
Kullanıcıların tanımladığı parola değerleri en az 12 karakter uzunluğunda olmalıdır.

Parola değerleri 64 karakter veya daha uzun olacak şekilde ayarlanabilmelidir.

Parolaların boşluk veya kısaltma içermediği doğrulanmalıdır. İsteğe bağlı olarak ardışık boşluklar birleştirilebilir

Parolalarda unicode karakterlere izin verildiği doğrulanmalıdır. Bir tek unicode kod bileşeni bir karakter olarak kabul edilir, bu 

nedenle 12 emoji veya 64 kanji karakterler geçerli olur ve izin verilmelidir.

Kullanıcıların parolalarını değiştirebildikleri doğrulanmalıdır.

Kullanıcı parola değiştirme işlemlerinde hem eski hem de yeni belirleyeceği parolanın bulunduğu doğrulanmalıdır.

Hesap oluşturma, oturum açma ve şifre değişikliği sırasında gönderilen şifrelerin, yerel olarak veya harici bir API kullanarak bir dizi 

ifşa edilmiş şifreye göre kontrol edildiği doğrulanmalıdır. Bir API kullanılıyorsa,

kontrol için gönderilen şifrelerin açık metin gönderilmediğinden emin

olunmalıdır. Eğer parola kontrol sonucu ifşa edilen parola listesinde

tespit edilirse kullanıcının uygulama üzerinden yeni ve ifşa edilmemiş

bir parola seçmesi zorlanmalıdır.

Kullanıcılar şifre belirlerken anlık olarak parola gücünü gösteren bir yapı olması doğrulanmalıdır.

Karakter kısıtlaması getirecek bir parola belirleme yapısının olmaması gereklidir. Büyük harf, Küçük harf, sayılar ve özel karakterler 

için bir parola kompozisyonu uygulanmamalıdır.

Periyodik kimlik bilgisi/parola değişikliği veya parola geçmişi gereksinimleri olmamalıdır.

Parola kopyalama özelliği, internet gezgini yardımcıları ve harici parola yönetim araçlarına izin verildiği doğrulanmalıdır.

Kullanıcının parola girişi yaparken parolanın bir kısmını maskeli gösteren veya son girilen karakteri belli bir süre gösteren yapının 

olmadığı platformlarda bu özelliğin olduğu (seçilebilir olabilir) doğrulanmalıdır.

İfşa edilmiş kimlik bilgileri testleri, kaba kuvvet saldırıları ve hesap kilitleme saldırılarına karşı etkili otomasyon önleyici 

kontrollerinin bulunduğu doğrulanmalıdır. Bu kontroller, en çok ifşa edilen parola bilgilerini bloklamalı, yumuşak kilitleme 

yapabilmeli, işlem kısıtı getirebilmeli, CAPTCHA eklenebilmeli, saldırı denemeleri arasında artan gecikmeler yapabilmeli, IP adresi 

kısıtlaması yapabilmeli, veya konum, ilk oturum açılan aygıt, son denemeler gibi risk bazlı kısıtları içermelidir. Tek bir hesap için 

saat başı 100 adet başarısız deneme sonrası işlemlere izin verilmemelidir.

Zayıf kimlik doğrulama mekanizmalarının (SMS ve e-posta gibi) ikincil doğrulama mekanizmaları ve işlem onaylamaları ile 

kullanımı sağlanmalı ve daha güvenli kimlik doğrulama mekanizmaları yerine kullanılmadığı doğrulanmalıdır. Yeterince güçlü 

metotların zayıf metotlardan önce kullanımının önerilmesi, kullanıcılarının riskten haberdar edilmesi veya gerekli önlemlerin 

alınarak riski azaltılması hesap ele geçirilmelerini önleyecektir.

Oturum açma bilgi detayları değişikliği, e-posta ve adres değişiklikleri, bilinmeyen veya riskli bir konumdan oturum açma bilgileri 

güvenli bilgilendirme kanallarından kullanıcıya iletilmelidir. SMS veya e-posta yerine push bilgilendirme tercih edilmelidir, ancak 

bu yapı olmadığı zaman herhangi bir hassas veri ifşasına yol açmadan SMS ve e-posta gönderimi yapılabilir.

Sistem tarafından oluşturulan ilk şifreler veya etkinleştirme kodları güvenli bir şekilde rastgele oluşturulmalıdır, en az 6 karakter 

uzunluğunda olmalıdır ve harf ve rakam içerebilir şekilde kısa bir süre sonra kullanılamaz hale gelebilmelidir. Otomatik ilk verilen 

şifreler kalıcı olarak şifre yerine geçmemelidir.

Sistem tarafından üretilen bir aktivasyon veya kurtarma sırrının açık metin olarak kullanıcıya gönderilmediği doğrulanmalıdır.

Parola ipuçları veya bilgiye dayı kimlik doğrulamanın var olmadığı / kullanılmadığı doğrulanmalıdır.

Kimlik doğrulama bilgileri kurtarma işlemi sırasında mevcuttaki parola bilgisinin ifşa edilmediği doğrulanmalıdır.

Paylaşılan veya önceden belirlenmiş (default) hesapların kullanılmadığı doğrulanmalıdır. ((Örneğin "root", "admin", veya "sa")

Herhangi bir kimlik doğrulama faktörü değişirse bu olaydan kullanıcının haberdar edilmesi gerekmektedir.

Unutulan şifreler ve diğer kurtarma işlemlerinin güvenli kurtarma mekanizmalarını kullandığı doğrulanmalıdır. (Örneğin TOTP veya 

diğer soft anahtarlar, vb.)

Push bildirimleri gibi güvenli kimlik doğrulayıcılar ilk kullanımda öncelikli önerilmeli, SMS veya PSTN gibi açık metin ilk kullanım 

doğrulayıcıları önerilmemelidir.

İlk kullanım isteği yapıldıktan 10 dakika sonra ilk kullanım anahtarları veya kodları kullanımı süresi dolmalıdır.

İlk kullanım kimlik doğrulama istekleri, kodları veya anahtarlarının sadece bir sefere mahsus olarak kullanılması ve yalnızca orijinal 

oturum açma isteği için olduğu doğrulanmalıdır.

İlk kullanım oturum açma ve kimlik doğrulama mekanizmalarının bağımsız ve güvenli bir kanal üzerinden iletişime geçtiği 

doğrulanmalıdır.

Zaman tabanlı OTP’lerin tanımlı bir yaşam süresi ile kullanımları sonlandırılmalıdır.

Tekli ya da Çoklu Kimlik Doğrulama Gereksinimleri

Parola Güvenliği Gereksinimleri / Kontrolleri

Genel Doğrulayıcı (Authenticator) Gereksinimleri

Doğrulayıcı (Authenticator) Yaşam Döngüsü Gereksinimleri

Kimlik Doğrulama Bilgilerinin Kurtarma Gereksinimleri

Alternatif Kanal (Out of Band) Doğrulama Gereksinimleri


