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önemine ilişkin gazetemize değerlendirmelerde bulundu.önemine ilişkin gazetemize değerlendirmelerde bulundu.

Prof. Dr. Asaf Varol, yaptığı açıklamada, Fırat Üniversitesi’nin mühendislik alanında önemliProf. Dr. Asaf Varol, yaptığı açıklamada, Fırat Üniversitesi’nin mühendislik alanında önemli
başarılar elde ettiğini belirterek, bu başarılara bir yenisinin daha eklendiğini kaydetti. Varol,başarılar elde ettiğini belirterek, bu başarılara bir yenisinin daha eklendiğini kaydetti. Varol,
Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi bünyesinde Adli Bilişim Mühendisliği bölümü açıldığınıFırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi bünyesinde Adli Bilişim Mühendisliği bölümü açıldığını
aktararak, bu bölümün Türkiye’de ilk ve tek olduğunu söyledi.aktararak, bu bölümün Türkiye’de ilk ve tek olduğunu söyledi.
  
Adli Bilişim Mühendisliği Bölümünün ilk mezunlarını 2018 yılında ereceğini belirten Prof. Dr.Adli Bilişim Mühendisliği Bölümünün ilk mezunlarını 2018 yılında ereceğini belirten Prof. Dr.
Asaf Varol, “Bilişim alanındaki teknolojik gelişmeler çok hızlı olmaktadır. Teknoloji geliştikçeAsaf Varol, “Bilişim alanındaki teknolojik gelişmeler çok hızlı olmaktadır. Teknoloji geliştikçe
bilgisayar bölümleri çoğaldı. İnternet imkânları geliştikçe, sanal dünyada siber suç işlemebilgisayar bölümleri çoğaldı. İnternet imkânları geliştikçe, sanal dünyada siber suç işleme
oranları da artmıştı. Siber suçlar ile mücadele edecek mühendislere ülkenin mutlakaoranları da artmıştı. Siber suçlar ile mücadele edecek mühendislere ülkenin mutlaka
ihtiyacı olacağını düşünerek, 2010 yılında Sam Houston State Üniversitesi ile ortak lisansihtiyacı olacağını düşünerek, 2010 yılında Sam Houston State Üniversitesi ile ortak lisans
programı için adli bilişim mühendisliği bölümünün açılmasını önerdim. Daha öncedenprogramı için adli bilişim mühendisliği bölümünün açılmasını önerdim. Daha önceden
Türkiye’de Adli Bilimler diye programlar yer alıyordu. Ancak bizim açtığımız bölüm AdliTürkiye’de Adli Bilimler diye programlar yer alıyordu. Ancak bizim açtığımız bölüm Adli
bilişimdir. Yani sanal ortamdaki siber suçlarla mücadele ve güvenlik önlemlerini alabilecekbilişimdir. Yani sanal ortamdaki siber suçlarla mücadele ve güvenlik önlemlerini alabilecek
uzmanlarının yetiştirildiği bir bölümdür. Son yıllardaki gelişmeler, Adli bilişim mühendisliğiuzmanlarının yetiştirildiği bir bölümdür. Son yıllardaki gelişmeler, Adli bilişim mühendisliği
bölümünü kurmamızın ne kadar isabetli bir karar olduğunu hep birlikte gördük.” dedi.   bölümünü kurmamızın ne kadar isabetli bir karar olduğunu hep birlikte gördük.” dedi.   
  
Türkiye’de yazılım sektörünün stratejik önemine değinen Prof. Dr. Varol, “Başbakan SayınTürkiye’de yazılım sektörünün stratejik önemine değinen Prof. Dr. Varol, “Başbakan Sayın
Binali Yıldırım’ın 20 Ekim 2017 tarihinde, ISCTurkey “10. Uluslararası Bilgi Güvenliği veBinali Yıldırım’ın 20 Ekim 2017 tarihinde, ISCTurkey “10. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve
Kriptoloji Konferansında” yaptığı konuşmasında Türkiye’nin 5 yıl içerisinde en az 30 binKriptoloji Konferansında” yaptığı konuşmasında Türkiye’nin 5 yıl içerisinde en az 30 bin
yazılımcıya ihtiyacı olduğunu vurgulaması, ülkemizin bir gerçeğidir. Bu bağlamda eleyazılımcıya ihtiyacı olduğunu vurgulaması, ülkemizin bir gerçeğidir. Bu bağlamda ele
alındığında Fırat Üniversitesinde kurulan Yazılım Mühendislikleri, Adli bilişim Mühendisliğialındığında Fırat Üniversitesinde kurulan Yazılım Mühendislikleri, Adli bilişim Mühendisliği
ve Bilgisayar Mühendisliği bölümlerine önemli görevler düştüğü görülmektedir. Tabi diğerve Bilgisayar Mühendisliği bölümlerine önemli görevler düştüğü görülmektedir. Tabi diğer
üniversitelerimizde yer alan benzer bölümlerin de yazılım alanında uzman yetiştirmeküniversitelerimizde yer alan benzer bölümlerin de yazılım alanında uzman yetiştirmek
açısından önemli sorumluluğu bulunmaktadır. Fırat Üniversitesi mühendislik alanındaaçısından önemli sorumluluğu bulunmaktadır. Fırat Üniversitesi mühendislik alanında
Türkiye’de 6. sırada yer almaktadır. Dünya üniversiteleri arasında da 400. sıradadır. BuTürkiye’de 6. sırada yer almaktadır. Dünya üniversiteleri arasında da 400. sıradadır. Bu
başarı tesadüfi değildir. Genç ve dinamik kadrolarımız bu başarıya imza atmaktadırlar.”başarı tesadüfi değildir. Genç ve dinamik kadrolarımız bu başarıya imza atmaktadırlar.”
diye konuştu.diye konuştu.
  
Prof. Dr. Asaf Varol ile yaptığımız röportaj şöyle;Prof. Dr. Asaf Varol ile yaptığımız röportaj şöyle;
  
Özgeçmişinize bakıldığında,  çok farklı alanlardaki faaliyetlere girmişsiniz. Geniş birÖzgeçmişinize bakıldığında,  çok farklı alanlardaki faaliyetlere girmişsiniz. Geniş bir
yelpazede ve farklı alanlarda çalışmışsınız. Bir taraftan makine mühendisliği, bir taraftanyelpazede ve farklı alanlarda çalışmışsınız. Bir taraftan makine mühendisliği, bir taraftan
nükleer enerji mühendisliği, bir taraftan enerji, diğer taraftan iletişim… Diğer taraftan sosyalnükleer enerji mühendisliği, bir taraftan enerji, diğer taraftan iletişim… Diğer taraftan sosyal
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konular ve en sonunda da Kamu Yönetimi alanında Amerika’da ikinci bir yüksek lisanskonular ve en sonunda da Kamu Yönetimi alanında Amerika’da ikinci bir yüksek lisans
yaptınız. Asaf Varol kimdir? Kısaca bahseder misiniz?yaptınız. Asaf Varol kimdir? Kısaca bahseder misiniz?
İnsanın kendisini tanıtması herhalde en güç işlerden birisidir. Çünkü kendinizi anlatmanız,İnsanın kendisini tanıtması herhalde en güç işlerden birisidir. Çünkü kendinizi anlatmanız,
bazıları tarafından “kendini övüyor” diye algılanabilir. Umarım burada geçmişimle ilgilibazıları tarafından “kendini övüyor” diye algılanabilir. Umarım burada geçmişimle ilgili
anlatacaklarım da yanlış değerlendirilmez. 1954 Yılı’nda Elazığ’ın Malatacık Köyündeanlatacaklarım da yanlış değerlendirilmez. 1954 Yılı’nda Elazığ’ın Malatacık Köyünde
doğmuşum. 1972-73 yıllarında Almanya’da Almanca dil eğitimi ve Makina Mühendisliği iledoğmuşum. 1972-73 yıllarında Almanya’da Almanca dil eğitimi ve Makina Mühendisliği ile
ilgili staj çalışmalarını tamamladım. 1976’da Almanya’da 3 ay süre ile IAESTE (Theilgili staj çalışmalarını tamamladım. 1976’da Almanya’da 3 ay süre ile IAESTE (The
International Association for the Exchange of Students for Technical Experience) bursiyeriInternational Association for the Exchange of Students for Technical Experience) bursiyeri
olarak Alman Demiryollarında lokomotif motorları üzerine staj yaptım. 1977’de Fıratolarak Alman Demiryollarında lokomotif motorları üzerine staj yaptım. 1977’de Fırat
Üniversitesi’nden (EDMMA) bölüm birincisi olarak “Makine Mühendisi” unvanı ile mezunÜniversitesi’nden (EDMMA) bölüm birincisi olarak “Makine Mühendisi” unvanı ile mezun
oldum ve aynı yıl İTÜ Nükleer Enerji Enstitüsü’nde yüksek lisans öğrenimine başladım veoldum ve aynı yıl İTÜ Nükleer Enerji Enstitüsü’nde yüksek lisans öğrenimine başladım ve
1979’da “Yüksek Mühendis” unvanını aldım. 1978 de İTÜ Araştırma Reaktöründe makine1979’da “Yüksek Mühendis” unvanını aldım. 1978 de İTÜ Araştırma Reaktöründe makine
mühendisi olarak çalıştım. 1979 da Fırat Üniversitesi’nde “Araştırma Görevlisi” olarakmühendisi olarak çalıştım. 1979 da Fırat Üniversitesi’nde “Araştırma Görevlisi” olarak
atandım. 1981-82’de Almanya’da Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD)atandım. 1981-82’de Almanya’da Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD)
bursiyeri olarak doktora çalışmalarımın deneysel bölümlerini tamamladım ve 1983 debursiyeri olarak doktora çalışmalarımın deneysel bölümlerini tamamladım ve 1983 de
KTÜ’den Makine Mühendisliği alanında “Doktor” unvanını aldım. 1990 Yılı’nda YÖK/DünyaKTÜ’den Makine Mühendisliği alanında “Doktor” unvanını aldım. 1990 Yılı’nda YÖK/Dünya
Bankası Projesi kapsamında 9 ay süre ile Amerika Birleşik Devletleri’nde (Indiana veBankası Projesi kapsamında 9 ay süre ile Amerika Birleşik Devletleri’nde (Indiana ve
Purdue Üniversitelerinde) Bilgisayar Sistemleri konusunda akademik çalışmalara katıldım.Purdue Üniversitelerinde) Bilgisayar Sistemleri konusunda akademik çalışmalara katıldım.
1991 yılında Üniversitelerarası Kurulun organize ettiği Enerji Eğitimi dalında “Doçent”1991 yılında Üniversitelerarası Kurulun organize ettiği Enerji Eğitimi dalında “Doçent”
unvanını aldım. 1992 de 4 ay süre ile İngiltere’de Salford ve Bradford üniversitelerindeunvanını aldım. 1992 de 4 ay süre ile İngiltere’de Salford ve Bradford üniversitelerinde
bilgisayar destekli eğitim ve tasarım alanlarında akademik çalışmalar yaptım. 1995 Yılındabilgisayar destekli eğitim ve tasarım alanlarında akademik çalışmalar yaptım. 1995 Yılında
Mesleki ve Teknik Eğitim ve Bilişim konularında çalışmalar yapmak üzere ABD’deMesleki ve Teknik Eğitim ve Bilişim konularında çalışmalar yapmak üzere ABD’de
Oklahoma State Üniversitesi’ne davet edildim. 1997’de Bilgisayar Sistemleri EğitimiOklahoma State Üniversitesi’ne davet edildim. 1997’de Bilgisayar Sistemleri Eğitimi
Anabilim Dalında “Profesör” unvanını aldım. 1998 yılında 2 ay süre ile BremenAnabilim Dalında “Profesör” unvanını aldım. 1998 yılında 2 ay süre ile Bremen
Üniversitesi’nde Robotik alanında bir proje üzerinde çalışmalar yapmak üzere Almanya’yaÜniversitesi’nde Robotik alanında bir proje üzerinde çalışmalar yapmak üzere Almanya’ya
DAAD bursiyeri olarak davet edildim. 1998-99 yıllarında Fırat Üniversitesi bünyesinde yerDAAD bursiyeri olarak davet edildim. 1998-99 yıllarında Fırat Üniversitesi bünyesinde yer
alan tüm birimlere ait döner sermaye işletmelerini tek çatı altında birleştirme çalışmalarınıalan tüm birimlere ait döner sermaye işletmelerini tek çatı altında birleştirme çalışmalarını
yürüttüm. 2000 yılı Eylül ayına kadar Fırat Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesiyürüttüm. 2000 yılı Eylül ayına kadar Fırat Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi
Müdürlüğü yatım. 1998-2002 yılları arasında Yükseköğretim Kurulu Enformatik MilliMüdürlüğü yatım. 1998-2002 yılları arasında Yükseköğretim Kurulu Enformatik Milli
Komitesi üyesi olarak Türkiye’de Üniversitelerde uzaktan öğretiminin yaygınlaştırılmasıKomitesi üyesi olarak Türkiye’de Üniversitelerde uzaktan öğretiminin yaygınlaştırılması
çalışmalarına katkı sağladım. 2000-2009 yılları arasında Üniversitelerarası Kurul Meslekiçalışmalarına katkı sağladım. 2000-2009 yılları arasında Üniversitelerarası Kurul Mesleki
ve Teknik Eğitim Temel Alan Doçentlik komisyonunda görev aldım. 2003-2005 yıllarıve Teknik Eğitim Temel Alan Doçentlik komisyonunda görev aldım. 2003-2005 yılları
arasında ABD’de West Virgina Üniversitesi’nde bilimsel çalışmalar yaptım ve 1,5 yıl sürearasında ABD’de West Virgina Üniversitesi’nde bilimsel çalışmalar yaptım ve 1,5 yıl süre
ile farklı dersler verdim. 2007-2008 yıllarında kurma çalışmalarını yürütmek üzere Siirtile farklı dersler verdim. 2007-2008 yıllarında kurma çalışmalarını yürütmek üzere Siirt
Üniversitesi’nde Rektör Vekili olarak görevlendirildim. 2011 yılında 3 ay süre ile Amerika’daÜniversitesi’nde Rektör Vekili olarak görevlendirildim. 2011 yılında 3 ay süre ile Amerika’da
Wilkes Üniversitesinde araştırmalar yaptım. 2013 yılında Sam Houston StateWilkes Üniversitesinde araştırmalar yaptım. 2013 yılında Sam Houston State
Üniversitesinde güz yarıyılında Adli Bilişim ve Siber Güvenlik konularında dersler verdim.Üniversitesinde güz yarıyılında Adli Bilişim ve Siber Güvenlik konularında dersler verdim.
2008-2012 yılları arasında Fırat Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürü olarak2008-2012 yılları arasında Fırat Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürü olarak
çalıştım. 2011 yılında Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümüneçalıştım. 2011 yılında Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümüne
Profesör olarak ikinci kez atamam gerçekleştirildi. Fırat Üniversitesi Teknoloji FakültesiProfesör olarak ikinci kez atamam gerçekleştirildi. Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi
Yazılım Mühendisliği Uluslararası Ortak Lisans Programını (UOLP) kurdum. Türkiye’de ilkYazılım Mühendisliği Uluslararası Ortak Lisans Programını (UOLP) kurdum. Türkiye’de ilk
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ve halen tek olan Adli Bilişim Mühendisliği Bölümünün Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesive halen tek olan Adli Bilişim Mühendisliği Bölümünün Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi
bünyesinde kurulmasını sağladım. Yaşam boyu öğrenmeye gönülden inananlardanım.  Bubünyesinde kurulmasını sağladım. Yaşam boyu öğrenmeye gönülden inananlardanım.  Bu
nedenle 2015-2017 Yılları arasında Sam Houston State Üniversitesinde Kamu Yönetiminedenle 2015-2017 Yılları arasında Sam Houston State Üniversitesinde Kamu Yönetimi
alanında yüksek lisans eğitimini tamamladım. Yani bu dereceyi 63 yaşında almış oldum. 1alanında yüksek lisans eğitimini tamamladım. Yani bu dereceyi 63 yaşında almış oldum. 1
Kasım 2017 tarihinde Yazılım ve Siber Güvenlik Derneğini kurdum. Çünkü Türkiye’nin siberKasım 2017 tarihinde Yazılım ve Siber Güvenlik Derneğini kurdum. Çünkü Türkiye’nin siber
alanda yetişmiş elemanlara çok yüksek sayıda ihtiyacı var. Sivil toplum örgütü olarak bualanda yetişmiş elemanlara çok yüksek sayıda ihtiyacı var. Sivil toplum örgütü olarak bu
işlere girmek gerekiyordu.işlere girmek gerekiyordu.
 Türkiye’yi ilgilendiren büyük projelerde görevler aldım. Bazıları şunlar:  Türkiye’yi ilgilendiren büyük projelerde görevler aldım. Bazıları şunlar: 
DPT ile “Doğu Anadolu Kalkınma Projesi DAP”, (1998-2000);DPT ile “Doğu Anadolu Kalkınma Projesi DAP”, (1998-2000);
ÇSGB ile “Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimlerinin Ortadan Kaldırılması Projesi (2006-2007);ÇSGB ile “Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimlerinin Ortadan Kaldırılması Projesi (2006-2007);
Elazığ Valiliği ile “Elazığ Kültür Kurultayı Projesi (2002-2004)”;Elazığ Valiliği ile “Elazığ Kültür Kurultayı Projesi (2002-2004)”;
BOTAŞ ile “Doğal Gaz Pazar Araştırması Etüdü Projesi” (2002);BOTAŞ ile “Doğal Gaz Pazar Araştırması Etüdü Projesi” (2002);
Elazığ, Bingöl, Muş, Tunceli, Bitlis ve Siirt İllerine ait “İl Gelişme Planları Projeleri” (2001-Elazığ, Bingöl, Muş, Tunceli, Bitlis ve Siirt İllerine ait “İl Gelişme Planları Projeleri” (2001-
2004);2004);
TUİK (DİE) ile "Kalkınmada Öncelikli İller Ekonomik Durum ve Yönelim Araştırması ileTUİK (DİE) ile "Kalkınmada Öncelikli İller Ekonomik Durum ve Yönelim Araştırması ile
Bölgesel Gelişme Araştırması Projeleri” (2000);Bölgesel Gelişme Araştırması Projeleri” (2000);
YÖK ve MEB ile “Bilişim Teknolojileri alanında Formatör Öğretmen Yetiştirme Projeleri”YÖK ve MEB ile “Bilişim Teknolojileri alanında Formatör Öğretmen Yetiştirme Projeleri”
(1995-1998).(1995-1998).
  
Hocam, özetlemiş olduğunuz özgeçmişiniz, toplumumuzun gelişmesi amacıyla ne kadarHocam, özetlemiş olduğunuz özgeçmişiniz, toplumumuzun gelişmesi amacıyla ne kadar
büyük emekler verdiğinizi gösteriyor. Tebrik ediyorum ve umarım bundan böyle debüyük emekler verdiğinizi gösteriyor. Tebrik ediyorum ve umarım bundan böyle de
deneyimlerinizi genç nesillere aktarmaya devam edersiniz. Bölüm başkanlığını yaptığınızdeneyimlerinizi genç nesillere aktarmaya devam edersiniz. Bölüm başkanlığını yaptığınız
Yazılım Mühendisliği Bölümü hakkında biraz bilgi verir misiniz?Yazılım Mühendisliği Bölümü hakkında biraz bilgi verir misiniz?
Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü 2009 yılında kuruldu.Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü 2009 yılında kuruldu.
Türkiye’de devlet üniversiteleri arasında bu isimde kurulan ilk bölümdür. FıratTürkiye’de devlet üniversiteleri arasında bu isimde kurulan ilk bölümdür. Fırat
Üniversitesinin en çok öğrencisi olan bir bölümüdür. Lisansüstü programındaki öğrencileriÜniversitesinin en çok öğrencisi olan bir bölümüdür. Lisansüstü programındaki öğrencileri
ile birlikte öğrenci sayısı 1281’dır (Şubat 2018). Lisans ve yüksek lisans programlarındaile birlikte öğrenci sayısı 1281’dır (Şubat 2018). Lisans ve yüksek lisans programlarında
eğitim görmekte olan yabancı uyruklu öğrenci sayısı 90’dir. Bölümde Afganistanlı, eğitim görmekte olan yabancı uyruklu öğrenci sayısı 90’dir. Bölümde Afganistanlı, 
Amerikalı, Azerbaycanlı, Faslı, Iraklı, İranlı, Kenyalı, Nijeryalı, Pakistanlı, Ürdünlü, SomaliliAmerikalı, Azerbaycanlı, Faslı, Iraklı, İranlı, Kenyalı, Nijeryalı, Pakistanlı, Ürdünlü, Somalili
ve Suriyeli öğrenciler bulunmaktadır.  ve Suriyeli öğrenciler bulunmaktadır.  
  
Bölümünüzde Amerika ile Uluslararası Ortak Lisans Programı (UOLP) bulunduğunuBölümünüzde Amerika ile Uluslararası Ortak Lisans Programı (UOLP) bulunduğunu
öğrendim. Bu program hakkında kısaca bilgi verir misiniz?öğrendim. Bu program hakkında kısaca bilgi verir misiniz?
Prof. Dr. Peter Alan Cooper Sam Houston State Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri BölümProf. Dr. Peter Alan Cooper Sam Houston State Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Bölüm
Başkanı olup 2010 yılında Türkiye’ye bildiri sunmak üzere gelmişti. Doç. Dr. Cihan VarolBaşkanı olup 2010 yılında Türkiye’ye bildiri sunmak üzere gelmişti. Doç. Dr. Cihan Varol
oğlum da Sam Houston State Üniversitesinde öğretim üyesidir. Dr. Cooper’ın Türkiye’yeoğlum da Sam Houston State Üniversitesinde öğretim üyesidir. Dr. Cooper’ın Türkiye’ye
geleceğini bana haber vermesi üzerine, kendisini Fırat Üniversitesine seminer vermekgeleceğini bana haber vermesi üzerine, kendisini Fırat Üniversitesine seminer vermek
üzere davet etmiştim. Kendisi ile işbirliği yapmak üzere anlaştık ve Uluslararası Ortaküzere davet etmiştim. Kendisi ile işbirliği yapmak üzere anlaştık ve Uluslararası Ortak
Lisans Programı açma kararı aldık. Bu proje, bendeniz ile Sam Houston StateLisans Programı açma kararı aldık. Bu proje, bendeniz ile Sam Houston State
Üniversitesinden Prof. Dr. Peter Alan Cooper ve Doç. Dr. Cihan Varol tarafındanÜniversitesinden Prof. Dr. Peter Alan Cooper ve Doç. Dr. Cihan Varol tarafından
hazırlanmıştır. Hem yazılım mühendisliği hem de adli bilişim mühendisliği lisans programıhazırlanmıştır. Hem yazılım mühendisliği hem de adli bilişim mühendisliği lisans programı
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açılabilmesi için birlikte bir protokol ortaya koyduk.  Bu program Sam Houston Stateaçılabilmesi için birlikte bir protokol ortaya koyduk.  Bu program Sam Houston State
Üniversitesi ile ortak yürütülmektedir. Öğrenciler Fırat Üniversitesi Yabancı DillerÜniversitesi ile ortak yürütülmektedir. Öğrenciler Fırat Üniversitesi Yabancı Diller
Yüksekokulundan bir yıl yoğunlaştırılmış İngilizce öğretimi aldıktan sonra, birinci ve ikinciYüksekokulundan bir yıl yoğunlaştırılmış İngilizce öğretimi aldıktan sonra, birinci ve ikinci
sınıfları Fırat Üniversitesinde tamamlamaktadır. Bu bölümde dersler tamamen İngilizcesınıfları Fırat Üniversitesinde tamamlamaktadır. Bu bölümde dersler tamamen İngilizce
anlatılmaktadır. Öğrenciler bilahare üçüncü ve dördüncü sınıflarına ait eğitimlerini almakanlatılmaktadır. Öğrenciler bilahare üçüncü ve dördüncü sınıflarına ait eğitimlerini almak
üzere Amerika Birleşik Devletlerine gönderilmektedir. Programı başarı ile tamamlayanlaraüzere Amerika Birleşik Devletlerine gönderilmektedir. Programı başarı ile tamamlayanlara
hem Fırat hem de Sam Houston State Üniversitelerinden ayrı ayrı olmak üzere iki diplomahem Fırat hem de Sam Houston State Üniversitelerinden ayrı ayrı olmak üzere iki diploma
verilmektedir.verilmektedir.
İsteyen öğrenci Amerika’daki eğitimlerini ya bilgisayar yazılım mühendisliği teknolojisi yaİsteyen öğrenci Amerika’daki eğitimlerini ya bilgisayar yazılım mühendisliği teknolojisi ya
da adli bilişim mühendisliği teknoloji alanında tamamlayabilmektedir. Bu program ilkda adli bilişim mühendisliği teknoloji alanında tamamlayabilmektedir. Bu program ilk
mezunlarını (12 kişi) 2017 Yılı Mayıs ayında vermiştir. Mezun öğrencilerin bir kısmımezunlarını (12 kişi) 2017 Yılı Mayıs ayında vermiştir. Mezun öğrencilerin bir kısmı
Amerika’da bir kısmı da Türkiye’de hemen iş bulmuşlardır. Bu bölüm Fırat ÜniversitesininAmerika’da bir kısmı da Türkiye’de hemen iş bulmuşlardır. Bu bölüm Fırat Üniversitesinin
tamamen İngilizce eğitim yapan tek bölümüdür.tamamen İngilizce eğitim yapan tek bölümüdür.
  
Adli Bilişim Mühendisliği Bölümünü nasıl kurdunuz?Adli Bilişim Mühendisliği Bölümünü nasıl kurdunuz?
Üniversiteler bünyesinde yeni bir bölüm ya da program açmak için önce bir raporÜniversiteler bünyesinde yeni bir bölüm ya da program açmak için önce bir rapor
hazırlanması, akabinde Üniversite Senatosundan kabul görmesi ve bilaharehazırlanması, akabinde Üniversite Senatosundan kabul görmesi ve bilahare
Yükseköğretim Kurulunun ilgili kurullarınca onaylanması gerekir. Sam Houston StateYükseköğretim Kurulunun ilgili kurullarınca onaylanması gerekir. Sam Houston State
Üniversitesi ile Uluslararası Ortak Lisans Programı Protokolü iki kısımdan oluşuyordu. BirisiÜniversitesi ile Uluslararası Ortak Lisans Programı Protokolü iki kısımdan oluşuyordu. Birisi
yazılım mühendisliği diğer ise adli bilim mühendisliği idi. Bu protokol sayesinde Fıratyazılım mühendisliği diğer ise adli bilim mühendisliği idi. Bu protokol sayesinde Fırat
Üniversitesi içerisinde Teknoloji Fakültesi bünyesinde Adli Bilişim MühendisliğininÜniversitesi içerisinde Teknoloji Fakültesi bünyesinde Adli Bilişim Mühendisliğinin
kurulması gerçekleşti. Bu bölüm Türkiye’de ilk ve halen tektir. Fırat Üniversitesindekurulması gerçekleşti. Bu bölüm Türkiye’de ilk ve halen tektir. Fırat Üniversitesinde
mühendislik alanında en yüksek puanlı öğrencilerin tercih ettiği bir bölümdür. İlkmühendislik alanında en yüksek puanlı öğrencilerin tercih ettiği bir bölümdür. İlk
mezunlarını 2018’de verecektir.mezunlarını 2018’de verecektir.
  
Adli Bilişim Mühendisliği diye bir bölüm kurmak nereden aklınıza geldi?Adli Bilişim Mühendisliği diye bir bölüm kurmak nereden aklınıza geldi?
Bilişim alanındaki teknolojik gelişmeler çok hızlı olmaktadır. Ben ilk bilgisayar programcılığıBilişim alanındaki teknolojik gelişmeler çok hızlı olmaktadır. Ben ilk bilgisayar programcılığı
ile tanışmam Fırat Üniversitesinde (O dönemlerdeki adı: EDMMA) 1975 yılında olmuştur.ile tanışmam Fırat Üniversitesinde (O dönemlerdeki adı: EDMMA) 1975 yılında olmuştur.
FORTRAN programlama dili öğreniyorduk. Ancak bilgisayar yoktu. Tamamen teorik olarakFORTRAN programlama dili öğreniyorduk. Ancak bilgisayar yoktu. Tamamen teorik olarak
aldığımız bir dersti. Bilahare 1977 yılında İstanbul Teknik Üniversitesinde yüksek lisansaldığımız bir dersti. Bilahare 1977 yılında İstanbul Teknik Üniversitesinde yüksek lisans
eğitimi alırken IBM marka bilgisayar üzerinde uygulamalı programlama dersi aldık.eğitimi alırken IBM marka bilgisayar üzerinde uygulamalı programlama dersi aldık.
Boğaziçi ve İTÜ bilgisayarlarını kullanıyorduk. 1981 yılında Almanya’da doktoraBoğaziçi ve İTÜ bilgisayarlarını kullanıyorduk. 1981 yılında Almanya’da doktora
çalışmalarımın deneysel kısımlarını yürütürken Sinclair ZX 81 mikrobilgisayar üzerindençalışmalarımın deneysel kısımlarını yürütürken Sinclair ZX 81 mikrobilgisayar üzerinden
BASIC dili ile program yazıyordum. Elazığ’a ilk mikrobilgisayarı getirmiş ve halka açıkBASIC dili ile program yazıyordum. Elazığ’a ilk mikrobilgisayarı getirmiş ve halka açık
kurslar düzenlemiştim. O dönemlerde Fırat Üniversitesinde BASIC programlama dilini dekurslar düzenlemiştim. O dönemlerde Fırat Üniversitesinde BASIC programlama dilini de
ilk öğreten kişi olmuştum. Ekran olarak televizyonu ve kayıt cihazı olarak da ses kayıtilk öğreten kişi olmuştum. Ekran olarak televizyonu ve kayıt cihazı olarak da ses kayıt
cihazını kullanmıştım.cihazını kullanmıştım.
O yıllarda Bilgisayar Mühendisliği diye bir bölüm yoktu. Bu nedenle de bilgisayarcılar farklıO yıllarda Bilgisayar Mühendisliği diye bir bölüm yoktu. Bu nedenle de bilgisayarcılar farklı
alanlardan lisans eğitimine sahipti. Teknoloji geliştikçe bilgisayar bölümleri çoğaldı. 1991alanlardan lisans eğitimine sahipti. Teknoloji geliştikçe bilgisayar bölümleri çoğaldı. 1991
yılında Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi bünyesinde Elektronik ve Bilgisayaryılında Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi bünyesinde Elektronik ve Bilgisayar
Eğitimi Bölümünü kurmuştum. 1995 yılında Fırat Üniversitesinin kiralık hatlar üzerindenEğitimi Bölümünü kurmuştum. 1995 yılında Fırat Üniversitesinin kiralık hatlar üzerinden
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İnternete bağlaması ve web sayfalarının yapılması projesini gerçekleştirmiştim. Bilişiminİnternete bağlaması ve web sayfalarının yapılması projesini gerçekleştirmiştim. Bilişimin
hızına yetişmek mümkün değildi. Daha sonraları yazılım mühendisliği bölümleri çoğalmayahızına yetişmek mümkün değildi. Daha sonraları yazılım mühendisliği bölümleri çoğalmaya
başladı. Yazılım sektörünün önünün alınmasının mümkün olamayacağını görmüştüm.başladı. Yazılım sektörünün önünün alınmasının mümkün olamayacağını görmüştüm.
İnternet imkânları geliştikçe, sanal dünyada siber suç işleme oranları da artmıştı. Siberİnternet imkânları geliştikçe, sanal dünyada siber suç işleme oranları da artmıştı. Siber
suçlar ile mücadele edecek mühendislere ülkenin mutlaka ihtiyacı olacağını düşünerek,suçlar ile mücadele edecek mühendislere ülkenin mutlaka ihtiyacı olacağını düşünerek,
2010 yılında Sam Houston State Üniversitesi ile ortak lisans programı için adli bilişim2010 yılında Sam Houston State Üniversitesi ile ortak lisans programı için adli bilişim
mühendisliği bölümünün açılmasını önerdim. İngilizcesi Digital Forensic karşılığı olarak Adlimühendisliği bölümünün açılmasını önerdim. İngilizcesi Digital Forensic karşılığı olarak Adli
Bilişim terimini uygun bulmuştum. Daha önceden Türkiye’de Adli Bilimler diye programlarBilişim terimini uygun bulmuştum. Daha önceden Türkiye’de Adli Bilimler diye programlar
yer alıyordu. Ancak bizim açtığımız bölüm Adli bilişimdir. Yani sanal ortamdaki siberyer alıyordu. Ancak bizim açtığımız bölüm Adli bilişimdir. Yani sanal ortamdaki siber
suçlarla mücadele ve güvenlik önlemlerini alabilecek uzmanlarının yetiştirildiği birsuçlarla mücadele ve güvenlik önlemlerini alabilecek uzmanlarının yetiştirildiği bir
bölümdür.bölümdür.
Son yıllardaki gelişmeler, Adli bilişim mühendisliği bölümünü kurmamızın ne kadar isabetliSon yıllardaki gelişmeler, Adli bilişim mühendisliği bölümünü kurmamızın ne kadar isabetli
bir karar olduğunu hep birlikte gördük.  bir karar olduğunu hep birlikte gördük.  
  
Ülkemizin yazılım sektörünün stratejik yapılanması nasıl olmalı? Ülkemizin yazılım sektörünün stratejik yapılanması nasıl olmalı? 
Başbakan Sayın Binali Yıldırım’ın 20 Ekim 2017 tarihinde, ISCTurkey “10. UluslararasıBaşbakan Sayın Binali Yıldırım’ın 20 Ekim 2017 tarihinde, ISCTurkey “10. Uluslararası
Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansında” yaptığı konuşmasında Türkiye’nin 5 yılBilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansında” yaptığı konuşmasında Türkiye’nin 5 yıl
içerisinde en az 30 bin yazılımcıya ihtiyacı olduğunu vurgulaması, ülkemizin bir gerçeğidir.içerisinde en az 30 bin yazılımcıya ihtiyacı olduğunu vurgulaması, ülkemizin bir gerçeğidir.
Bu bağlamda ele alındığında Fırat Üniversitesinde kurulan Yazılım Mühendislikleri (2 ayrıBu bağlamda ele alındığında Fırat Üniversitesinde kurulan Yazılım Mühendislikleri (2 ayrı
bölüm), Adli bilişim Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği bölümlerine önemli görevlerbölüm), Adli bilişim Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği bölümlerine önemli görevler
düştüğü görülmektedir. Tabi diğer üniversitelerimizde yer alan benzer bölümlerin de yazılımdüştüğü görülmektedir. Tabi diğer üniversitelerimizde yer alan benzer bölümlerin de yazılım
alanında uzman yetiştirmek açısından önemli sorumluluğu bulunmaktadır. Ben Fıratalanında uzman yetiştirmek açısından önemli sorumluluğu bulunmaktadır. Ben Fırat
Üniversitesi mensubu olmam hasebiyle olayı kendi penceremden değerlendiriyorum. FıratÜniversitesi mensubu olmam hasebiyle olayı kendi penceremden değerlendiriyorum. Fırat
Üniversitesi mühendislik alanında Türkiye’de 6. sırada yer almaktadır. Dünya üniversiteleriÜniversitesi mühendislik alanında Türkiye’de 6. sırada yer almaktadır. Dünya üniversiteleri
arasında da 400. sıradadır. Bu başarı tesadüfi değildir. Genç ve dinamik kadrolarımız buarasında da 400. sıradadır. Bu başarı tesadüfi değildir. Genç ve dinamik kadrolarımız bu
başarıya imza atmaktadırlar.başarıya imza atmaktadırlar.
  
Yazılım ve Siber Güvenlik Derneğini niçin kurudunuz? Amacınız nedir?Yazılım ve Siber Güvenlik Derneğini niçin kurudunuz? Amacınız nedir?
Siber dünyadaki hızlı gelişmeleri görünce ülkemizin birlik ve beraberliğini muhafaza etmekSiber dünyadaki hızlı gelişmeleri görünce ülkemizin birlik ve beraberliğini muhafaza etmek
ve siber saldırılara karşı ülkemizi sanal ortamlarda güvence altına almak zorundayız.ve siber saldırılara karşı ülkemizi sanal ortamlarda güvence altına almak zorundayız.
Sadece lisans ve lisansüstü eğitimlerle alana uzman yetiştirmenin yeterli olmayacağıSadece lisans ve lisansüstü eğitimlerle alana uzman yetiştirmenin yeterli olmayacağı
görüşündeyim. Toplumu da siber dünya karşısında bilinçlendirmek gerekir. Bu türgörüşündeyim. Toplumu da siber dünya karşısında bilinçlendirmek gerekir. Bu tür
aktivitelerin en güzel yürütülebileceği ortamlar sivil toplum örgütleri olabilir diye düşündüm.aktivitelerin en güzel yürütülebileceği ortamlar sivil toplum örgütleri olabilir diye düşündüm.
Kurduğumuz dernek milli yazılımlar geliştirmeyi hedefleyecektir. Üzülerek belirtmek gerekirKurduğumuz dernek milli yazılımlar geliştirmeyi hedefleyecektir. Üzülerek belirtmek gerekir
ki yazılım sektöründe hala büyük oranda dışa bağımlıyız. Bu engeli aşmak, bu alandaki yazılım sektöründe hala büyük oranda dışa bağımlıyız. Bu engeli aşmak, bu alanda
kurulan dernekler sayesinde de gerçekleşebilir. Siber alanda faaliyet gösteren milli firmakurulan dernekler sayesinde de gerçekleşebilir. Siber alanda faaliyet gösteren milli firma
sayımız da çok azdır. Bu nedenle topyekûn bir siber eylem planı içerisinde girmemizsayımız da çok azdır. Bu nedenle topyekûn bir siber eylem planı içerisinde girmemiz
gerekir. Bakanlıklar, Yükseköğretim Kurumu, sivil toplum örgütleri ve ilgili firmalar elini taşıngerekir. Bakanlıklar, Yükseköğretim Kurumu, sivil toplum örgütleri ve ilgili firmalar elini taşın
altına koymak mecburiyetindedir. 2017-2019 Siber Güvenlik Eylem Planında hangi kurumaltına koymak mecburiyetindedir. 2017-2019 Siber Güvenlik Eylem Planında hangi kurum
ve kuruluşların yazılım sektörünün gelişmesine katkı sağlayacağı belirlenmiştir.ve kuruluşların yazılım sektörünün gelişmesine katkı sağlayacağı belirlenmiştir.
Kurduğumuz bu derneğin üye sayısı hızla artmaktadır. Derneğimiz ile ilgili bir webKurduğumuz bu derneğin üye sayısı hızla artmaktadır. Derneğimiz ile ilgili bir web
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sayfasını sayfasını www.softcybersec.orgwww.softcybersec.orgadresinde devreye soktuk. Yedi kişi ile bu derneğiadresinde devreye soktuk. Yedi kişi ile bu derneği
kurduk. Üye sayımız hızla artıyor. Kısa sürede çok büyüyeceğimize inanıyorum.  kurduk. Üye sayımız hızla artıyor. Kısa sürede çok büyüyeceğimize inanıyorum.  
  
Derneğin ilk faaliyeti ne olacak?Derneğin ilk faaliyeti ne olacak?
2013 yılında uluslararası bir sempozyumun meşalesini Elazığ’da yakmıştım. Bu2013 yılında uluslararası bir sempozyumun meşalesini Elazığ’da yakmıştım. Bu
sempozyuma International Symposium on Digital Forensics and Security (ISDFS) adınısempozyuma International Symposium on Digital Forensics and Security (ISDFS) adını
vermiştim. Yaygınlaşmasını sağlamak için de kısa süre bir konsorsiyum oluşturmuştuk.vermiştim. Yaygınlaşmasını sağlamak için de kısa süre bir konsorsiyum oluşturmuştuk.
Konsorsiyum içerisinde Fırat Üniversitesi, Sam Houston State University (USA), GaziKonsorsiyum içerisinde Fırat Üniversitesi, Sam Houston State University (USA), Gazi
Üniversitesi, University of Arkansas at Little Rock (USA), Youngstown State UniversityÜniversitesi, University of Arkansas at Little Rock (USA), Youngstown State University
(USA), San Diego State University (USA), Hacettepe Üniversitesi, Petru Maior University(USA), San Diego State University (USA), Hacettepe Üniversitesi, Petru Maior University
(Romanya),  Polytechnic Institute of Cavado and Ave (Portekiz), Balıkesir Üniversitesi,(Romanya),  Polytechnic Institute of Cavado and Ave (Portekiz), Balıkesir Üniversitesi,
Başkent Üniversitesi, HAVELSAN ve Lübnan’da Arab Open University yer almaktadır. BuBaşkent Üniversitesi, HAVELSAN ve Lübnan’da Arab Open University yer almaktadır. Bu
sempozyumun amacı, siber dünyada işlenen adli bilişim alanındaki suçlarla mücadelesempozyumun amacı, siber dünyada işlenen adli bilişim alanındaki suçlarla mücadele
eden akademisyenler ve uzmanlar arasında işbirliği kurmak, karşılıklı olarak bilgi, belge veeden akademisyenler ve uzmanlar arasında işbirliği kurmak, karşılıklı olarak bilgi, belge ve
deneyimlerinin paylaşılmasını sağlamak ve ülkenin geleceğini siber saldırılara karşıdeneyimlerinin paylaşılmasını sağlamak ve ülkenin geleceğini siber saldırılara karşı
korumaktır. Adli Bilişim alanındaki bu çalışmaların iki temel alanda yapılması zorunluluğukorumaktır. Adli Bilişim alanındaki bu çalışmaların iki temel alanda yapılması zorunluluğu
vardır. Teknolojik ve hukuki boyutların bir arada götürülmesi zorunludur. Çünkü her ülkeninvardır. Teknolojik ve hukuki boyutların bir arada götürülmesi zorunludur. Çünkü her ülkenin
mevzuatı kendine özgüdür ve mevzuat bilinmeden sadece teknolojik alanda çalışmalarlamevzuatı kendine özgüdür ve mevzuat bilinmeden sadece teknolojik alanda çalışmalarla
siber saldırılara cevap vermek mümkün olamayacaktır. İlki Fırat Üniversitesi evsiber saldırılara cevap vermek mümkün olamayacaktır. İlki Fırat Üniversitesi ev
sahipliğinde 20-21 Mayıs 2013 tarihleri arasında yapılmıştır.  Sempozyumun ikincisi Samsahipliğinde 20-21 Mayıs 2013 tarihleri arasında yapılmıştır.  Sempozyumun ikincisi Sam
Houston State Üniversitesi tarafından 12-13 Mayıs 2014 tarihleri arasında Houston’daHouston State Üniversitesi tarafından 12-13 Mayıs 2014 tarihleri arasında Houston’da
gerçekleştirilmiştir. 11-12 Mayıs 2015 tarihleri arasında bu kez sempozyuma Gazigerçekleştirilmiştir. 11-12 Mayıs 2015 tarihleri arasında bu kez sempozyuma Gazi
Üniversitesi ev sahipliği yapmıştır. ISDFS; 25-27 Nisan 2016 tarihleri arasında University ofÜniversitesi ev sahipliği yapmıştır. ISDFS; 25-27 Nisan 2016 tarihleri arasında University of
Arkansas at Little Rock ve 26-28 Nisan 2017 tarihleri arasında da Romanya’da TirguArkansas at Little Rock ve 26-28 Nisan 2017 tarihleri arasında da Romanya’da Tirgu
Mureş kentinde Petru maior Üniversitesi ev sahipliğinde tamamlanmıştır. 2018 yılına aitMureş kentinde Petru maior Üniversitesi ev sahipliğinde tamamlanmıştır. 2018 yılına ait
ISDFS, 22-25 Mart 2018 tarihleri arasında Antalya’da Yazılım ve Siber Güvenlik Derneği veISDFS, 22-25 Mart 2018 tarihleri arasında Antalya’da Yazılım ve Siber Güvenlik Derneği ve
Konsorsiyum desteği ile gerçekleştirilecektir. Bu sempozyum 2016 yılından beri (UniversityKonsorsiyum desteği ile gerçekleştirilecektir. Bu sempozyum 2016 yılından beri (University
of Arkansas at Little Rock) IEEE tarafından desteklenen prestijli ve de Xplore indeksiof Arkansas at Little Rock) IEEE tarafından desteklenen prestijli ve de Xplore indeksi
tarafından taranan bir kimlik kazanmıştır. Bu sempozyumda Adli Bilişim mevzuatı ve Adlitarafından taranan bir kimlik kazanmıştır. Bu sempozyumda Adli Bilişim mevzuatı ve Adli
Bilişim teknoloji konuları tartışılmaktadır.  Bu prestijli sempozyumu, yeni kurduğumuzBilişim teknoloji konuları tartışılmaktadır.  Bu prestijli sempozyumu, yeni kurduğumuz
Yazılım ve Siber Güvenlik Derneği ile entegre etmede yarar gördük.    Yazılım ve Siber Güvenlik Derneği ile entegre etmede yarar gördük.    
  
Hangi ülkelerde bulundunuz ve bulunma nedenleriniz neydi?Hangi ülkelerde bulundunuz ve bulunma nedenleriniz neydi?
Akademisyenler kendilerini geliştirmek için dünya açılmalıdır. Akademisyenliğin en önemliAkademisyenler kendilerini geliştirmek için dünya açılmalıdır. Akademisyenliğin en önemli
yanı ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum ve seminerlere katılmaktır.yanı ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum ve seminerlere katılmaktır.
Meslektaşlarınızla tanışma fırsatı elde ediyorsunuz. Karşılıklı fikir alış verişinde bulunmak,Meslektaşlarınızla tanışma fırsatı elde ediyorsunuz. Karşılıklı fikir alış verişinde bulunmak,
mesleki açıdan gelişmenizi sağlıyor. Bu ziyaretler sayesinde ikili anlaşmaların yapılmasınınmesleki açıdan gelişmenizi sağlıyor. Bu ziyaretler sayesinde ikili anlaşmaların yapılmasının
yolu açılıyor. Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü ile geneyolu açılıyor. Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü ile gene
Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği ve Adli Bilişim MühendisliğiniFırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği ve Adli Bilişim Mühendisliğini
kapsayacak şekilde ikili ilişkileri çok iyi yürüttüğümüz kanısındayım. Zaten ISDFSkapsayacak şekilde ikili ilişkileri çok iyi yürüttüğümüz kanısındayım. Zaten ISDFS
konsorsiyumda fiilen yer alan üniversitelere bakılacak olursa, ilişkilerimizin ne kadar verimlikonsorsiyumda fiilen yer alan üniversitelere bakılacak olursa, ilişkilerimizin ne kadar verimli
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olduğu görülür. Bugün Yazılım Mühendisliği Anabilim Dalında yabancı uyruklu öğrencilerinolduğu görülür. Bugün Yazılım Mühendisliği Anabilim Dalında yabancı uyruklu öğrencilerin
sayılarının fazla olmasında da bu uluslararası ilişkilerin önemli bir rolü olduğunu belirtmeksayılarının fazla olmasında da bu uluslararası ilişkilerin önemli bir rolü olduğunu belirtmek
isterim.  isterim.  
Amerika, Kanada, Kolombiya, İngiltere, İsveç, İspanya, Portekiz, Almanya, Avusturya,Amerika, Kanada, Kolombiya, İngiltere, İsveç, İspanya, Portekiz, Almanya, Avusturya,
İsviçre, Danimarka, Hollanda, Romanya, Fas, Dubai, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan,İsviçre, Danimarka, Hollanda, Romanya, Fas, Dubai, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan,
Çin, Hong Kong, Tayland, Bangkok, Güney Kore, Dubai, Suriye ülkelerinde çeşitliÇin, Hong Kong, Tayland, Bangkok, Güney Kore, Dubai, Suriye ülkelerinde çeşitli
zamanlarda bilimsel etkinliklere katılmak amacıyla bulunmuştum.zamanlarda bilimsel etkinliklere katılmak amacıyla bulunmuştum.
  
Eklemek istediğiniz başka hususlar var mı?Eklemek istediğiniz başka hususlar var mı?
Öncelikle benimle bu söyleşiyi yaptığınız ve kamuoyuna duyurduğunuz için teşekkürÖncelikle benimle bu söyleşiyi yaptığınız ve kamuoyuna duyurduğunuz için teşekkür
ederim. Bu sayede Doğu’dan da ülkenin birlik ve beraberliğini, ülkenin bölünmezederim. Bu sayede Doğu’dan da ülkenin birlik ve beraberliğini, ülkenin bölünmez
bütünlüğünü siber alanda korumak durumunda olduğumuzu halkımıza iletme fırsatıbütünlüğünü siber alanda korumak durumunda olduğumuzu halkımıza iletme fırsatı
verdiniz. Fırat Üniversitesinde faaliyet gösteren Yazılım Mühendisliği ve Adli Bilişimverdiniz. Fırat Üniversitesinde faaliyet gösteren Yazılım Mühendisliği ve Adli Bilişim
Mühendisliği bölümleri ile ISDFS faaliyetleri, yapacaklarımızın teminatıdır diyebiliyorum.Mühendisliği bölümleri ile ISDFS faaliyetleri, yapacaklarımızın teminatıdır diyebiliyorum.
Yazılım ve Siber Güvenlik Derneğimiz kamuoyunun bizden beklediği faaliyetleri yerineYazılım ve Siber Güvenlik Derneğimiz kamuoyunun bizden beklediği faaliyetleri yerine
getirmek için çabalayacaktır. Amaç, ülkemizi siber saldırılara karşı korumak, ülkenin birlikgetirmek için çabalayacaktır. Amaç, ülkemizi siber saldırılara karşı korumak, ülkenin birlik
ve beraberliğini tesis etmek, ileride muhtemelen kurulacak olan siber ordularınve beraberliğini tesis etmek, ileride muhtemelen kurulacak olan siber orduların
yetiştirilmesine katkı sağlamaktır.  yetiştirilmesine katkı sağlamaktır.  
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