Yönetici: TOE tarafından sunulan güvenlik fonksiyonları aracılığıyla TOE’nin yönetimini sağlayabilen
yetkilendirilmiş kullanıcıdır.
Yetkilendirilmiş Kullanıcı: TOE’ye ilişkin herhangi bir eylemi gerçekleştirme yetkisine sahip kullanıcıdır.
Sınıf: Ortak kriterler standardında tanımlanan, belirli bir genel amaca hizmet eden ailelerden oluşan bir gruptur.
Ortak Krieterler (Common Criteria – CC): Bilgi Teknolojileri Güvenlik Değerlendirmesi için Ortak Kriterler (Ortak Kriterler
veya OK olarak kısaltılır), bilgisayar güvenlik sertifikasyonu için kullanılan uluslar arası bir standarttır (ISO/IEC 15408).
Ortak Kriterler, bilişim sistemi kullanıcılarının Koruma Profili (Protection Profile – PP) yardımıyla fonksiyonal ve garanti
güvenlik gereksinimlerini tanımlayabildiği bir çerçeve sağlar. Üreticiler ürünlerinin güvenlik özelliklerine ilişkin
uygulamaları yapabilir veya güvenliğe ilişkin iddialarda bulunabilir, test laboratuarları ürünleri değerlendirerek
gerçekten iddialara uygun olup olmadığını tespit edebilir.
Bileşen: Güvenlik gereksinimlerinin tanımlanabildiği en küçük seçilebilir eleman setidir.
Bağımlılık: Bileşenler arasındaki bağımlılık ilişkisi, fonksiyonel güvenlik gereksinimi veya güvenlik garanti gereksinimi
olarak koruma profiline veya ST dokümanına eklenmiş bir bileşen başka bir bileşene bağımlı olduğunda, bağımlı olunan
bileşenin de normal şartlarda bir bileşen olarak eklenmesi ihtiyacını tanımlar. İstisnalar için Ortak Kriterler standardının
ilgili bölümlerine bakınız.
Doküman: Sonuçlandırılarak “belge” adını almadan önce oluşturulan, düzenlenen ve saklanan her türlü dokümana
verilen isimdir. Doküman; e-posta, word belgesi, elektronik sunum, PDF, TIF gibi herhangi bir formata sahip olabilir.
Elektronik Doküman Yönetim Sistemi (EDYS): Elektronik dokümanları izleyen ve saklayan bir bilgisayar sistemi veya
bilgisayar programları setidir. Bu sistem genellikle dokümanların farklı kullanıcılar tarafından düzenlenen farklı
sürümlerinin takip edilmesine izin verir (doküman geçmişi takibi).
Elektronik Mühür (e-Mühür): Elektronik imza ile aynı teknolojik altyapıyı kullanan bir tür elektronik imza olup bireyler
yerine kuruluşlara verilmektedir. Elektronik mühür elektronik imzanın bir alternatifi değil, tamamlayıcısı olarak
görülmelidir. Türkiye’de henüz hukuki geçerlilik kazanmamıştır.
Elektronik İmza (e-İmza): İkilik sistemdeki bir kod olup elle atılan imza gibi doküman üzerine atılan imzanın sahibinin
doğrulanmasını sağlar. Bir dijital imzanın taklit edilmesi neredeyse imkânsızdır ve kendi başına bir anlam ifade etmez,
elektronik doküman veya mesajın bir parçası olarak kullanılır.
Değerlendirme Garanti Seviyesi (Evaluation Assurance Level – EAL): Ortak Kriterler standardı bölüm 3’ten temel
alınarak belirlenen garanti gereksinimlerinden oluşan bir garanti paketidir. Ortak Kriterler standardında önceden
tanımlanmış olan garanti skalasında bir noktayı ifade eder.
Harici Taraf: TOE ile etkileşim halinde olan ve TOE’nin dışında bulunan herhangi bir taraftır (kişi veya bilgi sistemi).
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Aile: Ortak bir hedefi paylaşan, ancak vurgu veya zorluk açısından farklılık gösterebilen bileşenlerden oluşan gruba
verilen isimdir.
Kimlik: Yetkili bir kullanıcıyı tanımlayan, kullanıcının tam adını, kısaltılmış adını veya rumuzunu içeren bir gösterimdir.
Tekrarlama: Bir bileşenin iki veya daha fazla gereksinimi karşılayabilmek için tekrarlanmasıdır.
Metaveri: Dokümanlar veya belgelere ilişkin verilerdir. Metaveri ya doküman oluşturulduğunda otomatik olarak
oluşturulur ya da bazı alanların kullanıcı tarafından doldurulması gerekebilir. Örneğin, bir elektronik yazışma için
kullanılan metaveri başlık, yazı sahibi, oluşturulduğu tarih gibi alanlardan oluşabilir.
Nesne: TOE içerisindeki pasif bir varlık olup bilgi içerebilir veya alabilir. Nesnelerin sahip olduğu veya sonradan elde ettiği
verilere göre özneler farklı işlemler yürütebilir.
İşlem (Ortak Kriterlerin bir bileşeni üzerinde): Bir bileşenin düzenlenmesi veya tekrarlanmasına, bileşen üzerinde işlem
yapılması denir. Bileşenler üzerinde izin verilen işlemler atama, tekrarlama, iyileştirme ve seçmedir. Bu işlemlere ilişkin
daha detaylı bilgiye bu koruma profilinin 6 nolu bölümünden ulaşılabilir.
İşlem (bir nesne üzerinde): Bir öznenin bir nesne üzerinde gerçekleştirdiği belirli bir tür işlemdir.
Kurumsal Güvenlik Politikası (Organizational Security Policy – OSP): İşletim ortamındaki gerçek veya varsayılan bir
organizasyon tarafından şimdi veya daha sonra zorunlu tutulan (veya zorunlu tutulduğu varsayılan) güvenlik kuralları ve
prosedürleri listesidir.
Koruma Profili (Protection Profile – PP): Bir TOE türü için güvenlik ihtiyaçlarının uygulamadan bağımsız bir şekilde
tanımlandığı dokümandır.
Nitelikli Sertifika: Türkiye’de yürürlükte olan elektronik imza kanunu (5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu) ile uyumlu
nitelikli sertifikadır.
Belge: Gerçekleştirilen eylemlere, elde edilen sonuçlara ve yapılan bildirimlere ilişkin objektif kanıt sağlayan
dokümandır. Belgeler bir kuruluş tarafından iş süreçlerinin bir rutini olarak veya kanuni yükümlülükler gereği olarak
oluşturulur ve alınır. Bir belge bir veya daha fazla dokümandan oluşabilir.
Belge Yönetimi: Belgelerin oluşturulması, alınması, sürdürülmesi, kullanılması ve imhası gibi süreçlerin etkin ve
sistematik bir şekilde kontrolünden sorumlu yönetim alanıdır.
İyileştirme: Bir bileşene yapılan detaylandırma veya değiştirme işlemidir.
Rol: TOE ile kullanıcı arasındaki izin verilen etkileşimleri belirleyen ön tanımlı kurallar setidir.
Güvenlik Garanti Gereksinimi (Security Assurance Requirement – SAR): İddia edilen güvenlik fonksiyonelliğine uyumun
garanti edilmesi için ürünün geliştirilmesi ve değerlendirilmesi esnasında uygulanan yöntemlerin tanımlanmasıdır.
Fonksiyonel Güvenlik Gereksinimi (Security Functional Requirement – SFR): Bir ürün tarafından sunulabilen bireysel
güvenlik fonksiyonlarının gösterimidir.
Fonksiyonel Güvenlik Politikası (Security Function Policy – SFP): TSF tarafından zorunlu tutulan belirli güvenlik
davranışının tanımlandığı ve bir dizi fonksiyonel güvenik gereksinimi (SFR) olarak ifade edilebilen kurallar setidir.
Güvenlik Hedefi (Security Target – ST): Belirli ve tanımlanmış bir TOE için güvenlik ihtiyaçlarının uygulamadan bağımsız
gösterimidir.
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Seçim: Bir bileşendeki listeden bir veya daha fazla maddenin seçildiği gösterimdir.
Özne: Nesneler üzerinde eylemler gerçekleştiren TOE’de bulunan aktif varlıktır.
Değerlendirme Hedefi (Target Of Evaluation – TOE): Muhtemelen rehberle birlikte bulunan, bu koruma profili
kapsamında değerlendirmeye tabi tutulması beklenen yazılım, ara katman ve/veya donanım setidir.
Tehdit Kaynağı: Yasadışı erişim, kayıt değişikliği veya silme gibi tehditlere sebep olabilen yetkisiz kullanıcıdır.
TOE Güvenlik Fonksiyonelliği (TOE Security Functionality – TSF): Fonksiyonel güvenlik gereksinimlerinin doğru bir
şekilde uygulanması için kendisine itimat edilmesi gereken tüm donanım, yazılım ve arakatman bileşenlerinden oluşan
settir.
TSF Verisi: TOE için ve/veya TOE tarafından oluşturulan, TOE’nin faaliyetlerini etkileyebilecek verilerdir.
Türk Standardları Enstitüsü (TSE): Türk Standardları Enstitüsü; her türlü madde ve mamüller ile usul ve hizmet
standardlarını yapmak amacıyla 18.11.1960 tarih ve 132 sayılı kanunla kurulmuştur. Enstitünün ilgili olduğu bakanlık
Sanayi ve Ticaret Bakanlığıdır. Enstitü, tüzel kişiliği haiz, özel hukuk hükümlerine göre yönetilen bir kamu kurumu olup,
kısa adı ve markası TSE'dir.
Kullanıcı: “Harici Taraf” tanımına bakınız.
İş Akışı: Bir dizi prosedürel kurallar çerçevesinde bilginin ve görevlerin bir iştirakçiden diğerine bütün veya parça olarak
gönderilmesini sağlayan iş süreçleri otomasyonudur.
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1. KORUMA PROFİLİNE GİRİŞ
1.1. KORUMA PROFİLİ REFERANSI
Bu koruma profiline ait referans bilgisi aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.
Koruma Profili Adı

Elektronik Doküman ve Belge Yönetim Sistemi Koruma Profili

Doküman Sürümü

1.3.1

Yayınlanma Tarihi

24 Temmuz 2014

Uyum Sağlanan Ortak Kriterler
Sürümü

CC v3.1 Revizyon 4

Uyum Sağlanan EAL Seviyesi

EAL 2+. EAL 2 bileşenlerine ek olarak, ALC_FLR.1 (Temel kusur iyileştirme) ve
ALC_LCD.1 (Geliştirici tanımlı yaşam döngüsü modeli) bileşenleri eklenmiştir.

Anahtar Kelimeler

Elektronik Doküman ve Belge Yönetimi, Belge Yönetimi, Elektronik Doküman
Yönetimi, EBYS, EDBYS, EDYS.

1.2. AMAÇ VE KAPSAM
2013/4890 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda yayımlanan 06/20/2013 tarihli ve 28683 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planında, TSE bilgi güvenliği alanında ulusal
standartlar hazırlamakla görevlendirilmiştir. Bu kapsamda, TSE’ye bağlı Ulusal Siber Güvenlik Özel Komitesi oluşturulmuş
ve ihtiyaç duyulan pek çok teknik konuda standartlar ve rehber dokümanlar hazırlanmıştır. Bu koruma profili, söz konusu
çabaların bir ürünüdür. Ulusal Siber Güvenlik Özel Komitesi tarafından oluşturulan tüm çıktılara http://bilisim.tse.org.tr
adresinden erişilebilir.
Bu koruma profili, elektronik belgelere ilişkin süreçleri, prosedürleri ve kalite kriterlerini tanımlayan 13298 numaralı
“Elektronik Belge Yönetimi” standardına uyumlu bir şekilde hazırlanmıştır. Bu koruma profili, 13298 numaralı standardın
bir tamamlayıcısı hüviyetindedir.
Bu koruma profili, bahsi geçen özel komitenin diğer bir çalışması olan “Web Uygulamaları Koruma Profili” temel alınarak
hazırlanmıştır. Elektronik Doküman ve Belge Yönetim Sistemleri (EDBYS) web tabanlı uygulamaların bir türü olduğundan,
web uygulamalarının kapsamına giren tüm güvenlik tehditleri, EDKYS’ler için de geçerlidir. Ek olarak, EDBYS’ler iletişim
güvenliği, doküman ve belgelerin bütünlük ve gizliliğinin sağlanması gibi ek koruma özelliklerine de ihtiyaç duyar. Bu
nedenle, bu koruma profilinde Web Uygulamaları Koruma Profilinin ilgili bölümlerinin EDBYS’lerin ihtiyaçlarını
karşılayacak şekilde düzenlenmesi yoluna gidilmiştir. Bu koruma profiline uyum sağlanması için, Web Uygulamaları
Koruma Profiline de uyum sağlanması gerekmez. Çünkü her bir koruma profili kendi içinde bir bütün olacak şekilde
tasarlanmıştır.
Bu koruma profili, orta seviyeli güvenlik sorunlarına çözüm üretmeyi amaçlar. Web ortamının dinamik yapısına uyum
sağlanabilmesi ve sertifikasyon sürecinin makul seviyede tutulabilmesi için, zaman alıcı veya yüksek maliyet gerektiren
güvenlik ihtiyaçları kapsam dışı bırakılmıştır. Buna paralel şekilde, çok yüksek seviyeli bir EAL paketi tercih edilmemiştir.
Bu koruma profilinde, tüm EDBYS’lerde ortak olan fonksiyonel özellikler dikkate alınmıştır. Belirli bir EDBYS’ye has olan
özellikler, ilgili ürüne ait ST dokümanı yazarı tarafından kapsama dâhil edilmelidir.
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Bu koruma profili kapsamında, EDBYS’nin harici iletişim için internet altyapısını kullandığı varsayılmıştır. Bazı
bölümlerinin internet ortamından izole olduğu EDBYS ürünleri bulunabilir. Bu durumlarda, ürünün tamamının veya
sadece internete açık kısımların bu koruma profiline uyum sağlaması üreticinin takdirindedir. Bununla birlikte, dış
ortama erişimin VPN bağlantısı gibi güvenli bağlantılar yardımıyla yapılıyor olması, ürünün internet ortamına çıkmadığı
anlamına gelmemektedir.

1.3. DEĞERLENDİRME HEDEFİNE (TOE)GENEL BAKIŞ
Bu bölümde, koruma profilinin değerlendirme hedefi (Target of Evaluation – TOE) açıklanmaktadır.

1.3.1. TOE’NİN KULLANIMI
TOE, web tabanlı bir elektronik doküman ve belge yönetim sistemidir. TOE’nin amacı, organizasyonel süreçlerin kanıtı
niteliğinde olan elektronik dokümanların seçilmesi, bu dokümanların içerik ve biçim açısından korunması ve bunların
oluşturulmasından arşivlenmesine kadar olan süreçte yönetilmesidir. TOE’nin işlevlerini yerine getirmesi esnasında,
doküman ve veri güvenliği birinci öncelik olarak ele alınmalıdır.
TOE, elektronik dokümanlar ve belgelere ilişkin olarak aşağıdaki görevleri yerine getirir:















Elektronik belgelerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
Kağıt tabanlı dokümanların taranması,
Dosya tasnif planlarının ve bileşenlerinin tanımlanması ve yönetilmesi,
Doküman özelliklerinin ve dokümana ait üstverilerin (metaveri) tanımlanması,
Elektronik belgelerin iş akışlarının yönetilmesi,
Saklama planlarının oluşturulması, saklama kriterleri ve sürelerinin belirlenmesi, saklama planı
uyuşmazlıklarının çözümlenmesi (kullanıcılar saklama planı için hatalı bir kategorilendirme numarası
belirlediklerinde, üst seviye yetkiye sahip kullanıcılara saklama planı kategorisini değiştirme yetkisi
verilmektedir),
Arşiv süreçlerinin oluşturulması ve yönetimi,
Dokümanların ve belgelerin etkin bir şekilde indeksleme, arama, listeleme, görüntüleme, düzenleme, yazdırma
gibi işlevlerin yanı sıra raporlama, kullanıcı yönetimi, vb. hususlarda genel işlevleri yürütmesi,
Güvenli elektronik imza ve elektronik mühür1 özelliklerinin sunulması,
Güvenli erişim kontrol mekanizmaları,
Elektronik dokümanların güvenli bir şekilde saklanması,
Doküman, veri ve sistem bütünlüğü,
İhtiyaç duyulduğunda, var olan kağıt tabanlı sistemlerle entegrasyon.

TOE, yukarıda listelenen görevleri Şekil 1’de gösterilen bileşenler yardımıyla yürütmektedir.

1.3.2. TOE TİPİ
TOE, “orta seviye güvenlik ihtiyacına sahip bir internet tabanlı doküman ve belge yönetim sistemi” dir.

1.3.3. İŞLETİM ORTAMI BİLEŞENLERİ

1

Bu koruma profilinin yayınlandığı tarihte elektronik mührün henüz resmi bir dayanağı bulunmamaktadır. Ancak
doküman bütünlüğü açısından avantaj sağlaması sebebiyle, EDBYS’lerin dijital dokümanları elektronik olarak
mühürleyecek teknik altyapıyı sunması önerilmektedir.
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Ağ (network) üzerinde çalışıyor olması sebebiyle TOE ağ bileşenleriyle etkileşim halindedir. TOE işletim sistemi üzerinde
çalışır ve bu işletim sistemi de bir sunucu ortamında bulunur. TOE, kayıtlarının tutulması amacıyla depolama
birimi/birimleriyle de etkileşim halindedir. Bu depolama birimi/birimleri genellikle ilişkisel veritabanı türündedir.
Bunlara ek olarak, denetim kayıtlarının tutulması amacıyla bir denetim bileşeni ile de etkileşim halindedir. Bu bölümde,
söz konusu bileşenler ve TOE ile ilişkileri açıklanmaktadır.
Şekil 1: Bir EDBYS’nin Karakteristik Bileşenleri

1.3.4. TOE’YE İLİŞKİN DETAYLAR
Bu bölümde, TOE detaylı bir şekilde açıklanmaktadır. Yazılım ve donanım bileşenleri de dâhil olmak üzere TOE’nin
işletim ortamı ile güvenlik ve fonksiyonel özellikler ele alınmaktadır.

1.3.4.1. DONANIM VE YAZILIM TABANLI İŞLETİM ORTAMI BİLEŞENLERİ
Şekil 2’de TOE ile etkileşim halindeki donanım ve yazılım bileşenleri gösterilmektedir. Şekil, TOE’nin işletim ortamıyla
nasıl bir etkileşim halinde olduğunu gösterir.
Depolama Birimi: Uygulama kayıtları ile dokümanlar ve belgeler farklı depolama birimlerinde tutulabileceği gibi, tek bir
depolama biriminde de tutulabilir. Eğer bu kayıtlar farklı depolama birimlerinde tutuluyorsa, bunlar TOE’nin üzerinde
çalıştığı sunucu üzerinde bulunabilir. Basit web tabanlı uygulamalar için depolama birimlerinin TOE ile aynı sunucu
üzerinde çalışması sıklıkla rastlanan bir durumdur. Öte yandan, TOE ve depolama birimlerinin birbirinden ayrılması
önerilir, böylece depolama birimlerindeki zafiyetlerden TOE kolaylıkla etkilenmez. Ayrıca TOE’nin yönetim katmanındaki
açıklıklar sebebiyle depolama birimlerine doğrudan yetkisiz erişim de zorlaştırılmış olur.
Denetim Kayıtları Birimi: Depolama birimlerine benzer şekilde, denetim kayıtları da TOE ile aynı sunucu üzerinde
bulunabilir. Bu birim kendi başına bağımsız bir birim olabileceği gibi, depolama biriminin bir parçası da olabilir.
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Belge/Doküman Saklama Ünitesi: DH ile üretilen ya da dışarıdan gelen sayısallaştırılmış tüm belge ve dokümanların
güvenli bir şekilde saklanması için kullanılır. Belge/doküman deposu, bir veri tabanı yönetim sistemi ya da dosya sistemi
üzerinde oluşturulabilir.
Veritabanı: TOE, verilerin saklanması için bir veritabanı ile yakın etkileşim halindedir. Belge ve dokümanlar da veritabanı
üzerinde tutulabilir, veritabanından ayrı bir şekilde de tutulabilirler. Belirli bir yapıdaki bir veri setine ihtiyaç
duyulduğunda, veritabanına bir sorgu gönderilerek sonuçlar elde edilir. TOE sık kullanılan sorguları hızlı hafızada (cache)
bulundurarak performansı artırabilir.
Sunucu: Bu bileşen, TOE’nin sunucu bölümünün üzerinde çalıştığı ana donanım bileşenidir. Fiziksel veya sanal olabilir.
Her iki durumda da sunucunun güvenliği TOE’nin güvenliği ile doğrudan ilişkilidir. Sunucunun konfigürasyonu ve
yetenekleri kullanıcı sayısı, çoklu bağlantılar, vb. hususlara göre değişebilmektedir.
İstemci: İstemci bileşeni, kullanıcıların TOE’ye erişimine izin veren donanım ve işletim sisteminden oluşur. Bu bileşen
genellikle bir bilgisayardır. İstemci bir tablet veya akıllı telefon da olabilir, ancak bu koruma profili kapsamında istemcinin
bir bilgisayar olduğu varsayılmaktadır. İki tür istemci bileşeni bulunur. Birinci tür, son kullanıcıların kullandığı istemcidir.
Diğer bir tür istemci ise, belge ve dokümanları TOE’nin içerisine aktaran kullanıcıların kullandığı istemcilerdir. TOE’nin
merkezi (sunucu) bileşeni ile istemci bileşenleri arasındaki iletişim intranet, sanal özel ağ veya internet aracılığıyla
sağlanıyor olabilir.
Güvenlik Duvarı (Firewall): Bu bileşen yardımıyla internet erişimi güvenli hale getirilir. Bu bileşen donanım veya yazılım
tabanlı olabilir.
Şekil 2: TOE ve İşletim Ortamı İlişkisi

11

Ağ Bileşenleri: TOE ağ bileşenleriyle etkileşim halindedir. Bu etkileşim işletim sistemi ve sunucu aracılığıyla
gerçekleştirilir. Ağ bileşenleri internete bağlanmak için gereken basit bir bileşenden oluşabileceği gibi, ileri seviye
özellikler içeren kapsamlı bileşenlerden de oluşabilir. Her iki durumda da TOE’nin istemci ve sunucu bileşenleri arasında
güvenli bir iletişim sağlanmış olmalıdır. TOE’nin istemcilerinden en az birisi çıktı alma, tarama, vb. özelliklere sahiptir. Bu
özelliklere sahip olan istemci ile TOE’nin sunucu bileşeni arasındaki iletişim genellikle yerel ağ (LAN) üzerinden sağlanır.
Akıllı Kart Okuyucusu: Akıllı kart okuyucusu bir güvenilir sertifika taşır ve elektronik dokümanların imzalanması için
kullanılır. Bu koruma profilinin yazımı esnasında akıllı kart okuyucularının en yaygın kullanılan çeşidi bir USB token
cihazıdır. Bu cihaz donanım tabanlı olduğundan ve ağa bağlı olmadığından daha üst seviye güvenlik sağlar. Bu nedenle,
kimlik doğrulama ihtiyaçları için de kullanılabilir. Bu yaklaşımdan özellikle üst düzey yetki sahibi kullanıcıların kimlik
doğrulama işlemleri fayda sağlayacaktır.
Antivirüs Yazılımı: İçeri aktarılan doküman ve belgelerin güvenlik kontrolleri bir antivirüs yazılımı tarafından
gerçekleştirilir.
Tarayıcı ve Tarayıcı Yazılımı: Tarama özelliğini kullanabilmek için yetkilendirilmiş olan kullanıcılar, kağıt ortamında alınan
doküman ve belgeleri tarar. Tarayıcı yazılımı doküman ve belgeleri TS 13298 no’lu Elektronik Belge Yönetimi
Standardında tanımlandığı şekilde tarar ve TOE’ye gönderir. Tarayıcı yazılımının OCD indeksleme ve toplu tarama gibi
bazı ek özellikleri olabilir, ancak bu özellikler güvenlikle doğrudan ilişkili olmadığından detaylı olarak açıklanmayacaktır.
Yazıcı: TOE’nin kullanıcılarının yetkileri dâhilinde herhangi bir belge veya dokümanın çıktısını almalarını sağlayan
bileşendir.
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İşletim Sistemi: TOE bir işletim sistemi üzerinde çalışır. TOE ile depolama birimi, denetim kayıtları birimi, sunucu ve ağ
bileşenleri arasındaki iletişim işletim sistemi aracılığıyla sağlanır.

1.3.4.2. KULLANICI TÜRLERİ
Temel olarak TOE’nin üç tür kullanıcısı bulunmakatdır. Bu kullanıcı türleri şunlardır:




Normal Kullanıcı (Normal_Kullanıcı)
Veri Giriş Operatörü (Veri_Giriş_Operatörü)
Sistem Yöneticisi (Sistem_Yöneticisi)

Yukarıda listelenen kullanıcı türlerine ek olarak, TOE ilave kullanıcı türlerine de sahip olabilir. ST yazarı tarafından yeni
bir kullanıcı türünün tanımlanmasına ihtiyaç duyulduğunda, bu kullanıcı türleri de bu bölümde listelenmeli ve
açıklanmalıdır.
Normal Kullanıcı: Normal kullanıcı, TOE’yi arka planını bilmeksizin kullanır. Normal kullanıcı kendi sahipliğindeki veriyi
yönetebilme yeteneğine sahiptir. Normal kullanıcı kendisine özel yetki verilmiş olan doküman ve belgeleri arayabilir,
listeleyebilir, görebilir. Yeni bir doküman veya belge oluşturabilir ve sadece kendi sahibi olduğu doküman, bilgi ve
belgeleri silebilir. Normal kullanıcı dokümanları arşivleyebilir ve arşivlediği dokümanlara tekrar ulaşabilir. TOE, belgenin
türüne göre değişebilecek bir süre sonra bir belgeyi ulusal arşiv otoritesine gönderebilir.
Veri Giriş Operatörü: Veri giriş operatörü normal kullanıcı ile aynı yetkilere sahiptir. Bunlara ek olarak, veri giriş
operatörü gelen doküman ve belgeleri kaydeder/tarar/içeri aktarımını yapar. Bu role sahip kullanıcılar tarayıcı gibi
araçları etkin ve güvenli bir şekilde kullanma becerisine sahiptir.
Sistem Yöneticisi: Sistem Yöneticisi, TOE’nin yönetimine ilişkin özel yetkilere sahiptir. Sistem Yöneticisi tek bir kişi olabilir
veya TOE’nin farklı bölümleri için yetkilendirilmiş farklı sistem yöneticileri olabilir (veritabanı yöneticisi, ağ yöneticisi,
uygulama yöneticisi gibi). Sistem yöneticisi uygulamaya, veritabanına, dosya sistemine ve diğer varlıklara tam erişim
yetkisine sahiptir.

1.3.4.3. TOE’NİN ANA GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ
Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme: Kimlik doğrulama ve yetkilendirme işlemleri etkin bir şekilde yürütülmelidir.
Yetkilendirme işlemi genellikle kullanıcı adı ve şifre doğrulaması ile yürütülür. Kullanılan şifrelerde bir takım kısıtlamalar
bulunmalıdır. Eğer TOE daha üst düzey güvenlik ihtiyacına sahip ise, daha güçlü bir kimlik doğrulama mekanizması veya
iki veya daha fazla doğrulama mekanizmasının birlikte kullanımı söz konusu olabilir. Doğrulama mekanizmalarının bazı
örnekleri kullanıcı adı ve şifre doğrulaması, SMS doğrulaması, mobil uygulama aracılığıyla doğrulama, e-imza
doğrulaması, biyometrik doğrulama gibi mekanizmalardır. Eğer e-imza doğrulaması gibi güçlü bir doğrulama
mekanizması kullanılıyorsa, kullanıcı adı ve şifre doğrulaması kullanılmayabilir. Şifreler genellikle depolama birimlerinde
açık şekilde saklanmaz, daha ziyade şifrelerin özet bilgileri (hash) saklanır. SALT değişkeninin eklenmesi gibi yöntemlerle
özetlerin daha güvenli hale getirilmesi önerilmektedir.
Erişim Kontrolü: TOE, erişimin kısıtlanması için gerekli niteliklere sahiptir, sadece özellikle yetkilendirilmiş varlıklar TOE
fonksiyonlarına ve verilerine erişim hakkına sahiptir. Yetkilendirilmiş kullanıcılar için, erişim kontrolü genellikle
yetkilendirme verisi kullanılarak sağlanır. Ayrıca TOE aktif bağlantıların IP adreslerinin takibini yapabilir, sadece ön
tanımlı IP adreslerinden gelen iletişim taleplerine cevap verebilir, kritik işlemler için belirli bir zaman dilimi belirleyebilir,
doğrulama işlemine çapraz kontrol amaçlı oturum ve çerez (cookie) bilgilerini de dâhil edebilir. TOE’nin yönetiminden
sorumlu kişi(ler) TOE’ye erişim için belirli iletişim kanalları veya lokasyon kullanıyorsa, bu durumda hassas TOE
fonksiyonlarına erişim için daha detaylı kısıtlamalar getirilebilir.
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Denetim: TOE, varlıklar üzerindeki kullanıcı faaliyetlerini, erişim kontrolünü, konfigürasyon değişikliklerini, özellikle
doküman ve belgeleri takip ve kontrol edebilmek için otomatik bir şekilde denetim kayıtlarını toplar. Denetim kayıtlarının
içeriği ile kayıtların saklanma yöntemi ve süreleri TOE arayüzü ile konfigüre edilebilir. Sistem yöneticileri de dahil olmak
üzere TOE tarafından bu işlemler için özellikle yetkilendirilen kullanıcıların haricinde kimse denetim kayıtlarının içeriğini
değiştiremez ve silemez. Denetim kayıtlarının içeriği sadece TOE tarafından özellikle bu iş için yetkilendirilmiş kişilere
sunulan fonksiyonlar ile gerçekleştirilebilir.
Bir belgeyi oluşturan kullanıcı belgeye bir standart dosya planı ekler. Bu plan belgenin kategorisini belirler (personel
ataması, toplantı daveti, gizli analiz raporu gibi). Standart dosya planları belgelerin saklanma süresini de belirler. Toplantı
daveti standart dosya planına sahip olan bir belge kısa bir süre sonra silinebilir, fakat gizli analiz raporu standart dosya
planına sahip bir belge daha uzun süre saklanmaya ihtiyaç duyacaktır. TOE belgeyi tüm özellikleri ve ilgili denetim
kayıtları ile birlikte asgari olarak belgenin saklanma süresi sonuna kadar korumak zorundadır.
TOE denetim kayıtlarını kullanıcılara insan gözüyle kolay takip edilebilir ve açık bir formatta sunar. TOE, bu kayıtların
etkin kullanımını desteklemek için, kullanıcıları kullanışlı arama ve filtreleme özelliklerinin yanı sıra raporlama
mekanizmalarıyla da destekler. Kritik işlemlere ait denetim kayıtları “kritik” olarak işaretlenir ve özel yetkiye sahip
kullanıcılar uygun iletişim kanallarıyla vakitlice bilgilendirilir.
Yönetim: TOE, özel yetkilere sahip kullanıcılara gerekli yönetim arayüzleri ile destek olur. Bir güvenlik olayı esnasında bu
arayüzlerin hızlı ve isabetli karar almayı kolaylaştırması önem taşımaktadır. Etkin bir yönetim için dinamik özellikler
elverişlidir, ancak uygun kısıtlamalar konulmadığında bu özellikler güvenlik açıklıklarının sebebi de olabilirler. TOE’nin
yönetimi için tasarlanan arayüzler normalden daha kapsamlı erişim kontrol mekanizmalarına ihtiyaç duyar. Örneğin,
denetim kayıtlarına ilişkin bir parametrenin değiştirilmesi herhangi bir işlemle eşdeğer tutulmaz.
Belgelerin Bütünlüğü ve Kaynağın Doğrulanması: TOE, tasnifli herhangi bir belgenin silinmesine ve değiştirilmesine izin
vermez. Bu kapsamda, belgeye ve belgenin üstverisine (metaveri) erişim kısıtlanır. Belgenin bütünlüğü ve kaynağın
doğrulanması e-imza ile sağlanır.
Yedekleme: TOE tarafından korunan veri, belgeler, dokümanlar ve denetim kayıtları üzerinde yedekleme işlemi TOE’nin
kendisi tarafından yapılabileceği gibi bu amaçla harici bir araç da kullanılabilir. Uygun yedekleme prosedürleri
kullanıldığında, yedekleme işlemleri herhangi bir veri kaybı olmayacağını garanti eder. Yedekleme işlemleri kasıtlı veya
kasıtsız veri kaybı ve/veya fiziki hasara karşı koruma sağlar.
Bilgi ve Belge Akış Kontrolü: Her doküman türü için azami dosya boyutu dinamik bir şekilde belirlenebilir. TOE boş
depolama alanını yönetir ve depolama alanının dolmasına karşı gerekli önlemleri alır. İçeri alınan belge ve dokümanlar
zararlı kod kontrolüne tabi tutulur. Özel yetkiye sahip kullanıcılar herhangi bir belge veya dokümanı dışarı aktarma
yetkisine sahiptir.
Hassas Verilerin Şifrelenmesi ve Özetlerinin Alınması: Hassas verilere örnek olarak şifreler ve diğer gizli kayıtlar
verilebilir. Hassas veriler TOE üzerinde açık bir yazı formatında bulunmaz, bunun yerine bu verilerin özet değerleri veya
şifrelenmiş halleri tutulur. Şifre gibi bazı hassas verilerin geri dönüştürme ihtiyacı bulunmadığından, bu verilerin
özetlerinin alınması daha iyidir. Seçilen özetleme algoritması, bugünün teknolojisiyle makul bir sürede orijinal veriye
ulaşılamayacak zorlukta olmalıdır. Özet değerlerinin “reverse hash” metodu kullanılarak asıl değere ulaşılması
mümkündür. Bunu önlemek için, yeni algoritmalar çıktıkça TOE özetleme algoritmasını güncellemelidir.
Belge Doğrulaması: Belgeler diğer bir kuruluşa gönderilebilir. Alıcı kuruluş bir EDBYS sistemine sahip değilse, belgelerin
asılları yerine çıktıları gönderilmelidir. Bu gereksinim, TOE’nin belgenin alıcılarına, belgenin dijital ortamdaki asıl
nüshasının doğrulanmasına imkân tanımasını gerektirir. Bu genellikle alıcılara çıktının üzerinde bir erişim kodu
gönderilmesi ve bir doğrulama arayüzü sunulması ile sağlanır. Alıcı, kendisine sunulan arayüzde erişim kodunu girerek
belgenin elektronik nüshasına ve elektronik imzasına erişebilir. Alıcı artık elde ettiği belgenin imzasını doğrulayabilir.
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Alıcı belgenin elektronik nüshasını doğrulamadıkça belgenin çıktısını bir belge hükmünde görmemelidir. E-İmza
doğrulaması TOE’nin işletim ortamı bileşenleri ile gerçekleştirilir.

1.4. BELGEYE GENEL BAKIŞ
Bölüm 1’de Koruma Profilinin ve TOE’nin tanımı yapılmaktadır. Bu ön bilgi sayesinde güvenlik gereksinimleri ve
fonksiyonları daha iyi anlaşılacaktır.
Bölüm 2’de uyumluluk iddiaları açıklanmaktadır. Uyumluluk iddiaları arasında Ortak Kriterler uyumluluk iddiası, koruma
profili uyumluluk iddiası ve paket uyumluluk iddiası bulunmaktadır. Ayrıca uyumluluk iddiası gerekçelendirilmesi ile bu
koruma profiline uyum sağlayacak ST’lerin hangi türden bir uyuma sahip olması gerektiği de ifade edilmektedir.
Bölüm 3’te TOE güvenlik sorunu tanımlaması yapılmakta ve TOE kapsamına giren tehditler, varsayımlar ve kurumsal
güvenlik politikaları açıklanmaktadır.
Bölüm 4’te TOE ve TOE’nin işletim ortamına yönelik olarak Bölüm 3’te tanımlanmış olan tehditler, varsayımlar ve
kurumsal güvenlik politikalarına karşılık gelen güvenlik hedefleri tanımlanmaktadır.
Bölüm 5, genişletilmiş bileşen tanımları yapılması için ayrılmıştır. Ancak bu koruma profili kapsamında genişletilmiş
bileşen tanımı bulunmadığından bu bölüm boş bırakılmıştır.
Bölüm 6’da güvenlik hedeflerini sağlayacak fonksiyonel ve garanti gereksinimlerini de içerecek şekilde güvenlik
gereksinimleri Ortak Kriterler Bölüm 2 ve Bölüm 3 altında yer alan bileşenler temel alınarak açıklanmaktadır.
Referanslar kısmında ise kayda değer görülen destekleyici kaynaklara yer verilmektedir.
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2. UYUMLULUK İDDİALARI
2.1. ORTAK KRİTERLER UYUMLULUK İDDİASI
Bu koruma profili Ortak Kriterler Standardı Sürüm 3.1 Revizyon 4 kullanılarak geliştirilmiştir.
Bu koruma profili Ortak Kriterler Standardı Sürüm 3.1 Revizyon 4, Bölüm 2 ile tam uyuma sahiptir.
Bu koruma profili, Ortak Kriterler Standardı Sürüm 3.1 Revizyon 4, Bölüm 3 ile tam uyuma sahiptir. EAL2 seviyesi
bileşenleri tümüyle kapsanmakta olup ek olarak ALC_FLR.1 (Temel kusur iyileştirme) ve ALC_LCD.1 (Geliştirici tanımlı
yaşam döngüsü modeli) bileşenleri, Standardın 3. Bölümü altında tanımlandığı şekilde eklenmiştir. Uyumluluk garanti
seviyesi EAL2+’dır.

2.2. KORUMA PROFİLİ UYUMLULUK İDDİASI
Bu Koruma Profili, başka bir Koruma Profiline uyumlu olacak şekilde hazırlanmamıştır.

2.3. EAL UYUMLULUK İDDİASI
Bu koruma profili, Ortak Kriterler Standardı Sürüm 3.1 Revizyon 4, Bölüm 3 ile tam uyuma sahiptir. EAL2 seviyesi
bileşenleri tümüyle kapsanmakta olup ek olarak ALC_FLR.1 (Temel kusur iyileştirme) ve ALC_LCD.1 (Geliştirici tanımlı
yaşam döngüsü modeli) bileşenleri, Standardın 3. Bölümü altında tanımlandığı şekilde eklenmiştir. Uyumluluk garanti
seviyesi EAL2+’dır.

2.4. UYUMLULUK İDDİASI GEREKÇESİ
Bu koruma profili herhangi bir başka koruma profiline uyumluluk iddia etmediği için bu bölüm uygulanamaz.

2.5. UYUMLULUK BEYANI
Bu Koruma Profili, “katı uyumluluk” (strict conformance) gerektirmektedir. Katı uyumluluk, bu koruma profiline uyum
sağlayacak olan ST dokümanlarının, bu koruma profilinin 6. Bölümünde yer alan hususları tamamen karşılamasını
zorunlu kılmaktadır.
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3. GÜVENLİK SORUNLARININ TANIMI
3.1. GİRİŞ
Bu bölümde, TOE’ye yönelik güvenlik sorunları genel hatlarıyla tanımlanmaktadır. Güvenlik sorunlarının
tanımlanmasının amacı, TOE tarafından adreslenmesi beklenen güvenlik sorunlarının kapsamı ve niteliğine ilişkin genel
bir çerçeve çizilmesidir. Gerekli güvenlik önlemlerinin bileşen bazında detaylı açıklamalarına bir sonraki bölüm altında
yer verilecektir.

3.2. TEHDİTLER
3.2.1. TEHDİT KAYNAKLARI
Saldırgan

Saldırgan, TOE'nin yetkilendirilmiş bir kullanıcısı olmayan, ancak
yetkilendirilmek için yasadışı şekilde yetkilerini kullanan kişi veya bilgi
sistemidir. Saldırgan TOE üzerinde zarara sebep olmak için kötü bir amaca,
motivasyona, sistem kaynaklarına ve zamana sahiptir. Saldırgan tanımına giren
kişilerin en tehlikeli türü zarar vermek için ileri seviye kabiliyet ve bilgiye sahip
olan kişilerdir. Saldırganın başka bir türü ise sınırlı kabiliyet ve bilgiye sahiptir,
ancak TOE'ye saldırmak için kullanıma hazır yazılım araçları kullanabilecek
seviyededir.

Normal_Kullanıcı

Bu kullanıcının TOE üzerinde yönetim yetkisi bulunmaz. Normal_Kullanıcı TOE
üzerindeki bazı fonksiyonları kullanma yetkisine sahiptir. Normal_Kullanıcı
TOE'nin fonksiyonlarını arka planını bilmeksizin kullanır. Genel itibarıyla
Normal_Kullanıcı'nın TOE'yi kullanırken herhangi bir zararlı amaca sahip
olmadığı söylenebilirse de, bunun tersi de geçerli olabilir. Bu tehdit kaynağı
Saldırgan'la işbirliği yapabilir veya farkında olmadan Saldırgan'ın kurduğu
tuzağa düşebilir.

Veri_Giriş_Operatörü

Bu tehdit kaynağı Normal_Kullanıcı ile aynı yetkilere sahiptir. Bunlara ek olarak,
bu
role
sahip
kişiler
alınan
dokümanları/belgeleri
TOE'ye
kaydedebilir/tarayabilir/içeri aktarabilir. Bu role sahip kişilerin tarayıcı gibi içeri
aktarma araçlarını etkin ve güvenli bir şekilde kullanabilme kabiliyetine sahip
olduğu varsayılmaktadır. Genel itibarıyla Veri_Giriş_Operatörü'nün TOE'yi
kullanırken herhangi bir zararlı amaca sahip olmadığı söylenebilirse de, bunun
tersi de geçerli olabilir. Bu tehdit kaynağı Saldırgan'la işbirliği yapabilir veya
farkında olmadan Saldırgan'ın kurduğu tuzağa düşebilir.

3.2.2. TEHDİTLER
T.UNAUTHORIZED_ACCESS

Saldırgan sahte veya çalınmış bir kimlik ile TOE'ye erişim sağlamayı deneyebilir.
Bu girişim çalıntı bir kimlik, sahte bir IP adresi, vb. yöntemlerle gerçekleştirilebilir.
Saldırgan; varsayılan kullanıcı adı ve şifrelerin değiştirilmemesi, basit şifrelerin
kullanılması, gerçek sistemde test hesaplarının pasifleştirilmemesi, dosya
yükleme özelliğinin yeterli derecede kontrole tabi tutulmaması gibi güvenlik
açıklıklarından faydalanarak TOE'ye yetkisiz erişim sağlayabilir. Ayrıca, Saldırgan
daha önceki veya aktif bir kullanıcının kalıntı verisinden veya dahili ve harici TOE
iletişimi esnasında oluşan kalıntı verilerden faydalanabilir. Bu veriler TOE'nin
kullanıcıları veya TOE'nin kendisi hakkında kritik veriler içeriyor olabilir. Saldırgan
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bu verilere ulaşmak suretiyle TOE'ye erişimini kolaylaştırabilir, verinin içeriğine
bağlı olarak çeşitli zararlar verebilir.
Saldırgan
ayrıca
Sistem_Yöneticisi'ni,
Normal_Kullanıcı'yı
veya
Veri_Giriş_Operatörü'nü yanlış yönlendirerek kimlik doğrulama için gereken gizli
verilere erişebilir. Örneğin, Saldırgan Sistem_Yöneticisi'ni, Normal_Kullanıcı'yı
veya Veri_Giriş_Operatörü'nü TOE'nin kontrolünde olmayan bir web adresine
yönlendirip kullanıcıları TOE tarafından korunduklarına inandırarak gizli verilere
erişim sağlayabilir.
T.DATA_ALTERATION

TOE tarafından korunan belgeler, dokümanlar ve veriler izinsiz olarak
değiştirilebilir. Saldırgan; Sistem_Yöneticisi'ni, Normal_Kullanıcı'yı veya
Veri_Giriş_Operatörü'nü yanlış yönlendirerek TSF verisini veya belirli bir
kullanıcıya ait veriyi ele geçirebilir. Ayrıca Saldırgan yetkisi olmadığı halde
kendisinin yetkilendirilmesini sağlayarak TOE tarafından korunan belgeleri,
dokümanları ve diğer verileri değiştirebilir. Bu tehdit genellikle belge ve
dokümanların bütünlük kontrolüne tabi tutulmadığı durumlarda ortaya çıkar.
Saldırgan denetim verisini değiştirmeyi de deneyebilir. Denetim verisinin
bütünlük doğrulaması yapılmadığında bu tehdit ortaya çıkar.
Bu tehditin başka bir ortaya çıkış biçimi Saldırgan tarafından TOE'nin kaynak
kodlarının veya denetim verisinin değiştirilmesidir. Uygun şekilde atanmamis
dosya izinleri veya iceri aktarılan veri ve dosyaların yetersiz kontrolü bu tehditin
sebebi olabilir. Saldırgan bu tehditten faydalanarak TOE'ye yetkisiz erişim
sağlayabilir.

T.REPUDIATION

TOE üzerindeki bir işlem veya işlemler bütününü inkâr edebilir. Denetim
mekanizması yetersiz olduğunda veya uygun olmayan şekilde sağlandığında, TOE
üzerindeki işlemlerin inkâr edilmesi nispeten daha kolaydır. Bu tehdit kapsamına
giren eylemler Saldırgan'ın son gerçekleştirdiği eylemlerdir, böylece
Sistem_Yöneticisi'nin durumdan haberdar olmadığından ve gerekli karşı
faaliyetleri yürütmeyeceginden emin olur.
Ek olarak Saldırgan denetim verilerinin mevcudiyetini veya güvenilirliğini
engelleyecek eylemlerde bulunabilir (örneğin denetim hafızasında taşmaya
sebep olarak). Alternatif olarak, denetim hafızasına hatalı ya da yüksek sayıda
kayıt eklenmesini sağlayarak Sistem_Yöneticisi'ni yanlış yönlendirebilir.

T.DATA_DISCLOSURE

TOE tarafından korunan gizli veriler izinsiz bir şekilde ifşa edilebilir. Örneğin,
Normal_Kullanici erişim yetkisi bulunmayan belge, doküman veya veriye
erişebilir. Yetersiz parametre kontrolü bu tehditin ortaya çıkmasını sağlayabilir.
Normal_Kullanici veya Veri_Giris_Operatoru bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde,
TOE'nin kendisine sunduğu fonksiyonları kullanarak gizli verileri ifşa edebilir.
Örneğin, istatistiki raporlarda kişisel veya gizli verilerin yer alması bu tehditin bir
türüdür. Kullanıcının kredi kartı bilgilerine ihtiyaç duyulan sistemlerde kredi kartı
bilgilerinin diğer bilgilerle birlikte açık bir şekilde gösterilmesi de bu tehditin bir
başka çeşididir. Normal yetki seviyesine sahip kullanıcılar için, TSF verilerinin
veya kullanıcı verilerinin toplu gösterimine/dışarı aktarımına izin verilmesi de bu
tehditin ortaya çıkmasını sağlayabilir.
Bu tehditin diğer bir ortaya çıkış şekli ise Saldırgan'ın kendi saldırı potansiyelini
kullanarak TSF verisini ifşa edebilmesidir.
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T.DENIAL_OF_SERVICE

Saldırgan, TOE’nin bir süre için erişilemez veya kullanılamaz olmasını sağlayabilir.
Bu durum genellikle kısa bir zaman zarfında çok sayıda talep gönderilmesiyle ve
TOE’nin cevap veremeyecek duruma gelmesiyle sağlanır.
Hizmet engellemenin basit türü belirli bir IP aralığından çok sayıda istek
gönderilmesini kapsar. Buna hizmet engelleme (Denial of Service – DoS) adı
verilir. Hizmet engelleme saldırılarının daha gelişmiş bir türü ise dağıtık hizmet
engelleme saldırısıdır (Distributed Denial of Service – DDoS). DDoS saldırılarında
belirli bir IP aralığı söz konusu değildir. DDoS saldırıları için genellikle BOTNET’ler
kullanılır. İstekler belirli bir IP aralığından gelmediğinden, normal ve zararlı
isteklerin ayırt edilebilmesi ya çok zor ya da pahalı çözümleri gerektirir.

T.HARMFUL_DATA

Saldırgan TOE içerisine zararlı bir belge, doküman veya veri aktarabilir. Bu tehditi
kullanan Saldırgan, belirli bir kullanıcının hesabına erişim sağlayabilir, bir
kullanıcının hesabını ele geçirebilir veya TOE fonksiyonelliğinin bir kısmına ya da
tamamına erişebilir. Çok genel rastlanılan bir durum, Saldırgan’ın TOE’ye yetkisiz
erişim sağladıktan sonra TSF parametrelerinin veya işletim ortamı
parametrelerinin değiştirilmesi, yeni bir kullanıcı hesabı tanımlanması, alternatif
portların aktifleştirilmesi gibi yöntemlerle alternatif erişim yöntemleri (arka
kapılar) oluşturmaya çalışmasıdır. Bu tehditi ortaya çıkaran sebep ortadan
kaldırılsa bile, Saldırgan oluşturduğu arka kapı yardımıyla TOE’ye erişim
sağlamayı sürdürebilir.

T.ELEVATION_OF_PRIVILEGES

Saldırgan
T.UNAUTHORIZED_ACCESS,
T.HARMFUL_DATA
ve
T.DATA_ALTERATION gibi tehditlerden faydalanarak TOE’ye kısıtlı erişim sağlayıp
daha sonra daha üst seviyede yetki elde etmeye çalışabilir veya Normal_Kullanıcı
kendisinin var olan yetkilerinden faydalanarak daha üst düzey yetki seviyesine
yükselmeye çalışabilir. Bu tehdit genellikle üst düzey yetki sahibi kullanıcılara
sağlanan arayüzlerin güvenliğinin, kısıtlı yetki gerektiren arayüzler kadar iyi
sağlanmadığı durumlarda ortaya çıkar.

3.3. KURUMSAL GÜVENLİK POLİTİKALARI
P.COMPLEMENTARY_AUDIT

TOE’nin işletim ortamındaki tüm olaylar kayıt altına alınmalı, kayıtlar korunmalı
ve güvenlik açıklarının tespit edilebilmesi ve olay sonrası gerekli kanıtların
oluşturulabilmesi için belirli aralıklala gözden geçirilmelidir. Tüm denetim
kayıtları asgari iş yüküyle kolay bir şekilde gözden geçirilebilir olmalıdır.

P.SSL_COMMUNICATION

TSF’nin kontrolü altındaki tüm iletişim kanalları SSL iletişim protokolü
kullanmalıdır.

P.PROPER_CONFIGURATION

TOE’nin ve TOE’nin kontrolünde TOE ile etkileşim halinde bulunan bileşenlerin
varsayılan konfigürasyonları değiştirilmeli, böylece Saldırgan’ın TOE ve işletim
ortamı hakkında bilgi sahibi olması engellenmelidir. Kullanılmayan hizmetler
pasifleştirilmelidir. Konfigürasyon parametreleri (bunlarla sınırlı olmamak
kaydıyla) şunlar olabilir; varsayılan kök dizinleri, varsayılan hata ve 404
sayfaları, varsayılan hesaplar, varsayılan kullanıcı adları, varsayılan portlar,
sürüm numarası gibi bilgileri açığa çıkarabilecek varsayılan sayfalar, vb.
Bu kurumsal güvenlik politikası, TOE veya TOE ile etkileşimdeki herhangi bir
bileşenin yaygın kullanılan bir bileşen olması durumunda özellikle önemlidir.
Benzersiz konfigürasyon parametrelerinin kullanımı ile, Saldırgan’ın benzer bir
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BT ürününden edinilen tecrübeyi TOE’ye saldırma amaçlı kullanması
engellenmiş olur.
P.E_SIGNATURE

Elektronik imzalama işlemleri için kullanılan e-imzalar 5070 sayılı Elektronik
İmza Kanunu’nda yer alan hükümlere uygun olmalıdır. Benzer şekilde,
imzalama prosedürleri de bu Kanuna uyum sağlamalıdır.

P.RECORD_VERIFICATION

İmzalanmış belgelerin çıktılarından asıl belgelere ulaşılabilmesi için alıcılara
sunulan belge doğrulama mekanizması aşağıdaki kriterleri sağlıyor olmalıdır:
 Belgelerin çıktılarında bir erişim koduna yer verilmelidir,
 Elektronik belgeler alıcılar tarafından doğrulama işlemine tabi
tutulmalıdır. Eğer doğrulama sonucu başarısız olduysa, belge kabul
edilmemelidir. Çünkü belgenin çıktısı resmi bir belge niteliği taşımaz,
bu çıktı sadece asıl belgeye yönlendiren bir araç hükmündedir.
 Alıcılara sunulan elektronik belgenin doğrulanması özelliği belgenin eimzası ile birlikte belge içeriğinin dijital halini de içermelidir.
 Doğrulama arayüzü brute-force saldırılarını tespit ederek
önleyebilecek niteliğe sahip olmalıdır. Örneğin, bu sayfaya belirli bir IP
aralığından gerçekleştirilen istek periyodunun izlenmesi, otomatik
araçların kullanımını engellemek için sayfaya Captcha karakter
kontrolü eklenmesi, vb. önlemler bu kapsamdadır.
 Dijital imzaların dosya isimleri belirli bir sistematik izlememeli,
dosyaların doğrulama kodları ise en az 16 haneden oluşacak şekilde
uzun olmalıdır. Bu önlem, parametre değiştirme suretiyle
gerçekleştirilen saldırıları engellemeye yardımcı olur, ayrıca bruteforce saldırılara karşı da ilave koruma sağlar.

3.4. VARSAYIMLAR
A.TRUSTED_ADMIN

TOE’nin kurulumu, konfigürasyonu ve yönetiminden sorumlu tüm kullanıcıların
yeterli derecede nitelikli oldukları, gerekli eğitimleri almış oldukları ve kurallara
uygun davrandıkları varsayılmaktadır.

A.TRUSTED_DEVELOPER

TOE’nin geliştirilmesinden sorumlu kişilerin (yazılımcı, tasarımcı, vb.) güvenilir
olduğu ve herhangi bir kötü amaç taşımaksızın kurallara uygun bir şekilde
davrandıkları varsayılmaktadır.

A.EXPERIENCED_DEVELOPER

TOE’nin geliştirilmesinden sorumlu tüm kişilerin güvenlik alanında tecrübe
sahibi oldukları ve bilinen tüm güvenlik zafiyetlerine karşı gerekli önlemleri
aldıkları varsayılmaktadır.

A.SECURE_ENVIRONMENT

TOE’nin işletim ortamı için fiziksel ve çevresel önlemlerin alınmış olduğu
varsayılmaktadır. TOE’nin çalışma ortamına erişimin uygun şekilde kısıtlandığı
ve erişim kayıtlarının makul bir süre saklandığı varsayılmaktadır. Ayrıca belge
ve dokümanların izinsiz bir şekilde TOE’nin dışına çıkarılmasını tespit eden bir
mekanizmanın var olduğu varsayılmaktadır. Ek olarak, hizmet engelleme
saldırılarına karşı gerekli önlemlerin alınmış olduğu da varsayılmaktadır.
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A.PROPER_BACKUP

TOE tarafından oluşturulan veya TOE içerisine aktarılan her türlü veri ile
depolama birimi ve donanım bileşenlerinin uygun şekilde yedeklendiği, böylece
bir sistem hatası nedeniyle herhangi bir veri kaybı veya hizmet kesintisi
yaşanmayacağı varsayılmaktadır.

A.COMMUNICATION

TSF tarafından harici taraflarla gerçekleştirilen, TSF’in sahipliğinde olmayan
tüm iletişimin ve iletişim kanallarının dağıtık hizmet engelleme saldırıları, ağ
izleme gibi saldırılara karşı yeterli derecede korunduğu varsayılmaktadır.

A.SECURE_DELIVERY

TOE’nin teslimatı esnasında tüm gerekli güvenlik önlemlerinin alınmış olduğu,
teslimat süreçlerinin gerekli niteliğe sahip ve güvenilir kişilerce gerçekleştirildiği
varsayılmaktadır.

A.DIST_DENIAL_OF_SERVICE

Dağıtık Hizmet Engelleme Saldırılarına (DDoS) karşı gerekli tüm karşı önlemlerin
uygun şekilde alınmış olduğu varsayılmaktadır.
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4. GÜVENLİK HEDEFLERİ
4.1. GİRİŞ
Bu bölümde, bir önceki bölümde yer alan tehditler, varsayımlar ve kurumsal güvenlik politikalarına karşılık gelen güvenlik
hedefleri yer almaktadır.
Bir güvenlik hedefi; tehdit, varsayım veya kurumsal güvenlik politikalarından birine karşılık gelebileceği gibi, birden
fazlasına da karşılık gelebilir. Benzer şekilde bir tehdit, varsayım veya kurumsal güvenlik politikası tek bir güvenlik
hedefiyle ilgili olabileceği gibi, birden fazla güvenlik hedefiyle de ilgili olabilir.
Güvenlik hedefleri, TOE için güvenlik hedefleri ve TOE’nin işletim ortamı için güvenlik hedefleri olmak üzere ikiye ayrılır.
TOE için güvenlik hedefleri TSF tarafından karşılanırken, diğerleri karşılanmaz. Bu güvenlik hedefleri TOE’nin veya
TOE’nin işletim ortamının karşılaması gereken güvenlik gereksinimlerini listeler. Bu koruma profiline uyum sağlamak
durumunda olan ST’ler, yalnızca TOE için güvenlik hedeflerine uyum sağlamakla yükümlüdür. Bununla birlikte, kurumsal
güvenlik politikalarına uyumun da kuruluş tarafından ispatlı bir şekilde sağlanıyor olması zorunluluğu bulunmaktadır. Bu
bölümde yer verilen güvenlik hedefleri, Bölüm 6’da fonksiyonel güvenlik gereksinimleri ile eşleştirilecektir.

4.2. TOE İÇİN GÜVENLİK HEDEFLERİ
O.AUDIT

TOE, kendi sahipliğinde bulunan bileşenlerle sınırlı olmak üzere, bu bileşenler
üzerinde gerçekleşen tüm olayların denetim kaydını tutmalıdır. TOE bu kayıtları
değiştirmeye ve silmeye karşı korumalıdır. TOE, özel yetkilere sahip kullanıcılara
kayıtları hızlı ve kolay bir şekilde gözden geçirme imkânı sunmalı, böylece
Sistem_Yöneticisi’ni kritik güvenlik olaylarını vakitlice bildirmesi mümkün hale
gelmelidir.

O.AUTH

TOE her bir kullanıcıyı açık ve benzersiz bir şekilde tanımlayabilmeli, bu
kullanıcıların hakları ve rolleri doğrultusunda yetkilendirme yapabilmelidir.
Yetkilendirme gerektiren tüm işlemler kimlik doğrulama ve yetkilendirme
prosedürlerine tabi tutulmalıdır. TOE, kimlik doğrulamaya ilişkin olarak
kullanıcıları güçlü şifrelere sahip olmaya zorlayacak kurallar tanımlamalıdır.
TOE, belge ve dokümanların sınıflandırılmasına izin vermeli, belge/doküman
sınıflandırmasına ilişkin kulralların tanımlanacağı fonksiyonları sağlamalıdır.
TOE ayrıca münferit belge ve dokümanlar için özel erişim yetkileri
tanımlayabilmelidir. TOE belge/doküman seviyesinde bireysel kullanıcılara veya
kullanıcı gruplarına özel erişim yetkisi tanımlayabilmelidir.
Saldırgan, T.ELEVATION_OF_PRIVILEGE tehditinden faydalanmayı deneyebilir.
Bu tehditin önlenebilmesi için, TOE Sistem_Yöneticisi’ni daha güçlü kimlik
doğrulama mekanizmalarıyla doğrulamalıdır. Bu mekanizmalara örnek olarak IP
aralığı kısıtlaması, zaman kısıtlaması, bir cihaz aracılığıyla kimlik doğrulama, çok
katmanlı doğrulama veya bu mekanizmaların kombinasyonu verilebilir.
TOE tarafından kullanılan üçüncü taraf araçları mümkün olan en asgari
yetkilendirme seviyesinde çalışacak şekilde konfigüre edilmelidir. Bu araçların
varsayılan parametreleri değiştirilmeli, böylece bunların benzersiz bir
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konfigürasyona sahip olduğundan ve otomatize araçlarla yapılan saldırılara
hedef olmayacağından emin olunmalıdır.
O.DATA_FLOW_CONTROL

TOE yetkisiz verinin içeriye veya dışarıya akışını kontrol etmeli ve yönetmelidir.
İçeri aktarılacak veri içerik filtrelemesine tabi tutulmalıdır. Belirli bir IP
aralığından alınan yüksek sayıda istek hizmet engelleme saldırısının belirtisi
olabilir. TOE Sistem_Yöneticisi’ni kolaylıkla kullanabilen bir arayüzle
destekleyerek ağ trafiğini gözlem altında tutmasına yardımcı olmalı ve
Sistem_Yöneticisi’nin gerektiğinde filtreleme mekanizmalarını hayata
geçirmesine imkân tanımalıdır.
İlave olarak, TOE geçerli bir amacı olmaksızın TSF verilerinin veya kullanıcı
verilerinin görülmesini, dışarı aktarılmasını, düzenlenmesini ve silinmesini
engelleyecek önlemleri almalıdır. Bu işlemler TOE tarafından sunulan
fonksiyonlar aracılığıyla gerçekleştirilse bile bu kural uygulanmalıdır.

O.DATA_INTEGRITY

TOE, denetim verisi ve belge verisi için, bu verilerde meydana gelecek
herhangi bir değişikliği tespit ederek veri bütünlüğünün sağlanmasına
yardımcı olmalıdır. Yetkisiz bir değişiklik meydana geldiğinde, gerekli önlemleri
almalıdır.

O.MANAGEMENT

TOE, Sistem_Yöneticisi’ne sistemi güvenli ve etkin bir şekilde kullanabilmesi için
gerekli tüm fonksiyonel özellikleri sunmalıdır. TOE, yönetim arayüzlerini
korumak için uygun erişim kontrol mekanizmalarını hayata geçirmelidir. Ayrıca
TOE, sunduğu arayüzlerin hızlı ve isabetli karar almayı desteklediğinden emin
olmalıdır.
TOE, Sistem_Yöneticisi’ne kullanıclıarın haklarını ve rollerini değiştirmesine,
belirli bir kullanıcıya veya gruba istisna yetkiler tanımlayabilmesine imkân
tanımalıdır.
Sistem_Yöneticisi kullanıcıların haklarını ve rollerini “bilmesi gereken”
prensibine göre belirlemelidir. Bu güvenlik hedefi ayrıca hizmet engelleme
saldırılarına karşı uygun koruma mekanizmalarının devreye alınmasını da
kapsar.

O.ERROR_MANAGEMENT

TOE, güvenli ve etkin bir hata yönetim mekanizması sunmalıdır. TOE’nin işletimi
esnasında ortaya çıkan hatalar normal kullanıcılara güvenli ve anlamlı bir
şekilde sunulmalıdır. Örneğin, TOE “kullanıcı adı sistemde kayıtlı değil” gibi
spesifik hata mesajları yerine genel başarısızlık durumu bilgisi döndürmelidir.
Benzer şekilde, kullanılan metodu ve hata alınan kod satırını normal kullanıcıya
bildiren hata mesajları kullanılmamalıdır. Diğer yandan, Sistem_Yöneticisi
oluşan hatalardan hızlı ve etkin bir şekilde haberdar edilmelidir. Hatalar
Sistem_Yöneticisinin uygun faaliyetleri yürütmesine yardımcı olacak şekilde
detaylı olmalıdır.
TOE, TOE’nin kendisinde oluşabilecek hatalarda güvenli durumu koruyabilecek
bir yapıda olmalıdır.
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O.RESIDUAL_DATA_MNG

TOE, artık ihtiyaç duyulmadığında tüm artık verinin TOE üzerinden silinmesini
veya erişilemez olmasını garanti etmelidir.

4.3. İŞLETİM ORTAMI İÇİN GÜVENLİK HEDEFLERİ
OE.SECURE_ENVIRONMENT

TOE’nin işletim ortamı TOE’nin fiziksel ve çevresel güvenliğini sağlamalıdır.
Yetkisiz erişim kısıtlanmalı ve işletim ortamının tüm bileşenleri güvenli hale
getirilmelidir. Yalnızca özel yetki verilmiş kişiler kritik bileşenlere erişim sağlama
yetkisine sahip olmalıdır.
TOE’nin işletim ortamı, TOE’nin hizmet engelleme ve dağıtık hizmet engelleme
saldırılarına karşı uygun bir şekilde korunduğunu garanti etmelidir. Önemli
görülen bazı muhtemel koruma mekanizmaları şunlardır:









Kullanılmayan servislerin, portların, vb. pasifleştirilmesi,
IDS ve IPS imzalarının oluşturulması,
DNS zaman aşımı süresinin kısaltılması,
Kısa bir süre içerisinde ilave bant genişliğinin temin edilebileceği bir
politikaya sahip olunması,
Statik web sayfası kopyaları,
IP adresi bloke etme ve siyah listeye alma,
Web sunucusunda bulunan Hizmet Engelleme (DoS) koruma
modüllerinin aktive edilmesi,
Karşıt Sunucu (Reverse Proxy) kullanımı.

OE.COMMUNICATION

TOE’nin işletim ortamı TOE’ye güvenli iletişim araçları ve ortamları sağlamalıdır.

OE.TRUSTED_ADMIN

TOE’nin işletim ortamı TOE’nin yönetim fonksiyonlarını kullanan tüm
kullanıcıların yeterli derecede eğitim aldıklarını ve güvenlik gereksinimlerini
karşıladıklarını garanti etmelidir.

OE.TRUSTED_DEVELOPER

TOE’nin işletim ortamı TOE’yi geliştiren tüm kullanıcıların yeterli derecede
eğitim aldıklarını ve güvenlik gereksinimlerini karşıladıklarını garanti etmelidir.

OE.EXPERIENCED_DEVELOPER

TOE’nin işletim ortamı TOE’yi geliştiren tüm kullanıcıların güvenlik alanında
tecrübe sahibi olduklarını ve bilinen güvenlik zafiyetlerine karşı tüm gerekli
karşı önlemleri aldıklarını garanti etmelidir.

OE.COMPLEMENTARY_AUDIT

TOE’nin işletim ortamı TOE’nin haricindeki bileşenlerde gerçekleşen güvenlikle
ilgili tüm olayların denetim işlemine tabi tutulmasını zorunlu kılar. TOE’nin
işletim ortamı için geçerli olan bu güvenlik hedefi, O.AUDIT güvenlik hedefini
tamamlayıcı niteliktedir ve TOE’nin işletim ortamına odaklanır. TOE için söz
konusu olan denetim kayıtları, diğer bileşenler için geçerli olan denetim
kayıtlarıyla birlikte daha anlamlı olacaktır. Bu nedenle, tüm denetim kayıtları
asgari iş gücüyle gözden geçirilebilir olmalıdır.
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OE.SECURE_DELIVERY

TOE’nin teslimatı ve kurulumu herhangi bir güvenlik kısıtlamasından taviz
verilmeden gerçekleştirilmelidir. Ayrıca, test amaçlı kullanılan foksiyonlar ve
parametreler ya ortadan kaldırılmalı veya erişilmez hale getirilmelidir.

OE.PROPER_BACKUP

TOE’nin işletim ortamında bulunan tüm verilerin makul bir süre boyunca
yedekleri oluşturulmalı ve saklanmalıdır. Bu amaçla ön tanımlı rutinler
kullanılabilir. Depolama birimleri ve diğer donanım bileşenleri de TOE’nin
güvenilirliğinin sağlanabilmesi için yedekli bir şekilde çalıştırılmalıdır.

4.4. GÜVENLİK HEDEFLERİ GEREKÇESİ
Güvenlik hedefleri gerekçesi, tanımlanan güvenlik hedeflerinin, güvenlik sorunlarının çözümü için gerekli, uygun ve
yeterli olduğunu kanıtlamaktadır.
Güvenlik hedefleri gerekçesi ile aşağıdaki hususlar doğrulanmaktadır:



Her bir tehdit, kurumsal güvenlik politikası ve varsayım için en az bir güvenlik hedefi tanımlanmıştır.
Her bir güvenlik hedefi, en az bir tehdit, kurumsal güvenlik politikası veya varsayıma karşılık gelmektedir.

Güvenlik hedefleri gerekçesine genel bir bakış Tablo 1’de yer almaktadır.

4.4.1. GEREKÇEYE GENEL BAKIŞ
Tablo 1, güvenlik hedefleri ile güvenlik sorunlarının tanımına ilişkin elemanlar (tehditler, kurumsal güvenlik politikaları
ve varsayımlar) arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Tehditler genellikle TOE için güvenlik hedefleri ile karşılanırken,
kurumsal güvenlik politikaları ve varsayımlar genel itibarıyla TOE’nin işletim ortamı için güvenlik hedefleri ile
karşılanmaktadır.
Tablo 1: Güvenlik Sorunları Tanımı ve Güvenlik Hedeflerinin İlişkisi

O.DATA_INTEGRITY
O.ERROR_MANAGEMENT

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
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A.SECURE_DELIVERY

A.DIST_DENIAL_OF_SERVICE

A.COMMUNICATION
A.PROPER_BACKUP

X

X
X

A.TRUSTED_DEVELOPER
A.EXPERIENCED_DEVELOPER

X

A.TRUSTED_ADMIN

X

A.SECURE_ENVIRONMENT

X

VARSAYIMLAR

P.E_SIGNATURE

P.COMPLEMENTARY_AUDIT

T.HARMFUL_DATA

T.ELEVATION_OF_PRIVILEGE

T.DENIAL_OF_SERVICE

P.RECORD_VERIFICATION

X

O.DATA_FLOW_CONTROL
O.MANAGEMENT

T.DATA_DISCLOSURE

X

P.PROPER_CONFIGURATION

TOE İÇİN G.
HEDEFLERİ

O.AUTH

T.REPUDIATION

T.DATA_ALTERATION

T.UNAUTHORIZED_ACCESS
O.AUDIT

P.SSL_COMMUNICATION

POLİTİKALAR

TEHDİTLER

İŞLETİM ORTAMI İÇİN G. H.

O.RESIDUAL_DATA_MNG
OE.SECURE_ENVIRONMENT

X

X
X

X

X

X

OE.TRUSTED_ADMIN

X

OE.TRUSTED_DEVELOPER

X

OE.EXPERIENCED_DEVELOPER X
OE.COMPLEMENTARY_AUDIT
OE.COMMUNICATION

X

X
X
X

X

OE.PROPER_BACKUP
OE.SECURE_DELIVERY

X

X
X

X

X

4.4.2. TOE İÇİN GEREKÇE
O.AUDIT

O.AUDIT güvenlik hedefi bir denetim mekanizması sunmaktadır. Bu
mekanizma, denetim kayıtlarının saklanması ve belgelerin bütünlüğünün
sağlanması yöntemleriyle Sistem_Yöneticisinin inkâr etme girişimlerini tespit
edebilmesine yardımcı olur. Bu nedenle bu güvenlik hedefi T.REPUDIATION
tehditine karşılık gelir. Bu güvenlik hedefi P.COMPLEMENTARY_AUDIT
kurumsal güvenlik politikası ile de yakından ilişkilidir, çünkü TOE’nin denetim
mekanizması ve işletim ortamının denetim mekanizması güvenlik sorunlarının
çözüme kavuşturulmasında birbirine fayda sağlamaktadır.

O.AUTH

Bu güvenlik hedefi uygun kimlik doğrulama ve yetkilendirme mekanizmalarının
bulunmasını sağlar ve bu nedenle T.UNAUTHORIZED_ACCESS tehditine
doğrudan karşılık gelir. Ayrıca, güçlü bir kimlik doğrulama ve yetkilendirme
mekanizması yetkisiz veri değişimini de önler. Sistem_Yöneticisi’nin daha güçlü
kimlik doğrulama ve yetkilendirme prosedürlerine tabi olması söz konusu
olduğundan, bu güvenlik hedefi yetki yükselmesini engelleyici rol oynar. Bu
nedenle, bu güvenlik hedefi T.ELEVATION_OF_PRIVILEGE tehditine karşılık
gelir. Bu güvenlik hedefi T.DATA_ALTERATION tehditiyle de ilişkilidir, çünkü
denetim kayıtlarının bütünlüğünü sağlayacak korumalar içermektedir. Bu
güvenlik hedefi T.DATA_DISCLOSURE tehditiyle de ilişkilidir, çünkü iyi bir kimlik
doğrulama mekanizması veri ifşasını önlemenin bir aracıdır. Bu güvenlik hedefi
P.RECORD_VERIFICATION kurumsal güvenlik politikası ile de ilişkilidir, çünkü
belge doğrulama politikası kimlik doğrulamayı kapsayan hususlar
barındırmaktadır.

O.DATA_FLOW_CONTROL

Bu güvenlik hedefi iletişim kanallarının güvenliğini sağlar ve veri kontrol
prensiplerini tanımlar. Bu nedenle, T.HARMFUL_DATA tehditine karşılık gelir.
Bu güvenlik hedefi veri akışını kontrol etmeyi amaçladığı için belirli bir IP
aralığından anormal sayıda veri akışını veya gelen isteği tespit edebilir. Bu
nedenle, T.DENIAL_OF_SERVICE tehditine karşı koruma sağlar. Ayrıca veri
aktarımı esnasında veri değişimini veya ifşasını da önler. Bu nedenle bu güvenlik
hedefi T.DATA_ALTERATION ve T.DATA_DISCLOSURE tehditlerine de karşılık
gelir. Ayrıca, P.SSL_COMMUNICATION kurumsal güvenlik politikasına da
karşılık gelir, çünkü bu politika iletişim kanalları üzerinde bazı kısıtlamalar içerir.
P.PROPER_CONFIGURATION kurumsal güvenlik politikası da bu güvenlik
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hedefiyle ilişkilendirilebilir, çünkü konfigürasyon parametreleri yetkisiz veri
akışının engellenmesine yardımcı olur. Ayrıca P.RECORD_VERIFICATION
kurumsal güvenlik politikası ile de ilişkilidir, çünkü belge doğrulama politikası
bilgi ifşasını önleyici bazı önlemleri zorunlu tutmaktadır.
O.DATA_INTEGRITY

Bu güvenlik hedefi, TOE’nin denetim verileri ve belge verileri üzerindeki
herhangi bir veri değişikliğini tespit etmeyi ve gerekli önlemleri almayı garanti
eder. Bu güvenlik hedefi T.DATA_ALTERATION tehditine karşılık gelir. İlave
olarak, veri bütünlüğü işlemlerine e-imza kullanımının da dâhil olması
sebebiyle, bu güvenlik hedefi P.E_SIGNATURE kurumsal güvenlik politikasına
da karşılık gelmektedir.

O.MANAGEMENT

Bu güvenlik hedefi Sistem_Yöneticisi’ne TOE’yi güvenli bir şekilde
yönetebilmesi için gerekli tüm yönetim fonksiyonlarını sunar. Sunulan güvenlik
fonksiyonları kimlik doğrulama, yetkilendirme ve veri ifşasıyla ilgili sorunlara
çözüm getirir. Bu nedenle, bu güvenlik hedefi T.UNAUTHORIZED_ACCESS,
T.DATA_DISCLOSURE ve T.ELEVATION_OF_PRIVILEGE tehditlerine karşılık
gelir. Yönetim fonksiyonları altında tanımlanan Erişim Kontrol Politikası hizmet
engelleme saldırılarına karşı gerekli önlemlerin alınabilmesini sağlar. Bu
nedenle, bu güvenlik hedefi T.DENIAL_OF_SERVICE tehditine de karşılık gelir.
Bu güvenlik hedefi ayrıca P.PROPER_CONFIGURATION kurumsal güvenlik
politikası ile de ilişkilidir, çünkü konfigürasyon yönetimi TOE yönetiminin bir
bileşenidir.

O.ERROR_MANAGEMENT

Bu güvenlik hedefi TOE’yi hata yönetimi fonksiyonelliği ile destekler. Hata
mesajlarının içeriği yetki yükselmesi için kullanılabilir. Bu nedenle, bu güvenlik
hedefi T.ELEVATION_OF_PRIVILEGE tehditine karşılık gelir. Bu güvenlik hedefi
P.PROPER_CONFIGURATION kurumsal güvenlik politikası ile de ilişkilidir, çünkü
uygun bir konfigürasyon daha iyi hata yönetimine yardımcı olur.

O.RESIDUAL_DATA_MNG

Bu güvenlik hedefi TOE üzerinde bulunan kalıntı verinin yönetilmesini sağlar.
Kalıntı veri, Saldırgan tarafından yetkisiz erişim ve yetki yükselmesi gibi amaçlar
için kullanılabilir. Bu aynı zamanda veri ifşasının bir türüdür. Bu nedenle, bu
güvenlik hedefi T.UNAUTHORIZED_ACCESS ve T.ELEVATION_OF_PRIVILEGE
tehditlere karşılık gelmektedir.

4.4.3. İŞLETİM ORTAMI İÇİN GEREKÇE
OE.SECURE_ENVIRONMENT

TOE’nin çalışma ortamı için geçerli olan bu güvenlik hedefi,
A.SECURE_ENVIRONMENT varsayımını doğrudan karşılamaktadır. Bu güvenlik
hedefi P.PROPER_CONFIGURATION kurumsal güvenlik politikası ile de ilişkilidir.
Çünkü uygun bir konfigürasyon güvenli bir işletim ortamının temel
bileşenlerinden biridir. TOE’nin çalışma ortamı için geçerli olan bu güvenlik hedefi
T.DATA_DISCLOSURE ve T.DENIAL_OF_SERVICE tehditlerine de karşılık gelir.
Çünkü her iki tehdit de TOE’nin işletim ortamı tarafından hayata geçirilecek ek
önlemlere ihtiyaç duyar.
Dağıtık hizmet engelleme saldırılarına karşı uygun koruma işletim ortamında da
önlemlerin alınmasına ihtiyaç duyduğundan, TOE’nin çalışma ortamı için geçerli
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olan bu güvenlik hedefi A.DIST_DENIAL_OF_SERVICE varsayımına da karşılık
gelir.
OE.TRUSTED_ADMIN

TOE’nin çalışma ortamı için geçerli olan bu güvenlik hedefi, A.TRUSTED_ADMIN
varsayımını doğrudan karşılamaktadır.

OE.TRUSTED_DEVELOPER

TOE’nin çalışma ortamı için geçerli olan bu güvenlik
A.TRUSTED_DEVELOPER varsayımını doğrudan karşılamaktadır.

OE.EXPERIENCED_DEVELOPER

TOE’nin çalışma ortamı için geçerli olan bu güvenlik hedefi,
A.EXPERIENCED_DEVELOPER varsayımını doğrudan karşılamaktadır. Ayrıca, bu
güvenlik hedefi T.UNAUTHORIZED_ACCESS ve T.DATA_DISCLOSURE tehditlerine
de karşılık gelir. Çünkü tecrübeli bir geliştirici erişim kontrolü ve veri koruması gibi
hususlarda üst düzey güvenliği sağlamanın tek yoludur.

OE.COMPLEMENTARY_AUDIT

İşletim ortamı için geçerli olan bu güvenlik hedefi, P.COMPLEMENTARY_AUDIT
kurumsal güvenlik politikasını doğrudan karşılamaktadır. Bu güvenlik hedefi bir
kurumsal güvenlik politikasına karşılık geldiğinden, bu kanıt tabanlı bir hedeftir.
Başka bir deyişle, TOE’nin işletim ortamı için kullanılan denetim
mekanizmalarının yeterli olduğu kuruluş tarafından kanıtlanmalıdır.

OE.COMMUNICATION

TOE’nin çalışma ortamı için geçerli olan bu güvenlik hedefi, A.COMMUNICATION
varsayımını
doğrudan
karşılamaktadır.
Bu
güvenlik
hedefi
P.SSL_COMMUNICATION kurumsal güvenlik politikası ile de ilişkilidir.
P.SSL_COMMUNICATION TSF’nin kontrolündeki iletişim kanallarını koruma
amacını taşımakla birlikte, bu politikanın TOE’nin işletim ortamındaki iletişim
kanallarının korunmasına da olumlu etkisi olacaktır. Çünkü TOE bazı iletişim
kanallarının yöneticisi / bir parçası durumundadır. Bu güvenlik hedefi aynı
zamanda P.E_SIGNATURE kurumsal güvenlik politikası ile de ilişkilidir, çünkü eimza iletişimde bir dereceye kadar güvenlik sağlanmasına yardımcı olur.

OE.PROPER_BACKUP

TOE’nin çalışma ortamı için geçerli olan bu güvenlik hedefi, A.PROPER_BACKUP
varsayımını doğrudan karşılamaktadır.

OE.SECURE_DELIVERY

TOE’nin çalışma ortamı için geçerli olan bu güvenlik hedefi, A.SECURE_DELIVERY
varsayımını doğrudan karşılamaktadır. Bu güvenlik hedefi aynı zamanda
P.PROPER_CONFIGURATION kurumsal güvenlik politikası ile de ilişkilidir. Çünkü
uygun bir konfigürasyon TOE’nin güvenli bir şekilde teslimine yardımcı olur.

hedefi,
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5. GENİŞLETİLMİŞ BİLEŞENLERİN TANIMI
Bu koruma profili, herhangi bir genişletilmiş bileşen tanımına ihtiyaç duymamaktadır.
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6. GÜVENLİK GEREKSİNİMLERİ
6.1. FONKSİYONEL GÜVENLİK GEREKSİNİMLERİ
6.1.1. KULLANILAN NOTASYON
Bu bölümde fonksiyonel güvenlik gereksinimleri açıklanmaktadır. Bileşenlerin yeniden yazılmış bölümleri kalın yazı ile
gösterilmiştir. Değiştirilmemiş içerik ise normal font kalınlığıyla gösterilmiştir.
Bu bölümde kullanılan notasyonlar aşağıdaki şekildedir:
Bileşen gereksinimlerinin uygulanmasıyla ilgili olası yanlış anlaşılmaların önlenmesi ihtiyacı söz konusu olduğunda,
bileşenlerin altına “Uygulama Notu” eklenmiştir. Buna ek olarak, ST yazarına ek bilgi verilmesi ihtiyacı söz konusu
olduğunda veya bileşenlerin kapsamıyla ilgili bileşen metinlerine yazılamayan bir takım kısıtlamalar söz konusu
olduğunda, bileşenlerin altına “Koruma Profili Yazarı Notu” eklenmiştir.
Her bir bileşen tanımı sonrasında, anlamayı kolaylaştırmak amacıyla bileşene ilişkin rasyonel (eklenme gerekçesi)
eklenmiştir.
Koruma profillerinin yapısı gereği, Ortak Kriterler Standardında tanımlanmış olan bazı izin verilen işlemler
tanımlanmaktadır. Bu işlemlerin genel bir şekilde açıklaması aşağıda yapılmaktadır. Bunlara ilişkin daha detaylı bilgi için
standardın referans dokümanlarına bakılması önerilmektedir.
İyileştirme işlemi (yeni eklenen içeriğin kalın yazı ile gösterilmesi ve değiştirilen kelimelerin üzeri çizili olması ile anlaşılır.
Ayrıca iyileştirilen bileşen metninin başında “İyileştirme:” yazar): Bir gereksinime ilişkin detayların tanımlanması veya
bileşenle tanımlanmış kısıtlamanın artırılması ihtiyacı söz konusu olduğunda kullanılır.
Seçme işlemi (“seçim:” ifadesiyle başlaması, ortak kriterler standardının ilgili bölümünden farklılaşan kısımların kalın
yazı ile ifade edilmesi ve [köşeli parantez] içinde yer almasıyla anlaşılır): Herhangi bir gereksinim tanımlanırken birden
fazla seçenekten birinin seçilmesi için kullanılır.
Atama işlemi (“atama:” ifadesiyle başlaması, ortak kriterler standardının ilgili bölümünden farklılaşan kısımların kalın
yazı ile ifade edilmesi ve [köşeli parantez] içinde yer almasıyla anlaşılır): Net bir şekilde belirlenmemiş olan bir parametre
veya eyleme spesifik bir değer atanması için kullanılır (şifre uzunluğu gibi).
Tekrarlama işlemi (bir sayının (yuvarlak parantez) içinde yazımı ile anlaşılır): aynı bileşenin farklılaşan gereksinimleri
karşılamak amacıyla tekrarlanması amacıyla kullanılır.
Fonksiyonel güvenlik bileşenlerinin yazımında, ortak kriterler standardı Bölüm 2’de yer alan bileşen tanımlarından
farklılaşan kısımlar koyu yazı ile ifade edilmiştir. Ortak Kriterler standardında yer alan bileşen tanımlarının
değiştirilmediği durumlarda, normal yazı tipi kullanılmıştır. ST yazarının inisiyatifine bırakılan tüm işlemler de yine
normal yazı tipi ile ifade edilmiştir. Bu işlemler, diğer işlemlerden ayrılabilmesi için kalın yazı ile yazılmamıştır.

6.1.2. GENEL BAKIŞ
Bu koruma profilinde kapsanan bileşenler, Tablo 2’de listelenmektedir.
Tablo 2: Kapsanan Fonksiyonel Güvenlik Bileşenlerinin Listesi
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Bileşen Kodu

Bileşen Adı

FAU_GEN.1

Denetim verilerinin oluşturulması

FAU_GEN.2

Kullanıcı kimliğinin ilişkilendirilmesi

FAU_SAR.1

Denetimin gözden geçirilmesi

FAU_SAR.2

Denetimin gözden geçirilmesinin kısıtlanması

FAU_SAR.3

Seçmeli denetimin gözden geçirilmesi

FAU_SEL.1

Seçimli denetim

FAU_STG.1

Korunmuş denetim takibi belleği

FAU_STG.3

Denetim kayıtlarının olası kaybı halinde eylem

FAU_STG.4

Denetim verileri kaybının önlenmesi

FCS_COP.1(1)

Şifreleme işlemi (Denetim Verisi ve Belge Verisinin Bütünlüğü)

FCS_COP.1(2)

Şifreleme işlemi (Özet Değerlerinin Oluşturulması)

FDP_ACC.1

Alt küme erişim kontrolü

FDP_ACF.1

Güvenlik özniteliğine dayalı erişim kontrolü

FDP_RIP.2

Tam artık bilgi koruma

FDP_ITC.2

Kullanıcı verilerinin güvenlik özellikleriyle içeri aktarımı

FDP_ETC.2

Kullanıcı verisinin güvenlik özellikleriyle dışarı aktarımı

FDP_SDI.2

Saklanan verilerin bütünlüğünün izlenmesi ve eylem

FIA_AFL.1

Başarısız doğrulama durumunda eylem

FIA_ATD.1

Kullanıcı özelliği tanımlanması

FIA_SOS.1

Gizli verilerin doğrulanması

FIA_UAU.1

Doğrulama zamanı

FIA_UAU.5

Çoklu doğrulama mekanizmaları

FIA_UID.1

Tanımlama zamanı

FIA_USB.1

Kullanıcı-özne ilişkilendirmesi

FMT_MOF.1

Güvenlik fonksiyonları davranışının yönetimi

FMT_MSA.1

Güvenlik özelliklerinin yönetimi

FMT_MSA.3

Durağan özniteliği kullanıma hazırlama

FMT_MTD.1(1)

DGF verilerinin yönetimi (Sistem_Yöneticisi)

FMT_MTD.1(2)

DGF verilerinin yönetimi (Normal_Kullanıcı, Veri_Giriş_Operatörü)

FMT_SMF.1

Yönetim fonksiyonlarının spesifikasyonu

FMT_SMR.1

Güvenlik rolleri

FPT_FLS.1

Hata durumunda güvenli durumun korunması

FPT_TDC.1

Temel TSF verilerinin TSF’ler arası tutarlılığı

FRU_FLT.1

İndirgenmiş hata toleransı

FTA_MCS.1

Eşzamanlı çoklu oturumlar üzerindeki temel sınırlama
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Bileşen Kodu

Bileşen Adı

FTA_SSL.3

DGF tarafından başlatılmış sonlandırma

FTA_SSL.4

Kullanıcı tarafından başlatılmış sonlandırma

FTA_TAH.1

TOE erişim geçmişi

FTA_TSE.1

TOE oturumu kurulması

6.1.3. FONKSİYONEL GÜVENLİK POLİTİKALARI
Erişim Kontrol Politikası
Erişim Kontrol Politikası TOE tarafından korunan bilgiye erişime ilişkin eylemleri ve kısıtlamaları tanımlayan politikadır.
Bu politikaya ilişkin detaylı bilgi FDP_ACC.1 ve FDP_ACF.1 bileşenlerinde verilmektedir.

6.1.4. FAU SINIFI: GÜVENLİK DENETİMİ
FAU_GEN.1

Denetim verilerinin oluşturulması

Hiyerarşik Bileşen(ler):

Hiyerarşik bileşen bulunmamaktadır.

Bağımlılıklar:

FPT_STM.1 Güvenilir zaman damgaları

FAU_GEN.1.1:

TSF’nin aşağıdaki denetlenebilir olayların bir denetim kaydını oluşturabilmesi gerekir:
a) Denetim fonksiyonlarının başlatılması ve kapatılması,
b) Denetimin [seçim: temel (bu olaylar aşağıda yer alan Tablo 3’te
listelenmiştir)] düzeyi için tüm denetlenebilir olaylar,
c) [atama: yok]

FAU_GEN.1.2:

TSF’nin her bir denetim kaydı içerisinde en azından aşağıdaki bilgileri kaydetmesi
gerekir:
a)

Olayın tarihi ve zamanı, olay tipi, özne kimliği (uygulanabilir ise) ve olayın
sonucu (başarı ya da başarısızlık) ve
b) Her bir olay denetimi tipi için, PP/ST içerisinde yer alan fonksiyonel öğelerin
denetlenebilir olay tanımlamalarına dayanarak, [atama: öznenin oturum
(session) bilgisi, özne tarafından TOE arayüzü aracılığıyla gönderilen işlem
parametreleri].
Uygulama Notu: Sistem_Yöneticisi denetime tabi tutulacak olay gruplarını ve türleri arasından seçim yapabilme
imkânına sahip olmalıdır. Bu yetenek denetime tabi tutulacak olayların dinamik bir şekilde seçilebilmesini zorunlu
kıldığından, denetime tabi tutulacak olayların listesinde yapılan her türlü değişiklik de denetime tabi tutulmalı ve bu
değişiklikler “kritik” işlem olarak belirtilmelidir. TOE aracılığıyla gerçekleşen eylemlerin sonucu, tek haneli başarı veya
başarısızlık durumu ile ifade edilebileceği gibi, TOE’nin denetim kayıtları prosedürünegöre değişecek şekilde daha geniş
bir sonuç kümesine de sahip olabilir. Diğer yandan, gerçekleştirilen işlemlerin başarı veya başarısızlık durumu kolay bir
şekilde gözlenebilir olmalı, işlemlere ait denetim kayıtları otomatik olarak sıralanabilir/filtrelenebilir/gruplanabilir
olmalıdır. Tüm kimlik doğrulama işlemlerinin denetime tabi tutulacağı belirtilmiştir. Ancak, FAU_SEL.1 bileşeninde bir
takım esneklikler sağlanmıştır.
Uygulama Notu: TOE’nin üzerinde çalıştığı sunucunun tarih ve saati olay tarihi ve saati olarak kullanılabilir. Ancak asıl
tarih ve saat ile sunucunun tarih ve saati arasında dikkate değer bir fark bulunmadığından emin olunmalıdır. Az miktarda
zaman farkı bulunabilir, fakat bu TOE’nin güvenliği açısından dikkate değer bir etkiye sahip değildir. Sistem_Yöneticisi
sunucunun tarih ve saatinin doğruluğundan sorumludur.
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Rasyonel: Bu bileşen TOE’nin denetim gereksinimlerini tanımlayan ana bileşendir. Bu
bileşen O.AUDIT güvenlik hedefine katkı sağlar.
Tablo 3: Denetime Tabi Tutulacak Olayların Listesi
Bileşen

Olay

FAU_SAR.1

(temel) Denetim kayıtlarından elde edilen bilgilerin okunması.

FAU_SAR.2

(temel) Denetim kayıtlarından elde edilen bilgileri okumak için
başarısız girişimler.

FAU_SEL.1

(asgari) Denetim toplama fonksiyonları çalıştırılırken oluşan
denetim konfigürasyonundaki tüm değişiklikler.

FAU_STG.3

(temel) Bir eşiğin aşılmasından dolayı yapılan eylemler.

FAU_STG.4

(temel) Denetim belleği arızasından dolayı yapılan eylemler.

FCS_COP.1(1)

(asgari) Şifreleme işleminin başarısı ve başarısız olması ve işlemin
türü.
(temel) Her türlü uygulanabilir işlemin, özne özelliklerinin ve nesne
özelliklerinin şifreleme biçim(ler)i.

FCS_COP.1(2)

(asgari) Şifreleme işleminin başarısı ve başarısız olması ve işlemin
türü.
(temel) Her türlü uygulanabilir işlemin, özne özelliklerinin ve nesne
özelliklerinin şifreleme biçim(ler)i.

FDP_ACF.1

(asgari) SFP’nin kapsadığı bir nesne üzerindeki bir işlemi
gerçekleştirmek için başarılı talepler.
(temel) SFP’nin kapsadığı bir nesne üzerindeki bir işlemi
gerçekleştirmek için bütün talepler (başarılı ve başarısız).

FDP_ITC.2

(asgari) Güvenlik özellikleri de dâhil olmak üzere, kullanıcı verilerinin
başarılı bir şekilde içeri aktarılması.
(temel) Güvenlik öznitelikleri de dâhil olmak üzere, kullanıcı
verilerinin içeri aktarılması için bütün girişimler.

FDP_ETC.2

(asgari) Bilginin başarılı bir şekilde dışarı aktarılması.
(temel) Bilginin dışarı aktarılması için bütün girişimler.

FDP_SDI.2

(asgari) Kontrol sonuçlarının göstergeleri de dâhil olmak üzere,
kullanıcı verileri bütünlüğünün başarılı kontrol girişimleri.
Successful attempts to check the integrity of user data, including an
indication of the results of the check.
(temel) Eğer gerçekleştirildiyse, kontrol sonuçlarının göstergeleri de
dâhil olmak üzere, kullanıcı verileri bütünlüğünün bütün kontrol
girişimleri.

FIA_AFL.1

(asgari) başarısız doğrulama girişimleri için olan eşiğe ulaşılması ve
eylemlerin (örneğin bir terminalin yetkisinin kaldırılması)
gerçekleştirilmesi ve ardından, eğer durum uygunsa, normal
duruma (örneğin bir terminalin yetkisinin geri verilmesi) geri
dönülmesi.

Detay Bilgi

Nesnenin tanımlama verisi.
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Bileşen

Olay

Detay Bilgi

FIA_SOS.1

(asgari) Test edilmiş herhangi bir gizli verinin TSF tarafından reddi.
(temel) Test edilmiş herhangi bir gizli verinin TSF tarafından kabulü
veya reddi.

Örneğin, kullanıcı şifresinin
kabulü veya reddi.

FIA_UAU.1

(asgari) Kimlik doğrulama mekanizmasının başarısız kullanımı.
(temel) Kimlik doğrulama mekanizmasının tüm kullanımı.

FIA_UAU.5

(asgari) Kimlik doğrulamanın nihai kararı.
(temel) Nihai karar ile birlikte her bir etkinleştirilmiş mekanizmanın
sonucu.

FIA_UID.1

(asgari) Kullanıcı tanımlama mekanizmasının, sağlanmış olan
kullanıcı kimliğini de içeren, başarısız kullanımı.
(temel) Kullanıcı tanımlama mekanizmasının, sağlanmış olan
kullanıcı kimliğini de içeren, bütün kullanımı.

FIA_USB.1

(asgari) Kullanıcı güvenlik özelliklerinin bir özne ile başarısız
ilişkilendirilmesi (örneğin; bir öznenin oluşturulması gibi).
(temel) Kullanıcı güvenlik özelliklerinin bir özne ile başarılı ve
başarısız ilişkilendirmesi (örneğin; bir öznenin oluşturulmasında
başarı veya başarısızlık).

FMT_MOF.1

(temel) TSF’deki fonksiyonların davranışındaki tüm değişiklikler.

FMT_MSA.1

(temel) Güvenlik özelliklerinin değerlerindeki tüm değişiklikler.

FMT_MSA.3

(temel) İzin verici ya da sınırlandırıcı kuralların varsayılan
ayarlarındaki değişiklikler.
(temel) Güvenlik özelliklerinin ilk değerlerine yapılan tüm
değişiklikler.

FMT_MTD.1(1)

(temel) TSF verilerinin değerlerindeki tüm değişiklikler.

Özellikle
belgenin/dokümanın erişim
haklarındaki değişiklikler
denetime tabi tutulmalıdır.

FMT_MTD.1(2)

(temel) TSF verilerinin değerlerindeki tüm değişiklikler.

Özellikle
belgenin/dokümanın erişim
haklarındaki değişiklikler
denetime tabi tutulmalıdır.

FMT_SMF.1

(asgari) Yönetim fonksiyonlarının kullanımı.

FMT_SMR.1

(asgari) Bir rolün parçası olan kullanıcılar grubunun değişiklikleri.

FPT_FLS.1

(temel) TSF hatası.

FPT_TDC.1

(asgari) TSF veri tutarlılığı mekanizmalarının başarılı kullanımı.
(temel) TSF veri tutarlılığı mekanizmalarının kullanımı.

FRU_FLT.1

(asgari) TSF tarafından test edilen her türlü hata.
(temel) Bir hata nedeniyle kesintiye uğramış olan tüm TOE
kabiliyetleri.

Sunulan kullanıcı kimliği,
girişimin kaynağı (bağlı olan
uç noktanın kimliği, kaynak
adresi, vb.)
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Bileşen

Olay

Detay Bilgi

FTA_MCS.1

(asgari) Eşzamanlı çoklu oturumun sınırlanmasına bağlı olarak yeni
bir oturumun reddedilmesi.

FTA_SSL.3

(asgari) Oturum kilitleme mekanizması tarafından etkileşimli bir
oturumun sona erdirilmesi.

FTA_SSL.4

(asgari) Kullanıcı tarafından etkileşimli bir oturumun sona
erdirilmesi.

FTA_TSE.1

(asgari) Oturum kurma mekanizmasından dolayı bir oturum
kurulmasının reddedilmesi.
(temel) Bir kullanıcı oturumu kurulması için tüm girişimler.

FAU_GEN.2

Kullanıcı kimliğinin ilişkilendirilmesi

Hiyerarşik Bileşen(ler):

Hiyerarşik bileşen bulunmamaktadır.

Bağımlılıklar:

FAU_GEN.1 Denetim verilerinin oluşturulması
FIA_UID.1 Tanımlama zamanı

FAU_GEN.2.1:

Tanınan kullanıcıların eylemlerinden ortaya çıkan denetleme olayları için TSF’nin her
bir denetlenebilir olayı, olaya neden olan kullanıcının kimliğiyle ilişkilendirebilmesi
gerekir.

Rasyonel: Bu bileşen TOE’nin denetim kayıtlarını TOE’nin kullanıcılarıyla ilişkilendirir. Bu
bileşen O.AUDIT güvenlik hedefine katkı sağlar.

FAU_SAR.1

Denetimin gözden geçirilmesi

Hiyerarşik Bileşen(ler):

Hiyerarşik bileşen bulunmamaktadır.

Bağımlılıklar:

FAU_GEN.1 Denetim verilerinin oluşturulması

FAU_SAR.1.1:

TSF’nin [atama: Sistem_Yöneticisi]’ne denetim kayıtlarından elde edilen [atama: tüm
denetim bilgisi]’ni okuyabilme yeteneğini sağlaması gerekir.

FAU_SAR.1.2:

TSF’nin bilginin yorumlanması için denetleme kayıtlarını kullanıcıya uygun olan bir
biçimde sağlaması gerekir.

Uygulama Notu: Bu bileşene ait kurallar uygulanırken, bu bileşenin FAU_SAR.3 bileşeni ile çok yakından ilişkili olduğu
hatırda tutulmalıdır.
Rasyonel: Bu bileşen TOE’nin kullanıcılarına denetim kayıtlarının insan gözüyle
incelenebilir şekilde sunulmasını sağlar. Bu bileşen O.AUDIT ve O.MANAGEMENT güvenlik
hedeflerine katkı sağlar.

FAU_SAR.2

Denetimin gözden geçirilmesinin kısıtlanması
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Hiyerarşik Bileşen(ler):

Hiyerarşik bileşen bulunmamaktadır.

Bağımlılıklar:

FAU_SAR.1 Denetimin gözden geçirilmesi

FAU_SAR.2.1:

TSF’nin, okuma erişimi hakkı olanlar dışında tüm kullanıcıların denetim kayıtlarına
erişimlerini kısıtlaması gerekir.

Uygulama Notu: Bu bileşenle uygulama seviyesi erişim engelleme hedeflenmektedir. İşletim sistemi ve depolama
üniteleri için erişim kısıtlama mekanizmalarının sağlanmış olduğu varsayılmaktadır.
Rasyonel: Bu bileşen denetimin gözden geçirilmesi fonksiyonelliğini özellikle
yetkilendirilmiş kullanıcılarla sınırlar. Bu bileşen O.AUDIT ve O.MANAGEMENT güvenlik
hedeflerine katkı sağlar.

FAU_SAR.3

Seçmeli denetimin gözden geçirilmesi

Hiyerarşik Bileşen(ler):

Hiyerarşik bileşen bulunmamaktadır.

Bağımlılıklar:

FAU_SAR.1 Denetimin gözden geçirilmesi

FAU_SAR.3.1:

TSF’nin [atama: kullanıcı hesabı, bağlantı metodu, lokasyon, olayla ilişkili
belge/doküman (uygulanabilir ise), olay tipi, kullanıcı grubu (uygulanabilir ise)
ve/veya denetim kayıtlarının kritiklik seviyesi]’ne bağlı olarak denetim verilerinin
[atama: seçim ve sıralama yöntemleri]’ni uygulama yeteneğini sağlaması gerekir.

Rasyonel: Bu bileşen, denetim kayıtlarının kullanıcılara seçilebilir bir formatta sunulmasını
sağlar. Bu bileşen O.AUDIT ve O.MANAGEMENT güvenlik hedeflerine katkı sağlar.

FAU_SEL.1

Seçimli denetim

Hiyerarşik Bileşen(ler):

Hiyerarşik bileşen bulunmamaktadır.

Bağımlılıklar:

FAU_GEN.1 Denetim verilerinin oluşturulması
FMT_MTD.1 DGF verisinin yönetilmesi

FAU_SEL.1.1:

TSF, tüm denetim verisi oluşturulabilir işlemler arasından denetim verisini oluşturmak
istediği işlemler setini aşağıda verilen özelliklere göre seçebilmelidir:
a) [seçim: özne kimliği, olay tipi]
b) [atama: sadece en az kritiklikliğe sahip olaylar denetime tabi tutulmamak
üzere seçilebilir].

Rasyonel: Bu bileşen, en az kritikliğe sahip denetim verilerinin denetime tabi
tutulmamasını sağlayarak denetim belleğinin yönetimini mümkün hale getirir. Bu bileşen
O.AUDIT ve O.MANAGEMENT güvenlik hedeflerine katkı sağlar.

FAU_STG.1

Korunmuş denetim takibi belleği

Hiyerarşik Bileşen(ler):

Hiyerarşik bileşen bulunmamaktadır.
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Bağımlılıklar:

FAU_GEN.1 Denetim verilerinin oluşturulması

FAU_STG.1.1:

TSF’nin, denetleme takibinde saklanan denetim kayıtlarını yetkisiz silmelerden
koruması gerekir.

FAU_STG.1.2:

TSF’nin denetleme takibinde saklanan denetim kayıtlarını değiştirmelere karşı [seçim:
tespit etme] yeteneğinde olması gerekir.

Uygulama Notu: Denetim kayıtlarının silmeye ve değiştirmeye karşı korunmasında en önemli önlemler işletim sistemi
seviyesinde alınabilir. Bu önlemlerin yeterli şekilde alındığı varsayılmaktadır. Yazılım seviyesinde, kayıt değişikliklerini ve
silinen kayıtları tespit etmek mümkündür, ancak bu seviyede bunu önlemek mümkün olmaz. Bazı durumlarda denetim
kayıtlarını takip etmek ve korumak için üçüncü bir tarafı kullanabilir. Böylesi durumlarda söz konusu üçüncü tarafa
ulaşılamaması söz konusu olabilir. Denetim kayıtlarının ulaşılabilirliği TOE’nin önemli bir fonksiyonelliği olduğundan,
TOE’nin harici denetim kayıtları tutma birimine erişememesi ihtimaline karşı gerekli önlemler alınmalıdır.
Rasyonel: Bu bileşen denetim verilerini yetkisiz silmeye karşı korur. Bu bileşen O.AUDIT
güvenlik hedefine katkı sağlar.

FAU_STG.3

Denetim kayıtlarının olası kaybı halinde eylem

Hiyerarşik Bileşen(ler):

Hiyerarşik bileşen bulunmamaktadır.

Bağımlılıklar:

FAU_STG.1 Korunmuş denetim takibi belleği

FAU_STG.3.1:

Eğer denetim kayıtları için [daha önce belirlenmiş olan sınır] aşıldıysa, TSF’nin [atama:
SMS veya benzeri bir iletişim kanalı kullanma, ilgili kullanıcıları sistem arayüzü
aracılığıyla bilgilendirme] eylemlerini gerçekleştirmesi gerekir.

Rasyonel: Bu bileşen denetim verisi kaybı durumunda hayata geçirilecek eylemleri
tanımlar. Bu bileşen ayrıca Sistem_Yöneticisi’nin durumdan haberdar edilmesini sağlar.
Bu bileşen O.AUDIT ve O.MANAGEMENT güvenlik hedeflerine katkı sağlar.

FAU_STG.4

Denetim verileri kaybının önlenmesi

Hiyerarşik Bileşen(ler):

FAU_STG.3 Denetim kayıtlarının olası kaybı halinde eylem

Bağımlılıklar:

FAU_STG.1 Korunmuş denetim takibi belleği

FAU_STG.4.1:

Eğer denetim hafızası doluysa TSF’nin “daha az önemli” olarak belirlenmiş olan
[seçim: ‘en eski kaydedilmiş denetim kayıtlarının üzerine yazma’] eylemini
gerçekleştirmesi ve [atama: denetim belleği arızası durumunda yapılacak olan diğer
eylemler]’i uygulaması gerekir.

Uygulama Notu: Bir denetim kaydının önem derecesi, belirli bir zaman sonrasında kullanılabilir olup olmadığının
hesaplanması yoluyla tespit edilebilir. Bazı kayıt türleri zaman ilerlese de önemini korur, ancak diğer bazı türdeki
kayıtlar zaman içinde önemini kaybedebilir. Denetim kayıtlarının önem derecesinin tespiti Sistem_Yöneticisi tarafından
belirlenir.
Rasyonel: Bu bileşen, denetim hafızasının dolması durumunda kaybın asgari seviyede
tutulabilmesini sağlar. Bu bileşen O.AUDIT ve O.MANAGEMENT güvenlik hedeflerine katkı
sağlar.
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6.1.5. FCS SINIFI: ŞİFRELEME DESTEĞİ
FCS_COP.1(1)

Şifreleme işlemi (Denetim Verisi ve Belge Veri Bütünlüğü)

Hiyerarşik Bileşen(ler):

Hiyerarşik bileşen bulunmamaktadır.

Bağımlılıklar:

[FDP_ITC.1 Kullanıcı verilerinin güvenlik özellikleri olmadan içeri aktarımı, veya
FDP_ITC.2 Kullanıcı verilerinin güvenlik özellikleriyle içeri aktarımı, veya FCS_CKM.1
Şifreleme anahtarı oluşturulması]
FCS_CKM.4 Şifreleme anahtarının yok edilmesi

FCS_COP.1.1(1):

TSF’nin [atama: standardlar listesi]’ne uyum sağlayan belirli bir şifreleme
algoritmasına [atama: şifreleme algoritması] ve şifreleme anahtarı büyüklüklerine
[atama: şifreleme anahtarı büyüklükleri] uygun olarak [atama: denetim verisi ve
belge veri bütünlüğü doğrulaması] işlemini yürütmesi gerekir.

Koruma Profili Yazarı Notu: Denetim verilerinin ve belge verileri bütünlüğünün sağlanması için yöntemler ST yazarına
bırakılmıştır. ST yazarı, veri bütünlüğü için gerekli görmesi halinde ilave bileşenler ekleyebilir. ST yazarı tarafından seçilen
veri bütünlüğü yöntemine göre FCS_CKM.4 bileşenine ihtiyaç duyulabilir veya duyulmayabilir.
Rasyonel: Bu bileşen denetim verilerinin ve belgelerin veri bütünlüğüne ilişkin
fonksiyonelliği temin eder. Bu bileşen O.DATA_INTEGRITY güvenlik hedefine katkı sağlar.

FCS_COP.1(2)

Cyrptographic operation (Generation of Hash Values)

Hiyerarşik Bileşen(ler):

Hiyerarşik bileşen bulunmamaktadır.

Bağımlılıklar:

[FDP_ITC.1 Kullanıcı verilerinin güvenlik özellikleri olmadan içeri aktarımı, veya
FDP_ITC.2 Kullanıcı verilerinin güvenlik özellikleriyle içeri aktarımı, veya FCS_CKM.1
Şifreleme anahtarı oluşturulması]
FCS_CKM.4 Şifreleme anahtarının yok edilmesi

FCS_COP.1.1(2):

TSF’nin [atama: standardlar listesi]’ne uyum sağlayan belirli bir şifreleme
algoritmasına [atama: şifreleme algoritması] ve şifreleme anahtarı büyüklüklerine
[atama: şifreleme anahtarı yoktur] uygun olarak [atama: özet verisi oluşturma]
işlemini yürütmesi gerekir.

Uygulama Notu: Özet (hash) algoritmaları şifreleme anahtarlarına ihtiyaç duymaz, bu nedenle bu bileşendeki
atamalarda herhangi bir kısıtlamaya gidilmemiştir. Şifreleme anahtarlarına ihtiyaç olup olmayacağı hususunda bir netlik
bulunmadığından, FCS_CKM.1 ve FCS_CKM.4 bileşenleri eklenmemiştir.
Rasyonel: Bu bileşen doküman doğrulama ve denetim bütünlüğüne ilişkin fonksiyonelliği
sağlar. Bu bileşen O.DATA_INTEGRITY, O.AUTH ve O.AUDIT güvenlik hedeflerine katkı
sağlar.

6.1.6. FDP SINIFI: KULLANICI VERİSİNİN KORUNMASI
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FDP_ACC.1

Alt küme erişim kontrolü

Hiyerarşik Bileşen(ler):

Hiyerarşik bileşen bulunmamaktadır.

Bağımlılıklar:

FDP_ACF.1 Güvenlik özniteliğine dayalı erişim kontrolü

FDP_ACC.1.1:

TSF, [atama: Erişim Kontrol Politikası]’nı [atama:
a) Özneler:
[atama:
Sistem_Yöneticisi,
Normal_Kullanıcı,
Veri_Giriş_Operatörü ve Erişim Kontrol Politikasına dâhil edilmiş olan diğer
özneler]
b) Nesneler:
a. Belgeler, dokümanlar ve metaveri
b. Kayıtlı kullanıcıları tanımlayan veriler
c. Kimlik doğrulama verisi
d. Şu kriterleri sağlayan veriler: [atama: veri kriterleri]
e. [atama: Erişim Kontrol Politikasına dâhil edilmiş diğer nesneler]
] için uygulaması gerekir.

Koruma Profili Yazarı Notu: Özneler ve nesneler arasındaki işlemlerin listesi yeni bir nesnenin oluşturulması, bir
nesnenin silinmesi, erişim yöntemleriyle birlikte tüm erişimler, nesne ile ilişkilendirilmiş TSF verisi üzerindeki işlemler
(örneğin nesneyle ilişkilendirilmiş erişim kontrol listesi gibi) gibi işlemleri kapsar. Eğer bu işlemlerin bir bölümü veya
tamamı SFR’larda tanımlanmışsa, ST yazarı okuyucuları yeterli açıklamayla desteklemelidir. Eğer birden fazla erişim
kontrol politikası tanımlanması ihtiyacı bulunuyorsa, FDP_ACC.1 bileşeni her bir farklı erişim kontrol politikası için
yinelenmelidir.
Rasyonel: Bu bileşen bilgi erişim kontrol politikasını tanımlar ve yetki tabanlı erişim
kontrolü için yöntemleri belirtir. Bu bileşen O.MANAGEMENT ve O.AUTH güvenlik
hedeflerine katkı sağlar.

FDP_ACF.1

Güvenlik özniteliğine dayalı erişim kontrolü

Hiyerarşik Bileşen(ler):

Hiyerarşik bileşen bulunmamaktadır.

Bağımlılıklar:

FDP_ACC.1 Alt küme erişim kontrolü
FMT_MSA.3 Durağan özniteliği kullanıma hazırlama

FDP_ACF.1.1:

TSF, [atama: Erişim Kontrol Politikası]’nı nesneler üzerinde şu kriterleri dikkate alarak
uygulaması gerekir: [atama:
a) Kullanıcı kimliği,
b) Yetkilendirilmiş kullanıcının rolleri ve hakları,
c) Kullanıcının uygun kaynaklar kullanarak ve uygun metotlar yardımıyla bir
web sayfasını veya fonksiyonu talep ettiğinden emin olunmasını
sağlayacak çapraz kontrol mekanizmaları,
d) Kullanıcı oturum (session) bilgisi ve işlemlerle birlikte gönderilen
parametreler,
e) [atama: Öznenin diğer özellikleri]
].

FDP_ACF.1.2:

DGF’nin, kontrol edilen özneler ve kontrol edilen nesneler arasındaki bir işleme izin
verilip verilmediğini belirlemek için şu kuralları uygulaması gerekir: [atama:
Operasyona izin verilmesi için Erişim Kontrol Listesinde kullanıcı ID’sine, kullanıcının
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bağlı olduğu grup ID’sine veya kullanıcının rol tanımlarına nesneye erişim için izin
verilmiş olmalıdır].
FDP_ACF.1.3:

TSF’nin, öznelerin nesnelere erişimini şu ilave kurallar doğrultusunda açık bir şekilde
yetkilendirmesi gerekir: [atama:
a) Sistem_Yöneticisi haklarına sahip olan kullanıcılar, TSF tarafından sunulan
tüm kayıt ve fonksiyonaliteye erişim hakkına sahiptir.
b) Yetkilendirmeye tabi tutulmamış kullanıcılar, sadece yetkilendirme
gerektirmeyen, kamuya açık veri ve metotlara erişim hakkına sahiptir.
c) [atama: diğer kurallar]
].

FDP_ACF.1.4:

TSF’nin, öznelerin nesnelere erişimini şu ilave kurallar doğrultusunda açık bir şekilde
reddetmesi gerekir: [atama:
a) Bir veya daha fazla spesifik IP aralığından gelen çok yüksek sayıda talep,
b) Bir kullanıcının öntanımlı eşik değerini aşan sayıda yetkilendirme
denemesinde bulunması,
c) Yetkilendirilmiş bir kullanıcıdan gelen çok yüksek sayıda işlem talebi,
d) Bir kullanıcı tarafından başlatılmış ön tanımlı eşik değerini aşan sayıda
oturumlar.
e) [atama: diğer kurallar]
].

Koruma Profili Yazarı Notu: Bazı sistemler daha etkin bir yetkilendirme prosedürü için, yetkilendirilmiş kullanıcının
bulunduğu lokasyonun takibini yapmayı tercih edebilir. Eğer kullanıcının bulunduğu lokasyonda önemli bir değişiklik
olmuşsa, sistem kullanıcının kimliğini doğrulamadan önce ek doğrulama bilgisi talep edebilir. Bu yöntem IP aralıklarının
lokasyon bilgisine dönüşümünü gerekli kılacağından, ek bir kural olarak zorunlu tutulmamıştır. Ancak ST yazarı bu özelliği
ilave bir güvenlik özelliği olarak ekleyebilir.
Uygulama Notu: Yazılım seviyesindeki önlemler dağıtık hizmet engelleme saldırılarının etkin bir şekilde önlenmesi için
yeterli olmaz. Bu nedenle, servis engelleme saldırıları (Denial of Service – DoS) ile dağıtık hizmet engelleme saldırıları
(Distributed Denial of Service – DdoS) arasında bir ayrıma gidilmiştir. Hizmet engelleme saldırılarına yönelik bazı
önlemler bu koruma profiline eklenmiş olmakla birlikte, hizmet engelleme saldırılarının tüm çeşitlerinin karşılanabilmesi
için A.DIST_DENIAL_OF_SERVICE varsayımı da koruma profiline dâhil edilmiştir.
Rasyonel: Bu bileşen, FDP_ACC.1 bileşeni ile tanımlanan erişim kontrol politikasının
detaylarını tanımlar. Bu bileşen O.MANAGEMENT ve O.AUTH güvenlik hedeflerine katkı
sağlar.

FDP_RIP.2

Tam artık bilgi koruma

Hiyerarşik Bileşen(ler):

FDP_RIP.1 Alt küme artık bilgi koruma

Bağımlılıklar:

Bağımlılık bulunmamaktadır.

FDP_RIP.2.1:

TSF, önceki işlemlere ait, erişilebilir durumdaki artık tüm nesnelerin [seçim: kaynağın
tahsis edilmesinde, kaynağın serbest bırakılmasında] erişilmez olmalarını sağlamalıdır.
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Rasyonel: Bu bileşen, TOE üzerindeki artık verinin korunmasını amaçlar. Artık verinin etkin
şekilde korunması, artık veri yönetim mekanizmalarındaki en temel unsurdur. Bu bileşen
O.RESIDUAL_DATA_MNG güvenlik hedefine katkı sağlar.

FDP_ITC.2

Import of user data with security attributes

Hiyerarşik Bileşen(ler):

Hiyerarşik bileşen bulunmamaktadır.

Bağımlılıklar:

[FDP_ACC.1 Alt küme erişim kontrolü, veya FDP_IFC.1 Alt küme bilgi akış kontrolü]
[FTP_ITC.1 TSF arası güvenilir kanal, veya FTP_TRP.1 Güvenilir yol]
FPT_TDC.1 Temel TSF verilerinin TSF’ler arası tutarlılığı

FDP_ITC.2.1:

TSF’nin, kullanıcı verilerini fonksiyonel güvenlik politikaları kontrolü altında TOE'nin
dışından içeri aktarırken [atama: Erişim Kontrol Politikası]’nı zorunlu tutması gerekir.

FDP_ITC.2.2:

TSF’nin, içeri aktarılan kullanıcı verileriyle ilişkili güvenlik özelliklerini kullanması
gerekir.

FDP_ITC.2.3:

TSF’nin, kullanılan protokolün, güvenlik özellikleriyle alınan kullanıcı verileri arasında
karmaşık olmayan, açık bir ilişkilendirme sağlamasını garanti etmesi gerekir.

FDP_ITC.2.4:

TSF’nin, içeri aktarılan kullanıcı verilerinin güvenlik özelliklerinin yorumlanmasının,
kullanıcı verileri kaynağında amaçlandığı gibi yapılmasını garanti etmesi gerekir.

FDP_ITC.2.5:

TSF’nin, SFP altında kontrol edilen kullanıcı verilerini TOE'nin dışından içeri aktarırken
şu kuralları uygulaması gerekir: [atama: Elektronik belgeler içeri aktarılırken, TOE eimza doğrulaması ile belgelerin bütünlüğünü doğrulamalıdır].

Rasyonel: Bu bileşen, içeri aktarılan verinin doğrulanması için gerekli fonksiyonelliği
sunmayı amaçlamaktadır. Bu bileşen O.DATA_FLOW_CONTROL ve O.DATA_INTEGRITY
güvenlik hedeflerine katkı sağlar.

FDP_ETC.2

Kullanıcı verilerinin güvenlik özellikleriyle dışarı aktarılması

Hiyerarşik Bileşen(ler):

Hiyerarşik bileşen bulunmamaktadır.

Bağımlılıklar:

[FDP_ACC.1 Alt küme erişim kontrolü, veya FDP_IFC.1 Alt küme bilgi akış kontrolü]

FDP_ETC.2.1:

TSF’nin, fonksiyonel güvenlik politikaları altında kontrol edilen kullanıcı verilerini,
TOE'nin dışına aktarırken [atama: Erişim Kontrol Politikası]’nı zorunlu tutması
gerekir.

FDP_ETC.2.2:

TSF’nin kullanıcı verilerini, kullanıcı verileriyle ilişkilendirilmiş güvenlik özellikleriyle
birlikte dışarı aktarması gerekir.

FDP_ETC.2.3:

TSF’nin, güvenlik özelliklerinin, TOE'nin dışına aktarıldığında, dışarı aktarılan kullanıcı
verileriyle, karışıklığa yol açmayacak bir şekilde ilişkilendirilmesini garanti etmesi
gerekir.

FDP_ETC.2.4:

TSF’nin, kullanıcı verileri TOE'den dışarı aktarıldığında şu kuralları uygulaması gerekir:
[atama: Sistem_Yöneticisi belgelerin dışarı aktarılma işlemine kısıtlama koymalı ve
böylece TOE’nin kullanıcılarının dışarı aktarma işlemini geçerli bir sebep olmaksızın
yürütememesi için gerekli önlemleri almalıdır].
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Rasyonel: Bu bileşen dışarı aktarılan veri üzerinde bazı güvenlik önlemleri alınmasını
amaçlamaktadır. Bu bileşen O.DATA_FLOW_CONTROL güvenlik hedefine katkı sağlar.

FDP_SDI.2

Saklanmış verilerin bütünlüğünün izlenmesi ve eylem

Hiyerarşik Bileşen(ler):

FDP_SDI.1 Saklanmış veri bütünlüğünün izlenmesi

Bağımlılıklar:

Bağımlılık bulunmamaktadır.

FDP_SDI.2.1:

İyileştirme: TSF’nin, TSF tarafından kontrol edilen kaplarda saklanan kullanıcı
verilerini bütün nesnelerdeki belge ve denetim verisindeki [atama: bütünlük hataları]
için aşağıdaki özniteliklere dayanarak izlemesi gerekir: [atama: kaydedilen kullanıcı
verisinin özet (hash) değeri].

FDP_SDI.2.2:

Bir veri bütünlüğü hatasının belirlenmesi üzerine, TSF’nin [atama: gerçekleştirilecek
eylem] gerçekleştirmesi gerekir.

Rasyonel: Bu bileşen TSF verisinin bütünlüğünü doğrulamak için gerekli fonksiyonelliği
sağlamayı amaçlar. Bu bileşen O.DATA_INTEGRITY güvenlik hedefine katkı sağlar.

6.1.7. FIA SINIFI: IDENTIFICATION AND AUTHENTICATION

FIA_AFL.1

Başarısız doğrulama durumunda eylem

Hiyerarşik Bileşen(ler):

Hiyerarşik bileşen bulunmamaktadır.

Bağımlılıklar:

FIA_UAU.1 Doğrulama zamanı

FIA_AFL.1.1:

TSF’nin [atama: doğrulama girişiminde bulunan kullanıcı] ile ilgili olarak [seçim:
[atama: pozitif tam sayı], yönetici tarafından yapılandırılabilir [atama: kabul edilebilir
değerler aralığı]nda pozitif bir tamsayı]] da, başarısız doğrulama girişiminin ne zaman
meydana geldiğini bulması gerekir.

FIA_AFL.1.2:

Başarısız doğrulama girişimlerinin belirlenmiş olan sayısına [seçim: ulaşıldığında]
TSF’nin [atama: TOE fonksiyonlarına erişimin engellenmesi] eylemini uygulaması
gerekir.

Koruma Profili Yazarı Notu: Belirlenmiş sayıda başarısız kimlik doğrulama girişiminde bulunulduğunda, TOE
fonksiyonlarına erişimin engellenmesi güvenlik sağlayacaktır. Ancak bu özellik kolay bir şekilde kötüye kullanılabilir ve
yönetimsel zorluk oluşturabilir. TOE fonksiyonlarına erişimin kısıtlanmasına ek olarak, TOE kullanıcılara SMS doğrulaması
gibi alternatif bir doğrulama yöntemi sunabilir. Böylece kullanıcıların kesinti olmaksızın, hesapları üzerindeki blokenin
kaldırılmasını beklemeksizin çalışmaya devam etmeleri sağlanmış olur.
Rasyonel: Bu bileşen brute-force saldırılarına karşı koruma sağlar. Bu bileşen O.AUTH
güvenlik hedefine katkı sağlar.
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FIA_ATD.1

Kullanıcı özelliği tanımlanması

Hiyerarşik Bileşen(ler):

Hiyerarşik bileşen bulunmamaktadır.

Bağımlılıklar:

Bağımlılık bulunmamaktadır.

FIA_ATD.1.1:

TSF’nin bireysel kullanıcılara ait olan güvenlik özelliklerinin aşağıdaki listesini
bulundurması gerekir: [atama:
a) Kullanıcı kimlik kodu (kullanıcı id) veya Türkiye’de kullanılan Akıllı Kimlik
Kartı için PIN/şifre.
b) Kullanılan doğrulama metodu
c) Doğrulama metodu için teyit bilgisi
d) Kullanıcıya atanan roller
e) Kullanıcının hesabının durumu (aktif, pasif, bloke edilmiş, vb.)
f) [atama: diğer güvenlik özellikleri]
].
Rasyonel: Bu bileşen TOE’nin kullanıcılarına ait olan güvenlik özelliklerini tanımlar.
Güvenlik özellikleri kimlik doğrulama anında kullanıcılarla ilişkilendirilir ve sonrasında TOE
tarafından bu özelliklerin ilişkisi oturum sonlandırılana kadar (veya daha fazla süre ile, bu
TOE’nin tercih ettiği tasarıma göre değişir) sürdürülür. Bu bileşen O.AUTH güvenlik
hedefine katkı sağlar.

FIA_SOS.1

Gizli verilerin doğrulanması

Hiyerarşik Bileşen(ler):

Hiyerarşik bileşen bulunmamaktadır.

Bağımlılıklar:

Bağımlılık bulunmamaktadır.

FIA_SOS.1.1:

TSF’nin, gizli verilerin aşağıdaki şartları taşıdığını doğrulayacak bir mekanizma
sağlaması gerekir: [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) Asgari 7 karakterden oluşmalı,
f) Tekrar eden ve sıralı karakter gruplarından oluşmamalı,
g) Değiştirilen şifre son üç şifreden biriyle aynı olmamalı,
h) [atama: diğer kalite kıstasları]
].

Koruma Profili Yazarı Notu: Eğer TOE Türkiye Akıllı Kimlik Kartı, elektronik imza, biyometrik doğrulama gibi daha güçlü
kimlik doğrulama mekanizmaları kullanmayı tercih ederse, bu bileşen tamamıyla görmezden gelinebilir. Böyle
durumlarda, ST yazarı tercih edilen doğrulama mekanizmasının bu bileşenle sunulandan daha güçlü bir kimlik doğrulama
mekanizması sunduğunu göstermesi gerekir.
Rasyonel: Bu bileşen gizli veriler için kuralları tanımlar. Bu kurallar yetkisiz erişime karşı
alınan önlemlerin destekleyicisi niteliğindedir. Bu bileşen O.AUTH güvenlik hedefine katkı
sağlar.

FIA_UAU.1

Doğrulama zamanı

Hiyerarşik Bileşen(ler):

Hiyerarşik bileşen bulunmamaktadır.
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Bağımlılıklar:

FIA_UID.1 Tanımlama zamanı

FIA_UAU.1.1:

TSF’nin kullanıcının yetkilendirilmesinden önce kullanıcı adına yerine getirilecek olan
[atama:
a)

Belgeler için, belgelerin alıcılarına sağlanan e-imza doğrulama sayfası
(alıcıların e-imzayı doğrulayabilmesi için yetkilendirilmiş olmaları
gerekmez. Bu işlem için gerekli doğrulama, alıcıların belgenin fiziki çıktısı
üzerinde yer alan doğrulama kodunu sisteme girmeleriyle sağlanır.),
b) Login işlemi esnasında yardım talebi, şifre hatırlatma işlemleri
] işlemlerine izin vermesi gerekir.
FIA_UAU.1.2:

TSF’nin kullanıcı adına TSF’nin aracılık ettiği diğer tüm etkinliklere izin vermeden önce
kullanıcıların başarıyla yetkilendirilmiş olmasını sağlaması gerekir.

Rasyonel: Bu bileşen kimlik doğrulamanın zamanlaması için kuralları tanımlar. Bu bileşen
O.AUTH güvenlik hedefine katkı sağlar.

FIA_UAU.5

Çoklu doğrulama mekanizmaları

Hiyerarşik Bileşen(ler):

Hiyerarşik bileşen bulunmamaktadır.

Bağımlılıklar:

Bağımlılık bulunmamaktadır.

FIA_UAU.5.1:

TSF’nin kullanıcı doğrulamasını desteklemek için [atama:
a) Kullanıcı adı ve şifre,
b) Dijital imza tabanlı doğrulama veya eşdeğer veya daha iyi güvenlik sağlayan
alternatif doğrulama yöntemleri.
] yöntemlerini sağlaması gerekir.

FIA_UAU.5.2:

TSF’nin [atama: uzaktan bağlantı yapan kullanıcılar, kulanıcı adı ve şifreye ek olarak
/ alternatif olarak, yukarıda tanımlanan ikinci doğrulama mekanizmasını
kullanmalıdır, [atama: çoklu doğrulama mekanizmalarının doğrulamayı nasıl
sağlayacağını açıklayan diğer kurallar]] kurallarına göre herhangi bir kullanıcının iddia
ettiği kimliği yetkilendirmesi gerekir.
Rasyonel: Bu bileşen TOE’nin çoklu kimlik doğrulama mekanizmasına sahip olmasını
zorunlu kılar. Çoklu kimlik doğrulama mekanizmaları, yetkisiz erişimi zorlaştırmaktadır. Bu
bileşen O.AUTH güvenlik hedefine katkı sağlar.

FIA_UID.1

Tanımlama Zamanı

Hiyerarşik Bileşen(ler):

Hiyerarşik bileşen bulunmamaktadır.

Bağımlılıklar:

Bağımlılık bulunmamaktadır.

FIA_UID.1.1:

TSF’nin, kullanıcının tanımlanmasından önce kullanıcı adına yerine getirilecek olan
[atama:
a)

Belgeler için, belgelerin alıcılarına sağlanan e-imza doğrulama sayfası
(alıcıların e-imzayı doğrulayabilmesi için yetkilendirilmiş olmaları
gerekmez)
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b) Login işlemi esnasında yardım talebi
] işlemlerine izin vermesi gerekir.
FIA_UID.1.2:

TSF’nin, kullanıcı adına, TSF’nin aracılık ettiği diğer tüm işlemlere izin verilmesinden
önce her bir kullanıcının başarıyla tanımlanmış olmasını zorunlu tutması gerekir.

Rasyonel: Bu bileşen hangi eylemlerin kimlik doğrulamaya tabi olacağını tanımlar. Bu
bileşen O.AUTH güvenlik hedefine katkı sağlar.

FIA_USB.1

Kullanıcı-özne ilişkilendirmesi

Hiyerarşik Bileşen(ler):

Hiyerarşik bileşen bulunmamaktadır.

Bağımlılıklar:

FIA_ATD.1 Kullanıcı özelliği tanımlanması

FIA_USB.1.1:

TSF’nin aşağıdaki kullanıcı güvenlik özellikleri ile kullanıcı adına faaliyet yürüten
özneler arasında bağlantı kurması gerekir: [atama:
a) Kullanıcı tanımlama kodu (kullanıcı id)
b) Kullanıcıya atanmış roller
c) İstemci arayüzü detayları
d) Kimlik doğrulama geçmişi (son başarılı ve başarısız kimlik doğrulama
girişimlerinin zamanı)
e) Belge ve dokümanların son erişim geçmişi
f) [atama: diğer güvenlik özelliklerinin listesi]
].

FIA_USB.1.2:

TSF’nin, kullanıcı güvenlik öznitelikleri ile kullanıcı adına faaliyet gösteren özneler
arasında ilk bağlantı kurulmasında aşağıdaki kuralların uygulanmasını sağlaması
gerekir: [atama:
a) Sıfırlanmış bir oturum başlatılmalı, geçmiş oturumlara ait bilgiler silinmeli,
b) Kimlik doğrulama geçmişine ait bilgi güncellenmeli,
c) [atama: özelliklerin başlangıç ilişkilendirmelerine ait diğer kurallar]
].

FIA_USB.1.3:

TSF’nin kullanıcı adına faaliyet gösteren özneler ile bağlantılandırılmış kullanıcı
güvenlik özelliklerindeki değişiklikleri yöneten aşağıdaki kuralların uygulanmasını
sağlaması gerekir: [atama: bir oturum aktif iken bu oturuma ilişkin herhangi bir
değişikliğe izin verilmez].
Rasyonel: Bu bileşen kullanıcı ve nesne ilişkilendirmesine ilişkin detayları tanımlar.
Kullanıcı özellikleri de bu bileşen kapsamında tanımlandığından, bu bileşen denetimle ilgili
bileşenleri tamamlayıcı niteliktedir. Bu bileşen O.AUTH güvenlik hedefine katkı sağlar.

6.1.8. FMT SINIFI: GÜVENLİK YÖNETİMİ

FMT_MOF.1

Güvenlik fonksiyonları davranışının yönetimi

Hiyerarşik Bileşen(ler):

Hiyerarşik bileşen bulunmamaktadır.

Bağımlılıklar:

FMT_SMR.1 Güvenlik rolleri
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FMT_SMF.1 Güvenlik fonksiyonlarının spesifikasyonu
FMT_MOF.1.1:

TSF’nin [atama: TOE’nin yönetimiyle ilgili tüm fonksiyonlar]’ın [seçim: davranışını
belirleme, hizmet dışı bırakma, kullanıma alma, değiştirme] özelliklerini [atama:
Sistem_Yöneticisi] ile sınırlandırması gerekir.

Rasyonel: Bu bileşen güvenlik fonksiyonlarının yönetimini Sistem_Yöneticisi ile
kısıtlamaktadır. Bu bileşen O.MANAGEMENT güvenlik hedefine katkı sağlar.

FMT_MSA.1

Güvenlik özelliklerinin yönetimi

Hiyerarşik Bileşen(ler):

Hiyerarşik bileşen bulunmamaktadır.

Bağımlılıklar:

[FDP_ACC.1 Erişim kontrol alt kümesi veya FDP_IFC.1 Bilgi akış kontrolü alt kümesi]
FMT_SMR.1 Güvenlik rolleri
FMT_SMF.1 Yönetim fonksiyonlarının spesifikasyonu

FMT_MSA.1.1:

TSF’nin, [atama: FIA_USB.1.1’de tanımlanan güvenlik özellikleri listesi]’ne ilişkin
olan [seçim: varsayılanı_değiştir, sorgula, değiştir, sil, [atama: diğer işlemler]]
eylemlerini [atama: Sistem_Yöneticisi] ile sınırlandırmak için [atama: Erişim Kontrol
Politikasını, [atama: diğer erişim kontrol politikaları]]’nı uygulaması gerekir.

Rasyonel: Bu bileşen, güvenlik özelliklerinin yönetimini Sistem_Yöneticisi ile sınırlar. Bu
bileşen O.MANAGEMENT güvenlik hedefine katkı sağlar.

FMT_MSA.3

Durağan özniteliği kullanıma hazırlama

Hiyerarşik Bileşen(ler):

Hiyerarşik bileşen bulunmamaktadır.

Bağımlılıklar:

FMT_MSA.1 Güvenlik özelliklerinin yönetimi
FMT_SMR.1 Güvenlik rolleri

FMT_MSA.3.1:

TSF’nin, SFP’yi uygulamak için kullanılmakta olan güvenlik özelliklerinde [seçim:
sınırlayıcı] varsayılan değerler sağlamak için [atama: Erişim Kontrol Politikası]’nı
uygulaması gerekir.

FMT_MSA.3.2:

TSF’nin, bir nesne ya da bilgi oluşturulduğu zaman varsayılan değerleri geçersiz kılan
alternatif ilk değerleri belirlemek için [atama: Sistem_Yöneticisi]’ne izin vermesi
gerekir.

Rasyonel: Bu bileşen, güvenlik özelliklerinin yönetimini Sistem_Yöneticisi ile sınırlar. Bu
bileşen O.MANAGEMENT güvenlik hedefine katkı sağlar.

FMT_MTD.1(1)

TSF verilerinin yönetimi (Sistem_Yöneticisi)

Hiyerarşik Bileşen(ler):

Hiyerarşik bileşen bulunmamaktadır.

Bağımlılıklar:

FMT_SMR.1 Güvenlik rolleri
FMT_SMF.1 Yönetim fonksiyonlarının spesifikasyonu
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FMT_MTD.1.1(1):

TSF’nin [ TSF verilerinin listesi] üzerinde [varsayılanı değiştirme, sorgulama,
değiştirme, silme, temizleme, [atama: oluşturma, diğer eylemler]] eylemlerini
[atama: Sistem_Yöneticisi] ile sınırlandırması gerekir.

Rasyonel: Bu bileşen TOE tarafından yetkilendirilen kullanıcıların kurallar dahilinde TSF
verisini yöentmesini sağlar. Bu bileşen O.MANAGEMENT güvenlik hedefine katkı sağlar.

FMT_MTD.1(2)

TSF verilerinin yönetimi (Normal_Kullanıcı, Veri_Giriş_Operatörü)

Hiyerarşik Bileşen(ler):

Hiyerarşik bileşen bulunmamaktadır.

Bağımlılıklar:

FMT_SMR.1 Güvenlik rolleri
FMT_SMF.1 Yönetim fonksiyonlarının spesifikasyonu

FMT_MTD.1.1(2):

TSF’nin [Normal_Kullanıcı veya Veri_Giriş_Operatörü sahipliğindeki TSF verilerinin
listesi] üzerinde [varsayılanı değiştirme, sorgulama, değiştirme, silme, temizleme,
[atama: oluşturma, diğer eylemler]] eylemlerini [atama: verinin sahibi olan
Normal_Kullanıcı veya Veri_Giriş_Operatörü] ile sınırlandırması gerekir.

Koruma Profili Yazarı Notu: Eğer bir veri diğer kullanıcılarla da ilişkilendirilmiş ise, veri üzerinde gerçekleştirilebilecek
eylemler üzerinde kısıtlamalar bulunmalıdır.
Rasyonel: Bu bileşen TOE tarafından yetkilendirilen kullanıcıların kurallar dahilinde TSF
verisini yönetmesini sağlar. Bu bileşen O.MANAGEMENT güvenlik hedefine katkı sağlar.

FMT_SMF.1

Yönetim fonksiyonlarının spesifikasyonu

Hiyerarşik Bileşen(ler):

Hiyerarşik bileşen bulunmamaktadır.

Bağımlılıklar:

Bağımlılık bulunmamaktadır.

FMT_SMF.1.1

TSF’nin şu yönetim fonksiyonlarını gerçekleştirebilmesi gerekir: [Tablo 4’te
tanımlanan, TSF tarafından sağlanacak güvenlik yönetimi fonksiyonlarının listesi].

Uygulama Notu: Tablo 4’te sunulan yönetim eylemleri listesi Ortak Kriterler Standardı Bölüm 2’de sunulan bileşen
tanımlarından belirtilen yönetim eylemlerinin bir listesidir. Daha detaylı bilgi için lütfen Standardın 2. Bölümüne bakınız.
Rasyonel: Bu bileşen seçilmiş bileşenler için TOE üzerindeki yönetim eylemlerini tanımlar.
Bu bileşen O.MANAGEMENT güvenlik hedefine katkı sağlar.

Tablo 4: DGF Tarafından Sunulan Güvenlik Yönetim Fonksiyonlarının Listesi
Bileşen*

Yönetim Eylemi

FAU_SAR.1

a) Denetim kayıtlarına okuma erişim yetkisi olan kullanıcı gruplarının bakımı (silme, değiştirme,
ekleme)
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Bileşen*

Yönetim Eylemi

FAU_SEL.1

a) Denetim olaylarının görüntülenmesi/değiştirilmesi için yetkilerin bakımı

FAU_STG.3

a) Eşiğin bakımı;
b) Yakın denetim depolama kesintisi durumunda alınacak eylemin (silme, değiştirme, ekleme)
bakımı.

FAU_STG.4

a) Denetim depolama kesintisi durumunda alınacak eylemlerin (silme, değiştirme, ekleme)
bakımı.

FDP_ACF.1

a) Açık erişim veya inkâr tabanlı kararlar için kullanılan özelliklerin yönetimi

FDP_RIP.2

a) Artık bilginin korunmasının ne zaman gerçekleştirileceğinin seçiminin, DH içerisinden
ayarlanabilir olması (örneğin tahsis etme veya serbest bırakma anında)

FDP_ITC.2

a) İçeri aktarım için kullanılan ek kontrol kurallarının değiştirilmesi.

FDP_SDI.2

a) Bir bütünlük hatasının belirlenmesi üzerine gerçekleştirilecek eylemler yapılandırılabilir
olabilir.

FIA_AFL.1

a) Başarısız doğrulama girişimleri için olan eşiğin yönetimi;
b) Bir doğrulama hatası durumunda yapılacak olan eylemlerin yönetimi.

FIA_ATD.1

a) Eğer atama içerisinde belirtilmişse, yetkilendirilmiş yöneticinin, kullanıcılar için ek güvenlik
özellikleri belirleyebilmesi.

FIA_SOS.1

a) Gizli verileri doğrulamak için kullanılan ölçünün yönetimi.

FIA_UAU.1

a) Bir yönetici tarafından doğrulama verilerinin yönetimi;
b) İlgili kullanıcı tarafından doğrulama verilerinin yönetimi;
c) Kullanıcının yetkilendirilmesinden önce gerçekleştirilebilen eylemlerin yönetimi.

FIA_UAU.5

a) Doğrulama mekanizmalarının yönetimi;
b) Doğrulama kurallarının yönetimi.

FIA_UID.1

a) Kullanıcı kimliklerinin yönetimi,
b) Eğer yetkilendirilmiş bir yönetici, kimlik doğrulama öncesinde izin verilen etkinlikleri
değiştirebiliyorsa, etkinlik listelerinin yönetimi.

FIA_USB.1

a) Yetkilendirilmiş bir yönetici varsayılan özne güvenlik özelliklerini tanımlayabilir.
b) Yetkilendirilmiş bir yönetici özne güvenlik özelliklerini değiştirebilir.

FMT_MOF.1

a) TSF içerisindeki fonksiyonlarla etkileşen rol gruplarının yönetimi

FMT_MSA.1

a) Güvenlik özellikleri ile etkileşebilen rol gruplarının yönetimi
b) Güvenlik özellikleri belirli değerlerden türemiş kuralların yönetimi

FMT_MSA.3

a) İlk değerleri belirleyebilen roller grubunun yönetimi;
b) Belirli bir erişim kontrol güvenlik politikası için varsayılan değerlerin izin verici ya da
kısıtlayıcı ayarının yönetimi.
c) Güvenlik özelliklerinin belirtilen değerleri kalıtımla aldığı kuralların yönetimi.

FMT_MTD.1(1)

a) TSF verileri ile ile etkileşebilen rol gruplarının yönetimi
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Bileşen*

Yönetim Eylemi

FMT_MTD.1(2)

a) TSF verileri ile ile etkileşebilen rol gruplarının yönetimi

FMT_SMR.1

a) Bir rolün parçası olan kullanıcı gruplarının yönetimi

FTA_MCS.1

a) Yönetici tarafından, izin verilen maksimum eş zamanlı kullanıcı oturum sayısının yönetilmesi

FTA_SSL.3

a) Belirli bir kullanıcı için oluşan etkileşimli oturumun sonlandırılmasından sonra, kullanıcı
hareketsizliğinin zaman özellikleri
b) Etkileşimli oturumun sonlandırılmasından sonra oluşan kullanıcı hareketsizliğinin varsayılan
zaman özellikleri

FTA_TSE.1

a) Kullanıcı oturumu oluşturma koşullarının yetkilendirilmiş yönetici tarafından yönetilmesi

* Bu tabloda listelenmemiş olan bileşenler için öngörülen herhangi bir yönetim eylemi bulunmamaktadır.

FMT_SMR.1

Güvenlik rolleri

Hiyerarşik Bileşen(ler):

Hiyerarşik bileşen bulunmamaktadır.

Bağımlılıklar:

FIA_UID.1 Tanımlama zamanı

FMT_SMR.1.1:

TSF’nin şu rolleri sağlaması gerekir: [atama:
a) Sistem_Yöneticisi
b) Normal_Kullanıcı
c) Veri_Giriş_Operatörü
d) [atama: tanımlanmış diğer yetkilendirilen roller]
].

FMT_SMR.1.2:

TSF’nin kullanıcıları roller ile ilişkilendirebilmesi gerekir.

Rasyonel: Bu bileşen kullanıcılar için güvenlik rollerini tanımlar. Bu bileşen
O.MANAGEMENT ve O.AUTH güvenlik hedeflerine katkı sağlar.

6.1.9. FPT SINIFI: TSF’NİN KORUNMASI

FPT_FLS.1

Hata durumunda güvenli durumun korunması

Hiyerarşik Bileşen(ler):

Hiyerarşik bileşen bulunmamaktadır.

Bağımlılıklar:

Bağımlılık bulunmamaktadır.

FPT_FLS.1.1:

Aşağıdaki hata tipleri meydana geldiği zaman TSF’nin güvenilir durumu koruması
gerekir: [atama: uygulama hataları, kullanıcı hataları].

Rasyonel: Bu bileşen belirli hata türlerinin gerçekleşmesi durumunda TSF’nin güvenli
durumu korumasını sağlar. Bu fonksiyonel özellik hata yönetiminin temel unsurlarından
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biridir ve aynı zamanda daha iyi bir TOE yönetimine de katkıda bulunur. Bu bileşen
O.ERROR_MANAGEMENT güvenlik hedefine katkı sağlar.

FPT_TDC.1

Temel TSF verilerinin TSF’ler arası tutarlılığı

Hiyerarşik Bileşen(ler):

Hiyerarşik bileşen bulunmamaktadır.

Bağımlılıklar:

Bağımlılık bulunmamaktadır.

FPT_TDC.1.1:

TSF’nin, [atama: TSF veri tiplerinin listesi]ni TSF ve diğer bir güvenilir BT ürünü
arasında paylaşıldığı zaman tutarlı olarak yorumlama özelliği sağlaması gerekir.

FPT_TDC.1.2:

TSF’nin, diğer bir güvenilir BT ürününden gelen TSF verisini yorumlarken [atama: TSF
tarafından uygulanacak olan yorumlama kurallarının listesi]ni uygulaması gerekir.

Koruma Profili Yazarı Notu: TOE’nin harici taraflardan veri kabul ettiği bazı durumlar bulunmaktadır (örneğin kayıtlı
elektronik posta ve Devlet Teşkilatı Veri Tabanı (DTVT) entegrasyonu gibi). Bu harici tarafların her biri için, bu bileşene
ilave bir yineleme yapılmalı ve söz konusu entegrasyona ilişkin bilgiler detaylandırılmalıdır.
Rasyonel: Bu bileşen TOE ile güvenilir harici BT tarafı ile güvenli bir iletişim kurulabilmesini
sağlar. Bu bileşen O.DATA_FLOW_CONTROL güvenlik hedefine katkı sağlar.

6.1.10. FRU SINIFI: KAYNAK KULLANIMI

FRU_FLT.1

İndirgenmiş hata toleransı

Hiyerarşik Bileşen(ler):

Hiyerarşik bileşen bulunmamaktadır.

Bağımlılıklar:

FPT_FLS.1 Hata durumunda güvenli durumun korunması

FRU_FLT.1.1:

TSF’nin [atama: kritik olan tüm TOE fonksiyonelliği]’nin sürdürülmesini şu hatalar
meydana geldiği zaman garanti etmesi gerekir: [atama: yazılım hatası, [atama: diğer
hata türlerinin listesi]]

Uygulama Notu: “Kritik” TOE fonksiyonelliği ile kastedilen, TOE’nin en temel fonksiyonelliğinin bir parçası olan tüm
işlemlerdir. Donanım ve/veya işletim sistemi hatası nedeniyle oluşan yazılım hataları bu bileşenin kapsamına girmez.
Rasyonel: Bu bileşen bazı tür hatalar oluşmasına rağmen TOE’nin işletiminin
sürdürülebilmesini sağlar. Denetim kayıtları hataların tespitinde önemli veriler
sunduğundan, bu bileşen O.AUDIT güvenlik hedefi ile ilişkilidir. Ayrıca, bu bileşen ile
sunulan fonksiyonel özellik daha iyi bir TOE yönetimi ve hata yönetimine de imkân tanır.
Bu bileşen O.AUDIT ve O.ERROR_MANAGEMENT güvenlik hedeflerine katkı sağlar.

6.1.11. FTA SINIFI: TOE ERİŞİMİ
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FTA_MCS.1

Eşzamanlı çoklu oturumlar üzerindeki temel sınırlama

Hiyerarşik Bileşen(ler):

Hiyerarşik bileşen bulunmamaktadır.

Bağımlılıklar:

FIA_UID.1 Tanımlama zamanı

FTA_MCS.1.1

TSF’nin aynı kullanıcıya ait eş zamanlı oturumların azami sayısını kısıtlaması gerekir.

FTA_MCS.1.2

TSF’nin, varsayılan olarak, kullanıcı başına [atama: varsayılan değer] oturum ile
sınırlandırma koyması gerekir.

Koruma Profili Yazarı Notu: Kullanıcı başına geçerli olan varsayılan azami oturum sayısı için bir sayı belirlenmemiştir.
Ancak, her bir kullanıcıya birden fazla oturuma izin verilmesi zorunluluğu bulunmuyorsa, bir kullanıcı için tek bir aktif
oturuma izin verilmesi önerilir. TOE mobil arayüze de sahipse, kullanıcı başına azami aktif oturum sayısı 2 veya 3 ile
kısıtlanmalıdır.
Rasyonel: Bu bileşen bir kullanıcı için azami oturum (session) sayısını kısıtlar. Bu
fonksiyonel özellik daha iyi bir kimlik tanımaya imkân tanır. Ayrıca, bu bileşen salgırganın
aktif oturuma ait artık verileri kullanarak paralel bir oturum oluşturmasını engeller. Bu
bileşen O.AUTH ve O.RESIDUAL_DATA_MNG güvenlik hedeflerine katkı sağlar.

FTA_SSL.3

TSF tarafından başlatılmış sonlandırma

Hiyerarşik Bileşen(ler):

Hiyerarşik bileşen bulunmamaktadır.

Bağımlılıklar:

Bağımlılık bulunmamaktadır.

FTA_SSL.3.1:

TSF’nin [atama: Sistem_Yöneticisi tarafından belirlenmiş kullanıcı işlemsizlik süresi]
sonrasında etkileşimli bir oturumu sonlandırması gerekir.

Koruma Profili Yazarı Notu: ST yazarı, kullanıcı işlemsizlik süresine ilişkin olarak arka planda çalışan işlemleri de göz
önüne bulundurmalıdır. Belirlenmiş bir zaman aralığı sonrasında, kullanıcı ile ilişkilendirilmiş arka planda çalışan
uygulamalar da sonlandırılmalıdır. Belirlenecek zaman aralığı Saldırgan’ın zarar veremeyeceği kadar kısa olmalı, ancak
makul kullanımı engelleyecek kadar kısa da tutulmamalıdır.
Rasyonel: Bu bileşen kullanıcılar için işlemsizlik süresi tanmlar. Bu fonksiyonellik
yetkilendirilmiş kullanıcıları korur ve artık verinin istenmeyen şekilde kullanılmasını önler.
Bu bileşen O.AUTH ve O.RESIDUAL_DATA_MNG güvenlik hedeflerine katkı sağlar.

FTA_SSL.4

Kullanıcı tarafından başlatılmış sonlandırma

Hiyerarşik Bileşen(ler):

Hiyerarşik bileşen bulunmamaktadır.

Bağımlılıklar:

Bağımlılık bulunmamaktadır.

FTA_SSL.4.1:

TSF’nin kullanıcının kendi etkileşimli oturumunu sonlandırmasına izin vermesi gerekir.
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Rasyonel: Bu bileşen kullanıcının oturum verisini korumak için bir mekanizma sağlar.
Oturum bilgisinin korunması kimlik doğrulamanın bir parçasıdır ve aynı zamanda artık
verilerle de ilişkilidir. Bu bileşen O.AUTH ve O.RESIDUAL_DATA_MNG güvenlik hedeflerine
katkı sağlar.

FTA_TAH.1

TOE erişim geçmişi

Hiyerarşik Bileşen(ler):

Hiyerarşik bileşen bulunmamaktadır.

Bağımlılıklar:

Bağımlılık bulunmamaktadır.

FTA_TAH.1.1

İyileştirme: Oturumun başarıyla kurulması üzerine, TSF’nin kullanıcıya en son üç
başarılı oturum kuruluşunun [seçim: tarih, zaman, yöntem, yer] bilgilerini
görüntülemesi gerekir.

FTA_TAH.1.2

Oturumun başarıyla kurulması üzerine, TSF’nin en son başarısız oturum kuruluşunun
[seçim: tarih, zaman, yöntem, yer] bilgilerini ve en son başarılı oturum kuruluşundan
itibaren başarısız denemelerin sayısını görüntülemesi gerekir.

FTA_TAH.1.3

TSF’nin kullanıcıya bilgileri gözden geçirme fırsatını vermeden kullanıcı ara biriminden
erişim geçmişi bilgilerini silmemesi gerekir.

Uygulama Notu: FTA_TAH.1.1 ve FTA_TAH.1.2 maddelerinin atama kısmında yer alan “yöntem”, kullanılan iletişim
protokolü/yöntemi anlamına gelmektedir. Yöntem ftp, http, vb. değerler alabilir. Masaüstü, mobil gibi farklı istemci
ortamları da yöntem olarak belirtilmelidir.
Rasyonel: Bu bileşen yetkilendirilmiş kullanıcılara başarılı ve başarısız yetkilendirme
geçmişi ile ilgili bilgi sağlar. Böylece kullanıcılar hesaplarının yanlış şekilde kullanımını fark
edebilirler. Bu bileşen, yetkisiz erişimin hızlı tespiti için önemlidir. Bu bileşen O.AUTH
güvenlik hedefine katkı sağlar.

FTA_TSE.1

TOE oturumu kurulması

Hiyerarşik Bileşen(ler):

Hiyerarşik bileşen bulunmamaktadır.

Bağımlılıklar:

Bağımlılık bulunmamaktadır.

FTA_TSE.1.1:

TSF’nin aşağıdaki özelliklere bağlı olarak oturum kurma isteğini reddedebilmesi
gerekir: [atama:
a)
b)
c)
d)

Lokasyon,
Port numarası,
Başarısız yetkilendirme girişimi sayısı,
Kullanıcı ID, kullanıcı rolü veya kullanıcıları tanımlayan diğer güvenlik
özellikleri,
e) Zaman aralığı,
f) IP adresi aralığı
g) [atama: diğer özellikler]
].
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Uygulama Notu: Zaman aralığına bağlı olarak oturum isteği engelleme, kullanıcıların TOE’ye erişimine belirli bir zaman
aralığı için izin verilmesi durumudur. Bu aralık belirli bir zaman aralığı olabileceği gibi, tekrar eden bir zaman aralığı da
olabilir (örneğin mesai saatleri gibi). Bu özellikle TOE’nin üçüncü taraf kullanıcıları için kullanışlılık sağlar. Bu kısıtlama,
özellikle TOE üzerinde etkin gözetimin yapılamadığı zaman aralığında gerçekleşen eylemler için koruma sağlar.
Rasyonel: Bu bileşen kullanıcıların oturum açma taleplerine karşı kısıtlamalar getirir. Bu
bileşen O.AUTH ve O.MANAGEMENT güvenlik hedeflerine katkı sağlar.

6.2. GÜVENLİK GARANTİ GEREKSİNİMLERİ
Bu Koruma Profili, OK Bölüm 3 altında yer verilen ve EAL 2 seviyesi için geçerli olan tüm Güvenlik Garanti Gereksinimlerini
kapsar. Bununla birlikte aşağıdaki hususları da dikkate alır:
OK Bölüm 3 altında tanımlanan ASE_CCL.1 bileşeninin ASE_CCL.1.10C bölümü, seçilen bileşenlerde “Koruma Profili
Yazarı Notu” alt başlıklarını içerecek şekilde yeniden yazılmıştır. Bölümün yeni içeriği şu şekildedir:
ASE_CCL.1.10C

Uygunluk iddiası gerekçesi, güvenlik gerekleri beyanı ile uygunluk iddia edilen PP içindeki
güvenlik gerekleri beyanının tutarlı olduğunu göstermelidir. Uyumluluk bildirimi
rasyonelinin tespiti ve doğrulanmasında, Koruma Profili ile belirlenen fonksiyonel
güvenlik bileşenlerinde “Koruma Profili Yazarı Notu” adlı alt başlıklarda (varsa)
tanımlanan gereksinimler dikkate alınmalıdır.

Tablo 5’te ALC_FLR.1 ve ALC_LCD.1 ile genişletilmiş EAL 2 paketinin güvenlik garanti gereksinimleri listelenmektedir.
Tablo 5: Güvenlik Garanti Gereksinimleri Listesi
Garanti Sınıfı

Bileşen Adı

Bileşen Kodu

ADV: Geliştirme

Güvenlik mimari tanımlaması

ADV_ARC.1

Güvenliği zorunlu tutan fonksiyonel belirtim

ADV_FSP.2

Temel tasarım

ADV_TDS.1

Operasyonel kullanıcı kılavuzu

AGD_OPE.1

Hazırlık prosedürleri

AGD_PRE.1

Merkezi Yönetim (CM) sisteminin kullanımı

ALC_CMC.2

TOE’nin merkezi yönetim bileşenlerinin parçaları

ALC_CMS.2

Dağıtım prosedürleri

ALC_DEL.1

Temel kusur iyileştirme

ALC_FLR.1

Geliştirici tanımlı yaşam döngüsü modeli

ALC_LCD.1

Uyumluluk beyanı

ASE_CCL.1

Genişletilmiş bileşenler tanımı

ASE_ECD.1

AGD: Kılavuz dokümanlar

ALC: Yaşam döngüsü desteği

ASE: Güvenlik Hedefi değerlendirmesi
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Garanti Sınıfı

ATE: Testler

AVA: Açıklık değerlendirme

Bileşen Adı

Bileşen Kodu

Güvenlik hedefine (ST) giriş

ASE_INT.1

Güvenlik hedefleri

ASE_OBJ.2

Türetilmiş güvenlik gereksinimleri

ASE_REQ.2

TOE özet spesifikasyonu

ASE_TSS.1

Kapsamın kanıtı

ATE_COV.1

Fonksiyonel test

ATE_FUN.1

Bağımsız test – örnek

ATE_IND.2

Açıklık analizi

AVA_VAN.2

6.3. GÜVENLİK GEREKSİNİMLERİ GEREKÇESİ
6.3.1. FONKSİYONEL GÜVENLİK GEREKSİNİMLERİNİN BAĞIMLILIKLARI
Tablo 6’da, seçilen Fonksiyonel Güvenlik Gereksinimlerinin ortak kriterlerde belirtilen bağımlılıkları ve bu koruma
profilinde söz konusu bağımlılıkların nasıl kapsandığı açıklanmaktadır.
Tablo 6: Fonksiyonel Güvenlik Gereksinimleri Bağımlılıklarının Listesi
Bileşen

Bağımlılık(lar)

Kapsanma Durumu

FAU_GEN.1

FPT_STM.1 Güvenilir zaman damgaları

FAU_GEN.1 bileşeni, FPT_STM.1
bileşeninin eklenmesini gerektirmektedir.
Ancak, TOE bu fonksiyonaliteyi sunabilme
yeteneğine sahip değildir. Bu
fonksiyonalite, güvenli bir sunucu
aracılığıyla sağlanabilmektedir. Bu
nedenle, FPT_STM.1 bileşeni
eklenmemiştir.

FAU_GEN.2

FAU_GEN.1 Denetim verilerinin oluşturulması
FIA_UID.1 Tanımlama zamanı

FAU_GEN.1
FIA_UID.1

FAU_SAR.1

FAU_GEN.1 Denetim verilerinin oluşturulması

FAU_GEN.1

FAU_SAR.2

FAU_SAR.1 Denetimin gözden geçirilmesi

FAU_SAR.1

FAU_SAR.3

FAU_SAR.1 Denetimin gözden geçirilmesi

FAU_SAR.1

FAU_SEL.1

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

FAU_GEN.1
FMT_MTD.1(1)
FMT_MTD.1(2)
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Bileşen

Bağımlılık(lar)

Kapsanma Durumu

FAU_STG.1

FAU_GEN.1 Denetim verilerinin oluşturulması

FAU_GEN.1

FAU_STG.3

FAU_STG.1 Korunmuş denetim takibi belleği

FAU_STG.1

FAU_STG.4

FAU_STG.1 Korunmuş denetim takibi belleği

FAU_STG.1

FCS_COP.1(1)

[FDP_ITC.1 Kullanıcı verilerinin güvenlik özellikleri
olmadan içeri aktarımı, veya FDP_ITC.2 Kullanıcı
verilerinin güvenlik özellikleriyle içeri aktarımı,
veya FCS_CKM.1 Şifreleme anahtarı oluşturma]
FCS_CKM.4 Şifreleme anahtarının yok edilmesi

Denetim verisinin ve belgelere ilişkin
verilerin bütünlüğünün sağlanması için
kullanılacak yöntemler ST yazarına
bırakılmıştır. ST yazarı, veri bütünlüğü için
gerekli olan ilave bileşenler ekleyebilir.
FCS_CKM.4 bileşeninin kullanımının
gerekli olup olmaması, ST yazarı
tarafından tercih edilecek veri bütünlüğü
yöntemine bağlı olarak netleşecektir.

FCS_COP.1(2)

[FDP_ITC.1 Kullanıcı verilerinin güvenlik özellikleri
olmadan içeri aktarımı, veya FDP_ITC.2 Kullanıcı
verilerinin güvenlik özellikleriyle içeri aktarımı, or
FCS_CKM.1 Şifreleme anahtarı oluşturma]
FCS_CKM.4 Şifreleme anahtarının yok edilmesi

Özet (hash) algoritmaları kriptografik
anahtarların kullanımını zorunlu tutmaz,
bu nedenle ilgili bileşende herhangi bir
kısıtlama konulmamıştır. Kriptografik
anahtarların kullanımının gerekip
gerekmeyeceği belirli olmadığından,
FCS_CKM.1 ve FCS_CKM.4 bileşenleri
eklenmemiştir. Özet algoritmalarında
kriptografik anahtarların kullanımı
zorunlu tutulacak ise, söz konusu
bileşenler ST yazarı tarafından dâhil
edilmelidir.

FDP_ACC.1

FDP_ACF.1 Güvenlik özniteliğine dayalı erişim
kontrolü

FDP_ACF.1

FDP_ACF.1

FDP_ACC.1 Alt küme erişim kontrolü
FMT_MSA.3 Durağan özniteliği kullanıma
hazırlama

FDP_ACC.1
FMT_MSA.1

FDP_RIP.2

-

-

FDP_ITC.2

[FDP_ACC.1 Alt küme erişim kontrolü, veya
FDP_IFC.1 Bilgi akış kontrolü alt kümesi]
[FTP_ITC.1 TSF arası güvenilir kanal, veya
FTP_TRP.1 Güvenilir yol]
FPT_TDC.1 Temel TSF verilerinin TSF’ler arası
tutarlılığı

FDP_ACC.1
FPT_TDC.1

FDP_ETC.2

[FDP_ACC.1 Alt küme erişim kontrolü, veya
FDP_IFC.1 Bilgi akış kontrolü alt kümesi]

FDP_ACC.1

FDP_SDI.2

-

-

FIA_AFL.1

FIA_UAU.1 Doğrulama zamanı

FIA_UAU.1

FPT_ITC.1 veya FTP_TRP.1 eklenmemiştir,
çünkü P.SSL_COMMUNICATION kurumsal
güvenlik politikası TOE ile harici birimler
arasında güvenli bir iletişim ortamı
sunmaktadır.
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Bileşen

Bağımlılık(lar)

Kapsanma Durumu

FIA_ATD.1

-

-

FIA_SOS.1

-

-

FIA_UAU.1

FIA_UID.1 Tanımlama zamanı

FIA_UID.1

FIA_UAU.5

-

-

FIA_UID.1

-

-

FIA_USB.1

FIA_ATD.1 Kullanıcı özelliği tanımlanması

FIA_ATD.1

FMT_MOF.1

FMT_SMR.1 Güvenlik rolleri
FMT_SMF.1 Güvenlik Fonksiyonlarının
spesifikasyonu

FMT_SMR.1
FMT_SMF.1

FMT_MSA.1

[FDP_ACC.1 Alt küme erişim kontrolü, veya
FDP_IFC.1 Bilgi akış kontrolü alt kümesi]
FMT_SMR.1 Güvenlik rolleri
FMT_SMF.1 Güvenlik Fonksiyonlarının
spesifikasyonu

FDP_ACC.1
FMT_SMR.1
FMT_SMF.1

FMT_MSA.3

FMT_MSA.1 Güvenlik özelliklerinin yönetimi
FMT_SMR.1 Güvenlik rolleri

FMT_MSA.1
FMT_SMR.1

FMT_MTD.1

FMT_SMR.1 Güvenlik rolleri
FMT_SMF.1 Güvenlik Fonksiyonlarının
spesifikasyonu

FMT_SMR.1
FMT_SMF.1

FMT_SMF.1

-

-

FMT_SMR.1

FIA_UID.1 Tanımlama zamanı

FIA_UID.1

FPT_FLS.1

-

-

FPT_TDC.1

-

-

FRU_FLT.1

FPT_FLS.1 Hata durumunda güvenli durumun
korunması

FPT_FLS.1

FTA_MCS.1

FIA_UID.1 Tanımlama zamanı

FIA_UID.1

FTA_SSL.3

-

-

FTA_SSL.4

-

-

FTA_TAH.1

-

-

FTA_TSE.1

-

-

6.3.2. GÜVENLİK GARANTİ GEREKSİNİMLERİNİN BAĞIMLILIKLARI
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Tablo 7’de, seçilen Güvenlik Garanti Gereksinimlerinin ortak kriterler standardında tanımlanan bağımlılıkları ve söz
konusu bağımlılıkların bu koruma profilinde nasıl kapsandığı gösterilmektedir.

Tablo 7: Güvenlik Garanti Gereksinimleri Bağımlılıklarının Listesi
Bileşen

Bağımlılık(lar)

Kapsanma Durumu

ADV_ARC.1

ADV_FSP.1 Temel fonksiyonel belirtim
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 Güvenliği zorunlu tutan fonksiyonel belirtim

ADV_FSP.2

AGD_OPE.1

ADV_FSP.1 Temel fonksiyonel belirtim

ADV_FSP.1

AGD_PRE.1

-

ALC_CMC.2

ALC_CMS.1 TOE Merkezi Yönetimin (CM) kapsanması

ALC_CMS.2

-

ALC_DEL.1

-

ALC_FLR.1

-

ALC_LCD.1

-

ASE_CCL.1

ASE_INT.1 Güvenlik hedefine (ST) giriş
ASE_ECD.1 Genişletilmiş bileşenlerin tanımı
ASE_REQ.1 Beyan edilen güvenlik gereksinimleri

ASE_ECD.1

-

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 bileşenlerin tanımı

ASE_OBJ.2
ASE_ECD.1

ASE_TSS.1

ASE_INT.1 Güvenlik hedefine (ST) giriş
ASE_REQ.1 Beyan edilen güvenlik gereksinimleri
ADV_FSP.1 Temel fonksiyonel belirtim

ASE_INT.1
ASE_REQ.1
ADV_FSP.1

ATE_COV.1

ADV_FSP.2 Güvenliği zorunlu tutan fonksiyonel belirtim
ATE_FUN.1 Fonksiyonel testler

ADV_FSP.2
ATE_FUN.1

ATE_FUN.1

ATE_COV.1 Kapsamın kanıtı

ATE_COV.1

ATE_IND.2

ADV_FSP.2 Güvenliği zorunlu tutan fonksiyonel belirtim
AGD_OPE.1 Kullanıcı işletim kılavuzu

ADV_FSP.2
AGD_OPE.1

ALC_CMS.1

ASE_INT.1
ASE_ECD.1
ASE_REQ.1
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Bileşen

AVA_VAN.2

Bağımlılık(lar)

Kapsanma Durumu

AGD_PRE.1 Hazırlayıcı prosedürler
ATE_COV.1 Kapsamın kanıtı
ATE_FUN.1 Fonksiyonel testler

AGD_PRE.1
ATE_COV.1
ATE_FUN.1

ADV_ARC.1 Güvenlik mimarisinin tanımı
ADV_FSP.2 Güvenliği zorunlu tutan fonksiyonel belirtim
ADV_TDS.1 Temel tasarım
AGD_OPE.1 Kullanıcı işletim kılavuzu
AGD_PRE.1 Hazırlayıcı prosedürler

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

6.3.3. FONKSİYONEL GÜVENLİK GEREKSİNİMLERİNİN KAPSAMI
Tablo 8’de fonksiyonel güvenlik gereksinimleri ile güvenlik hedefleri arasındaki ilişkiler gösterilmektedir. Her bir
fonksiyonel güvenlik gereksinimi en az bir güvenlik hedefini kapsamakta ve her güvenlik gereksinimi de en az bir
fonksiyonel güvenlik gereksinimi ile kapsanmaktadır. Tablo aynı zamanda seçilen fonksiyonel güvenlik gereksinimlerinin
gerekli olduğunu ve güvenlik hedeflerini yeterli şekilde karşıladığını göstermektedir.

6.3.4. TERCİH EDİLEN EAL PAKETİNİN GEREKÇESİ
EAL seviyesinin seçiminde, elektronik doküman ve belge yönetim sistemlerinin güvenlik gereksinimleri dikkate alınmıştır.
Bu uygulamalar için orta seviye güvenlik ihtiyacı söz konusudur. Çünkü bu uygulamalarda akıllı kartlara ve bankacılık
uygulamalarına kıyasla saldırı potansiyeli nispeten daha düşüktür.
EAL seviyesinin tespitinde göz önünde bulundurulan önemli hususlardan bir diğeri ise, bu koruma profilinin kapsamında
yer alan ürünlerin diğer ürün gruplarına göre daha sık güncellenme ihtiyacıdır. Çünkü bu ürün grubunda yer alan
ürünlerin intranet veya internet aracılığıyla erişilebilir yapısı sebebiyle güvenlik tehditleri zaman içinde
değişebilmektedir. Güvenlik tehditleri değişmese bile, bu ürünlerin genellikle sıklıkla güncellemeye tabi tutulması, süreç
açısından hızlı sonuç verecek bir EAL derecesinin seçimini zorunlu kılmaktadır.
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Tablo 8: Fonksiyonel Güvenlik Gereksinimlerinin Kapsanma Durumu

FAU_GEN.1



FAU_GEN.2



FAU_SAR.1



FAU_SAR.2



FAU_SAR.3













FAU_SEL.1







FAU_STG.1



FAU_STG.3













FCS_COP.1(1)







FCS_COP.1(2)









FDP_ACC.1









FDP_ACF.1














FDP_RIP.2
FDP_ITC.2

O.RESIDUAL_DATA_MNG

O.ERROR_MANAGEMENT

O.MANAGEMENT

O.DATA_INTEGRITY

O.DATA_FLOW_CONTROL



FAU_STG.4

FONKSİYONEL GÜVENLİK GEREKSİNİMLERİ

O.AUTH

O.AUDIT

GÜVENLİK HEDEFLERİ












FDP_ETC.2



FDP_SDI.2



FIA_AFL.1





FIA_ATD.1





FIA_SOS.1





FIA_UAU.1





FIA_UAU.5





FIA_UID.1





FIA_USB.1





FMT_MOF.1





FMT_MSA.1









FMT_MTD.1(1)








FMT_MTD.1(2)







FMT_SMF.1





FMT_SMR.1





FPT_FLS.1



FPT_TDC.1






FMT_MSA.3
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FRU_FLT.1









FTA_TAH.1





FTA_TSE.1



FTA_MCS.1
FTA_SSL.3
FTA_SSL.4



O.RESIDUAL_DATA_MNG

O.ERROR_MANAGEMENT

O.MANAGEMENT

O.DATA_INTEGRITY

O.DATA_FLOW_CONTROL

O.AUTH

O.AUDIT

GÜVENLİK HEDEFLERİ
















60

REFERANSLAR
TS 13298 Elektronik Belge Yönetimi Standardı, Türk Standardları Enstitüsü, TS 13298/T1, Ankara, Nisan 2012.
20 Critical Security Controls, version 4.1, SANS Institute, (çevrimiçi) <http://www.sans.org/critical-security-controls/>
(son erişim: 10 Aralık 2013)
OWASP Top 10 - 2013: The Ten Most Critical Web Application Security Risks, The Open Web Application Security
Project (OWASP), 2013, (çevrimiçi) <https://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP_Top_Ten_Project> (son
erişim: 10 Aralık 2013)
Web Application Security Consortium, (çevrimiçi) <http://www.webappsec.org> (son erişim: 10 Aralık 2013)
PRONI, General Guidelines for Implementing an Electronic Document and Records Management System, Public
Record Office of Northern Ireland (PRONI), March 2009.

61

