Yitirdiklerimiz

Yitirdiğimiz meslektaşlarımızı saygıyla anıyoruz…
Prof. Dr. Özer Kenar…
Türkiye’nin önde gelen Sismoloji uzmanlarından Sayın meslektaşımız Prof. Dr. Özer Kenar’ı saygıyla anıyoruz.
Prof. Dr. Özer Kenar, 1993 yılından bu yana Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü’nde görev yapıyordu. Prof. Dr. Özer Kenar 67 yaşında ve iki çocuk babasıydı.
1971 yılında KTÜ Bilimleri Fakültesi’nde asistan olarak göreve başlayan
Özer Kenar, 1977 yılında İTÜ Maden Fakültesi, Sismoloji Ana Bilim
Dalı’nda doktora unvanını aldı. 1979 yılında ise Massachusetts Institute
of Technology’de “Anadolu Yarımadası’nda Yüzey Dalgalarının Dispersiyonu ve Ortamın Soğutma Özellikleri” konusunda çalışmalarda bulundu.
1983 yılında Anabilim Dalı doçent unvanını alan Prof. Dr. Kenar 1993
yılında KOÜ Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü’nde
profesör olarak atandı.
Başarılı çalışmaları ile bilim dünyasına büyük katkılar sunan Özer Ke365- Özer KENAR
nar 1998-2006 yılları arasında Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı
olarak ve 1997-2006 yılları arasında Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik 20.11.1943-14.05.2010
Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümde Bölüm Başkanı olarak idari görevlerde bulunmuştu. Özellikle Sismoloji, Sismotektonik, Yer Fiziği alanlarında çalışmalar yapıyordu.
Prof. Dr. Özer Kenar, Türkiye’de Jeofizik Biliminin ve Jeofizik Mühendisliğinin temellerini atan Prof. Dr.
Kazım Ergin’inde öğrencilerindendi.
Prof. Dr. Özer Kenar, Oda organlarında da bir dönem görev almıştı ve değerli katkıları ile örgütümüze
büyük katkılar sağlamıştı. Mesleğimiz üretken bir değerini, bilim dünyası değerli bir bilim adamını ve bizler samimi ve mütevazı insan sevgili Özer Kenar’ı yitirdik.
…Hastaydı bir gün yanına gittik görünce çok sevindi bize sarıldı ve kuvvetlendi öğle bir kuvvetlendi ki o gün hepimize yetecek kadardı. Öğle çok şakalar yaptı espriliydi herkesi güldürdü. Derslerine ve öğrencilerine çok düşkündü hiçbir dersi kaçırmazdı. Hatta ameliyatlarını bile tatil ve dönem aralarında yaptırırdı. Bir gün sordum hocam
nasıl yaptınız sıfırdan başlayarak bu kadar şeyi diye. Dedi ki; oğlum Baki Hocayla birlikte her sabah saat:05.00’te
kalkardık ve yeni bir dünya kuruduk burada nede olsa dünyayı erken kalkanlar yönetir. Çok Mükemmel bir insandı her vatandaş gibi sırada bekler insanlara olan saygısını hiçbir zaman kaybetmedi. Of ATATÜRK Of derdi. Ülkesine, geçmişine çok sahip çıkardı. Adalet onun baş felsefesiydi haksızlık olmasın diye sınav kağıtlarını bile tek tek
okurdu. O bir Jeofizikçiydi sanki yerin en içine girmiş analiz etmiş ve yerle ilgili bütün bilgileri bize aktarmıştı. Bir
gün hastanede istirahat ederken hocam nasılsın dedim. İyim oğlum dedi başarılarınızın devamını gördükçe daha
iyi hissedeceğim kendimi. Sana söz hocam sen rahat uyu diye daha çok çalışacağız. Ve derdi ki hocam başarıyı
sadece parayı ve zamanı iyi kullandıkça elde edersiniz…(Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü
Son Sınıf Öğrencisi Onur ATILGAN’ın Prof. Dr. Özer Kenar’ın cenaze töreninde yaptığı konuşmadan
alıntıdır.)

702-Hüseyin GÖKÇEK
25.02.1964-31.03.2010
Sayın meslektaşımıza Tanrı’dan rahmet, ailesine başsağlığı dileriz.
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