
 

Sayın Öğrenci seçme ve yerleştirme merkezi başkan yardımcım, Sayın 

rektörüm, Sayın protokol üyeleri, Saygıdeğer misafirler, sevgili Yapar 

ailesi, kıymetli basın mensupları, sevgili öğrenciler,   

Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Matematik bölümünce düzenlemiş 

olduğumuz Prof. Dr. Cemil YAPAR Anısına Ulusal Matematik ve İstatistik 

Sempozyumu açılış programına hoş geldiniz diyor, sizleri saygı, sevgi ve 

muhabbetle selamlıyorum. Böyle anlamlı ve önemli bir günde malum 

pandemi koşullarına rağmen aramıza katılarak bizleri destekleyip 

onurlandırdığınız için, her birinize düzenleme komitemiz, şahsım, fakültem 

ve sevgili yapar ailesi adına ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. 

Kıymetli misafirler, bildiğimiz gibi insanoğlu dünyaya gelir, büyür, 

kendisine takdir edilen ömrü bir şekilde yaşar ve ölür. Ancak bazılarının 

öldükten sonra da amel defterleri kapanmaz. Bunlardan birisi de yaşadığı 

süre içerisinde dünyaya ve insanlığa faydalı ve hayırlı eserler bırakanlardır. 

Biz hocaların da arkasında bırakacağı en önemli eserleri ise şüphesiz 

yapmış oldukları akademik ve bilimsel çalışmaların yanında yetiştirmiş 

oldukları öğrencileridir. Prof. Dr. Cemil YAPAR hocamız 45 yıllık 

akademik yaşamında pek çok bilimsel çalışmaya imza atmış ve yüzlerce 

öğrenci yetiştirmiştir. Ben de merhum hocamızın yetiştirdiği öğrencilerden 

birisi olarak şu an huzurlarınızda bulunmaktayım. Prof. Dr. Cemil YAPAR 

hocamla 1985 li yıllarda Karadeniz Teknik Üniversitesi Matematik 

Bölümünde birleşen yolculuğumuz, lisans, yüksek lisans ve doktoradan 

öğrencisi ve devamında ise aynı birimde çalışan bir meslektaşı olarak ta ki 

vefat ettiği 11 Ocak 2021 tarihine kadar kesintisiz olarak devam etmiştir.  

 



Bu yolculuk bundan sonra da fiziken olmazsa bile ruhen ve fikren ömrüm 

boyunca da devam edecektir. Bu uzun birliktelikten görmekteyiz ki 

hocamız iyi bir eğitimci, değerli bir akademisyen ve adil bir idareci olmanın 

yanında, milli ve manevi değerlerine bağlı, vatansever ve son derece 

mütevazi bir insan olarak bizlere hep önderlik  ve yol göstericilik yapmıştır.  

Prof. Dr. Cemil YAPAR hocamız uzun yıllar Karadeniz Teknik 

Üniversitesinde görev yaptıktan sonra 1999 yılında Fakültemizin 

kuruluşuyla birlikte kurucu dekanlık görevine atanmış ve bu görevi 

kesintisiz olarak on iki yıl sürdürmüştür. Ayrıca 2006 yılında Ordu 

Üniversitesinin kurulması sürecinde bir süre Rektör yardımcılığı görevinde 

de bulunan hocamız, fakültemiz ve üniversitemizin kurulması ve 

gelişmesinde önemli katkılar sağlamış, başlattığı çeşitli bağış ve destek 

kampanyalarıyla bugün ulaşmış olduğumuz kazanımların birçoğunda öncü 

rol oynamıştır.  Ben buradan bir kez daha merhum hocama Allahtan rahmet, 

tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Bu arada bir çoğumuzun 

yakinen tanıdığı, uzun yıllar birlikte çalışma imkânı bulduğumuz ve Prof. 

Dr. Cemil YAPAR hocamızdan kısa bir süre sonra 28 Haziran 2021 

tarihinde aramızdan ayrılan Karadeniz Teknik Üniversitesi Matematik 

Bölümünün kurucu hocalarından Prof. Dr. Ergün BAYAR hocamızı da 

rahmet ve şükranla anmak istiyorum. Ayrıca şu an içinde bulunduğumuz 

salonda adını yaşattığımız ve üniversitemiz Müzik ve sahne sanatları 

fakültesi öğrencisi iken, bundan iki yıl önce bir cani tarafından hunharca 

katledilen Ceren ÖZDEMİR kızımıza Allahtan rahmet, tüm sevenlerine ve 

üniversitemiz camiasına bir kez daha başsağlığı ve sabır diliyorum. 

Değerli katılımcılar, şimdi sizlere sempozyum programımız hakkında 

kısaca bilgi vermek istiyorum. Burada gerçekleştireceğimiz açılış 



programının sonrasında Fakültemize geçilerek fakültemiz toplantı salonuna 

merhumProf. Dr. Cemil YAPAR hocamızın adının verilmesi ile ilgili 

kurdele kesme töreni ve devamında siz değerli katılımcılardan talep 

edenlerin hocamız hakkındaki duygu ve düşüncelerini paylaşacakları kısa 

konuşmalarıyla sabah programımız tamamlanacaktır. Bu arada yeri 

gelmişken belirtmek isterim ki salonumuza merhum hocamızın adının 

verilmesi hususundaki katkı ve desteklerinden dolayı başta sayın 

rektörümüz olmak üzere Ordu üniversitemizin değerli senato üyelerine 

huzurlarınızda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Cuma namazı 

öncesinde üniversitemiz camiinde merhum hocamız ve tüm eğitimci 

geçmişlerimizin ruhuna ithafen kuranı kerim okunacaktır. Öğleden sonraki 

programımız ise çağrılı konuşmacı ve katılımcı sunumlarıyla devam edecek 

olup saat 15:30 civarında fakültemiz önünden hareket edecek araçlarla 

Merhum hocamızın Ordu merkez Hatipli mahallesindeki şehir 

mezarlığındaki kabri ziyaret edilerek tamamlanacaktır. Sempozyumumuz 

yarın sabah ve öğleden sonra gerçekleşecek olan sunumlarla 

tamamlanacaktır. 

Sözlerime son verirken merhum Prof. Dr. Cemil YAPAR hocamızı bir kez 

daha rahmet ve minnetle anıyorum. Bu program ve sempozyumun 

düzenlenmesinde emeği geçen ve katkı sağlayan tüm paydaşlarımıza ve 

aramıza katılarak bizleri onurlandıran siz değerli katılımcılara şahsım, 

fakültem ve sempozyum düzenleme komitemiz adına bir kez daha teşekkür 

ediyor, sizleri saygı sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. 

 


