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“Türk milletinin yürümekte olduğu 

ilerleme ve uygarlık yolunda, 

elinde ve kafasında tuttuğu meşale 

pozitif bilimdir.”

– MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
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15 Aralık 1930, İstanbul Üniversitesi
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16 Kasım 1956 tarihinde İstanbul’da doğan Prof. Dr. 
Yunus Söylet, 1962-1967 yılları arasında ilköğretimini 
Aksaray’daki Mahmudiye İlkokulu’nda tamamlamış-
tır. Ortaöğrenimini, İstanbul Erkek Lisesi’nde 1974 yı-
lında tamamlayan Söylet, yükseköğrenimini yapmak 
için aynı yıl girdiği İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp 
Fakültesi’nden 1980 yılında mezun olmuştur. Öğren-
cilik döneminde özellikle 1977-1979 yılları arasında 
cerrahi stajlarını yapmak üzere birçok kez İsviçre’de 
Winterthur, Aarau, Frauenfeld kantonlarındaki kli-
niklerde eğitim görmüştür. 

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakülte-
si Genel Cerrahi Kliniği’nde göreve başlayan Söylet,  
1982 yılında asistan olarak İstanbul Üniversitesi Ço-
cuk Cerrahisi Kliniği’ne geçmiş ve 1986 yılında çocuk 
cerrahisi uzmanı unvanını almış ve 1987 yılına kadar 
çocuk cerrahisi kliniğinde araştırma görevlisi olarak 
görev yapmıştır. Yunus Söylet, aynı yıl üniversiteden 
görevli olarak Almanya Köln’de bulunan çocuk hasta-
nesinde çocuk cerrahisi kliniği asistanı olarak yaklaşık 
11 ay çalışmıştır. 1988 yılında Türkiye’deki görevine 
geri dönen Söylet, 1990 yılında çocuk cerrahisi doçen-
ti unvanını almış ve 1990-1991 yılları arasında Gülha-
ne Askeri Tıp Akademisi Çocuk Cerrahisi Kliniği’nde 
tabip asteğmen olarak görev yapmıştır. 1994 yılında 
Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı’nın kuruluşunda yer alan  
Söylet, 1996 yılında da aynı klinikte profesör unvanını 
almıştır. 

Önsöz
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Prof. Dr. Yunus Söylet’in; 35 uluslararası (SCI) ma-
kalesi, 45 ulusal makalesi, 150’den fazla uluslararası 
bilimsel toplantı katılımı, 200’den fazla ulusal bilimsel 
toplantı katılımı, 26 ulusal kitap bölümü, 4 kitap ter-
cüme çalışması, 3 uluslararası kitap bölümü, 3 patent 
başvurusu, 1 patent altın madalya ödülü bulunmakta 
olup; h-index değeri 18’dir. 2002 - 2005 yılları arasında 
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk 
Cerrahisi Kliniği Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı Başkanı 
olarak görev yapan Söylet, Türk Çocuk Ürolojisi Der-
neği başkanlığı, Hekim Hakları Derneği kurucu Baş-
kanlığı, İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyeliği, 
Sıcak Yuva Vakfı Kurucu Üyeliği ve Yönetim Kurulu 
Başkanlığı, Türkiye Hemofili Derneği Yönetim Ku-
rulu ve Denetleme Kurulu Üyeliği, Türkiye Çocuk 
Cerrahisi Derneği Yeterlilik Kurulu Üyeliği, Türkiye 
Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Akreditasyon Çalışma-
ları Yürütme Kurulu Üyeliği, İstanbul Tabip Odası 
Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık 
Bakanlığı Yüksek Sağlık Şurası Üyeliği, Yüksek Öğre-
tim Kurumu (YÖK) Üyeliği ve TÜBA (Türkiye Bilim-
ler Akademisi) Üyeliği görevlerini yapmıştır.  Ayrıca 
Prof. Dr. Yunus Söylet, 30 Nisan 2004’te Alman Ço-

cuk Cerrahisi Derneği Üyesi olmuştur. 5 Eylül 2009 
tarihinde Alman Çocuk Cerrahisi Derneği tarafından 
“Onur Üyeliği” ne layık görülen ilk Türk olan Prof. Dr. 
Yunus Söylet, 7 Aralık 2012 tarihinde Makedonya, 
Üsküp’te bulunan Ss. Cyril and Methodius University 
of Skopje tarafından fahri doktora ve 28 Mayıs 2014 
tarihinde Sofya’da bulunan Bulgar Bilimler Akademisi 
tarafından fahri doktoraya layık görülerek bu akade-
miden fahri doktora alan ilk Türk bilim insanı olmuş-
tur. Prof. Dr. Yunus Söylet, çok iyi derecede Almanca 
ve İngilizce bilmektedir. 

Prof. Dr. Yunus Söylet, 2007 yılında Bakanlar 
Kurulu tarafından Yükseköğretim Kurulu üyeliğine 
atanmış olup, İstanbul Üniversitesi’nde yapılan Rek-
tör adayı belirleme seçim takviminin belirlendiği ve 
seçimin resmileştiği tarih olan 24 Ekim 2008’de seçici 
kurulda bulunmasının etik olmayacağı düşüncesiyle 
YÖK üyeliğinden istifa etmiştir. 29 Aralık 2008 yılında 
İstanbul Üniversitesi’ne “Rektör “olarak atanan Prof. 
Dr. Yunus Söylet, 19 Ocak 2009 tarihinde İstanbul 
Üniversitesi Rektörlük binasında gerçekleşen törenle 
Rektörlük görevini, 34 yıl önce tanıştığı ve Tıp Fakül-
tesinde hocalığını yapan Prof. Dr. Mesut Parlak’tan 
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devralmıştır.  Bu törende Prof. Dr. Mesut Parlak, 
Prof. Dr. Yunus Söylet’e Rektörlük mührünü ve üni-
versitenin anahtarını teslim etmiştir. Prof. Dr. Yunus 
Söylet, 18 Temmuz 2009 yılında ikinci kez YÖK üye-
liğine atanmıştır. Prof. Dr. Yunus Söylet, ikinci dö-
nem Rektörlük için aday olacağı ve bu nedenle seçici 
kurulda bulunmasının etik olmayacağı düşüncesiyle 
YÖK üyeliğinden 14 Mayıs 2012 tarihinde ikinci kez 
istifa etmiştir. 20 Aralık 2012 tarihinde yapılan İs-
tanbul Üniversitesi Rektörlük seçiminde 1207 oy ile 
toplam oyların yaklaşık %50’sini alarak İstanbul Üni-
versitesi tarihinin en yüksek oy sayılarından birine 
ulaşan Prof. Dr. Yunus Söylet, 3 Ocak 2013 tarihinde 
2. kez İstanbul Üniversitesi’ne “Rektör” olarak atan-
mıştır. 10 Şubat 2015 tarihinde İstanbul Üniversitesi 
Rektörlük görevinden ayrılan Prof. Dr. Yunus Söylet, 
şu an İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’da Çocuk 
Üroloğu olarak görev yapmaktadır. 

Bu armağan kitabı; 2008-2015 yılları arasında ger-
çekleştirdiği İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü görevi 
ile hepimizin kalbinde, beyninde ve hayatlarımızda 
iz bırakan eşsiz liderimiz Prof. Dr. Yunus Söylet’in 
varlığının kalıcı olabilmesine yöneliktir. Bu kitap kap-

samında, akademisyenler olarak sadece bizlerin di-
linden değil; çocukluk, ilköğretim, ortaöğretim, üni-
versite, askerlik ve görev yaptığı çalışma arkadaşları 
ve yakın dostlarının dillerinden de üniversitemize al-
tın çağını yaşatan Prof. Dr. Yunus Söylet’i bilim insanı 
olarak, lider olarak, rektör olarak ve insani özellikleri 
ile tanıtmak istedik. Bu kapsamda 2014-2020 yılları 
arasında yaklaşık 80 kişi ile röportaj yaptık. Bu arma-
ğan kitabında temsili 80 kişiye yer verilmiş olsa da,  
Prof. Dr. Yunus Söylet milyonlarca insanın kalbine 
aynı zarafet, nahiflik, şefkat ve dostlukla dokunmuş-
tur. Bizler, Prof. Dr. Yunus Söylet’in liderliğini, kişili-
ğini, üniversitemize ve yükseköğretime emeklerini ve 
kattığı değerleri unutmadık, unutmayacağız. 

Bizlere; “İyi bir lider; insanların yüreğine do-
kunan, çalışanların başarılarından mutluluk 
duyan, vizyon oluşturan, bilgili, güvenilir, dürüst, 
kendinden emin, nazik, kontrollü, teşekkür eden, 
olumlu dil kullanan, yaratıcılığı ve insiyatifi des-
tekleyen, çalışanları heyecanlandıran önderdir!” 
cümlesini liderliği boyunca iliklerimize kadar hisset-
tiren ve eşsiz başarılarına şahit olduğumuz bir efsa-
nedir Yunus Söylet... 





Bilim İnsanı
Prof. Dr. 

Yunus Söylet

Prof. Dr. Yunus Söylet

Cerrahi satranç oyunu gibidir. 
5 hamle sonrasını düşünerek

ameliyat yapmalısınız.
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 ç Op. Dr. Ali SAYAN

H ekim olarak Yunus çok sabırlıdır. Hastaları ile ilişkisi ve onlarla ilgilenme şekli çok 
farklı idi. Onların derdini kendine dert edinirdi. Gülhane’de beş kişiydik, Gölcükten 
kanaması olan bir hasta getirildi. Orada kanamayı durdurmaya çalışmışlar ancak 

olmamış bu nedenle bize sevk etmişlerdi. Hafta sonu olduğu için diğer arkadaşlar yoktu, sa-
dece Yunus’la ben vardık. Kanama devam edince Yunus; ”birlikte yapacağız” dedi. Ameliyatta 
son derece yumuşak, fakat bir o kadar kendinden emindi ki. Tabii ben çok rahatladım Yunus’un 
bana verdiği bu özgüven sayesinde. Başarı ile bitirdik ameliyatı. Hekim olarak hastalarına olan 
yaklaşım ve ilgisinin dışında, tıbbi yayınlar ile de çok ilgilenir ve gelişmeleri takip eder Yunus.

 ç Prof. Dr. Alexander HOLSCHNEİDER

K endisini çok iyi ameliyatlar yapan mükemmel bir cerrahlığı olduğu için, Köln’e davet et-
miştim. Birlikte çalıştığı insanlardan ve ameliyata girdiği ekipten kendisinin çok iyi bir dok-
tor olmasının yanı sıra çok iyi bir öğretmen olduğunu da biliyorum. Çocuklarla müthiş bir 

şekilde empati kurabiliyor ve ailelerine çok nahif, çok hassas bir şekilde yaklaşıyordu.

 ç Prof. Dr. Abdurrahman ÖNEN

S anırım titizlik ve ciddiyet ön planda ameliyatlarında Yunus Hoca’nın. Bu durum 
birçoğumuzun çoğunlukla başaramadığı bir durum, çünkü ciddi ve titizliğin 
yanında gergin ortam yaratmadan zor ameliyatları yapabilmek büyük bir irade 

ister. Yunus Hoca bu kontrolü çalışma arkadaşlarını germeden başarabiliyor.
Ondan çok şey öğrendiğime eminim. Bazen aynı esnada yan yana ameliyat yaparken 

bile ameliyatın kritik noktalarında, “gel Abdurrahman’ım bak şu dikişi atmayı unutma” 
der. İdrar kanalı mesanedeki ilk dikişi ondan öğrenmiştim. Ve şiir gibi bir ameliyat yapar-
ken, şiir gibi anlatışı sizi otomatikman etkiliyor. Ben dolayısıyla çocuk ürolojisi ile ilgili 
temellerimi ve eğitimi ondan aldım diyebilirim.

Çocuk cerrahisi
      ince bir sanattır. 
Yunus Söylet bu anlamda bir
            sanatkârdır.

– Prof. Dr. Nur DANİŞMEND
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 ç Dr. Bülent YILMAZ

Y unus’la bir tam günümüzü ameliyatta geçirdik. Ekip olarak mükem-
mel çalışıyorlar. Genelde anestesiztlere huysuz deriz. Kaprisleri 
vardır. Nasıl bir orkestrada keman çalanlar biraz kaprisli olursa, bi-

zim anestezistler de öyledir. Anestezistle bile Yunus’un ilişkileri mükem-
meldi. Arkadaşça, istediğini yaptırabilme yeteneği harika. Zaman kaybı 
yok. Lüzumsuz hareketler yok. Yunus tam olarak profesyonel bir cerrahtır. 
Ve çok iyi bir el işçisidir. El emekçisidir öyle söyleyeyim. 

 ç Dr. Öğr. Üyesi Cem BONEVAL

A meliyatlarda her zaman ekibin lideri olduğunu hissettirir. Asla 
heyecanlanmaz ya da telaşa kapılmaz. Hedefe yönelik çalışır. 
Her zaman bir B planı vardır.

 ç Op. Dr. Cem KARA

C errahi anlamda herkes hemfikirdir kesinlikle, çünkü çok özel bir 
cerrahisi vardır. Cerrahinin iyi olması kazanılmış bir yetenek gibi gö-
rünse de Allah vergisidir. Zaten Yunus ağabeyin bu yeteneğini, onu 

ameliyat yaparken izlediğinizde fark edersiniz. Ben onunla yaklaşık 15 yıl 
birlikte çalışma şansı yakaladım. Öncesinde de asistanı idim. Yani bu durum-
da 20 yıldır birlikte ameliyat yapıyoruz. Daha da yıllarca yapacağız inşallah. 
Sistematik, doğru bildiği kurallar çerçevesinde işlem yapan, güven kimliği 
çok ön planda olan çok güçlü ve çok başarılı bir cerrahtır. 

Yunus ağabeyin ameliyat şeması bellidir. Bütün ameliyatlarını kafasında 
oluşturduğu şemaya göre yapar. Fakat bu şemayı hastanın başına geldiği za-
man planlar. Ameliyatlarda stresini çok belli etmez. Ancak eğer iş karışmaya 
başlarsa ve ameliyat sırasında zorunlu bir aşamaya gelinirse netleşir ve ame-
liyatı başarı ile bitirmeye odaklanır. Çok zorlayıcı bir ameliyat değilse olduk-
ça keyiflidir ve insanı strese sokan bir yapısı yoktur. Sadece cerrahlara karşı 
değil ameliyatta yer alan tüm ekibe karşı pozitiftir ve keyiflidir. 
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 ç Prof. Dr. Cenk BÜYÜKÜNAL

B en doçent, Yunus asistanken Gülhane Parkı Hayvanat Bahçesi’nde büyük 
bir kaza oldu. Bir çocuk, aslanın kafesine girmiş. Bu hasta bize getirildi. 
Getirildiğinde bir bacağı kopmuştu. Karın ön duvarını aslan yemişti adeta. 

Karaciğerinin yarısı yenmişti. Bağırsakları parçalanmıştı. Çocuğun yumurtalıkları dı-
şarıda duruyordu. Çok ağır bir yaralanmaydı. Bu yaralanmaya önce Yunus girdi. Plas-
tik cerrahlar çağırdılar. Bu çocuğun kopan organları dâhil bütün organları onarıldı ve 
sorunsuz olarak bu çocuk kurtarıldı. Bu bizim çocuk cerrahisinde kurtardığımız belki 
de en büyük vakaydı. Bunun mutluluğunu ve gururunu paylaşmıştık.

 ç Prof. Dr. Daver YEKER

Y unus ile 80’li yılların başında tanıştık. Çocuk cerrahisi o zamanlar genel cerrahiye 
bağlı çalışıyordu. Yunus, genel cerrahi asistanı idi. Bizlerin o zaman kendi asistanla-
rımızı kendimizin seçebilme özgürlüğümüz vardı. Bir sürü aday içinde en güçlü ve 

işini doğru yapan asistanlardan en öne çıkan sadece Yunus oldu. Onu genel cerrahiden 
aldık ve çocuk cerrahi asistanı yaptık.

Çok sayıda ameliyata birlikte girdik. Son derece iyi bir cerrahtır. Ameliyatlar esnasında 
sakindir ve panik yapmaz. Cerrahlar genellikle ameliyatta ters giden bir şey olursa sinir-
lenir ve çevreye yansıtabilirler. Bu durum Yunus’ta asla yoktu. Hep sakin, kendinden emin 
yapar işini. Fevkalade uyumlu çalışır. 

 ç Prof. Dr. Ebru YEŞİLDAĞ 

H ep ona Yunus ağabey diyorum. Çok çok çok iyi bir hekim, çok çok çok iyi bir 
cerrah. Onu ameliyat yaparken izlemek, onunla herhangi bir ameliyata girmek as-
lında cerrahi alanda ilerleyecek kişiler açısından çok büyük bir avantajdır. Çünkü 

genel anatomi bilgisi, cerrahi tekniklerdeki hâkimiyeti, başınıza gelebilecek komplikasyonlar-
da sükûnetini koruyor olması, size ayrıca güven veriyor. Ve size ameliyat yaptırıyor olması da 
sizin için çok büyük bir şans oluyor. Ben Yunus ağabeyin bana bir ameliyat sırasında şöyle bir 
hikâye anlattığını hatırlıyorum. Bunu kendisi de hatırlayacaktır. Onların asistanlık döneminde 
genel cerrahide travma sıklıkla dalak ameliyatına girmeleri gerekiyormuş. Dalak dokusunu 
zedelemeden ondan dikiş geçebilmek için, bana annesine çok sert çok katı muhallebiler yap-
tırdığını ve onun üzerinde dikiş çalıştığını anlatmıştı. Mesleğine o derece saygılı ve titiz ki 
asistanlık döneminde kendini geliştirmek için katı muhallebide dikiş atmayı deneyerek dikiş 
atma tekniğini geliştirmeye çalıştığını bizzat kendisinden dinleme şansını elde etmiştim.
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 ç Prof. Dr. Gonca TOPUZLU TEKANT

A meliyata önce bir besmeleyle başlar. Hepimizin yüzünde de 
bir gülümseme belirir. Çünkü, esasında Yunus ağabeyin ilahi 
bir desteğe ihtiyacı yok ameliyata başlarken. O zaten iyi bir 

cerrah olarak, o ameliyatı nasıl gerçekleştireceğine yönelik güveni he-
pimize verir. Ameliyat sırasında gayet titiz ve dikkatli, hiç dikkati dağıl-
madan ameliyatı baştan sona tamamlayan, her zaman size o ameliyatın 
biteceğini, iyi biteceğini hissettiren örnek bir cerrahtır. 

 ç Dr. Ernst SLANY

P rof. Söylet ile ilk tanıştığımızda ikimizde 30-40 arası yaşlarda idik. Köln’de çocuk 
cerrahisinde ben yeni uzmandım. Prof. Söylet ise, İstanbul’dan bizim kliniğe uz-
man olarak geldi. O uluslararası bir üne sahipti. Birlikte sayısız ameliyata girdik. 

İlk dikkatimi çeken özelliği, mesleğini çok dikkate almış olması idi. Her problem ile çok yo-
ğun olarak ilgilenirdi. Ve her problemin üzerinde çok düşünür ve bir kere konuşurdu. Nor-
malde cerrahlar çabuk karar verir ve çabuk reaksiyon gösterirler. Ama Yunus’ta benim en 
çok dikkatimi çeken özelliği, ameliyatlarda iyice düşünüp tartarak en son karar vermesi idi.

ç Prof. Dr. Haluk EMİR

H ekimlik bir sanattır, bir sanat icrasıdır. Tek başına bilmek yetmez, 
onu icra da etmek gerekir. Notaları çok iyi bilirsiniz ama kabili-
yetiniz yoksa güzel piyano çalamazsınız. Dolayısıyla bizim mes-

leğimizde bilgiyi sanatsal beceriyle birleştirerek ortaya ürün çıkarmak önem-
lidir. Benim gözümde Yunus Ağabey mesleki olarak bu iki özelliği kendisinde 
barındıran teoriyi sentezleyip uygulamaya da dökebilen nadir bir cerrahtır. 

Bizim işimiz usta-çırak işidir. Okuyarak her şey öğrenilmez, görmek çok 
önemlidir ve o tarzı benimsemek istersiniz. Ekol alırsınız. Bu anlamda Yunus 
Ağabey benim rol modelimdir. 

 ç Op. Dr. Hikmet ULUS

A meliyatlarda olumlu kesinlikle. Mesela biz cerrahlar bağırı-
rız çağırırız ama Yunus’ta öyle bir şey yoktur. Özgüveni tam 
ve sakin bir cerrah olup şiir gibi de cerrahisi vardır.
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Kendine güveni olmayan cerrah, ameliyathanede 
kendisini hemen belli eder. Huysuzluk nöbetleri, 

alet fırlatmalar, çeşitli saygısızlıklar rahmetli  
Fikri Alican Hoca’nın deyimiyle “psödo-
cerrahlar”ı hemen ele verir. Cerrahların 

ameliyatları hızlı yapmaları, araba yarışındaki 
gibi davranmaları gerekmez. İşini planlı yapan ve 

tecrübe sahibi cerrahlar, zaten her manipülasyonu 
birkaç kez tekrarlamadan, sükûnetle ve gereksiz 

vakit kayıplarına yol açacak kararsızlıkları 
yaşamadan, 3-5 hamle sonrasını planlayan satranç 

ustası gibi seri bir şekilde işlerini tamamlarlar.

Prof. Dr. Yunus Söylet
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 ç Prof. Dr. Nizamettin KILIÇ

Ç ok iyi bir cerrahtır öncelikle. Biz obje olarak çok küçük çocuklarla uğraştığımız 
için ve yeni doğan döneminden itibaren onların dokuları son derece narin 
olduğundan o derecede narin davranmak gerekir dokulara. Yunus ağabey 

bu dokulara çok saygılı davranır. Cerrahide dokulara saygı göstermek hastaya saygı 
göstermekle eşdeğerdir. Başarı biraz da bu noktada oluşur. Yunus ağabey dokuya 
saygının en iyi uygulayıcılarından biridir. 

Son derece disiplinlidir. Yunus ağabey, ekipteki insanlara en alt düzeydeki bir yar-
dımcı personelden en üst ve kendinden kıdemli hocalara kadar herkese karşı son de-
rece saygılıdır ve çok başarılı bir cerrahtır. Bize her yönüyle örnek olmuştur. Cerrahi 
sanatının uygulamasını bizlere çok iyi bir şekilde gösteren eğiticilerimizdendir. 

 ç Dr. Öğr. Üyesi Mehmet PAŞAOĞLU

İ nanılmaz derecede becerikli, 
ileri düzey ön görüye sahip ve 
başarısızlığına hiç rastlamadığım 

bir cerrahtır.

 ç Prof. Dr. Joseph HOLZKİ 

K endisini 20 yıl önce tanıdım. O zamanlar genç bir doktor olarak Köln’de çocuk hastanesinde ça-
lışıyordu. Onu çok sessiz ama çok dikkatli bir doktor olarak tanıdım. Ben anestezi doktoruyum 
yani onunla ameliyatlarda bulundum. Kendisi Prof. Holschneider ile ameliyat yapardı. Dikkat 

çeken özelliği, konuya duyduğu özen ve ilginin yanı sıra çok sessiz, saygılı ve kibar davranışlarıydı. Hiçbir 
zaman kendini ön plana çıkarmazdı, ama her zaman konu ile ilgili çok detaylı ve önemli sorular sorardı. 

Bir hastalığın başka bir hastalıkla olan ilişkisi, oluşum ve tedavisi için neler yapılabileceği konusunda 
çok hassastı ve bunu anlayabiliyordu. Bu benim çok dikkatimi çekmişti.

Biz anestezi doktorları, ameliyat yapan doktorun el becerisine sahip olup olmadığını çok çabuk fark 
ederiz. Almanların deyimi ile iki tane sol elinin olup olmadığını fark ederiz. Yunus Bey ameliyatlarında hep 
hedefi takip ederdi. Yani ameliyatlarında takılıp kaldığını ya da acaba şimdi ne yapmalıyız deyip duraksa-
dığını hiç hatırlamıyorum. Aksine kendisi hep bir alternatif çözüm bulurdu. Bu durum özellikle biz anestezi 
doktorları için çok güzel bir durumdur. 

 ç Prof. Dr. İhsan KARAMAN

S on derece titiz olduğunu ve ameliyat boyun-
ca bu ciddiyeti hep muhafaza ettiğini gör-
müşümdür Yunus Söylet’in. Biz cerrahlarda, 

bazen “ameliyattan düşmek” gibi bir kavram vardır. 
Odaklanmanız kaybolur, yorulursunuz, dikkatiniz da-
ğılır. Ben uzun ameliyatlarda da bulundum kendisiy-
le, fakat bu tip uzun ameliyatlarda bile hiç düştüğünü 
görmedim. Tatlı bir disiplinle ameliyatı yönettiğini ve 
hep başarıyla sonuçlandırdığını görmüşümdür. 
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Olgun bilim insanı gerçeği arar,  
en büyük ödül olarak, itibarı görür.

Bu arada eski günlerden iki onur verici anıyı paylaşmak istedim. Balkanlar’da 6 yıl çok yakın ilişki 
sürdürdük. İstanbul Üniversitesi olarak her yıl bir başka Balkan ülkesinde bir Tıp, bir de Sosyal 
Bilimler kongresi düzenledik, yüzlerce uzman doktorun ileri eğitimlerini yaptık, Balkanlardaki 

Türk ezgilerini topladık, ortak AB projeleri başlattık, burs vererek başarılı Türk öğrencileri 
yüksek lisansa aldık, Türk arşivlerini inceledik, Balkan Üniversiteler birliğinin kuruluşunda rol 

aldık, mükemmel akademik dostlar edindik... Fotoğraftaki iki fahri doktoranın birisi 60 bin 
öğrencili Üsküp Üniversitesinden (solda), diğeri ise Bulgar Bilimler Akademi’sinden (sağda).

Prof. Dr. Yunus Söylet
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 ç Prof. Dr. Nur DANİŞMEND

B enim çok eskiden beri sevdiğim ve tanıdığım düzgün, dürüst bir in-
san, kıskanılacak kadar da iyi bir cerrahtır. Çocuk cerrahisi ince bir 
sanattır. Yunus bu anlamda ayrıca da bir sanatkârdır. Rektör olaca-

ğını duyduğum zaman çok üzülmüştüm, rektör olup ta cerrahlığını bırakırsa 
diye. Çünkü cerrahi özellikleri benzersizdir.

 ç Prof. Dr. Nüvit SARIMURAT

H er cerrahtan neyin nasıl yapılacağı öğrenilemez. 
Yunus, cerrah olarak izlenildiği zaman neyin nasıl 
yapılacağını öğrendiğiniz kişidir. Onun için Yunus’la 

çalışmak çok zevkliydi. Yunus çok kıymetli bir cerrahtır.

 ç Op. Dr. Ömer VURAL

Y unus, ameliyatlarda sakin ve çok iyiydi. Gereksiz bir 
heyecan yaratmaz. Çok ciddi ve titizdir. Onunla ameli-
yata girmek zevkti benim için çünkü bir yanlış yapar-

sam “benim ağabeyim böyle yapar” der. Hem insan olarak, 
hem bilimsel olarak, hem de cerrah olarak bir sanatçıdır. 

 ç Prof. Dr. Salih ÇETİNKURŞUN

Y unus; tuttuğunu koparan biridir. Bir ameliyatta duruma en ince noktasına kadar 
hâkim olup, sonuna kadar giden bir yapısı vardır. Birlikte çok sayıda ameliyata girdik. 
Ben Ege’den yetiştim ve farklı bir ekoldüm. İstanbul ve Hacettepe’den gelen hocalar-

dan daha farklı idim. Biz Yunus ile tanıştık ve ertesi gün birlikte ameliyata girdik. 
Örneğin ben Ali hoca ile çok rahat ederdim ameliyatta; çünkü bir sonraki adımda ne 

yapacağımı çok iyi bilirdi. Aynı şeyi Yunus’ta görünce çok şaşırmıştım. Daha ilk ameliyatta 
benim sonraki adımlarımı ve hareketlerimi biliyordu. Bu gerçekten beni çok şaşırtmıştı. İler-
leyen zamanlarda Yunus ile Gülhane’de devrim yaratacak derecede zor ameliyatlara girdik.
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Bir cerrahın gece sessizliğinde ameliyathanede 
hissettiklerini, ortamda bulunmayanlara 

anlatamazsınız. Bir derviş teslimiyetinde ibadet gibi...

Prof. Dr. Yunus Söylet
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 ç Dr. Uta ZEEH

K öln’de 2004 yılında kendisi ile bir ay boyunca gece-gündüz çalıştım. Bu 
bir aylık çalışmamızı Prof. Holschneider’e borçluyuz. Çünkü Yunus Söylet’i 
o daha genç olduğu dönemde, yıllar öncesinde Köln’de yaklaşık bir yıl 

çalıştıkları dönemde yakından tanımıştı. Ondan sonraki dönemlerde Yunus Söylet’in 
gösterdiği gelişmeleri yakından takip eden bir kişi olarak emekliye ayrılmadan önce 
kliniğimizdeki bir takım sorunlu çocuk ürolojisi hastalarının ameliyatları ve sorunları-
nın çözülerek Prof. Holchineder’ın gözü arkada kalmaması için davet edilmişti Yunus 
Söylet. Klinikteki hepimiz, Prof. Holschneider’ın emekliliği sonrasında Prof. Söylet’in 
şef olarak gelmesini çok ama çok arzu etmiştik.

 ç Prof. Dr. Yeşim ERBİL

Y unus ağabey ameliyatlarda sakindir. Ekibe çok iyi davra-
nır. Bu cerrahi için çok önemlidir, çünkü birçok cerrah ye-
şil canavara dönüşebilir ameliyathanede. Çok güler yüzlü 

olarak tanıdığınız biri en küçük bir streste, o stresini ekipten 
çıkarabilir. Alet fırlatanlar vardır, küfür edenler vardır veya kar-
şıdaki kişiyi strese sokabilirler. Yunus ağabey çok sakindi, hep 
çok sakindi. Şimdi rektör oldu, yıllar geçti, yine Yunus ağabeyin 
yanına gittiğim zaman aynı şekilde karşılıyor beni. Öğrenciyken 
nasıl davranıyorsa bana şimdi de aynı. Hakikaten çok gönül ada-
mı, çok özel bir insan.

 ç Dr. Yusuf ELGÖRMÜŞ

Y unus Hocam ile epey eskidir hukukumuz. Ben 1992’de 
Çapa Tıp Fakültesini bitirdikten sonra Cerrahpaşa Çocuk 
Hastalıklarını kazandım. Orada da Cerrahpaşa Çocuk Has-

talıkları nefroloji bölümüne başladım. Hocam da tabi çocuk cerra-
hisindeydi. Biz nefrolojiden çocuk cerrahisi için konsültasyonlar 
istiyorduk. Şu anda emekli olan bir hocamız ”Yunus’a danışın bu 
vakayı’dedi ve çok komplike bir vakaydı. İlminde çok iyi bir adam 
olduğunu o zaman anlamıştım. Hocamızı tanımıyorduk tabi. Son-
ra merak ettim ve Yunus Hoca ile tanışma yollarını aradım. Tanış-
tıktan sonrada gördüm ki insani özellikleri çok öne çıkmış, yumu-
şak mizaçlı, o sahip olduğu üst düzey ilmin kibrini taşımayan biri. 
Bu beni cezbetmişti ve benim için idol olmuştu o gün.
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Değerlerimizi ne kadar vakur ve yakıştığı gibi 
ifade edersek, o kadar anlam kazanırlar.

Buna mesleki değerlerimiz de dahil.

Prof. Dr. Yunus Söylet
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 ç Prof. Dr. Wolfgang BİEWALD

A lmanya’da ilk çocuk üroloji merkezini 1999 yılında ben kurdum. Bildiğiniz gibi ilk kez 
kurdum demekle, daha önce var olan bir kliniği değil, hiç var olmayan bir kliniği açtığımı 
söylemek istiyorum. Almanya’da ilktim. Batı Berlin’de ilk Çocuk Üroloji Merkezi’ni ben 

açtım. O zamana kadar çocuklara her yerde bilinen veya bilinmeyen metotlarla ameliyatlar yapıl-
maktaydı. 

Açılan bu üroloji merkezi ile büyük ilgi topladık. Güney Afrika’dan Arabistan’a ka-
dar birçok hasta geldi. Tüm bu çalışmalar için bir ekibe ihtiyacım vardı ve çevredeki 
herkesi de organize etmek gerekiyordu. 

Yunus Bey’i kliniğime davet ettim ve geldiğinde merkezin çok güzel olduğunu 
söyledi. Ardından bir hafta burada kaldı. Çocukları ameliyat ettik ve yakın arkadaş 
olduk. Düşünün ki birisiyle günde ortalama 6-8 saat ameliyat masasında vakit ge-
çiriyorsunuz. Elbette çok yakınlaşırsınız. Çünkü bir ameliyat sırasında sürekli neler 
yapacağınızı konuşur ve kararlaştırırsınız; yani sürekli bir diyalog içinde olursunuz. 
Elbette hemşireler, anestezi uzmanları ve ailelerle de diyalog içindesiniz. Ailelerle 
ameliyat öncesi ve sonrasında sakinleştirici ve umut verici konuşmalar yaparsınız. 

Benim gibi Yunus Bey de bu konuşmaları yaptı. Emin değilim ama 2004, 2005, 2006 yıllarında 
buradaydı. Yılda 2-3 kez Berlin’e geldi. Tüm zorlu ameliyatları, onun burada bulunma tarihine denk 
getirdim ki; ameliyatları birlikte yapabilelim. Bu dönem içinde Yunus Bey’in çok geniş ve derin bil-
gisi yanında, çok yetenekli ve sosyal yönünün çok kuvvetli olduğunu fark ettim. Ordinaryüs olma 
özellikleri olarak sadece üstün tıbbi bilgi değil, aynı zamanda güçlü sosyal ilişkiler ve organizasyon 
alanında da çok yetenekli olmak gerekir. Bu üç özellikten ikisine sahip birini genel olarak bulabilir-
siniz. Bunu 20 yılını ordinaryüslerle geçirmiş biri olarak rahatlıkla söyleyebilirim. Yunus Bey’de bu 
üç özelliğin tümünün mevcut olduğunu düşünüyorum. Ameliyatlara karar vermemizden itibaren çok 
verimli çalışıyordu ve çok yaratıcıydı. 42 yıl boyunca ameliyat yaparsanız, yanınızdaki kişinin ne ka-
dar yetenekli olduğunu en geç bir hafta içinde anlarsınız. Maalesef çok konuşan kişiler ameliyatlar-
da el becerilerini konuştukları gibi gösteremiyorlar. Ama Yunus Bey ne dediyse, dediğini el beceri-
leriyle de gösterebiliyordu. En önemlisi bu becerisi ticari kazanç sağlamak için değil, bütün kalbiyle 
insan sağlığına önem veren bir tıp insanı olduğu içindi. Bu yüzden onunla çalışmak büyük bir zevkti.

 ç Prof. Dr. Güner KAYA

Ç ok becerikli bir cerrahtır. Ekipte herkesin hakkını verir, 
saygı gösterir. Doğruya önem verir, bulmaya çabalar. 
Yönetici olarak ise bilimsel ne varsa ona ulaşmaya 

çalışır. Gönlümde çok anı var, ayırt edemem, hasta başında 
çok müşkülleri birlikte halledip çocuklara sağlık verdik.
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İyiliği yaymak için 
dile ihtiyaç olmaz, 
gönüller yeterlidir.
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 ç Prof. Dr. Alexander HOLSCHNEİDER

S öylet Bey’in birçok önemli özellikleri var. Onu hep, en iyi anılarla hatırlarım şahsen. 
Tam da bu nedenle Alman Pediatrik Cerrahi Derneği adaylığından önce de özel üyelik 
için kendisini önermiştim. Kendisi her zaman yenilikleri tartışmaya açık ve eski bilgi-

leri her yöne geliştirmek için derin çaba içinde olan biriydi. Bunları burada defalarca gösterdi. 
Mesela diğer hastanemize endoskopi öğrenmeye gitmişti. Daha buna dair pek çok örnek var. 

Söylet Bey’le çalışmak benim için çok büyük bir zevkti. Hatta emekliliğim sonrasında yeri-
mi ona devretmek isterdim.

Yerime geçecek halefim 
     olarak onu gerçekten 
   çok istemiştim!

 ç Prof. Dr. Benno M. URE 

Y unus Hoca’nın çok avantajlı bir durumu var malumunuz; çok iyi derecede Almanca 
biliyor. Almanya ve Alman kültürüne de büyük bir ilgi duyuyor. Aynı şekilde çocuk 
cerrahisine de büyük ilgi duyuyor. Çocuk cerrahisinde onur üyesi olmaya hak kazandı.

–Prof. Dr. Wolfgang BİEWALD

 ç Dr. Bülent YILMAZ

Y unus, Türkiye’nin, Avrupa’nın hatta dünyanın sayılı çocuk ürologlarından birisi olmasına 
rağmen vazife aşkıyla rektörlüğü üzerine aldı ve en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştı. 
Üniversitesine, İstanbul’a hatta Türkiye’ye bir şeyler katabilmek için bu görevi üzerine 

aldı. Layıkıyla da yerine getirdi. Ben onu tebrik ediyorum. Bunu yapabilecek yürekte ve cesa-
rette çok az doktor arkadaşım vardır.

 ç Prof. Dr. Nur DANİŞMEND

Y unus, ustadan çırağa giden bilgileri verebilmek için öğretmen gibi anlatarak yapar ameliyatları. 
Hakikaten önemli bir yer bırakmıştır çocuk cerrahisinde. Bir dönem Köln’de çocuk cerrahisi klinik 
şefliğine aday gösterilmişti. Almanlar tarafından da tercih edilmişti güvenilirliği ve cerrahisi.
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 ç Prof. Dr. Wolfgang BİEWALD

V e bu konuşmanın benim için zirvesi di-
yebileceğim diğer bir konuya geçmek 
gerekirse, işimden ayrılmayı düşün-

düm yani planlıyordum. Yerimi alabilecek kişi ola-

rak Yunus Bey’i düşündüm. 

Dünyaya gelen çocukların sağlıklı ve iyi bir ge-

lecekleri olması için güvenilir bir doktorun ellerine 

teslim edilmesinin gerektiğine inanıyorum. Yunus 

Bey’de bu özelliklerinin hepsinin varlığını gördüm. 

Onu benden sonra bu merkezde başhekim olarak 

görmeyi çok isterdim. 

İyi bir doktor, sadece masa başında ameliyatlar 

yapabilen kişi değil, aynı zamanda hastanın aile-

siyle de başarılı bir diyalog kurabilen kişidir. Yunus 

Bey’de bu özellikleri gördüm ve bu pozisyonu al-

mamasına gerçekten üzüldüm.

Yunus Bey çok tanınan bir doktordu. Çok se-

yahat ettiğinden, birçok ülkede çok sayıda kişiyi 

tanıyordu. Ben bu kadar çok kişiyi, çok uzun yıllar 
sonunda tanıdım. Bu yüzden o pozisyon için ideal 
olurdu. Onun burada olması hem Almanya’da yaşa-
yan Türkler için çok iyi olacaktı, hem de başka ülke-
lerde yaşayan ve tanıdığı insanların bize gelmesini 
sağlayacaktı. Yunus Bey, genç olduğu kadar dina-
mik ve dinç olduğundan, gündüz çalıştıktan sonra 
gece de oturup kongreler hazırlayabilmeye yetecek 
yeteneği vardı. Çünkü bu tip işleri yapabilmek için 
hem genç, hem de hırslı olmak gerekiyor. Bunlardan 
dolayı Yunus Bey bu pozisyon için ideal bir insandı 
ve bu kliniği çok tanınmış uluslararası bir klinik ya-
pardı. Şu an Almanya’da çok tanınmış bir hastaneyiz 
ve benim yerimi alacak doktor hanım burada, yani 
benim hastanemde yetişip gelişti. İyi bir doktor ama 
bazı eksikleri var. Biliyorsunuz ki, iki gözü gören biri-
si yoksa çevrenizdeki tek gözü gören birisiyle yetin-
mek zorundasınız. Çünkü tek gözü gören kişi, yine 
de iki gözü de görmeyen kişiden iyidir. 

Çocuk ürolojisi alanı çok küçük bir alan. 
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 Prof. Dr. Wolfgang BİEWALD

Türkiye’de nasıl olduğunu bilmiyorum ama 
Almanya’da “çocuk ürolojisi” isim olarak tescilli bir 
isim olmadığı için her isteyen bu ismi kullanabilse 
de maalesef bu konuda uzman değil. Yetişkinlere 
hizmet veren birçok üroloji doktoru çocukları da 
ameliyat ediyor ki bu olmamalı. Çocuklar büyüklerin 
minyatürü değildir. Aradaki fark çok büyüktür. 

Diyeceğim şu ki; çok istediğim halde maalesef 
Yunus Bey, benden sonra yerimi alacak kişi ol-
madı. Sonrasında birkaç kez telefonda konuştuk. 
31.12.2008 tarihinde çalışma hayatıma son vere-
ceğimi ve büromun anahtarını da kendisine teslim 
edip gideceğimi söyledim. Kabul etmedi. 

Biz Yunus’la baba-oğul gibi konuşurduk. Ama 

maalesef bazen babaların arzu ettiği her şey ger-
çekleşmiyor. Eğer bir şefin yerini bırakmak istediği 
kişi aynı frekanstaysa bir kuantum sıçraması oluyor. 
Ancak aynı yaklaşımlara sahip bir halefi bulmak 
uzun deneyimlerle karar verilecek bir süreç. Bu za-
mana kadar olan bilgilerin biriktirilmesi değil art-
tırılması gerekiyor. Gelişme bu şekilde olur. Bunu 
Söylet Bey ile yapabilirdik.

Yerime geçecek halefim olarak onu gerçekten 
çok istemiştim. Herhangi bir şüphesi varsa da ikna 
etmek için çok uğraştım. Yönetimle de konuştu. Bi-
rini halefiniz olarak seçmek her zaman mümkün ol-
mayabilir. Başarıya ulaşmasa da bu karşılıklı büyük 
bir referanstır. Maalesef olamadı.

Başkalarının 
düşünce ve yaşam 

biçimlerine hükmetme 
yetkisini sevdikçe, 
kaybedenlerden 
olacağız. Bizden 

öncekiler bu yüzden 
kaybettiler!



bİlİm İnsanları, arkadaşları, öğrencİlerİ ve sevdİklerİnİn gözüyle prof. dr. yunus söylet

29

Ameliyat yaparken dokulara sadece saygılı davranmak 
yetmez, onları sevdiğinizi her dokunuşunuzda hissettirmeniz 

gerekir. Bunu yapan cerrahların parmak uçlarında apayrı 
hisler gelişir, ilerlerken dokuların adeta histolojisini hisseder, 
cerrahi aletlere bambaşka hükmederler. Ameliyat, bilgi ve 

becerinin ötesinde yüreğin de hikmeti ile katıldığı bir ibadet 
gibi ilerlerse hastalar şifa bulur, hekimlerin başları göğe değer.

Prof. Dr. Yunus Söylet
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 ç Prof. Dr. Benno M. URE

Y unus Söylet ile neredeyse 30 yıl önce Köln’de tanıştım. 
O zamanlar biz öğrenci konumundaydık, kendisi de çok 
ilgili bir öğrenciydi. Her türlü bilgiye ulaşmak isterdi 

ve yeniliklere açıktı. Bilhassa şefimizin bize öğrettiği şeyleri 
merakla dinlerdi. Ki o büyük klinikte ikimiz de çok şey gördük 
ve öğrendik. Edindiği tüm bilgileri Türkiye’ye götürüp oranın 
şartlarına göre yeniden tasarlamak isterdi. Yani bir şeyleri 
beraberinde götürebilmeyi isteme gibi bir özelliği vardı. Ülkesi 
için, Türkiye’de çalışacağı klinik için, oradaki çocuklar için bir 
şeyler götürüp, orada daha iyisini yapabilmek istemiştir. Tabi 
sadece bir şeyleri alıp, kendi ülkesine uyarlama isteği de değil, 
aynı zamanda yeniliklere açıktı ve bu yenilikleri geliştirmeye 
de. Bu özelliğini çok takdir etmişimdir. Çünkü ben kendisiyle 
ara ara görüştüğümde, her defasında bunu nasıl gerçekleştir-
diğini gördüm.

Ben laparoskopik 
   cerrahiye başlayacağım 
 dediği zaman Türkiye’de 
laparoskopik cerrahi yoktu. 
     Bunu nasıl başaracak diye çok 
  düşünmüştüm ama yurt dışına 
gitti ve o yöntemleri ilk o 
       getirdi ülkemize.

–Prof. Dr. Salih ÇETİNKURŞUN
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Eski arkadaşlarıma: Menfaati 
tanımayan yaşların arkadaşlarıyız. 

Elli yıl önce dikilen bu ağaçları 
isteseler de yetiştiremezler artık.

Prof. Dr. Yunus Söylet
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 ç Dr. Bülent YILMAZ

B iz çocuk cerrahları olarak, çocuğun bütünlüğünü kavrayacak şekildeki cerrahiyi söyle-
riz. Yunus, çocuğun tamamını ve bütünlüğünü kapsayacak çocuk cerrahisini öğrenmiş-
tir. Hem Türkiye Cerrahpaşa’da, hem de Köln’de Almanya’nın en büyük çocuk cerrahisi 

kliniklerinden birisinde çok değerli hocalarla beraber çok geniş spektrumlu bir çocuk cerrahisi 
öğrenmiştir. Çocuk beyin ameliyatlarından, çocuk göğüs ameliyatlarından batın, kemik, üroloji, 
çocuk plastik,.. Her şeyi öğrenmiştir. Ve her şey yapabilir. Türkiye’de ilk olarak Cerrahpaşa bün-
yesinde çocuk cerrahisinden çocuk ürolojisi bölümünü ayırıp, onun da kürsü başkanlığını yaptı. 
Çocuk ürolojisinin teknik ve bilimsel olarak Avrupa standartlarında gelişmesini ilk sağlayanlar-
dan birisidir.

İstanbul’da aldığı basit asistan maaşıyla ki Türkiye’deki asistan maaşlarını hepimiz biliriz veya 
çoğu doktor bilir, o maaşlarla bile Yunus Köln’de bir sene kalmıştır. Hatta hiç unutmam Berlin’e 
geldi büyük bir hoca vardı rahmetli oldu. Avrupa’daki ilk lazer tekniğini kullanan hocalardan 
birisidir. Yunu,s onun yanına gidip lazer tekniğini öğrenmiştir. Çok sınırlı maddi imkânlarıyla be-
raber kendi becerisini Allah’ın verdiği kabiliyeti geliştirmek için elinden geleni yapmıştır ve çok 
başarılıdır. “Cerrahi başarı %99 doktorun %100 Allah’ın işidir” diye bilinir ve Yunus bu beklentiye 
iyi cevap veren mükemmel bir cerrahtır.

 ç Prof. Dr. Cenk BÜYÜKÜNAL

H ekim olarak Yunus’un dikkatimi çeken özellikleri; bildiği konuyu çok iyi bil-
mesi, devamlı olarak yenilikleri izlemesi, özellikle çocuk cerrahisi alanında 
birtakım yenilikleri getirmesi ve ülkemizde laparoskopiye ilk başlayan kişi ol-

masını söyleyebilirim. Yunus temiz ve mükemmel cerrahisi olan bir cerrahtır. Diğer birçok 
cerrah gibi ameliyatta lüzumsuz sinirlilik göstermez, etrafındakilere çatmaz, işine titizlenir.

 ç Prof. Dr. Haluk EMİR 

B enim tez hocamdı. Tez, bir asistan için bu tür işlerle yeni tanışmadır, zordur. Bizim za-
manımızda bilgisayar da yoktu. Bilgisayar yeni yeni ortaya çıkıyordu. DOS vardı. Bası-
yorsun, silemiyorsun, geri geri gidiyorsun, olmuyor. O tez çalışması için bu kliniğe yeni 

bir sistem kuruldu. Ben hasta grubunda çalıştığım için Yunus ağabey o dönemde Almanya’ya gitti, 
2-3 hafta sistemi Almanya’da öğrenip, yöntemi gelip burada bizlere öğretti. Biz de tez yaptık, kli-
niğine yerleştirdik. Şimdi belki Türkiye’nin en deneyimli çocuk ürodinami laboratuvarına sahibiz.
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 ç Prof. Dr. Nizamettin KILIÇ

Y unus Hoca’nın ilklerle ilgili bazı özellikleri var. Türkiye’de çocuklara uygulanan lapa-
roskopik işlemleri ve çocuklara uygulanan mesane fonksiyon bozukluklarında çok 
önemli bir tanı aracı vardır. Ürodinamik inceleme dediğimiz bu yöntemi yurtdışında 

öğrenerek Türkiye’de ilk kez uygulamamıza öncülük eden kişidir Yunus Hocamızdır.

 ç Prof. Dr. Salih ÇETİNKURŞUN

B en laparoskopik cerrahiye başlayacağım dediği zaman Türkiye’de lapa-
roskopik cerrahi yoktu. Bunu nasıl başaracak diye çok düşünmüştüm ama 
yurt dışına gitti ve o yöntemleri ilk o getirdi ülkemize. Yine benzer şekilde 

Almanya’dan birçok yöntemi Türkiye’ye getirip ilk yapan kişi oldu.

Prof. Dr. Yunus Söylet 
Alman Çocuk Cerrahisi 
Derneği şeref üyeliği 
beratını alırken.



34

 ç Prof. Dr. Alexander HOLSCHNEİDER

İ yi bir çocuk cerrahıdır. Ameliyat sonrası hastane-
yi terk edip eve gitmez. Hatta eve giderken tüm 
hastalarını da kafasında götürür. Sadece özel 

hastanelerde değil, üniversite hastanelerinde de birçok 
ameliyata katılmış, kesinlikle çok iyi bir çocuk üroloğu. 
Aynı meslek dalından olduğumuz için karar verebilecek 
durumda olduğumdan söyleyebilirim ki, çok iyi seminer-
ler vermiş, çok iyi bir bilim adamı ve iyi bir doktor. Her 
konuyla ilgilenebilme yeteneğine sahip. Ben şahsen ken-
disine mükemmel bir karne yazabilirim.

 ç Prof. Dr. Abdurrahman ÖNEN

Ü lkemizde hasta-hekim ilişkisi açısından örnek alınabilir birkaç değerli ho-
camızdandır Yunus Hocam. Hastayla iletişimi çok iyidir. Belirli bir sıcaklık 
ve samimiyet ile ama lakayt olmayan bir şekilde dinler hastayı ve aile-

sini. Eksik gördüğü aşamada ikinci üçüncü kez sabırla tekrar anlatarak hastasın-
daki mevcut problemi ve çözüm yollarını onlara anlayabilecekleri dilde aktarır.

Hastaları sadece yattığı 
    dönemde değil, 
  sonrasında da takip eder  
      Yunus. Hangi hastasını  
   sorsanız ki benim isim 
           hafızam hiç yoktur,   
 hepsini bilirdi.

Dr. Uta ZEEH (soldan üçüncü), 
 Prof. Dr. Alexander HOLSCHNEİDER (en sağda) 

– Op. Dr. Ali SAYAN
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 ç Op. Dr. Ali SAYAN

H astaları sadece yattığı dönemde değil, sonrasında da takip eder Yunus. Hangi 
hastasını sorsanız ki benim isim hafızam hiç yoktur, hepsini bilirdi. Ne operas-
yon geçirdiğini hatırlardı. Ameliyatların sonrasında da hastalarını sürekli arar so-

run olup olmadığını sorardı. Sonuna kadar da takip ederdi.

 ç Prof. Dr. Benno M. URE

İ stanbul’da iken, Prof. Söylet’in ameliyat ettiği hastalarını birlikte ziyaret etmiştik. 
Ziyaret sırasında, kendisinin ne kadar ihtiyatlı bir insan olduğuna tanık oldum. Ki 
İstanbul’un trafiğinde oldukça güç bir durum, ama kendisi hiç aksatmadan hastalarını 

ziyaret etti. Bu gözlemlemede, hastası ile bir çalışma aşkı ile ilgilendiği hissini uyandırdı bende.

 ç Dr. Bülent YILMAZ

H ekim olarak bir kere çok sakin. Hastaya ve çevresindeki diğer ekibe: “Sorun yok, 
telaşa gerek yok, her şey kontrol altında, her şeyi çözebiliriz.” havası veren, moral 
açısından ekibini ve hasta yakınlarını ayakta tutan harika bir hekimdir. Yunus her 

zaman ebeveynlere ve kendi çalıştığı ekibe çok büyük bir güven duygusu verir.

 ç Op. Dr. Cem KARA

H er şeyden önce benim hocamdır. Ben hem hayat anlamında hem cerrahi anlamda o ka-
dar çok şey öğrendim ki ondan. Bu sebeple her öğretmenler gününde ilk onu ararım. 
Hastaları ile seviyelidir. Onlara doktor olduğunu hissettirerek konuşur. Çocukları çok se-

ver, onlarla oynamadan muayeneye başlamaz. Birlikte çalışmaya başladığımız ilk yıllarda muayene-
hanede iken bir hastaya bir reçete yazmıştım ama çok hızlı yazmıştım. Yunus ağabey almış getirmiş 
reçeteyi sordu bana “Cem, bu ilaç ne ilacı?” diye. Baktım, ilacın ne olduğunu ben de anlayamadım ama 
benim reçetem. Çok utanmıştım. Bu bana derstir ve o zaman beridir reçeteyi çok açık ve anlaşılır ya-
zarım. Bu arada Yunus ağabey reçete yazdıktan sonra bir de harfleri süsler, ben de onun gibi yaparım.

 ç Prof. Dr. Cenk BÜYÜKÜNAL

H astalarıyla iletişimi gayet iyidir, zaten bu iletişiminin iyi olmasından dolayı başarılı bir 
hekimlik hayatı olmuştur. Ameliyat sonrası hastaları takip konusunda da iyidir. 10 sene-
ye yakın bir süre özellikle muayenehanecilikte yaptık Yunus’la. Bu süre sonunda rektör 

oldu.  Bazen hastalarını ben izlemek zorunda kaldım ve o hastaların eski kayıtlarına baktığım zaman 
hastaları izlemede gayet iyi notlar aldığını, bu takipleri çok iyi detaylandırdığını biliyorum.



bİlİm İnsanları, arkadaşları, öğrencİlerİ ve sevdİklerİnİn gözüyle prof. dr. yunus söylet

37

 ç Prof. Dr. Ebru YEŞİLDAĞ

A sistanken gözlediğim, Yunus ağabeyin odasına 
ameliyat bekleyen hastalarını kaydettiği ayrı bir defteri 
olduğu ve her zaman kabarık bir defter olduğudur. 

Hekim olarak tüm hastalarını çok detaylı bilgilendirirdi. Yunus 
ağabeyin perşembe günleri bizzat hastalarına asistanlarla beraber 
baktığı dönemlere yetiştim. Hastasına çok önem verirdi. Ameliyat 
ettikten sonra hastayı, ameliyat edilmiş hasta diye terk etmez tüm 
seyrini bizzat kendisi yapar, her noktayı sıkı sıkıya not ederdi. 

 ç Prof. Dr. Erbuğ KESKİN

Ç ocuk cerrahisinde hocalardan çok kıdemli akademisyenlere ameliyatlar 
yaptırılır. Onun için ben birçok ameliyatı ilk defa Yunus ile birlikte yaptım. 
Yunus bana yaptırdı birçok ameliyatı. Yunus’tan öğrendiğim en büyük özelliği, 

hasta iyileşene kadar anne ve baba ne yapsa haklıdır. Hatta Yunus şöyle derdi; “Çocuk 
iyileşsin, sonra gidelim beraber evinde bulalım babayı, dövelim. Ama çocuğu iyileşene ka-
dar ne derse haklı kabul edelim”. Ben meslek hayatımda bunu hep uygulamaya çalıştım.

 ç Prof. Dr. Gonca Topuzlu TEKANT 

Y unus ağabey hastasına ileri derecede sahip çıkan, mesleğiyle ilgili güncel gelişmeleri çok yakından izle-
yen ve kendini geliştirme konusunda her zaman birçoğumuzdan birkaç adım önde olan bir kişi oldu. Sa-
nırım bu açılardan çok örnekti hepimize ve mesleki uygulamalarında da gerçekten mükemmel bir cerrah.

 ç Prof. Dr. İhsan KARAMAN

H em mesleğini çok sevdiği, hem mesleğini iyi bildiği, hem de çok iyi uyguladığı bir gerçek. Ben 
buna çok yakinen şahit oldum. Bir başka önemli özellik, yine birlikte ameliyatlara girdiğimizde 
veya kendisinin hastalarıyla ilişkisini izlediğimde gördüm ve şudur ki; gerçekten örnek alınacak 

bir özelliktir bu, mesleğini uygularken, hatta bazen obsesif denebilecek şekilde titiz olması. Hasta, ameliyat 
ve tedavide mükemmelci bir anlayış ve çok titiz bir yaklaşıma sahiptir. 

Çocuklarla uğraşan hekimlerde bir başka önemli özellik gerekmektedir ki Yunus Hocamızda bu dört dörtlük 
bir şekilde mevcuttur; o da direkt muhatabınız olan çocuktan başka bir de onun ebeveyni olan ailesi ile olan 
diyalog. O noktada ben Yunus Hoca’nın hem çok titiz olduğunu hem de uzun vakit ayırmak pahasına aileyi 
ikna etmek, bilgilendirmek, doğru tedaviye yönlendirmek, çocuklarının tedavisinde hekimin ve tıbbın yanında 
yer almak noktasında çok başarılı olduğunu görüyorum. Cerrahlık, hekimlik zaten birazda titizlikle hep at başı 
gitmesi gereken bir meslek. Ben Yunus Hoca’nın mesleğindeki bu titizliği, yaptığı işe olan saygısı, hastaları 
ve hasta aileleriyle olan olumlu diyalogu noktasında çok örnek bir hekim olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim.
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 ç Prof. Dr. Mehmet ELİÇEVİK

Y unus Hoca’nın hastalarıyla ilişkisi de aynı mesleki anlamda bizlerle 
olduğu ilişkisi gibi daima sevgi, saygı, anlayış ve öncelikli olarak 
hedefe yönelik yani hastalığın iyileşmesine yöneliktir. Hasta, çocuk 

olduğunda çocuktan ayrı olarak anne ve babalarında bazı sorunları ve sı-
kıntıları oluyor. Bu mesleğimizin bir parçası ve bu ilişkinin sağlanması hep 
kolay olmuyor. Yunus Hoca’yı çok değişik sosyoekonomik düzeydeki has-
talarla farklı polikliniklerinde gördüm ve kendisi hep aynı ilkeleri kullanır.

 ç Prof. Dr. Nizamettin KILIÇ

S on derece titiz ve disiplinlidir. Ameliyat öncesindeki yak-
laşımı, ameliyat esnasında göstermiş olduğu titizliği ve di-
siplini, yapılan işlem sonrası hastanın takibinde, hastanın 

iyileşme süreci sonuçlanıncaya dek titiz ve özenli bir şekilde devam 
ettirir. En önemli özelliklerinden bir tanesi de budur Yunus Hoca’nın.

 ç Prof. Dr. Rıza MADAZLI

H astasına değer veren, hekimliği çok iyi yapan, iyi he-
kimdir. Yine insan özellikleri ön planda çünkü hem iyi 
hekim, hem de iyi insan olduğu için her hastaya ne 

yapılması gerekiyor ise en iyisini yapar.

 ç Prof. Dr. Osman Faruk ŞENYÜZ

B ir kere benim tuzağıma düşmezdi. Herkes düşerdi, 
o düşmezdi. Dürüstlük herkesi etkiler biliyorsunuz. 
Çocuk bile annesini babasını dürüstlüğü ile etkiler. 

Yunus’un dürüst oluşu, hastalarından da ailelerinden de hiçbir 
şeyi saklamayışı çok güzel bir şey. Tamamen camdan yapılmış 
bir adamdır, şeffaftır.
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 ç Dr. Uta ZEEH

H astalara olan ilgisi, onlar ile olan ilişkileri ve tüm işin odağına hastayı koyması, be-
nim için örnek bir davranış biçimi idi. Her ne kadar biz çocukları tedavi etsek de, as-
lında bütün aile bu tedavi sürecinin bir parçasıdır. Hastaları ile ilgilenirken, ailelerini 

de son derece rahatlattığını ve onlara güven verdiğini söylemeliyim.

 ç Prof. Dr. Yeşim ERBİL

Ç ocuk cerrahisinde Yunus ağabey uzmandı. 1 ay boyunca o uzman olarak sorumlu ol-
duğu için hemen hemen her gece gelirdi nöbetlere. Ben çok uzun zaman nöbet tut-
tuğum için haftanın 5 günü ordaydım. O nedenle onun gece 2 kere 3 kere hiç şikâyet 

etmeden geldiğini bilirim. Çok şefkatliydi. Hem çocuklara karşı hem onun ailelerine karşı.

 ç Dr. Şuayıp BİRİNCİ

A çıkça söylemek gerekirse, Yunus Hoca gibi bir üstadın hekimliğini de-
ğerlendirmek nazarımda hadsizlikle eşdeğerdir. Mesleki başarısı ve bi-
rikimi ülkemizin sınırlarını aşmış, kendi alanında dünyanın saygın bilim 

insanlarından bir tanesi haline gelmiş, hem mesleki yetkinlik hem akademik altyapı 
noktasında günümüz tabiriyle bilgeliğe ulaşmış bir şahsiyettir. Nev-i şahsına mün-
hasır müşfik karakterini hekimlik mesleğinde de benimseyen Yunus Hocam, has-
tayı tek başına tıbbi süreçleriyle değil, duygusal süreçleriyle de ele alarak teşhis 
ve tedavi edebilen ender hekimlerdendir. Hastalarına ve hasta yakınlarına içinde 
bulundukları sürecin zorluklarını bilir, hastalığın hem tıbbi hem de psiko-sosyal sü-
reçlerini bir bütün olarak halinde ele alır. Bu yaklaşım, hasta ve hasta yakınları ile 
arasında müthiş bir samimiyet ve özgüven tesis eder.

 ç Dr. Ralf Bodo TRÖBS

A çık, şeffaf bir iletişim... O, hastaları net olarak dinler ve sonuçlarını değerlendirir. 
Daha sonra fikirlerini hastayla uygulamayı başarır. Ameliyat sonrasında da hastalar 
ve ebeveynleri için sınırsız bir iletişim demektir Yunus Söylet. İstanbul’da yanın-

dayken akşam birlikte hastaneye gittik. Hastalarını kontrol etti. Hastalarla ilgilenmek, her şeyin 
yolunda olmasını düşünmek çocuk ürolojisinin doğal bir işidir. Eğer problem olursa oraya tekrar 
giderdik. Onun çok şefkatli olduğunu da söylemeliyim.
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Prof. Dr. Yunus Söylet

Yunus Söylet‘in 
Yönetim Felsefesi

Tüm kurumlarımız ve kuruluşlarımızda yetenek 
keşfini stratejik amaçların en önlerine alır ve 

başarıyla bu amacı beslersek her alanda sürdürülebilir 
yenilikçiliği ve sonuçlarını yaşarız, görürüz. Yetenekli 
insanları bırakın tehlike görüp itip kakmayı, başımızın 

üstünde nasıl taşırız diye planlar yapmalıyız. 
Yetenekli iyiler kaybetmezler, kaybedilirler.
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 ç Prof. Dr. Alper CİHAN

Y unus Hocamızla birebir çalışma sürem beş yılı aşmak üzere. Bu beş yıl içinde bana 
çok pozitif katkıları oldukça çoktur. İdari mekanizmadaki sabrı kesinlikle örnek alın-
malıdır. Hiddeti akılla yönetmeyi, ortak aklın oluşması için yöntemler kullanmayı ve 

ne olursa olsun üzülmeden ileri bakmayı öğretti bana.
Modern yönetimde birçok yönetici ve lider tanımları var. Yunus Hoca, vizyoner liderdir. 

Size hedefleri gösterir. Gün gelir sizinle beraber çalışır. Hem vizyoner bir lider hem de iyi bir 
yöneticidir. Sizi yanınızda olarak ya da olmayarak da yönettiğini fark eder ve hissedersiniz.

Bununla birlikte Yunus Hoca, ortak akıl oluşana kadar sabreder. O, ortak aklın herkesin 
katılımıyla, çoğunluğun neredeyse tamamının olmasa bile büyük bir çoğunluğunun ikna 
olmasıyla, herkesin memnun olduğu bir sonuç çıkana kadar bekler, bir daha tartıştırır ve 
anlaşılmasını sağlar. Yeri gelir kendisi sabırla açıklama yapar, yeri gelir yöntem değiştirir. 
“Arkadaşlar, çalıştay yapalım, bunu bir daha konuşalım” der. Ekip çalışmasının da aslında en 
nüvesi, çekirdeği budur. Çünkü ortak akıl olmasa o ekipler zaman içinde dağılıyor. Yunus 
Hocamızın en büyük birleştirici vizyoner liderliği bu noktadadır.

Yönetim felsefesi, her şeyi ben 
      yaparım ilkesi üzerine değil, 
  herkese görev paylaştırmayı 
     isteyen, herkese yetki ve 
 sorumluluklarını dağıtarak, 
onlara güven verip, onların 
       yapması ve kendisinin de bunu 
   organize etmesi şeklinde
            olduğuna inanıyorum.

–Prof. Dr. Halil AKKANAT
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Aynı takımda 
hem lider

hem oyuncu 
olabilirim. 

Yeter ki hedef 
büyük olsun...
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 ç Prof. Dr. Elif İNCE

L ider olarak çok farklı idi. Üniversitemizde; öğrenci merkezli eğitim-öğretim faaliyetleri ve öğ-
rencinin haklarını önemseyen prensipleri bilimsel ve inovatif çalışmaların kaliteleri ve çeşitli-
liği, dış paydaşlar ile işbirlikleri, uluslararası ilişkiler, gibi birçok konuda ekip olarak çalışmıştık. 

Eşsiz rektörüm, hangi iş için kimi ya da kimlerin becerisi ve yeteneği uygun ise o kişileri görevlen-
dirirdi (o kişilerin dini, fikri, dili, ırkı, yaşı, cinsiyeti vs. gibi özellikleri gözetilmeksizin). Ekiplerin görev 
tanımlarını çok net belirtir, ekip üyelerinin birbirleri ile iyi anlaşmalarını vurgular, yapılacak işler ile 
ilgili eğitimler aldırtır, sorumluluk verir, fikirleri dikkatle dinler, herkese saygı duyar, görevlerin yerine 
getirilmesi için gereken tüm desteği sağlar, iş çıktılarını denetler ve şeffaflıkla bu çıktıları yayınlardı.

 ç Prof. Dr. Ergün YOLCU

P rof. Dr. Yunus Söylet hocamızla 2009 yılında çalışmaya başladım. Ve 6 yıl boyunca üniversite-
de yanındaydım. Yunus Hoca İstanbul Üniversitesi’ne ortak çalışma kültürünü getiren rektördür. 
Farklı alanlarda çalışmalar yapan bilim adamlarını bir amaç doğrultusunda (bu amaç İstanbul 

Üniversitesi’nin daha da ileriye gitmesidir) bir araya getirmiş ve ortak üretim yapmalarını sağlamıştır. Mul-
tidisipliner çalılşmaların onun döneminde arttığını çok net bir biçimde görmekteyiz. Sosyal bilimler fen, tıp 
ve mühendislik alanlarındaki hocalarımızın hepsini Yunus Hoca bir araya getirmiştir. Yine O’nun zamanında 
farklı görüşlerdeki öğretim üyelerinin bir arada hem yönetimde hem de bilimsel çalışmalarda beraber yer 
aldıklarını görüyoruz. Yönetişim felsefesi kesinlikle ORTAK ÇALIŞMA KÜLTÜRÜ ile başarılı işlere hep birlikte 
imza atmaktı.

İstanbul Üniversitesi’nin ilk 500 üniversite arasında daha iyi sıralarda yer 
alması için de çok çalıştı. İstanbul Üniversitesi sıralamada en iyi yerini 2011 
yılında Yunus Hoca zamanında aldı. İlk 500 sıralamasında ilk kez 300-400 
bandına yerleşti ve 367.sırada yer aldı. 

İlk kez İstanbul Üniversitesi yurt dışı üniversite fuarlarında yer aldı. Bu 
tamamen Yunus Hoca’nın İstanbul Üniversitesi’ne kazandırdığı bir gelecek 
vizyonudur. Uluslararasılaşma, kariyer merkezi, yaşam boyu eğitim gibi bir 
çok yenilikçi adım ilk kez Yunus Hoca zamanında atıldı. 

Özellikle uzaktan eğitim merkezi kurması ve uzaktan eğitime geçilme-
si konusunda çok çalıştı. Daha rektörlüğünün ilk yıllarında bunu başardı, 
İstanbul Üniversitesi şu an pandemi dolayısıyla uzaktan eğitime sorun-
suz geçebildiyse bunu Yunus Hoca’ya borçludur. Uzaktan eğitimi İstanbul 
Üniversitesi’ne kazandırması bile Yunus Hoca’nın üniversitenin geleceği ile 

ilgili öngörülerinin nasıl doğru olduğunu göstermektedir.
Yükseköğretim ile ilgili yeni çıkan neredeyse bütün kitapları ve makaleleri okuyordu. Çok iyi derecede 

Almanca ve İngilizce yazıp konuşabildiği için yükseköğretimin geleceği ile ilgili güncel yayınları takip edi-
yordu. Bu okumalarıyla İstanbul Üniversitesi’ne en uygun bilim, kültür, sanat, spor, eğitim, öğrenci odaklı 
anlayışa hakim yönetişim modeli oluşturmaya çalıştı. Son olarak şunu söyleyebilirim. Yunus Söylet Hoca ile 
İstanbul Üniversitesi’nin yönü değişmiştir. İstanbul Üniversitesi, üniversitelerin gerçek anlamdaki temel işle-
vini yerine getirmeye başlamış ve toplumla kucaklaşmıştır. Bilimsel çalışmalarda büyük ilerleme sağlamıştır.
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Beni en çok 
herhangi bir 

nedenle sevgimi 
gösterememek 

üzer. Bir de 
istemeden 

yaptığım haksızlık.
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 ç Prof. Dr. Halil AKKANAT

Y unus Hocamız hedef odaklı çalışır. Yani, ne yapmak istediğine 
önceden karar verip verdiği bu karar doğrultusunda işlerini yü-
rütme ilkesiyle hareket eder. Bu kararlılıkta savrulmaya engel 

oluyor.
Yönetim felsefesi, her şeyi ben yaparım ilkesi üzerine değil, her-

kese görev paylaştırmayı isteyen, herkese yetki ve sorumluluklarını 
dağıtarak, onlara güven verip, onların yapması ve kendisinin de bunu 
organize etmesi şeklinde olduğuna inanıyorum. Bunun çeşitli örnek-
lerini gördüm ve yaşadım. Dolayısıyla ben merkezli değil etrafında-
ki insanlara görev verip ya da kendi görev ve sorumluluklarını onlar 
arasında paylaştırıp, onları da işin içine dâhil edip, bir takım ruhuyla 
çalışmayı kendisine ilke edinmiştir.

 ç Prof. Dr. Haluk ÖZSARI

Y unus Hoca, farklı düşünce yenilik ve farklı düşünceleri birleştire-
rek ortaya koyabilecek bir kişidir. Ve bu kişiliğine uygun bir gele-
cek Yunus Hoca’yı beklemektedir diye düşünüyorum. Dilerim ki 

düşüncem gerçek olur. Bu ülke Yunus Hoca’nın bu vizyonundan çok şey 
kazanır.

Tüm sorumlulukları bir tek kişiye yıkınca, diğerleri 
çalışmasa da oluyor. Ya da her şeye bir kişi karar 

verirse herkes geri çekiliyor.

Prof. Dr. Yunus Söylet



bİlİm İnsanları, arkadaşları, öğrencİlerİ ve sevdİklerİnİn gözüyle prof. dr. yunus söylet

49



bİlİm İnsanları, arkadaşları, öğrencİlerİ ve sevdİklerİnİn gözüyle prof. dr. yunus söylet

50

 ç Prof. Dr. Özgün ENVER

K lasik dışı bir yöneticidir. Hepimizin kafasında bir standart yönetici tipi 
vardır üniversitede. Biz değişikliği pek sevmeyiz üniversite olarak. Top-
lum olarak da sevmeyiz. Onun için böyle değişik bir yapı olduğu zaman 

insanlar tarafından yadırganıyor. Yunus Hoca da yadırgandı ilk zamanlar. Rektörlüğü 
boyunca en önem verdiği husus; doğru ekip ve doğru iş tanımı idi. Gelecek vizyonu 
ise kalıcı idi, günü kurtarmaya çalışmadı. Kalıcı izler peşinde idi.

 ç Prof. Dr. Kamil ADALET

İ lk rektörlük seçimleri öncesi ismini duymuştum. Kendisinin ideolojik olarak farklı ya-
pılarda olduğumuzu düşünüyor idim. Onu, ilk defa rektör olarak seçilmesi akabin-
de fakülte kurulumuza gelip yaptığı konuşmada gördüm. Karşımda başarılı bir çocuk 

cerrahı ve bir rektör olarak duruyor idi. Yıllardır duymak istediğim bazı fikirleri söylüyordu. O 
günkü konuşmasında İstanbul Üniversitesi’nin ağır ve hantal yapısından kurtulmasına yönelik 
fikirlerini belirtti. Ve Yunus Hoca’nın bunu yapabilecek vizyonu vardı. Çağdaş ve inovatif fikir-
ler, akreditasyon, patentler, bilimsel çalışmalar, eğitim-öğretim faaliyetleri gibi birçok konuya 
yönelik yaptığı konuşması ile 35 yıllık akademik hayatımda karşımda ilk kez gerçek bir rektör 
görüyordum. Ve bu rektör, başarı için herkes ile işbirliğine açıktı. Akşam kendisi de öğretim 
üyesi olan eşim ile birlikte işte “rektör” dedik. Tabii hala tanışmamıştık. 

Rektör hoca; çok zeki, duygusal zekası çok gelişmiş, disiplinli, titiz, yaratıcı, hızlı düşünen, 
iyi dinleyici, kararları titizlikle ve çabuk veren ama gerektiğinde kararlarından geri dönebilen, 
pragmatik, sonuç odaklı, gerçekçi, sabırlı, uzlaşmacı, ikna kabiliyeti yüksek, demokrat, nazik, 
zarif, vefalı ve karizmatiktir.

Yönetim felsefesine gelince; “doğru ekip kur, doğru iş tanımı yap, eğit, sorumluluk ve yet-
ki ver, dinle, her görüşe saygı duy, karar ver, yapılmasını sağla, gerektiğinde destek ol, şef-
faflığı sağla, denetle ve gerekirse değiştir, başarıya ulaş” şeklindedir.

 ç Prof. Dr. Sedat MURAT

Y unus Hoca’nınönemli bir özelliği bana göre, onu da tabii rektör olduk-
tan sonra fark ettik; liderlik özelliği. Bunu İstanbul Üniversitesi’nde gös-
terdi. Özellikle altını çizerek söylüyorum. Sadece bir yönetici değil aynı 

zamanda bir lider. Onun kendisinde formal otorite dışı informal bir otoritesi 
de var. Gönülleri fetheden yöneticiliğinin yanı sıra liderlik, yöneticinin biraz 
üzerinde, herkese nasip olmayan bir özelliktir.
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 ç Prof. Dr. Sıddık YARMAN

S evgili rektörümüz, rektörlük seçimleri arifesinde üniversiteyi turlamaya başla-
mıştı. Nereye gitse “Mühendislik Fakültesinde Sıddık hoca var, sen Sıddık hocayı 
mutlaka ziyaret et, fakat o sana oy vermez” demişler. Ve o bana geldi. “Sizin 

hakkınızda çok şeyler duydum, hangi kapıya gitsem Mühendislik Fakültesinde mutla-
ka Sıddık hocayı git gör dediler” dedi. Sonrasında da, “bana oy vermeyeceğinizi biliyo-
rum ama rektör olursam gerçekten benimle çalışmanızı istiyorum” dedi. Ben de dedim 
ki “Sevgili hocam, eğer rektör seçilirsen ne dekanlık isterim ne rektör yardımcılığı isterim. 
Ama bilimsel çalışmalarda sana katkı veririm”. Nitekim ben de bilimsel araştırmalar proje 
koordinatörlüğüne geldim. Yani aşağı yukarı 6-7 sene öncesine gidiyor tanışıklığımız. 
Ancak birbirimize o kadar hızlı ısındık ki, ben kendisini o kadar sevdim ve bağlandım ki; 
bir kardeş olarak, bir yönetici olarak, bir üniversite hocası olarak, gerçekten hep birlikte 
çok keyifli günler geçiriyoruz ve geçirmeye devam ediyoruz.

Ben birçok birimde yöneticilik ve karar verme dersleri verdim ve yıllarca hem şirket 
yöneticiliği yaptım, hem de bürokrasinin en üst kademelerinde görev aldım. Bildiğim; iyi 
bir yönetici, hedef koyan yöneticidir. Çalışanlarına hedefi gösterecek. “Arkadaşlar, biz 
şu zamanda şu noktaya geçmek istiyoruz” diyecek. Ve Yunus Hoca bu şekilde çalıştı.

 ç Dr. Şuayıp BİRİNCİ

S amimiyetle şunu söylemek isterim ki; Yunus Hocamın bahsinin geçtiği bir soh-
bette ya da Yunus Hocamı hatırladığımda aklıma doğrudan gelen iki kelime 
vardır. Liderlik ve irfan. Yunus Hocam, liderlik meziyetlerini layıkıyla yerine 

getirirken çevresindekilere de bu yönde yol gösteren bir şahsiyettir. Yunus Hocam ile 
birlikte geçirdiğim vakitlerde kendisinden ve eşsiz entelektüel birikiminden istifade 
etme şansına sahip oldum. Bilgi birikimi ve bu birikimi çevresindekilere aktarabilme 
meziyetine kayıtsız kalamıyorsunuz. Hem mesleki hem de medeniyetimize dair muhab-
betleri size hayal kurdururken, aynı zamanda ülkeye ve insana dair çok daha fazla çaba-
lamanıza vesile oluyor. Özellikle zihinsel çatışmaları yönetmenizde işinizi kolaylaştıran 
yaklaşımları görmeye hazır olun.

Yunus Hoca ile STK süreçlerinde çalışmak benim için çok değerliydi. Yunus Hocamın 
kapsayıcı anlayışının yansımalarını iş süreçlerinde de yakından hissedersiniz. Yönetim-
sel yaklaşımları ve liderlik yetenekleri çalışma arkadaşlarının da senkronizasyonunu ko-
laylaştırır. Eğer Yunus Hocamın ekibinde kısa bir süre bile olsa görev alırsanız bakış açı-
nızı değiştirmeye hazır olun. Fikri zeminde kararlı olsa da istişareye açık, her kesimden 
insan ile her zeminde ortak değerler üzerinden güçlü işbirlikleri tesis edebilen, ekibine 
liderlik yaparken aynı zamanda inisiyatif almanızı kolaylaştıran değerli bir öğretmendir.
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Bir defa çok zeki olduğunu 
         biliyorum. Eskiden 
    de biliyordum. Analitik 
         düşünür. Normalde 
  hekimler öyle değildir pek ama 
     Yunus ağabey farklıdır.

 ç Prof. Dr. Ahmet OĞUL ARAMAN

A nalitik düşüncesi ve kurgulama kapasitesi çok yüksek, çok 
zeki biridir. İletişim açısından hem rektör hem arkadaştır Yu-
nus. Her zaman güzel ve mutluluk verici durumları paylaşır. 

Her zaman karşısındakini dinler.

 ç Prof. Dr. Ali SAYDAM

İ stanbul Erkek Lisesi’nin öğrencilerine verdiği ortak bir şekillenme ruhu vardır. Farkında olmadan öğ-
renciler yurtsever, adaletçi, toplumsallık duygusu daha gelişmiş hale gelirler. Mizah anlayışı zekâyla 
doğru orantılıdır, yani mizah anlayışı gelişmez zeki olmayan adamın. Yani şaka yapamaz espriyi an-

lamaz. Yunus Hoca’da inanılmaz gelişmiş bir zekâ var tabii, bu da bizim okulun verdiği özelliklerden biridir.

 ç Dr. Öğr. Üyesi Cem BONEVAL

İ lkeleri vardır ve toplulukta suyu bulandırmaya çalışan birileri varsa sa-
dece duruşu ile buna izin vermez. Her zaman hedefine odaklanır ve 
hedeften sapmaz.

– Dr. Mustafa DEMİR
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Kaliteli olan, vasatların hedefi olur.
Kendilerine benzediğinden emin olmadıkça rahatlamazlar.
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 ç Prof. Dr. Elif İNCE

Z ekâsı, ince zekâsı müthiştir. Kimseyi yargılamaz ve sorgulamaz, fakat o 
kadar nahif ve nezaketle belirtir ki olması ve olmaması gerekenleri (ba-
zen bir bakışı yeter), siz asla ama asla size söylenmediğini düşünseniz 

bile size söylendiğini hissedersiniz. Gerçek bir liderdir. Herkesi kapsayan, öteki-
leştirmeyen yüce bir kalp o.

 ç Prof. Dr. Haluk ÖZSARI

Ç ok iyi ekip adamıdır. Size bunu çok net söylüyorum. Çok alışılmışın dışında bir insandır. 
Biz sağlık yöneticileri olarak bir tabir kullanırız, “idareci ve yönetici farkı” diye. Yunus 
Hoca idareci değildir, yöneticidir. Yönetici demek, çekip çeviren demektir, lider de-

mektir, farklılıkların ahengini zekası ile önceden öngören ve bunu oluşturan demektir. Yunus 
Hoca hakikaten bu özelliklerin hepsini kendinde barındırıyor ve barındırdığı içinde geldiği 
yere bir vizyon ve hızlı bir değişim katıyor.

 ç Prof. Dr. Şafak Sahir KARAMEHMETOĞLU

R ektör hocamız kesinlikle çok disiplinli, çok dakik ve stratejiktir. Cerra-
hi alandan gelmesi sebebi ile sanırım anlık ve hayati kararları doğru 
şekilde verebiliyor. İşler kötüye gitmeye başladığı zamanlarda ise asla 

moral bozmadan durumu iyileştirebilmek için son gücüne kadar gayret ediyor 
ve o iş sonunda mutlaka düzeliyor.

 ç Dr. Mustafa DEMİR

B ir defa çok zeki olduğunu biliyorum eskiden de biliyordum, analitik düşünür. 
Normalde hekimler öyle değildir pek ama Yunus ağabey farklıdır. Bu analitik 
düşünceyle birlikte insan unsurunu da çok ön planda tutar. İşin içinde mu-

hakkak duygusu vardır. İlk tanıdığım günden beri düşüncem bu şekilde.
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İyi bir lider; insanların yüreğine dokunan, çalışanların 
başarılarından mutluluk duyan, vizyon oluşturan, bilgili, 

güvenilir, dürüst, kendinden emin, nazik, kontrollü, 
teşekkür eden, olumlu dil kullanan, yaratıcılığı ve insiyatifi 

destekleyen, çalışanları heyecanlandıran önderdir...
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 ç Prof. Dr. Alper CİHAN

B irçok kişi çok yumuşak huylu olduğunu söylüyor ama Yunus Hoca-
mız nerede yumuşak huylu, nerede otoriter olmasını çok iyi bilir. 
Hedeflere ulaşmak için her türlü yol, yordam hepsini kullanır. Çok 

idealist ve net hedefleri var. Temel nokta; “insanları kırmadan, hep beraber 
bu hedeflere varalım” şeklindedir. İnsanları kırmadan, kaprisler yapmadan, 
ortam uygunlaşmamışsa ortamı zorlamadan, önce ortamın olgunlaşmasını ve 
insanların kabulünü sağlayarak bir yönetici olmak en güzeli.

Bazı insanlarda doğuştan bir 
        liderlik ve sorun çözme 
    yeteneği var galiba. Misal: Yunus 
Söylet. Bir orkestra şefi gibi, 
         notaları ilk önce okuyan,   
   beyninde çalan ve harekete 
    geçen, eser tamamlandığında 
 da başarıyı tüm orkestra  
  üyelerine mal eden bir yönetici.

–Prof. Dr. E. Ş. Nazlı ARDA
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Yola çıkarken konulan 
hedeflere ulaşabilmek, 
hedefleri belirlemekten 

milyon kere daha zordur. Bir 
yapanın karşısına bin engel 
çıkar, çıkartılır. Samimiyet, 
kararlılık, adaletli yönetim, 

ideoloji bataklığına 
saplanmama gibi özellikler 

kimdeyse usta o olur.
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 ç Prof. Dr. Arzu KİHTİR

H er şeyden önce Yunus Hoca ile ekip çalışmalarında bulunmak beni çok mutlu 
etmiştir. İlk rektörlük döneminde, 2012 yılı sonbaharı idi yanlış hatırlamıyor-
sam, İstanbul Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlü-

ğü (ADEK) görevine beni getirdiğinde ekip çalışmalarına dâhil oldum. Kalite çalışmalarına 
çok önem vermiştir. Bu görev nedeni ile pek çok platform yanı sıra, kendisinin başkanlı-
ğında, yardımcılarının katılımıyla her hafta gerçekleştirilen rektörlük istişare toplantıları-
na katılıyor ve üniversitemizin kalite çalışmaları hakkında bilgi veriyordum. 

Bu platformlarda liderlik özelliklerini ve takım ruhunu çok net bir şekilde gözlemle-
dim. Ekip çalışması içinde öncelikle herkesi dinler ve herkese, fikirlerine değer verdiği-
ni hissettirir. Motive eder, yüreklendirir, etkili dinler ve ortaya çıkan fikirleri kendi akıl 
süzgecinden geçirerek en doğru kararı verir. Ekip içinde dayanışma ruhunu önemser ve 
bunun oluşması için özen gösterir. Liyakata önem veren, zamanı çok iyi yöneten, plan 
aşamasında titiz ve sonuç odaklı bir lider ve takım arkadaşıdır.

 ç Öğr. Gör. Bengü USAL ÜLKEN

Ü niversitemizin rektörlük görevini yürüttüğü 2009-2015 yılları 
arasında ekibinde olmaktan onur duyduğum Yunus Hocamın 
bence en büyük özelliği etrafındaki herkesi kucaklamasıdır. 

Hekimliğinin de gereği olan şefkatini hiç kimseden esirgemez. 
Daima ulaşılabilir olması, fikirlerimize değer ve öncelik vermesi ve 

çözüm odaklı yaklaşımı birimlerimizde işlerimizi aksatmadan yürüt-
memizi ve yenilikleri yakalayıp gelişmemizi, ilklere imza atmamızı sağ-
lamıştır. Üniversitemizin altın yıllarını hep birlikte yaşadık diyebilirim.

 ç Prof. Dr. Erbuğ KESKİN

Y unus’un bana 1987’de Almanya’dan yazdığı bir mektup var. Almanya’ya gitmişti 3 aylığına 
Yunus.  Yeni şeyler öğrenmeye gitmişti. Aklında ise acaba Cerrahpaşa Çocuk Cerrahisinde 
ekip ruhu bozulur mu düşüncesi var. Bana oradan yazdığı bir mektubundan bir cümlesi-

ni size söylemek isterim. Mektup ile tembihlerde bulunuyor. “Aman Erbuğ, arkadaşları sık sık 
topla. Bizim en büyük kazancımız ekip olmamız. Ekip ruhunu sakın kaybetmeyin. Arkadaşların 
bir derdi olursa benim yerime şimdi orada sen varsın, ilgilenirsin” diye. Benim için hayattaki en 
büyük özelliği; ekip ruhuna çok inanıyor olması Yunus’un.
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 ç Prof. Dr. E. Ş. Nazlı ARDA

H iç şüphe yok ki cerrahlık, kritik karar verme süreçlerinde hızlı olmayı ve takım arka-
daşlarıyla uyum içinde çalışmayı gerektiren, ekip ruhunun mükemmele ulaştığı mes-
leklerden biridir. Ama bazı insanlarda doğuştan bir liderlik ve sorun çözme yeteneği 

var galiba. Misal: Yunus Söylet. Bir orkestra şefi gibi, notaları ilk önce okuyan, beyninde çalan ve 
harekete geçen, eser tamamlandığında da başarıyı tüm orkestra üyelerine mal eden bir yönetici... 

Yaptığı her işe ve ekibine değer vermesi, disiplini, sebatı, sevecenliği ve heybetiyle iz bırakan 
bir rektör... Tüm insanları koşulsuz kucaklayan, herkesle empati kuran, vefakar bir dünya vatandaşı.

 ç Prof. Dr. Haluk ÖZSARI

O rtak akla çok hürmet eder Yunus Hoca. Herkesin fikrini alır, o fikirlerin getir-
diği birikimi değerlendirir. O değerlendirmenin sonunda da patron olarak ve-
receği kararların ne olması gerektiğini belirlemiş olur. Zaten, o karar aslında 

belki de Yunus Hoca’nın baştan beri düşündüğü, ama “bırakın onlar söylesinler” de-
diği bir yaklaşımın da sonucudur. Belki de diyorum, bunu bilerek söylediğimi düşün-
meyin ama ben Yunus Hoca’nın çok iyi bir ekip adamı olduğunu; vizyon sahibi olarak 
ortak akıl, iyi niyet ve sosyal çevreyle bütünsel şekilde süreci yönettiğini biliyorum. 
Herkesin fikrini alır. Bu herkes aslında belki 100 kişi belki 50 kişi, sonra bunları analiz 
eder. Benim yöneticilik deneyimimde böyle tanıdığım, bir elin parmakları değil belki 
birkaç parmağı kadar olan yönetici tipi vardır.

 ç Dr. Metin KÜÇÜK

E kip çalışmalarında; ekibi sürükleyici, ekibin de görüşlerine değer 
veren ve bu anlamda da yeni fikirleri değerlendirmeye kabul eden 
birisidir Yunus Hoca. Dolayısıyla iyi bir ekip kurma ve birlikte yönet-

me konusunda mahir hocamız doğrusu.

 ç Prof. Dr. Mahmut AK

T abii altı yıllık bir sürecin sonunda konuşuyoruz. Rektör hoca pren-
sipli ve ilkelidir. Ekip ruhunda çalışabilme, ekip oluşturma ve 
oluşturduğu ekibe de güvenme özellikleri mevcuttur. 
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 ç Prof. Dr. Sevinç GÜLSEÇEN

İ stanbul Üniversitesi’nin altı yıl boyunca rektörlüğünü yapan değerli hocamız Yunus Söy-
let ’in yönetim anlayışının en göze çarpan özelliği bence ekip ruhuna önem vermesiydi. 
O, harika işler başaran harika ekipler kurdu!

Yönetmek bir sistem işidir ama o sisteme bir ruh katılmazsa, bir süre sonra çökme noktasına 
gelme tehlikesi ile karşı karşıya kalır. Yunus Hoca üniversitedeki mevcut ve yeni sistemlere ruh 
kattı. Yönetmek bir inovasyon işidir, yenilikçi bir anlayış benimsenmez ise, değişimin hızına ayak 
uydurulamaz ve pasifleşme başlar. Yunus Hoca inovasyona inanan ve inovasyon yapan bir yöne-
ticiydi. Yönetmek bir bilgi işidir, bilgi doğru kullanılamaz ve ona yön verilemez ise kurumunuz 
yerinde sayar, bir nebze ilerleyemez. Yunus Hoca bilge bir yöneticiydi. Yönetmek insanı anlama 
işidir, insanlara gönül gözü ile bakılmaz ise onları anlayamaz ve yönetemezsiniz. 

Prof. Dr. Yunus Söylet, ekiplerin nasıl oluşturulması gerektiğini, nasıl motive edilmesi gerektiği-
ni, nasıl yönlendirilmesi gerektiğini bizlere aşıladı. Bununla kalmadı, bizzat o ekiplerin içinde oldu, 
ekibin bir parçası oldu. Küçük birer ekibi olan Enformatik Bölümü’nün ve BUYAMER (Bilgisayar 
Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi)’in büyük işler başarması bunun en güzel göstergesidir. 
Uluslararası lisansüstü öğrencilerimizin yanında oldu, kongre ve çalıştaylarımızda bizi yalnız bı-
rakmadı, problemlerimizi dinlemek için bizlere zaman ayırdı ve çözüm getirdi. Üniversitemizin irili 
ufaklı yüzler mertebesinde birim, kurul ve komisyonu olduğunu göz önüne aldığımızda, bütün bu 
saydıklarıma nasıl zaman ayırıp, gerekli enerjiyi nasıl bulduğuna hala şaşarım... 

 ç Prof. Dr. Sedat MURAT

Y unus Hoca’nın önemli bir özelliği ekibe önem vermesidir. Kıran 
döken asla değildir. Ekiple çalışırken olumsuz yönleri direkt 
insanın yüzüne, kafasına vurmaz. Çünkü asıl hedefi İstanbul 

Üniversitesi’nin markasının üzerine marka katmak, anlamın üzerine 
anlam katmaktır. İkinci dönemde de, rehavete kapılmadı. Yunus Hoca 
çalışmalarını daha da hızlandırdı. Kendisinden sonra yapılacak çalış-
maları dahi. 

 ç Prof. Dr. Sıddık YARMAN

H edefi koyar, hedefi koyunca o işi yapacak en kaliteli ekibi, iyi 
uzmanları bir araya getirir. Ekibin başına da hakikaten tecrü-
beli birini getirir. Bence çok üstün yetenekli bir yönetici.
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Bakınca gördüklerimiz/görebildiklerimiz yaratılışımız kadar 
sonradan edindiklerimizle de çok ilgili. Her olayda negatifleri bir 

bakışta gören ve eleştiri oklarını doğrultan insanlara içimden biraz 
kızmakla beraber onları da önemsiyorum. Benim tarzım veya 

hayata bakışım biraz farklı şekillendi. Ben nereye baksam hemen 
pozitiflikleri görüp onlardan bir sentez oluşturmaya çalışıyorum.

Prof. Dr. Yunus Söylet, 
Makedonya Cumhurbaşkanı 

Gorge Ivanov’la birlikte.
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 ç Prof. Dr. Zeynep Çiğdem KAYACAN

Y unus Söylet rektör adayı olduğu zaman ilk şaşkınlığım ne kadar iyi hazırla-
narak aday olduğuyla ilgiliydi. Üniversitenin tüm detaylarını incelemiş, ana-
lizini yapmış, her konuda önerilerini projelendirmiş ve üniversite ortamına 

sunmuştu. Görev aldıktan sonra şaşırmaya devam ettim; çünkü rektörlük dönemi 
başlar başlamaz o projeleri hayata geçirmek için aksiyon planları yapmaya ve ekip-
leri kurmaya başladı. Yani projelerini sadece oy almak için değil, üniversiteyi ileriye 
taşımak için yapmıştı ve söylemlerinde ciddiydi! Sonraki şaşkınlığım, projelerinin 
ekiplerini kurarken o zamana kadar kendisiyle birlikte yürümemiş pek çok insana 
da liyakat ve temsiliyet temelli olarak görev vermesi oldu. Ekipleri kurar, güvenirse 
bırakır, sadece takip eder, güvenmezse bırakmaz, kendi üstlenir ama mutlaka yap-
mayı kafasına koyduğu şeyi garantiye alır. Mutlaka!

 ç Turhan ARSLAN

B ir yönetici olarak, bir ekip arkadaşı olarak Türkiye’de en başarılı yöneticiler arasın-
dadır Yunus Hocam. Hangi konu olursa olsun öncelikle herkesin fikrini alır, sürekli 
not alır, o konu ile ilgili en derin bilgilere sahip olarak gelir toplantılara ve net olma-

yan konularda tekrar araştırılmasını rica eder. Biz ondan çok şey öğreniyoruz. 

 ç Prof. Dr. Yusuf AKÇA

Y unus Bey; dinleyen, söz veren ve nezaketinden en ufak bir şekilde 
taviz vermeyen, karşı tarafı onore eden, disiplinli ve işbirlikçidir. Bir 
konuyu götürdüğümde “arkadaşları da çağıralım” derdi. Bir randevu 

verirdi ve o saatte herkesi çağırır, herkesi dinler, tek tek söz verir, notunu 
alır veya kafasına yazar ve ortak bir akıl çıkarırdı.
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Yıkıcı eleştiri sadece kamplaşmayı, inatlaşmayı arttırır.
Makul eleştiriler ise tarafları doğruya yaklaştırır. 
Her eleştiri ve itirazı baskılar, adeta suç haline 

getirirseniz, aslında makulu ezer, olumsuzu
beslersiniz. Sonuç toplumun radikalleşmesidir.
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 ç Prof. Dr. Elif İNCE

E şsiz Rektörümüz, yıllık hedefleri proje bazlı belirlerdi. 
Her projenin de bir sloganı olur ve her proje bitişin-

de yapılan işler şeffaf bir şekilde paylaşılırdı. 2009-

2012 yılları arasında; 90 ana başlıklı, 2012-2015 yılları ara-

sında 78 ana başlıklı proje üretilmiş ve çıktıları şeffaf şekilde 

paylaşılmıştır. Örneğin; “Çeşitliliği Destekleyen Yönetim Felse-

fesi” sloganı altında; öğrenen üniversite, otomasyon sistemle-

ri, üniversite hastane modelleri, Dünya’ya entegre üniversite, 

kültür-sanat etkinlikleri merkezi, topluma dokunan üniversite, 

engelsiz üniversite, geleceği şekillendiren üniversite projele-

ri, “Bilimsel Üretimde Liderlik ve İnovasyon” sloganı altında; 

projelerde öncü üniversite, yayın süreçlerini hızlandıran üni-

versite, öğrencilerin bilimsel proje üretimini sağlayan üniversi-

te, kalkınmada sinerji oluşturan üniversite projeleri, “Eğitimde 

Öğrenci Odaklı Anlayış” sloganı altında; geleceği inşa eden 

insan kaynakları, farklı tipte eğitim seçenekleri, eğitim siste-

minde yenilikçi yaklaşımlar, yaşam boyu eğitim, bilgiye kolay 

ulaşabilen üniversite, tarihi değerlerine sahip çıkan üniversite, 

burs-yurt-beslenme ve sağlık hizmetleri yaygınlaşan üniver-

site projeleri, “Mekan tasarımında Çağdaş Projeler” sloganı 

altında; Çapa ve Cerrahpaşa yerleşkelerinin yeniden yapılan-

dırılması, hayatı kolaylaştıran mekanlar, tarihine sahip çıkan 

üniversite projeleri gibi daha nice projeler sonuca ulaşmıştır. 

Bu projelerin sürdürülebilirliğinin sağlanması yanı sıra 

2012-2015 döneminde İstanbul Üniversitesi Teknokent, Tek-

noloji Transfer Ofisi, Ticarileşme ve Girişimcilik Faaliyetleri, 

Avrupa Birliği Projeleri, araştırma alt yapısı ve araştırma la-

boratuvarlarının geliştirilmesi ile Uluslararasılaşma kriterleri 

üzerinde durulmuş olup, sağlam zemine oturan bu yapının 

uluslararası platformda tanınması ve günümüzde ki “Araştır-
ma Üniversitesi” kavramının alt yapısının oluşturulması he-

deflenmiştir. 

 ç Prof. Dr. Zeynep Çiğdem KAYACAN

Y unus Hoca yönetimine kadar, üniversite yönetim anlayışı hep günün ihtiyaçlarından başlayarak ve 
günlük politikalarla devam ederek şekillenmişti. İlk kez Yunus Hoca’da ileriye dönük ama geçmişi 
de değerlendirerek, bugünden ileriye projekte edilen projelerle bir yönetim anlayışı geldi ki yine 

belki ilk kez diyebilirim sert bir yorum olmasın ama söylediklerini de gerçekten fiilen yapmaya çalışan, 
ciddiye alan, vaatlerle bırakmayan hayata geçirmeye çalışan en yüksek ölçüde de verim alan rektör oldu.

2009-2012 yılları arasında; 
        90 ana başlıklı, 2012-2015 
    yılları arasında 78 ana başlıklı 
proje üretilmiş ve çıktıları 
          şeffaf şekilde paylaşılmıştır.

Prof. Dr. Elif İNCE
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Modern binalar, en yeni teknolojiler,
kaliteli insan kaynağı olmadan sıfırla çarpılan

bol rakam gibidir.

Prof. Dr. Yunus Söylet
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‘Marifet, iltifata tabidir’
      sözünü unutmayan iyi bir 
                motivatör!

 ç Prof. Dr. Kamil ADALET

L iyakati esas olarak alan ve yetkiyi ekip arka-
daşları ile paylaşabilen bir liderdir. Altında 
çalışanlara insiyatif vermekle birlikte görev 

çıktılarını titizlikle ve yakından takip eder ve denetler. 
“Marifet, iltifata tabidir” sözünü unutmayan iyi bir 
motivatör. Kimin hangi işi en iyi yapabileceğini bilir 
ve buna göre görevleri dağıtırdı. Bu arada ekibinin de 
eğitilmesinin sağlanmıştır. Sürekli brifingler ile yapılan 
görevleri takip ederdi. Bu toplantılarda, yapıcı eleştiri-
ler ile yol gösterirdi.

 ç Prof. Dr. Halil AKKANAT

T ürk-Alman Üniversitesi’nin idari komitesi 
çalışmalarındagördüğüm şeyi ifade ede-
yim. Biri diğerinden daha iyidir demeye ya 

da bu şekilde değerlendirmeye, psikolojik baskı his-
setmeye lüzum yok hissi verir. “Herkes kendi yerinde 
iyi ve değerlidir” fikrini uyandırır. hocanın tavırlarında 
bunu görerek yaşadım.

Prof. Dr. Kamil ADALET
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İstanbul Üniversitesi’nde 
   öğrenci olaylarının 
 düşüşünde de çok etkili olduğuna 
    inanıyorum, çünkü öğrenciler 
       karşılarında gerçekten 
 muhatap buluyorlar ve en 
    önemlisi bu muhatap onları 
dinleyip, sorunlarını 
          çözüme kavuşturuyor. 

 ç Prof. Dr. Alper CİHAN

B iz açıköğretim fakültesiyiz. Öğrencilere yalvarıyoruz, lütfen diyoruz “Rektör hocaya 
söylemeden önce bize söyleyin. Bize yazın, hep rektör hocaya yazıyorsunuz, hoca bize 
söylüyor”. Hoca muazzam yetişiyor onlara. Ben açıkça söyleyeyim ben asistan kul-

lanıyorum o kadar yetişemiyorum bu sosyal medya cevaplarında. Sağ olsun rektör hocamız 
gerçekten hepsine tek tek cevap veriyor ve bize yönlendiriyor. Bana yönlendirdiği birçok mail, 
tweet, sosyal medya hesapları var. Bir de unutmuyor. Arkasından soruyor “Şuna ne dediniz?“ 
diye. Ben onları cevaplamaktan hocaya dönmeyi unutuyorum bazen. Ama hocam sosyal med-
yayı gerçekten çok iyi kullanıyor. Çok aktif kullanıyor, bundan keyif alıyor. Çünkü düsturunda 
insanlara yardımcı olmak var. Sorunları paylaşmak var hocamızın. Bizde inşallah onun kadar iyi 
kullanırız diyoruz.

– Dr. Mustafa DEMİR
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 ç Dr. Mustafa DEMİR

B en onun takipçilerinden biriyim. Görebildiğim kadarıyla aktif, kullanıyor sosyal 
medyayı ve bunu iletişimin unsuru haline getirdi. Bu durumu hem üniversite açı-
sından hem öğrenciler açısından avantaja dönüştürebiliyor. Bu anlamda başarılı 

olduğunu düşünüyorum. İstanbul Üniversitesi’nde öğrenci olaylarının düşüşünde de çok 
etkili olduğuna inanıyorum çünkü öğrenciler karşılarında gerçekten muhatap buluyorlar ve 
en önemlisi bu muhatap onları dinleyip, sorunlarını çözüme kavuşturuyor. 

 ç Prof. Dr. Kamil ADALET

Y unus Hoca ile “Erişilemez Rektör” anlayışından “öğrenciler tarafından 7 
gün 24 saat ulaşılabilir Rektör” modeli oluşmuştur. Üniversitenin içinde 
de sosyal medya mecralarında da belirtilen isteklere özen gösterilmiştir. İle-

tişim kanallarının açık tutulması ve öğrencilerin dinlenmesine özen gösterilmiştir.

 ç Prof. Dr. Haluk ÖZSARI

B u kadar yoğun temposu olan bir kişinin, sosyal medyayı bu derece aktif kullanması gerçekten 
inanılmaz. Her an Twitter’dan, e-mail’den Yunus Hoca’ya ulaşabilmek mümkündür. Bunun çok 
somut bir örneği de vardır. İstanbul Tıp Fakültesi’nin de yer aldığı Diş Hekimliği Fakültesi ile 

birlikte Çapa Kampüsünde bir yemekhane yapımı tamamen öğrencilerin Yunus Hoca’ya attığı tweet ile 
başlayan bir süreçtir. Yöneticiyle yönetilenler arasındaki ilişkiyi iki taraflı düşünmek lazım, ok iki yönlü 
işlemeli. Hem geri bildirim alınmalı, hem de o geri bildirimde yapılması gereken, düzeltilmesi gereken 
şeyler varsa, müdahale alanları varsa, gereken yapılmalıdır. Yunus Hoca bu şekilde davranan bir liderdir.

 ç Dr. Metin KÜÇÜK

B aşka rektörler ile de çalıştığım için öğrenci iletişimi konusunda sanırım Türkiye’de 
en önde gelen rektör Yunus Hocamız. Zaman zaman ben de hocamızın tweetle-
rini takip etmeye çalışıyorum ama çoğu zaman da yetişemiyorum doğrusu. Son 

derece öğrencinin yanında ve bu anlamda ince espriler dönüyor aralarında öğrenciler ile.

 ç Prof. Dr. Muzaffer ELMAS

B u anlamda Yunus Hocamızı kendimize örnek alıyoruz. Ben de rektörlük 
görevi yapıyorum fakat bildiğiniz gibi İstanbul Üniversitesi ülkemizin 
en büyük üniversitesi, öğrenci sayısı bakımından da en büyük üniver-

sitesi. Yunus Hoca öğrencilere nasıl yetişiyor gerçekten inanılmaz bir meziyet.
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 ç Prof. Dr. Özgün ENVER

R ektör olduğunda ulaşılabilir rektör oldu. Kapısı kapanmadı, kapısı herkese açık, 
telefonu hala açık. Sırf ben değil, bütün arkadaşlarımız hepimizin bir ortak söy-
lemi vardı. hocayı arıyorsunuz, tabi ulaşamadığınız oluyor benim de çok olmuş-

tur. Çalıyor bakamıyor veya kapalıdır ama ulaşamadığımız telefonun hiç geri 
dönmeyeni olmamıştır. Bir saat sonra, üç saat sonra bazen 24 saat sonra Yunus 
Hoca muhakkak döner.

Yunus Hoca öğrencinin talebinden korkmadı ve talebeye de ulaşılabilir 
oldu. Örnek vereyim; hocanın yeni atandığı dönemdi. İşletme Fakültesinde 
oturuyoruz. Dışarıda 20 civarında talebe “Rektörü İstemiyoruz!” pankartı var 
ellerinde ve “Rektör Dışarı!..” diye slogan atıyorlar. Toplantı bitti, çıkması la-
zım. Araba da işletmenin önünde duruyor. Güvenlik dedi ki “Hocam talebeler 
bağırıyor, arkadan çıkalım”. Yunus Hoca bir şey söylemedi tam tersine dön-
dü, tek başına kapıyı açtı ve bu çocukların yanına gitti. Biz de biraz gerisinden 
geliyoruz ve konuşmayı hepimiz dinliyoruz. Aralarına girdi, fotoğrafçıları ça-
ğırdı “oğlum bir fotoğrafımızı çek” dedi. Sonra çocuklar sustu. Fotoğraf çekildi ve döndü 
“arkadaşların isimlerini alın ve bu fotoğrafları muhakkak onlara gönderin” dedi. Daha 
sonra çocuklara döndü “Rektörle fotoğraf çektirmek o kadar kolay değil. Her zaman bu 
fırsatı bulamazsınız. Bulmuşken değerlendirin anı olarak saklarsınız. Şimdi, slogan at-
maya devam edin, ben gidiyorum” dedi ve toplantı bitti.

 ç Prof. Dr. Şafak Sahir KARAMEHMETOĞLU

Y unus Hoca nasıl ki her kesimden insanlarla olumlu ilişkiler kurabili-
yor ise öğrencilerle de bunu çok rahat yapabiliyor. Sosyal medyayı 
kullanması ve bütün kanalları açık tutması gerçekten takdir edilecek 

bir durum. Her öğrenci, her istediği zaman rektöre ulaşabiliyor. Tabii bu du-
rum bize yönlendirilen talimatlar şeklinde işimizi arttırıyor.

 ç Prof. Dr. Sedat MURAT

İ stanbul Üniversitesi’nde öğrencileriyle ilişkiler bakımından gel-
miş geçmiş en iyi bir yönetici. Yunus Hoca bütün öğrencilere vakit 
ayırır ve cevap verir. Öğrenciler ile müthiş bir diyalogu var.
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 ç Süleyman Emre YALÇIN

Y unus Hoca ile aynı tribünde yan yana maç izlememiz onun ulaşılabilir ve alçak gönüllü-
ğünün en büyük örneğidir. 90 dakika çok büyük ders olmuştur bana. Koskoca İstanbul 
Üniversitesi’nin rektörü maça gidelim mi? diye mesaj atan sıradan bir öğrencinin me-

sajına cevap veriyor, programını düzenliyor ve bu olayı reklam malzemesi olarak kullanmıyor. 
Oysa dönem dönem birçok kişilerde gördük öğrenci ile aynı ortama geldiklerinde bir basın or-
dusuyla gelip fotoğraf çekip ardından ortamdan ayrıldığını. Ama Yunus Hoca’nın yaklaşımı bu 
olmadı. Ben kimim ki? Okul birincisi miyim? Hayır. Çok mu başarılıyım? hocanın alanından mı 
bir öğrenciyim? Hayır. Üst düzey bir bürokratın siyasetçinin yâda iş adamının çocuğu muyum? 
Hayır. Okulu zamanında bitirememiş, hem çalışıp hem okumaya çalışan KYK yurdunda yaşa-
yan sıradan bir öğrenciyim. Lakin hoca mesai saatinin dışında, vaktini öğrencilerden bir ta-
nesini bile mutlu etmek için harcayabiliyordu. Ne açıdan bakarsanız bakın çok güzel hareket!

 ç Prof. Dr. Yusuf ZİYA ÖZCAN

Y unus Hoca’nın öğrenciler ile ilişkilerini sosyal medyadan takip ediyorum. 
Bir tek oradan biliyorum yoksa başka bir canlı ilişkisini görmüş değilim. 
Orada gördüğüm kadarıyla gayet iyi götürüyor. Bazen, kuralcı olduğunu da 

görüyorum. “Bunu yapabiliriz, bunu yapamayız” türünden bir şey yapıyor. O da çok 
iyi bir özellik tabi. Hayır denecek yerde hayır demesini bilmeniz lazım. Belki de 
bu, onun aldığı Alman eğitiminin bir etkisidir.

 ç Op. Dr. Reşat BAHAT

İ nanılmaz. Yunus Hocam nasıl vakit buluyor öğrencilere geri dönmek için 
onu da merak ediyorum. Arabayla eve giderken. Gece uyumadan önce. 
Ama hayran kalıyorum. Yani her öğrenciye cevap vermeye çalışıyor. Müthiş. 

Çok çok hayran oluyorum ve o kadar kısa cümlelerle o kadar çok şey anlatıyor ki. 
Bence Twiteer’daki o kadar cümleye bile ihtiyacı yok Yunus Hoca’nın.

  ç Prof. Dr. Zeynep ÇİĞDEM KAYACAN

Ö ğrenciye kapısı açık. Twitter ve facebooku açık. Öğrenciye her şeyiyle açık olan 
bir rektör. Öğrenciyi dinlemesini biliyor. Dinlemekle de kalmıyor, öğrenciye 
bizzat kendisi geri dönüyor. Bu da hiçbir rektörün yapmadığı bir şey bugüne 

kadar. Öğrenciyle ilişkisi bence çok yakın ve çok eşitlikçi. Demokrat bir yaklaşım.
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Babalar çocuklarını farklı severler. Diyet 
istemeden, uzaktan, çocuklarının kendi 

hayatlarını yaşamalarına izin vererek. Sağ 
olsunlar, mutlu olsunlar, ben sık görmesem 

de olur diyerek, çocukların şahsiyet ve 
özel hayatlarını hırpalamadan. Sessiz ve 
derinden sever babalar, çok severler.”

Prof. Dr. Yunus Söylet
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 ç Prof. Dr. Arzu KİHTİR

Y unus Hocam ile birlikte kalite sistemleri üzerinde çalıştık. Bu kapsamda; Bütün-
leşik Kalite Yönetim Sistemi (BKYS) çalışmaları başlatıldı. Birim kalite kurulları 
kuruldu. İstanbul Üniversitesi’nde ilk defa TSE eğitim çalışmaları gerçekleştiril-

di. Dokümantasyon çalışmaları yapıldı. Öğrencilere kalite eğitimi verilmeye başlandı. 
İstanbul Üniversitesi hastaneleri ve laboratuvarlarında kalite çalışmaları yapıldı. Tüm 
fakültelerde akreditasyon başvuruları gerçekleştirildi.

 ç Prof. Dr. Elif İNCE

E şsiz rektörümüzle danışmanı olarak çalıştığım zaman zarfında birebir ta-
kipçisi olduğu ve üzerinde önemle durduğu konulardan biri de yönetim 
felsefesi gereği yapılacak olan işler ve projeler için öncelikle eğitimlerin 

verilmesi idi. Bu kapsamda İstanbul Üniversitesi’ndeki akademisyenlere; eğitici-
lerin eğitimi, eğitimde yeni teknolojilerin kullanımı, eğitimde ölçme ve değerlen-
dirme kursları verilmiştir. İstanbul Üniversitesi kreş, anaokulu ve gündüz bakıme-
vi çalışanlarına hizmet içi eğitim, öğrenci işleri bürolarında çalışan personel için 
eğitim, İSKOP personel alt sistemleri toplantıları da bu amaçlı gerçekleştirilmiştir.

İstanbul Üniversitesi gibi
       gerçekten çok güçlü bir 
  öğretim kadrosuna sahip olan 
     ve her görüşten insanların 
          desteğini alarak ikinci kez 
Rektör olmak öyle kolay 
                        bir iş değildir!

– Münir Şahin
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 ç Prof. Dr. Ergün YOLCU

P rof. Dr. Yunus Söylet hoca zamanında Basın ve 
Halkla İlişkiler Müdürü olarak İÜ için yeni ku-
rumsal iletişim stratejisi belirledik. Rektörlü-

ğü döneminde medya ile ilişkilerimiz üst seviyeye çıktı. 
Üniversitemiz ile ilgili pozitif haberler giderek arttı. Yu-
nus Hoca zamanında yılda 20 bin basılı haberin üzerine 
çıkmayı başardık. Başarımızda Yunus Hoca’nın vizyonu 
medya ile ilişkileri çok büyük rol oynadı. Çıkan haberle-
rin %99’a yakını olumlu haber olarak yer almıştır. Web 
sitesi çağdaş bir yapıya kavuştu. Kurumsal Kimlik Kıla-

vuzu yayımlandı. İstanbul Üniversitesi Tanıtım filmi ve 

İstanbul Üniversitesi 1453 Belgeseli hazırlandı. İstanbul 

Üniversitesi Bilim Kültür ve Sanat Dergisi çift dilde yayı-

na başladı. Dergi İngilizce ve Türkçe olarak 2 dilde 3 ayda 

bir 10 bin adet basıldı. Dünyanın ilk 500 üniversitesinin 

rektörlerine, yurt dışındaki bütün büyükelçiliklerimize, 

yurt içindeki bütün yabancı büyükelçilik ve konsolos-

luklara, üniversitelerimizin tamamına yollandı. Bu der-

gi İstanbul Üniversitesi’nin bilimsel, sanatsal, kültürel, 

toplumsal yüzü oldu. Öğretim üyelerimizin sesi oldu. Bu 

Yunus Söylet hocanın vizyonunun önemli bir parçasıdır.

 ç Prof. Dr. Haluk ÖZSARI

İ stanbul Üniversitesi gibi çok büyük, çok köklü bir 
kurumda yeniliklerin değişimin öncüsü oldu. Bunu 
yapabilmek içinde 4 yıllık dönemini hedefledi. Hiç-

bir zaman ikinci dönemde de ben bunları yapacağım diye 
hedefini ikinci döneme doğru kaydırmadı. Birinci dönem-
de o kadar çok şey yaptı ki zaten, o yaptıkları ikinci döne-
me seçilmesinde neredeyse 2 öğretim üyesinden birinin 
oyunu almasına da neden oldu. Dolayısıyla Yunus Hoca’nın 
bu özelliği çok önemli. Değişimi ve bu değişimi yapacak, 
farklılıkların ahengi dedim biraz önce bir kelime kullandım, 
farklılıkların ahengini yarattı. İlla benim düşüncemden, illa 
benim gibi gören insanlar yerine, benden farklı farklı gören 
insanlarda olsun ki biz onların içinden alalım, ortak doğruyu 
çıkaralım dedi Yunus Hoca ve bence şu güne kadar olan beş 
buçuk senelik geçmişin en güzel özetlerinden biridir Yunus 
Hoca adına yöneticilikte.

İstanbul Üniversitesi’ne Yunus Hoca tarafından İstan-
bul Üniversitesi Hastaneleri Ünitelerinin Modernizasyonu 
Projesi - Hastaneler Genel Direktörlüğü (HAGED)’nün yapı-
landırılması amacı ile davet edildim. Bu kapsamda; İstanbul 
Üniversitesi hastanelerinde, “ortak akıl”, “katılımcı ve bilgiye 
dayalı yönetim”, “hesap verilebilirlik” gibi evrensel doğrula-
rın geçerli olabilmesi için akademik, bürokratik ve yönetsel 
düzeyde değişime hazırlık dönemi yaşandı. Yaklaşık bir yıl 
boyunca hem İstanbul Üniversitesi’nden hem de diğer üni-
versiteler ile kamu ve özel sektörden kendi alanında öne 
çıkmış uzmanların katılımıyla arama konferansları ve çalış-

taylar gerçekleştirildi. Bu sürecin sonunda, “İstanbul Üni-

versitesi hastanelerinde, sağlık bilimleri alanındaki lisans 

ve lisansüstü eğitim gören öğrencilerin eğitim ve uygulama 

ihtiyaçlarının, akademik personelin araştırma gereklerinin 

en üst düzeyde karşılanması, sağlık hizmetlerinin çağdaş 

yönetim ilkeleri doğrultusunda standart, etkin ve verimli bir 

şekilde koordinasyonu ve yürütülmesi” ilkesi kabul edilerek 

yeni bir yönetim modeli ortaya kondu. Bu model, özünde 

“süreç yönetimi” esasına göre çalışan, İstanbul Üniversitesi 

hastanelerinin stratejik yönetimini “ortak akıl” ile sağlamayı 

hedefleyen bir çatının oluşturulmasına dayanmaktadır. Bu 

çatı ile karar verme süreçlerinde: bilgilenmenin artışı, etkili 

koordinasyon, eksiklik ve yanlışlıkların en aza indirilmesi, 

nesnelliğin azaltılması, doğru sonuca hızlı ulaşma yoluyla 

kurumsallaşmaya katkı sağlanması ve akademik faaliyetlere 

daha fazla kaynak ayrılabilmesi hedeflenmişti. 

Üniversite hastanelerinin yıllık döner sermaye gelirleri-

nin bir miktarının devlet bütçesinden eğitim ödeneği olarak 

aktarılması; araştırma, yatırım ve insan kaynaklarına yönelik 

üniversite harcamalarının, döner sermaye gelirlerinden de-

ğil devlet bütçesinden karşılanması; Üniversite hastanele-

ri tarafından verilen sağlık hizmetlerinin en büyük oranını 

oluşturan yatan hasta SUT işlem fiyatlarının farklılaştırılma-

sı; Üniversite hastanelerinin sadece SGK fiyatını uygulamak 

yerine kendi fiyat tarifesini hazırlayabilmesi; bazı hizmet-

lerde ödeme gücü olanlardan fark alınması; bireysel emek-

lilik benzeri tamamlayıcı sigorta ile kaynak çeşitliliği oluştu-

rulması gibi konularda aktif olarak hizmet verdik.
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Geçmişte mağlubiyet ezikliği yaşamadım. 
Galibiyet yerine adaleti sevmem 

belki de bundandır.
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 ç Dr. Mustafa DEMİR

E skiden üniversitenin etrafında büyük surlar vardı. Yöneticiler tarafından 
oluşturulmuş ve dünya ile ilişkilerini koparan. İçe dönük bir yapılanma 
ve çalışma vardı. Yunus ağabey ile birlikte insanlarla, toplumla, kamuy-

la üniversiteler arasındaki bu duvarlar kalktı. Bu üniversite için son derece önem-
li bir şey idi. Çünkü ne kadar iyi temas kurarsanız o kadar sahiplenirsiniz. 

Üniversite bile olsanız netice itibariyle halka hizmet ediyorsunuz ve halkı göz 
ardı ederek hizmet vermek durumunda olduğunuz insanları yok sayarak veya işte 
dışlayarak bir yere varmak mümkün değil artık bu dünyanın hiçbir yerinde müm-
kün değil. Bence yapılan en önemli işlerden bir tanesi bu. Bunu hizmet anlayışıy-
la yapıyorsunuz. Stratejiniz olur, siz stratejiniz doğrultusunda iş yaparsınız ve bu 
süreç içerisinde her tarafa yayılır, halka halka yayılır.

 ç Prof. Dr. Hasan Rıza GÜVEN

P rof. Dr. Yunus Söylet göreve geldiğinde İstanbul Üniversitesi birçok konuda yetersiz 
durumdaydı ve yavaşlamıştı. Bilgi işlem daire başkanlığı devre dışıydı. Başkanı vardı 
ama daire başkanlığının faal hale gelmesi gerekiyordu. Bana göre Bilgi İşlem Daire 

Başkanlığı’nın organizasyonunun oluşması ve faaliyetlerinin yoğunlaşması bilişim çalışma-
larının yeniden ön plana alınmasında çok önemli bir adımdı. Yönetim felsefesi gereği Yunus 
Hocamız düşünce yapıları çok farklı insanları bir araya getirmişti. Her konuda uzman akade-
misyenler danışman olarak görev almıştı. Bilişim alanında ikinci önemli adım Açık ve Uzaktan 
Eğitim Fakültesi’nin kuruluşu ile atıldı. Bu alanda da uzman öğretim üyeleri bir araya getirildi. 

Rektör yardımcısı sayısı bu fakülte kurulunca beş olabiliyordu. Diğer taraftan da Bilişim 
Koordinasyon Kurulu oluşturuldu. Koordinasyona dayalı ve konusunu iyi bilen uzman akade-
misyenlerin liderliğinde kalite çalışmalarının gereği olan süreçlerle yönetime benzer şekilde 
bir yönetim giderek kendini göstermeye başladı.

 ç Münir ŞAHİN

R ektörlüğe geliş serüvenine baktığınız zaman hocamızın genel yönetim felsefesini 
ve karakterini de ortaya koyuyor. Çünkü ilk rektör seçildiğinde atanması konusu 
eleştirilmişti ve politik bulunmuştu. İkinci dönemi düşündüğünüz zaman bildiğim 

kadarıyla en yakın rakibine büyük bir fark atarak tekrar rektör oldu. Bu onun her kesime her 
düşünceye olan saygısının da göstergesiydi. Çünkü sadece belli bir düşünceyle bu dere-
ce yüksek bir oy alması mümkün değildi. İstanbul Üniversitesi gibi gerçekten çok güçlü bir 
öğretim kadrosuna sahip olan ve her görüşten insanların desteğini alarak ikinci kez rektör 
olmak öyle kolay bir iş değildir!
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 ç Prof. Dr. Seçkin DİNDAR

Y unus’um rektör olduğunda bana “Seçkin hocam; kimin nasıl düşündüğü bizim için önemli değil. 
Gel birlikte çalışalım” dedi. Bu sinerjik ve rengârenk yönetim ile İstanbul Üniversitesi Devlet Kon-
servatuvarı konserleri yıllık olarak programlanmaya ve BAP bilim ve sanat şöleni yapılmaya başlan-

dı. Öğrenci Kültür Merkezi (ÖKM) yeniden yapılandırıldı. Sosyal sorumluluk anlamında öncelikle VAN için 
tek yürek olduk ve Sosyal  Sorumluluk Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu. Bu kapsamda, 
yemekhanelerden artan yemekler hayvan barınaklarına gönderilmeye, sıcak havalarda yerleşkelere hay-
vanlar için su kapları yerleştirilmeye, yerleşkelere özel kuş evleri ve kedi evleri yerleştirilmeye başlandı. 

İstanbul Üniversitesi tarihinde ilk defa çalışanların hayatı düşünüldü. Enerjimiz boşa gitmesin diye 
sayın rektörümüz bizlere pek çok imkânlar sundu. Aklıma gelenler; mediko sosyal birimlerinde gün-
cellemeler, personel yemek hizmetlerinin kalitesinin değişimi şeklinde. Özellikle İstanbul Üniversitesi 
mensupları ve yakınlarının kabul işlemleri ile muayene sonrası tetkik ve yatış işlemlerini yürütmek, 
hasta ve yakınlarına rehberlik etmek, hasta memnuniyetini sağlamak amacıyla İstanbul Üniversitesi 
öğretim elemanları için Hasta Danışmanlığı Birimi bizlerin hayatını inanılmaz kolaylaştırdı. 

Rektörümüz sadece aktif çalışanlar değil, üniversitemize emek veren emekli olan öğretim eleman-
larını da düşünmüştür ve onların hem sosyal hem de sağlık açısından desteklenmesi, üniversiteyle 
aktif bağlarının korunmasına zemin hazırlanması için Yaşam Boyu Dayanışma Uygulama ve Araştırma 
Merkezini (YABODEM) kurmuştur. 

Elbette diğer sosyal farkındalık faaliyetlerinden de bahsetmek istiyorum. Engelli kardeşlerimiz için 
otoparklar yapıldı ve “Engelsiz Üniversite” çalıştayları ile farkındalıklar arttırılmıştır. Bu kapsamda da 
İstanbul Üniversitesi Engelsiz Bilgi Merkezi açılmış olup, İstanbul Üniversitesi’nde ilk kez işaret dili 
kursu verilmiştir. O kadar çeşitli ve unutulmaz emekleri var ki sayın rektörümüzün burada belirtebildik-
lerim sadece dilimin yettikleri ile sınırlı maalesef.

 ç Prof. Dr. Zeynep Çiğdem KAYACAN

Y unus Hocamızın rektörlüğü sırasında İstanbul Üniversitesi Uluslararası Akade-
mik İlişkiler Kurulu (UAİK) yeniden yapılandırıldı. Bu kapsamda, 60’tan fazla ile 
ikili anlaşma yapıldı ve 300ten fazla üniversite ile 600’den fazla uluslararası 

eğitim fuarlarına katılım sağlandı ve İstanbul Üniversitesi, Coimbra Group üyesi oldu.

 ç Prof. Dr. Sıddık YARMAN

Y unus Hocamız göreve geldiği ilk dönem; bilgi işlem daire başkanlığı işlevsel değil 
idi. Bu kapsamda ilk olarak otomasyona dayalı bilgi yönetim sistemleri ile metro 
ethernet teknolojisi kullanılmaya başlandı. İstanbul Üniversitesi, Eduroam plat-

formuna katıldı ve İstanbul Üniversitesi Kurumsal Otomasyon Projesi (İSKOP) başlatıldı. 
Bununla birlikte tüm üniversitenin bilişim sistemlerine entegrasyonu kapsamın-

da İstanbul Üniversitesi hastaneleri bilişim sistemlerine entegre oldu ve (İSHOP) ile 
öğrenci işleri otomasyon entegrasyon projesi (ÜNİPORTAL) projeleri başlatıldı.
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 ç Prof. Dr. Elif İNCE

2 009 yılında ben daha araştırma görevlisi 
iken yıllardır süren 50-D, 33A kadro ata-
maları sorunları sırasında (50-D geçici, 33A 

kalıcı kadrolardı ve doktora biterken hala 50-D de 

iseniz kurumla ilişiğinizin kesilmesi durumları ya-

şanıyor idi ve nükleer fizikte doktoram bitmek üze-

re idi) Prof. Dr. Yunus Söylet’in ilk kez ismini duy-

muştum. Daha öncesinde rektör makamı ile direkt 

bağlantım olmamıştı. Doktoram bitmek üzere idi ve 

ilişiğim kesilecekti. Tüm araştırma görevlileri aynı 

sorunu yaşıyor idik. İşin kötü tarafı, yüksek lisans 

ve doktora yapmak üzere lisans eğitimi sonrasında 

hayatınızda başka hiçbir iş tecrübeniz olmaması idi. 

Doktora bitince işsiz kalacaktık açıkçası. İşte o yıl 

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yunus Söy-
let idi. Kendisinin göreve başlaması ile o zamanki 
50D-33A geçiş sürecimizi hızlı bir şekilde çözdü. Biz 
araştırma görevlileri, doktora bitip hemen yardımcı 
doçent kadrosuna atanamasak bile; kurumumuzda 
çalışmaya devam edebildik. İşte bu benim ilk min-
net duygumdur rektörümüze. Sonrasında, artan bir 
ivme ile yardımcı doçent kadrosuna atanabilmek 
için bilimsel çalışmalar yapmaya devam etmiş ve 
2 yıl içinde yardımcı doçent olmuştum. İşte bu da 
ikinci minnetimdir rektörümüze. Çünkü torpilsiz, 
eşitlik ve adalet ortamında hepimiz aynı idik. Kim 
çalışır ve bilimsel çalışmalarının kalitesi ile başarılı 
olur ise beklemeden kadro atamaları gerçekleşiyor 
idi. Ve ben yardımcı doçent oluncaya dek rektörü-
müzün yüzünü hiç görmemiştim. 

Ötekileştirmeden; bir işi, 
     o işin ehline verme yaklaşımı 
  ve vizyoner liderliği ile özellikle 
       Avrupa Birliği Projelerini 
 üniversitemize kazandırma başarıları, 
  aslında kendisi görevden ayrıldıktan 
    sonra oluşan “Araştırma 
      Üniversitesi” kavramının 
 tohumlarının çok önceden atılmış 
       olduğunu göstermektedir.

– Prof. Dr. Gürhan ÇİFTÇİOĞLU
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O zamanlar akıllı cep telefonları da yeni çıkmıştı 
ve twitteri ben yeni keşfediyordum. Kendime yeni 
bir hesap açıp; üniversitedeki arkadaşlarımı, fizik-
çileri ve Üniversitemi takip etmeye başladım. Nasıl 
twit atılır bilmiyordum bile. Üniversitenin paylaşım-
larına bakarken Prof. Dr. Yunus SÖYLET (İstanbul 
Üniversitesi Rektörü) gördüm ve onu da takibe al-
dım. Kalbimde ona büyük minnet besliyordum hem 
33A’ya geçiş hem de çalışan-üreten akademisyen-
lere hızlı yükselme şansını, torpilsiz ve eşit olarak 
tanıdığı için. İşte o takip sanırım benim için dönüm 
noktası oldu. Twitter ortamında bazı insanlar, bazı 
öğrenciler o kadar saygısızca ve terbiyesiz şekiller-
de Rektöre yazılar yazıyorlardı ki, çok içime dokun-
du. Ben Lisans, Yüksek Lisans, Doktora eğitimimi 
İstanbul Üniversitesi’nde yaptım. Lisans için ilk defa 

Fen Fakültesi Fizik Bölümü’ne geldiğimde binada 
yürürken, 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet Han 
tarafından kurulan bu kurumda eğitim alacak olma-
nın ayrıcalığını hissettim. Bu duyguyu, bu kurumda 
eğitim alan herkes hisseder. Kendinizi özel ve ait 
hissedersiniz o kuruma. İstanbul Üniversitesi bu 
bakımdan gerçekten ayrıcalıktır. Kurum aidiyeti ve 
liyakat aslında, 1453’lü yıllara dayanır (dı). İşte, bize 
ecdadımızdan kalan bu emaneti yöneten, hocaların 
hocası olan kişiye çirkin ithamlar, terbiyesiz sözler, 
hakaretleri görünce içime dokundu. Sen misin bu 
hakaretleri yazan deyip kim ne yazdı ise onlara la-
yıkıyla cevaplar yazmaya başladım (elbette terbiye 
sınırları içerisinde). Birkaç gün sonra, Rektörümüze 
hakaretler ve çirkin ithamlar azalmaya başlamıştı 
çünkü ben hedef şaşırtıp kendi üzerime çekmiştim 

Ekonomik durgunluğun ilacı inovasyondur. 
İcat ve yenilikçi desteklerinin artması, endüstri 
ve üniversitelerin birlikte çalışmalarını çoğaltır.
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 ç Dr. Metin KÜÇÜK

Y ıllardan beri geleneksel çizgisi olan İstanbul Üniversitesi’nin ilk olarak bir şey-
ler değiştiğini web sayfasından gördüm ben. Hala ben bir taraftan İstanbul 
Üniversitesi’nin öğrencisiyim. Herhalde bu üniversitenin en kıdemli öğrenci-

lerinden birisiyim. Doktora eğitimim hala devam ediyor. Sonraki aşamalarda da dışa-
rıda ne oluyor, Türkiye’deki diğer üniversitelerde ne oluyor, dünyadaki diğer üniver-
sitelerde ne oluyor sorusu anladığım kadarıyla Yunus Söylet zamanında sorulmuştur.

 ç Prof. Dr. Kamil ADALET

E lektronik üniversite olma yolunda çok büyük mesafeler alındı. 
Bilim, sanat ve teknoloji; yeni anlamlar kazandı. Ayrıca adil ve 
eşit yönetim tarzı öğretim üyelerinin daha verimli olmalarını sağ-

ladı, aidiyet duyguları güçlendi.  Multi-disipliner faaliyetlere teşvikler arttı.

bu kişileri (İYİ Kİ!). Bu arada benim yazdıklarımı Rek-
törümüzün okuduğundan haberim yoktu. Sanırım 
bu durum 1 ay kadar sürdü. 

İstanbul Üniversitesi 2011 yılı açılış töreni ön-
cesindeki hafta sonu idi. O kadar garip bir duygu ki.. 
Fatih Sultan Mehmet Hanın emaneti olan o bahçede 
ve ATA’mızın huzurunda o yıl için layıkı ile hocalık 
yapmaya söz verme töreni olduğunu o gün anla-
mıştım açılış törenin. Saat 09:58’de Rektörlük bi-
nasından beyaz cübbe ise upuzun boylu bir hoca, 
yanında da farklı renklerde cübbeleri ile birkaç hoca 
yürümeye başladı. İşte ilk defa orada gördüm ben 
Eşsiz Rektörümüzü. Bu kısımdan sonra kendisinden 
hep Eşsiz Rektörüm olarak bahsedeceğim bu arada. 
Yürüdü, geldi, iki kişi kendisine çelenk getirdi ve o 
Ata’mıza selam vererek büste çelengi yerleştirdi. Tö-
rene gelen tüm hocaların en önüne geçti ve saygı 
duruşuna geçtik. Akabinde İstiklal Marşımızı söyle-
dik. Anons yapan kişi törenin ilk aşamasının tamam-
landığını ve saat 11:00’de Cemil Birsel Salonu’nda 

törenin devam edeceğini belirtti. O sırada eşsiz rek-
törüm, oraya gelen tüm hocaların ellerini tek tek sık-
maya ve selamlaşmaya başladı. Beni heyecan bastı 
tabii. Bana doğru yaklaştıkça bakışlarını takip etme-
ye başladım. Ve işte o an. Bana baktı, elini uzattı. 
“Rektör hocam, size teşekkür etmek istiyorum ken-
di adıma” dedim. “Neden hocam?” dedi. “Ben 50D 
ile üniversitemde görevime devam edemeyeceğimi 
düşünürken ve tüm ümidimi kaybetmişken sizin 
bu adaletli yöneticiliğiniz döneminde hem 33A’ya 
geçtim, hem de bilimsel çalışmalarımı arttırarak yar-
dımcı doçent olabildim. Bugün ilk açılış törenim” 
dedim. “Hoş geldiniz hocam, isminizi öğrenebilir 
miyim” dedi. “Elif İnce” dedim. Sonra yanımdan ay-
rıldı ve diğer hocalar ile selamlaşmaya devam etti. 
Ben tir tir titriyordum. Hayal edemezdim ki ben İs-
tanbul Üniversitesi Rektörü’nü bu kadar yakından 
görebilecektim, elini sıkabilecektim. Düşünsenize 
hocaların hocası o. Hem de İstanbul Üniversitesi 
hocalarının hocası.

 Prof. Dr. Elif İNCE
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Üniversite, bir ülkenin en eğitimli insanlarının, 
bilgi üretmek, nakletmek ve topluma dokunmak için 

bir arada bulundukları kurumdur.

Prof. Dr. Yunus Söylet
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 ç Prof. Dr. Şafak Sahir KARAMEHMETOĞLU

R ektör hocanın gelmesi ile özellikle ARGE ve Yenilikçilik alanı çok 
güçlendirildi. Örneğin; İstanbul Teknokent Kuruldu, Teknoloji Trans-
fer Ofisi Oluşturuldu. 

 ç Prof. Dr. Sıddık YARMAN

İ stanbul Üniversitesi’nin yıllarca birikmiş bir ataleti vardı. Araştırmada geri kalmıştı, 
alt yapısı çok eskimişti. Yunus Hoca, İstanbul Üniversitesi için çok önemli hedefler 
koydu. Birincil hedeflerdi bunlar. ”Biz üniversite sıralamalarında Dünya’da ilk 500, 

Türkiye’de ilk 300’e gireceğiz” dedi. “Kâğıtsız üniversite istiyorum” dedi. “Araçsız çalışma 
yapılmaz, alet edavatsız çalışma yapılmaz, laboratuvarları büyüteceğiz, geliştireceğiz” 
dedi. “Bilişim alt yapısını güçlendireceğiz” dedi. Koskoca İstanbul Üniversitesi’nin Yunus 
Hoca gelinceye kadar Bilgi İşlem Daire Başkanlığı yoktu. İnterneti çalışmıyordu, e-mailler 
çalışmıyordu, hocalar araştırma yapamıyordu. 

Bilimsel çalışmaları kapsamında İstanbul Üniversitesi Dünyanın İlk 500 Üniversitesi arasına 
8. kez Prof. Dr. Yunus Söylet ile girmiştir. Ve tarihinde ilk kez İstanbul Üniversitesi Türkiye’de 
birinci, dünyada ise 383. sırada yer almıştır. Bilimsel Araştırma Proje Türleri arttırılmış olup 
özellikle; Uluslararası Araştırma ve Ulusal İşbirliği Projeleri Başlatılmış olup yardımcı doçentle-
re özel yabancı dil eğitimi ve bilimsel araştırma desteği de sağlanmıştır. Prof. Dr. Yunus Söylet 
yönetiminde BAP birimi tarafından 6000’den fazla proje desteklenmiştir. 

Sadece akademisyenlerin değil öğrencilerin de bilimsel projeleri desteklenmiştir. 
Öğrencilerimizin gerçekleştirdikleri projelerden SOCRAT defalarca Türkiye şampiyonu 
olmuştu ve HidroİST en iyi Tasarım ödülünü almış idi. 

Ve ilklerden bahsederken belirtmem gereken bir nokta daha var. Sevgili rektörümüz ile 
İstanbul Teknokent faaliyete geçmiş ve İstanbul Üniversitesi Patent Ofisi kurulmuştur. Böy-
lece üretilen bilginin teknoloji transferinin gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır.

 ç Prof. Dr. Gürhan ÇİFTÇİOĞLU

Y unus Hocamızın ekip ruhu, ötekileştirmeden bir işi, o işin ehline verme yaklaşımı 
ve vizyoner liderliği ile özellikle Avrupa Birliği Projelerini üniversitemize kazan-
dırma başarıları, aslında kendisi görevden ayrıldıktan sonra oluşan “Araştırma 

Üniversitesi” kavramının tohumlarının çok önceden atılmış olduğunu göstermektedir. 
Onun rektörlüğünün 4-5 yıl gibi bir süresinde, İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği 

Proje sıralamalarında ilk 10’a girmiştir. Böylece üniversitemizin uluslararası platform-
da tanınırlığı önemli bir merhale almıştır. Şöyle de ifade edebilirim; “Üniversitemiz 
onun yönetimi ile bilimsel anlamda ete ve kemiğe büründü”.
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 ç Prof. Dr. Alper CİHAN

B irlikte çalıştığımız sürece eğitimde öğrenci odaklı anlayış sürdüren, öğrenci dostu 
yönetim felsefesini yaşayan ve yaşatan liderdir Yunus Hocamız.

Yunus Hocamız sadece idari mekanizmalarda değil öğrencilerin de yaşam 
boyu öğrenme felsefesi doğrultusunda eğitim alabilmelerini sağlamak amacı ile birçok yeni 
fakülte, merkez ve birim kurmuştur. Sağlık Bilimleri Fakültesi, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakül-
tesi ve Türkiye’nin İlk Hemşirelik Fakültesi, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi bu fa-
kültelerdendir. Kariyer Geliştirme (İstanbul KAGEM), Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma 
ile Uzaktan Eğitim (İSUZEM) merkezleri Yunus Hocamızın rektörlüğü sırasında faaliyete ge-
çen merkezlerimizdendir. Tarihinde ilk defa Üniversitemizde İstanbul Üniversitesi “Çocuk 
Üniversitesi” de yine sayın rektörümüz ile hayata geçmiştir. Tüm üniversite kapsamında 
yeni birçok program ile e-devlet akıllı sınıfı açılmış ve kontenjanlar katlanarak artmıştır.

Birlikte çalıştığımız sürece
       eğitimde öğrenci odaklı 
    anlayış sürdüren, öğrenci 
dostu yönetim felsefesini 
       yaşayan ve yaşatan
    liderdir Yunus Hocamız.

 ç Dr. Güner SAĞIR

2 013 yılı Aralık ayında İstanbul Üniversitesi, Ede-
biyat Fakültesi Müzecilik Bölümünde Yrd. Doç. Dr. 
olarak göreve başladım. 20 Mart 2014’te ise 23 

Ekim 2011’de Prof. Dr. Yunus Söylet tarafından kurduru-

lan İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı Müze ve Kül-

tür Miraslarının Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi 

(MÜZEYUM) Müdürlüğü’ne atandım. 

Merkez Müdürü olarak atandığımda “İstanbul Üniversi-

tesi Koleksiyonlarının Müzeleştirilmesi Projesi” kapsamın-

da, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Tarihi 

Müzesi, İstanbul Üniversitesi Jeoloji Müzesi, İstanbul Üni-
versitesi Beyazıt Kulesi Anıt Müzesi, İstanbul Üniversitesi. 
Arkeoloji ve Kültür Tarihi Müzesi için T.C. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’ndan özel müze onayı alınmıştı. Ancak Arkeoloji 
ve Kültür Tarihi Müzesi henüz ziyarete açılmamıştı. II. Ba-
yezid Hamamının müzeye dönüştürülmesi için düzenleme-
ler yapılıyordu. 2012 yılında üniversiteye devredilen Salis 
Medresesi’nin müze eğitimlerinde kullanılabilmesi için ha-
zırlanan restorasyon projesinin onaylanması bekleniyordu. 
İstanbul Üniversitesi bünyesinde müze olarak adlandırılan 
ancak bakanlık onaylı olmayan koleksiyonların bir kısmının 
tespitleri yapılmıştı. 

– Prof. Dr. Alper CİHAN



bİlİm İnsanları, arkadaşları, öğrencİlerİ ve sevdİklerİnİn gözüyle prof. dr. yunus söylet

89



bİlİm İnsanları, arkadaşları, öğrencİlerİ ve sevdİklerİnİn gözüyle prof. dr. yunus söylet

90

Merkez Müdürü olarak atandıktan 

sonra Yunus Hoca benden üniversitenin 

müzeleri ve koleksiyonlarının son du-

rumunun ne olduğuna, neler yapılması 

gerektiğine dair bir rapor hazırlamanı is-

tedi. Hazırladığım raporu birlikte değer-

lendirerek, kısa, orta ve uzun vadede ya-

pılacaklar için bir eylem planı hazırladık. 

Kültür mirasına çok önem veren Yu-

nus Hoca Rektör olarak ilk göreve gel-

diği yıl yani 2009’da Edebiyat Fakültesi’ne bağlı Müzecilik 

Bölümünü kurdurmuştu. 2011 yılında bölüm Sosyal Bilim-

ler Enstitüsüne bağlı olarak Müze Yönetimi alanında yüksek 

lisans eğitimi de vermeye başlamıştı. Hoca, Türkiye’nin ilk 

üniversitesi olan İstanbul Üniversitesi’nin bünyesinde bu-

lunan tarihi ve kültürel değere sahip yapı, taşınabilir kültür 

varlığı, malzeme ne var ise tespit edilmesini, kayıt altına 

alınmasını, tanıtılmasını ve en uygun koşullarda hizmete 

sunulmasını, yani kısaca kültürel mirasımıza sahip çıkma-

mız için ne gerekiyorsa yapılmasını istiyordu. 

İstanbul Üniversitesi’nin ilk resmi onaylı müzesi İstanbul 

Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Tarihi Müzesi’nin 

binası İstanbul İl Özel İdaresi tarafından restore ediliyordu 

ancak çalışmalar durmuştu. Binanın boşaltılması sırasında 

müzenin eserlerinin kaydı dijital ortama aktarılmıştı ancak 

envanter defterlerindeki kayıtlarda eksikler ve hatalar var-

dı, bunların yenilenmesi ve bazı eserlerin restore edilmesi 

gerekiyordu. Müzenin restorasyonun ne aşamada olduğunu 

konuşmak üzere tüm paydaşlarla bir araya gelerek değerlen-

dirme yapılmış, müze koleksiyonundaki eserlerin depo ko-

şulları üzerine konuşulmuş, envanter ve eser restorasyonu 

için zaman çizelgesi oluşturulmuşdu ve çalışmalara başlandı. 

İstanbul Üniversitesi Jeoloji Müzesi’nde resmi prosedür-

lere uygun düzenlemeler yapılması için hem fakülte hem 

de müzeden sorumlu bölüm yetkileri ile görüşüldü, yapıla-

cak işler için zaman planlaması yapıldı. Öncelikle müzenin 

eser envanter kayıtlarının deftere işlenmesinin bitirilmesi 

için çalışmalara başlandı. 

İstanbul Üniversitesi Beyazıt Yangın Kulesi Anıt 

Müzesi’nde de müzeye uygun bazı düzenlemeler yapıldı.

Müze olması planlanan koleksiyonların, gerekli koşulları 

sağlayıp sağlamadığı (fiziki koşulların uygunluğu, koleksi-

yon niteliği vb.) konusunda değerlendirme yapıldı. Bir kıs-

mının müze olamayacağına ama koleksiyon olarak gerekli 

düzenlemelerin yapılmasına karar verildi. 

Müze olabilecek Feyhaman Duran Koleksiyonu, Eczacılık 

Tarihi Koleksiyonu, Gözlemevi ve Astornomi Koleksiyonu için 

çalışmalar başladı. Rektörlük Güzel Sanatlar Bölümü’ne bağ-

lı ünlü Ressam Feyhaman Duran’ın İstanbul Üniversitesi’ne 

bağışladığı resimleri, evi ve eşyalarının envanter kayıtlarının 

gözden geçirilmesi, eksik olanların tamamlanması için ilgili 

birim ve MÜZEYUM yetkililerinden oluşan tespit komisyonu 

rektörlük onayı ile kuruldu. Rektörlük binası restore edil-

meden önce binanın duvarlarında asılı olan, restorasyon 

sürecinde Sakıp Sabancı Müzesi’ne protokolle sergilenmek 

üzere gönderilen eserler kontrol edildi. Protokolün gereğinin 

yerine getirilmesi için ilgili müze ile koordinasyon sağlandı. 

Müzeye dönüştürülmesi için restorasyona ihtiyacı olan Fey-

haman Duran evinin boşaltılması gerektiğinden içindeki eş-

yaların kayıtlı ve kayıtsız olanların tespiti ve envanterlerinin 

yapılması için çalışma başlatıldı. Eczacılık Tarihi Koleksiyonu, 

Gözlemevi ve Astronomi Koleksiyonu için yetkililerle koordi-

nasyon sağlanarak yapılacak düzenlemeler planlandı. 

Tüm birimlerle bağlantı sağlandıktan sonra tarihi ve kül-

türel değeri olan malzemenin/eserin tespit çalışmalarına 

başlandı. Bunların hiçbirisi kolay olmadı, yavaş yavaş, insan-

ları ikna ederek, yapılan işin önemini anlatarak, bizzat işin 

başında durarak, çalışarak yönetimle özellikle rektör hoca 

ile koordinasyon içinde önemli bir aşama kaydettik. On bir 

aylık çalışma sürecinde Yunus Hoca’nın ileri görüşlülüğüyle 

İstanbul Üniversitesi’nin tarihi ve kültürel değeri olan kolek-

siyonlarının müze yapılarak ziyarete açılmasına, ziyaretçiye 

açılamayacak koleksiyonların sorumlularının belirlenmesine, 

kayıt altına alınmasına ve dijital ortama aktarılmasına baş-

lanmıştır. Böylece Yunus Hoca, üniversitemizin kültürel miras 

alanındaki çalışmalarını önemli bir aşamaya getirmiştir.

 Dr. Güner SAĞIR
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İki gelişme çok önemli bence;
• Büyük veri değerlendirmesine imkan veren süper 

bilgisayarlar ve bunlarla çalışan yapay zeka programları.
• Beyin transmitterleri üzerinden düşünce ve 

davranış kontrolü.
Bakalım daha neler göreceğiz...

Prof. Dr. Yunus Söylet
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 ç Dr. Pervin BEZİRCİ

Y unus Hoca, kurumsal kaynaklar içerisindeki insan 
gücü kaynağını çok etkin kullanır, görev dağılımını 
personele ve tüm ekibe öğrenme fırsatları oluştura-

cak biçimde yapar, çalışanları yalnızca grubun bir üyesi ola-
rak değil, aynı zamanda bir birey olarak görürdü. Herkesin 
kaygılarını, ihtiyaçlarını, taleplerini dinler ve ilgi gösterirdi. 
Hayranlık uyandıran ve başarıyı tetikleyen bir özelliği de 
iletişime açık olması ve iletişim gücü idi… Yeni öğrencilere 
üniversiteyi tanıtmak amacıyla başlatılan ‘İstanbul Üniver-
sitesi Tanıtım ve Tercih Günleri’nin ilki 2013 yılında gerçek-
leştirilmişti. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 
olarak biz de standımızda yerimizi almıştık. İlk gün rektör 
hocamız stantları gezecekti, bir yandan öğrencilerle ilgile-
niyor bir yandan da heyecanla Rektörümüzün standımızı 
ziyaretini bekliyorduk ki bize sıra gelmeden Rektör hoca-
mızın geri döndüğünü fark ederek burulduk. Stantta ekip 
ve Rektör hocamız ile birlikte fotoğraf hayalimizi üzülerek 
ertelemiş olduk. Elbette onca yoğun işleri arasında tek tek 
her stantla ilgilenmesi imkânsızdı. O gün tesadüfen rektör 
hocama ekibin bu konudaki burukluğunu samimi duyguy-
la paylaşma fırsatı buldum. Kıymetli Rektör hocam dinledi, 
yorum yapmadı sadece gülümsedi ve ertesi gün doğrudan 
kütüphane standını ziyarete geldi. Benim stantta olduğum 
saate denk gelemedi ama Rektör hocamın ekibin talebini, 
duygusunu dikkate alarak, onca işi arasında sırf gönül almak 
için yaptığı bu ziyaretin mutluluğu, keyfi ve hayal edilen o 
fotoğraf karesindeki gülümsemelerin anlamı tarifsizdi.

2009-2015 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Kütüp-
hanelerinde başlatılan/gerçekleştirilen bazı önemli çalış-
maları da özellikle belirtmek isterim. 

Yeni Entegre Kütüphane Otomasyon Sistemi kuruldu. 
Uluslararası standartlara uygun veri girişi ve indeksleme ye-
teneği sayesinde, zengin kütüphane koleksiyonunun web 
tabanlı her ortamdan erişilebilmesi sağlandı. Bu otomasyon 
sistemi ile Merkez Kütüphane ve şube kütüphaneleri tek çatı 
altında birleştirildi. Merkez Kütüphaneden başlanarak 36 
şube kütüphanesinin verileri sisteme aktarıldı. Tüm kütüpha-
neciler yeni otomasyon sistemini kullanmaya başladı. İstan-
bul Üniversitesi kütüphanelerinin verileri standart hale geti-
rildi. Böylece Üniversitenin sahip olduğu koleksiyonların tam 

bilgisi ve sayımı sistem üzerinden takip edilebilir hale geldi.
Nadir Eserler Kütüphanesi restorasyonu hızla tamamlan-

dı ve iklimlendirmesi dahil tüm eserler, kıymetlerine para-
lel hale getirildi. İçindeki tüm eşyalar, bilirkişiler tarafından 
incelenerek restorasyon ve bakımları yapıldı. Nadir Eserler 
Konservasyon Atölyesi kuruluşu başlatıldı.

Temel hizmet noktası engellilerin bilgiye eşit ve engelsiz 
erişimini sağlamak olan Merkez faaliyetleri kapsamında aynı 
zamanda, toplumun engelli farkındalığını artırmak ve engel-
lilerin hayatın her alanında yer almasına katkı sağlamak için 
sosyal, kültürel ve bilimsel etkinlikler düzenlenmektedir.

Merkez Kütüphane ve Nadir Eserler Kütüphanesi kolek-
siyonunda yer alan değerli eserlerin korunması, yıpranma-
sının önlenmesi, kullanımının yaygınlaştırılması, kültürel 
mirasın gelecek nesillere güvenli bir şekilde aktarılması ve 
ulusal/uluslararası tanıtımı amacıyla çeşitli dijitalleştirme 
projeleri yürütülmektedir. 

İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesinde bu-
lunan eserlerin yıpranmasını önleyerek gelecek nesillere 
daha sağlıklı ulaşmasını sağlamak ve kullanıcı isteklerini 
modern imkânlarla dijital ortamdan en hızlı şekilde sağla-
mak amacıyla, 2008 yılında Teknosa firması sponsorluğun-
da başlatılan, Zamana Direnen Eserler I projesinin devamı 
olarak Zamana Direnen Eserler II-III gerçekleştirildi. 

İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi koleksi-
yonunda bulunan, paha biçilemez değerde ve çoğu dünyada 
tek nüsha olan çok önemli yazma eserleri içeren kültür mira-
sımızın gelecek kuşaklara korunarak aktarılması, erişilebilir-
liğinin arttırılarak Dünya kültür mirasına katkı sağlanması ve 
kültürler arası diyaloğu geliştirmek amacıyla, Üniversite üst 
yönetimi desteği ve İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma 
Projeleri Birimi (BAP) desteği ile Yazma Eserler Projesi ger-
çekleştirildi. Koleksiyondaki çok değerli ve yıpranmış el yaz-
ması bazı eserlerin restore edilerek korunabilmesi, dijitalleş-
tirme, teknik okuma çalışmalarının yapılarak, katalog bilgisi 
olmayan eserlerin künyelerinin oluşturulması ve otomasyon 
sistemi üzerinden erişimin sağlanması hedeflenmiştir. Proje 
kapsamında; 5.844 eserden 741.500 kare görüntü çekilerek 
İstanbul Üniversitesi Bulut Sistemine aktarılmıştır. 10.000 
Türkçe Yazma Eserin künyesi hazırlanmış ve Entegre Kütüp-
hane Otomasyon Sistemine yüklenmiştir. 

Atatürk’le Okumak Projesi kapsamında, Nadir Eserler Kü-
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Sosyolojik verileri doğru (önyargısız) 
değerlendirebilen kurum ya da ekipler, gerçeğe yakın 

öngörülerde bulunabilir, bu doğrultudaki süreçleri 
pek de göze batmayan çabalarla kolaylaştırabilirler. 

Prof. Dr. Yunus Söylet
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tüphanesi 3 boyutlu olarak ve Atatürk’ün İstanbul Üniversi-
tesi Nadir Eserler Kütüphanesi’nden yararlanarak okuduğu 
175 kitap sanal ortama taşındı.

Cihan Hükümdarı Projesi ile sanal bir kütüphane içinde 
önemli bir mimari eser olan Süleymaniye Camii’nin ve Kanu-
ni Sultan Süleyman Dönemi’ne ait 3 adet önemli tek nüsha 
yazma eserin (Divan-ı Muhibbi, Beyan-ı Menazil-i Sefer-i Ira-
keyn, Kitab-ı Bahriye) interaktif simülasyonu oluşturuldu. Eski 
Dünyaya Yeni Bakış: II. Abdülhamit Dönemi Harita ve Planları 
Sanal Kütüphanesi” projesi gerçekleştirildi.

Gazeteden Tarihe Bakış Projesi ile hem büyük ve ağır 
olmaları sebebiyle kullanıcı hizmeti açısından zor koşulları 
içeren gazetelere 7/24 her yerden online erişim mümkün 
hale getirilmiş hem de yıpranmış durumda olan, dönemin 
tarihine ışık tutacak nitelikteki gazete arşivinin korunması, 
kütüphane depolarında yer tasarrufu ve araştırmacıları ile 
daha kolay şartlarda buluşturulması sağlandı. 

2013 Şubat ayında başlatılan “İstanbul Üniversitesi 
Yayınları Bibliyografyası 1933-2014: Kitaplar (Üniversite 
mensuplarının kurum ve kurum dışı yayınları)” adlı çalışma 
2014’te tamamlanmıştır. Her yıl güncellenen bu esere şu 
ana kadar yaklaşık 9100 veri girişi yapılmıştır. 

İstanbul Üniversitesi Makaleleri; 2012 yılından bu yana 
yurtiçi ve yurtdışında yayınlanmış bilimsel çalışmalarda yer 
alan İstanbul Üniversitesi makaleleri (yaklaşık 4000 adet) 
elektronik ortamda (e-posta) alınarak arşiv oluşturulmaktadır. 
İstanbul Üniversitesi mensuplarının önceki yıllara ait basılı-
fotokopi olan makaleleri (yaklaşık 7000 adet) ise sayısallaş-
tırılarak elektronik ortama aktarılmıştır, entegre kütüphane 
otomasyon sisteminden erişilebilir durumdadır. 

İstanbul Üniversitesi Tezleri Projesi kapsamında, ilk üni-
versite olan İstanbul Üniversitesi’ndeki ilk yapılan tezlerin 
gün ışığına çıkarılması ve araştırmacı ile buluşturulması 
amaçlanmıştır. Proje kapsamında; Üniversite bünyesinde 
yapılan -erişim izni olan- yaklaşık 25.000 adet tezin dijital 
kopyaları YÖK’ten alınmış, Merkez Kütüphanede bulunan an-

cak YÖK’te dijital kopyaları bulunmayan tezlerin tespiti için 
eşleştirme çalışması yapılmıştır. Dijital kopyası bulunmayan-
lar tespit edilerek Aralık 2014 itibariyle dijitalleştirme işle-
mine başlanmıştır. Halen devam eden çalışmalarda yaklaşık 
11.238 adet tezin dijitalleştirme işlemi tamamlanmıştır ve 
elde edilen 642.527 görüntü entegre kütüphane otomasyon 
sisteminden erişilebilir durumdadır. 

EKUAL ULAKBİM Ulusal Lisans kapsamında aboneliği de-
vam eden IThenticate intihal programı sadece doktora üstü 
çalışmaların incelenmesine izin verdiği için 2015 yılında 
enstitülerimizin kullanımına sunulmak ve tezlerde de intihal 
tespitini sağlamak üzere Turnitin intihal programı abonelik 
işlemleri tamamlanmıştır. Enstitüler ile işbirliği yapılarak 
kullanıcı eğitimleri gerçekleştirilmiştir. 

Okuma salonları 7/24 hizmet vermeye başladı, Merkez 
Kütüphane binası okuma salonları bakım onarımı yapıldı, 
masa ve sandalyeler değiştirildi, kullanıcı ihtiyaçlarına yö-
nelik teknik donanımın (bilgisayar, tarayıcı vs.) alındı, öğren-
cilerin boş vakitlerini değerlendirmesi amacıyla kütüphane 
sosyal yaşam alanları (satranç odası, serbest okuma odası) 
oluşturuldu, sınav zamanlarında öğrencilere destek amacıy-
la yiyecek ikram hizmetleri başlatıldı. Öğrenci, araştırmacı 
talep ve ihtiyaçları sürekli takip edilerek koşullar kapsamın-
da, fiziksel ve sistematik olarak sürekli iyileştirme çalışma-
ları devam etti. Tüm iyileştirme çalışmaları neticesinde kul-
lanım ve memnuniyet oranı artırıldı.

 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi’nin Yeniden Yapılandırıl-
ması tamamlandı.

Edebiyat Fakültesi alt kat depolarındaki, seminer kitap-
lıklarının kapatıldığı dönemlerden kalan ve kayıtsız olan tüm 
yayınların kayıt altına alınması, kütüphane otomasyon siste-
mine aktarılarak erişilebilir hale getirilmesi, RFID sisteminin 
kurulması ve yayınların yer aldığı depoların fiziksel ortamının 
düzenlenmesi amacıyla gerçekleştirildi. 78.046 adet kitabın 
teknik okumaları tamamlanarak, katalog künye çalışmaları ya-
pıldı ve kütüphane otomasyon sistemine aktarıldı.

 ç Prof. Dr. Sedat MURAT

B irlikte çalıştığımız sürece öğrenci dostu yönetim felsefesini ya-
şayan ve yaşatan Yunus Hocamız; binlerce öğrenciye burs, ye-
mek, konaklama ve sağlık imkânlarını sağlamıştır.
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Tek başına Cerrahpaşa’nın 
      ve Çapa’nın tapusunu
        almak bile bir insanı 
                 kahraman yapar!

 ç Dr. Cemil AKÇAY

P eter DUCKER’in dediği gibi “İyi bir yönetici, sıradan insanları sıra dışı işler yapar hale 
getirir.” Prof. Dr. Yunus Söylet vizyonist bir lider olarak bizim gibi sıradan insanları sıra dışı 
projeler yapar hale getirmiştir. Üniversitenin çözülemeyen mekânsal sorunlarını çözmek 

için 2009 yılında rektörlüğünün ilk yıllarında atılan tohumlar yıllar içerisinde yeşermiş ve günümüzde 
meyvelerini vermeye başlamıştır. 

İstanbul Üniversitesi, Rektör Söylet döneminde 1 milyon m2’ye yakın kapalı alana sahip beş ana 
yerleşkenin dışında ülkemizin en batısı Gökçeada’dan en doğusu Van’a uzanan coğrafyada çeşitli 
yerleşkelere sahipti ve bütün yerleşkelerde eş zamanlı bir seferberlik ilan edilerek yenileme çalış-
maları başlatıldı. Mülkiyet sorunları çözülüp imar planlarının yapılmasının ardından ana kampüslerde 
master plan çalışmaları yapılmıştır. Türkiye Üniversitelerinin sembolü olan ana giriş kapımızın yanı 
sıra Rektörlük binası, siyasal bilgiler fakültesi, Fen Edebiyat Fakülte binaları gibi tarihe tanıklık etmiş 
fonksiyonları barındıran altmışın üzerinde tescilli tarihi yapımızdan yola çıkarak “Geçmişi Korumak 
Geleceği Tasarlamak” sloganıyla başlanan yapısal çalışmalardaki ana tema; Rölöve projeleri bile ol-
mayan bu çok önemli tarihi yapıların Restitisyon, Rölöve ve Restorasyon projelerinin yapılmasının 
yanı sıra restorasyonlarının yapılarak korunması ve gelecek nesillere aktarılmasıdır. Tescilli olmayan 
günümüz teknolojik altyapısından yoksun depreme dayanıklı olmayan yapıların ise bir master plan 
çerçevesinde mekân tasarımında çağdaş projelerle yeniden yorumlanarak inşasıdır. Bu yeniden inşa; 
engelli dostu, öğrenci odaklı, çağdaş teknolojik araştırma altyapısı, sosyal, depreme dayanıklı, hayatı ko-
laylaştıran, toplumla bütünleşen, kimliğe sahip, tarihiyle bütünleşen,. gibi birçok anahtar kelimeyi bün-
yesinde barındırmaktadır. 

Üniversitenin çalışmalarında birçok kamu kurumuyla işbirliği yapılmasının yanı sıra, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi, Valilik, İl Özel İdaresi, 2010 Ajansı gibi paydaşların da yapılanma da katkıları 
olmuştur. Sadece Üniversite içerisinde birlikte belirlenen hedeflere varmak için çalışılmamış, dış 
paydaşlarında süreçte aktif rol almaları sağlanmıştır. Kısa zamanda bu kadar fazla iş yapılmasının, 
maraton koşucusu çıkan engellerin bir bir aşılmasında da bu motivasyonun rolü büyüktür. 

– Op. Dr. Reşat BAHAT
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İstanbul Üniversitesi 
Cerrahpaşa ve Çapa 
kampüslerinin tapu 

senetleri.
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Kongre ve Kültür Merkezi

Eczacılık Fakültesi

Mirgün Köşkü

Ord. Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu

Beyazıt Yangın Kulesi

Nadir Eserler Kütüphanesi

Yapı İşleri Daire Başkanlığı
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Mimarlık Fakültesi

Taş Odalar
Enez Prof. Dr. Nazım Terzioğlu 
Eğitim Kültür ve Spor Tesisleri

Mehmet Arif Paşa Konağı

II. Bayezid Türk Hamam Kültürü Müzesi

Astronomi Binası

Nadir Eserler Kütüphanesi

Süleymaniye Evleri
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 ç Prof. Dr. Cenk BÜYÜKÜNAL

Y unus’un rektörlük hizmetleri içerisinde; Tıp Fakülteleri tapularının alınması, Beyazıt 
çevresindeki bina yenileme çalışmaları, Kongre Kültür Merkezinin kurulması ve depremle 
ilgili bazı onarımların gerçekleştirilmesinin gerçekten çok önemli olduğunu düşünüyorum.

 ç Prof. Dr. Gonca TOPUZLU TEKANT

Y unus abi çok zor bir dönemde rektörlük sorumluluğunu aldı, sağlık sisteminde bü-
yük değişimlerin yaşandığı dönem. Maalesef fiziki alt yapımız oldukça sıkıntılı idi 
her iki Tıp Fakültemizde de. Rektör olarak bu devrimi gerçekleştirdi. 
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 ç Op. Dr. Reşat BAHAT

T ek başına Cerrahpaşa’nın ve Çapa’nın tapusunu almak bile bir insanı kahraman yapar! 
Tapuların hukuki ve kamudaki süreçlerini biz hepimiz biliyoruz. Yine hocamızdan meş-
hur bir laf ama ben ondan çok duydum bu lafı “Ölçmezseniz değerlendirmezsiniz!” 

der. Bu şu demek; üniversite hastanelerini ölçülebilir hale getirdi. Bunu kendisi ile aynı siyasi 
fikirde olmayan birçok hocadan duymanın mutluluğunu da yaşıyorum onu tanıyan birisi olarak. 
Tekrar rekor bir oyla seçilmiş olması da bunun başlı başına bir göstergesi.

 ç Dr. Mustafa DEMİR

R ektör ve belediye başkanıyız biz. Rektörlük anlamında Yunus ağabeyin ekibiyle birlikte 
çalıştık. Özellikle, Çapa ve Cerrahpaşa’nın yeniden yapılanması projelerinde. Ekibin, nasıl 
iş takip ettiklerine şahit oldum. Nasıl iş bitirdiklerine de şahit oldum. Birbirinden farklı 

insanlar vardı ekipte fakat bir hedef için bir araya gelmişlerdi. Bu hedef; “İstanbul Üniversitesi’nin 
başarısı” idi. Yunus ağabeyin buradan bu dönem bittikten sonra ayrılacak netice itibariyle ve kim-
seye mülk değil buralar. Bu süreç içerisinde en iyisini yapmak için uğraştı ve mümkün olduğunca 
da bütün renkleri bir araya getirerek bunu gerçekleştirdi. Ciddi bir başarı olduğunu düşünüyorum.

 ç Prof. Dr. Sedat MURAT

İ stanbul Üniversitesi’nin felsefesi temelden değişti. Tabii dünyadaki 
gelişmelere paralel olarak. İstanbul Üniversitesi tarihinde bir ilk. Bu 
anlamda Yunus Hoca müthiş bir vizyon kattı üniversitemize.

 ç Prof. Dr. Kamil ADALET

Y unus Söylet ile restore edilen tarihi sanat eserleri, binalar, kütüphane-
ler ve kongre merkezleri ile yeni değerler kazanıldı.

 ç Prof. Dr. Hasan MERİÇ

Y unus çok hümanist bir insandır yani insanları sever. Düşünebili-
yor musunuz ben senelerdir İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği 
Fakültesi’nde genel anestezi ünitesini açamamıştım. Ama Yunus 

geldi. “Yunus, burada 1500’e yakın engelli çocuk sırada bekliyor” de-
dim ve o da durumun aciliyetini anladı. Yunus o işi inanılmaz hızlı bir 
şekilde halletti. Yunus bir şeyi kafasına takmasın o işi bitiriyor.
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Rabbimizin bir gün, 
       Üniversitemizin 
           bölünmüş bu halini 
  birleştirecek Rektör olarak 
      onu yine göndermesini dilerim.

 ç Prof. Dr. Alper CİHAN

B en Cerrahpaşa mezunuyum. Daha sonra İstanbul Üniversitesi dışın-
da ihtisasımı yaptım. Başka üniversitelerde görevler yaptım. İstanbul 
Üniversitesi, mezun olduğum üniversite olduğu için sürekli takibimiz-

de, izlemimizde bizim ana kucağımız dediğimiz bir üniversite idi. Tekrar İstanbul 
Üniversitesi’ne geldiğimde o geçmiş tarihi, birikim, kültür, marka değeri tabi hep-
sini bizzat yaşamaya başladık. Bir tanım var kurumlar büyüdükçe eskidikçe hantal-
laşır. Daha büyük kurum olur, daha değerli marka olur ama bir şekilde işletmenin 
temel kuralı çöker. Yunus Hoca bu hantallığı enerjiye çevirdi. Üniversite canlandı 
şöyle bir silkindi ve tekrar daha uzaklara bakmaya başladı.

 ç Prof. Dr. Elif İNCE

G eçen hafta URAP 2020-2021 Türkiye sıralamasında ilk 20’ye giren üni-
versiteler ve bu üniversitelerin geçmiş yıllardaki durumlarının karşılaştır-
maları olan raporlar yayınlandı. Hem İstanbul Üniversitesi hem de İstan-

bul Üniversitesi-Cerrahpaşa büyük düşüşte. Bilimsel yayınların büyük miktarı 
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa tarafında olması İstanbul Üniversitesi ayağını, 
2018 yılından önceki tüm bilimsel atıfların ise İstanbul Üniversitesi’ne geçişi 
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ayağını güçsüzleştiriyor. Biz birlikte güçlü idik, 
güzeldik. Rabbimin, bir gün, Üniversitemizin bölünmüş bu halini birleştirecek 
rektör olarak onu yine göndermesini dilerim.

– Prof. Dr. Elif İNCE
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Benim tarafım belli. 
Türküm ve Müslümanım. 
Hayatı iktidar-muhalefet 
ekseninde değil, adalet ve 
ahlak ekseninde görürüm.
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 ç Prof. Dr. Halil AKKANAT

H er şeyden önce ortam değişti yani önceden ulaşılmaz olduğunu düşündüğümüz 
bazı yerler ve insanlar artık ulaşılabilir hale geldi. Bu hem öğretim üyeleri bakı-
mından hem öğrenciler bakımından geçerli. İkinci olarak fiziki mekanlar büyük bir 

değişim içerisinde. Bu zaten inkar edilmesi mümkün olmayan bir şey. Her yerde bir yenilenme 
hareketi var. Tabi üniversite çalışanlarının üniversiteye olan bağlılıklarını güçlendiriyor bu du-
rum. Artık zorla gidilen bir yer değil, insanların daha istekli bir şekilde gidip geldikleri yer ha-
line gelmeye başladı Üniversitemiz. Ve insanlar kurum aidiyetlerini daha güçlü hissediyorlar.

 ç Prof. Dr. Kamil ADALET

İ stanbul Üniversitesi’nin vizyonunun Yunus Söylet’in rektörlüğü ile değiş-
tiğine inanıyorum. Artık; öz eleştiri yapabilen şeffaf, berrak ve daha açık, 
dış paydaşların farkında ve onlar ile iş birliği yapabilen bir üniversiteyiz. 

Ve daha dinamik eski hantal yapısı tamamen değişti.

 ç Münir ŞAHİN

B en Prof. Dr. Alemdaroğlu’nu çok iyi tanıyan birisiyim. Geçmiş dönemde Koç Grubunda yö-
neticilik yaptım. Dolayısıyla birkaç arkadaş vasıtasıyla kendisi ile tanış idim. Fakat Yunus 
Hoca geldikten sonra özellikle İstanbul Üniversitesi’nin çok dağınık görünen ve ideolojik 

görünen yapısını değiştirdi. Bir ayrımcılık vardı. Gerçekten bir ayrımcılık vardı. Bunu görüş anlamında 
söylemek istemiyorum ama hocalar arasında bir bütünlük yoktu. Ve İstanbul Üniversitesi çok etkin 
değildi. Dünyadaki üniversiteler sıralamasına baktığımız zamanda o zaman çok adından söz edilen 
bir üniversite değildi. Yunus Hoca’nın bence en büyük başarısı her görüşten öğretim görevlisini ya-
nına almak ve onlarla birlikte olmak suretiyle iyi bir ortam yakalamaktı. Bununla birlikte de İstanbul 
Üniversitesi’nin ben hem eğitim kalitesinin hem fiziki ortamlarının Yunus Hoca’nın rektörlüğü ile 
iyileştiğini görüyor ve hissediyoruz. 

Artık, İstanbul Üniversitesi’nde üniversitenin kalitesi, üniversitenin dünya üzerindeki sıralaması 
konuşulur oldu.

 ç Dr. Yusuf AKÇA

R ektör bey geldiğinde bir; üniversitenin çehresi değişti. İki, rektör geldiğin-
de makamına hiç ayrım yapmadan, tüm hocalara randevu veren, dinleyen, 
çözmeye çalışan kişi oldu. Sade bunu mu yaptı, hayır. Bunu, özellikle öğren-

cilere, her fikirdeki öğrenciye kucak açıp dinledi, hatta bazıları katılmamasını istediği 
halde öğrencilerin arasına girerek bilfiil onları dinledi, not aldı, ertesi günde uygula-
maya koydu.
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Yenilikçilik, teknoloji, 
katma değeri yüksek 
ürün, global rekabet 
isteniyorsa çare belli: 

Yetenek keşfi! 
Önce insan, 

yetenekli 
insanların keşfi ve 

desteklenmesi.
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 ç Dr. Pervin BEZİRCİ

P rof. Dr. Yunus Söylet yenilikçilik ve yaratıcılık için teşvik eder, ilham verici bir vizyon sunar, uzun 
vadeli düşünürdü. Üniversitedeki tüm alanlarda olduğu gibi kütüphanelerimizin de gelişimi ve 
dönüşümü için her zaman yeni projeler üretmemizi teşvik etti ve destekledi. Bu konuda gerek 

otomasyon sistemi değişimi gerek teknolojik donanım için imkân sağladı. İstanbul Üniversitesi Kütüp-
haneleri tarihi değerine ve geleceğin koşullarına yakışır şekilde bir dönüşüm, değişim ve gelişim yaşadı.

 ç Prof. Dr. Sedat MURAT

Y unus Hoca, İstanbul Üniversitesi’nde çok güzel bir performans ortaya koydu. Mübalağa da yapmıyorum. 
Çok objektif, gerçekçi bir şekilde bunu ifade ediyorum. Yakinen de gördük. İstanbul Üniversitesi’nde 
tabi uzun yıllar çok güzel hizmetler yapılmıştır. Bunları inkâr etmek mümkün değil. Eğer İstanbul Üni-

versitesi bugün belli bir düzeye gelmişse ve ismini ulusal /uluslararası düzeyde kabul ettirmişse bu noktada 
en büyük katkı Yunus Hoca’nındır. Herkesi kucaklayan, kendisini aşmış, kaprisi ve kompleksi olmayan bir 
özelliği var. Hakikaten İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne uygun şekilde bir rektör görüntüsü var.

 ç Prof. Dr. Sıddık YARMAN

Y unus Hocam çok başarılı bir rektör ve çok başarılı bir yönetici olduğunu kanıtladı. İstanbul Üni-
versitesi gibi birçok Devlet Bakanlığından daha önemli bir alt yapının yöneticisi o. Bu çok önem-
li bir gösterge ve kısa sürede gerçekten köhnemeye yüz tutmuş olan İstanbul Üniversitesi’ni 

canlandırdı, diriltti. Yunus Hoca çok kritik bir dönemde, insanların umutsuzluğa düştüğü bir dönemde 
İstanbul Üniversitesi Rektörü oldu ve sonunda üniversiteyi fevkalade parlak bir noktaya taşıdı.

Benim içimde yaşayan en kuvvetli dürtü; İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’nde bu kadar başarılı 
olan bir kişinin bu ülkeye yönetici olarak daha üst düzeylerde hizmet vermesini görmektir, dileğim 
budur. Kendisinin başarılarının devamını diliyorum.

 ç Dr. Şuayıp BİRİNCİ

Y unus Hocam, entelektüel ve mesleki birikiminin yanında, geleceğin ve yeni neslin beklentilerini 
iyi okuyabilen bir akademisyen olarak, İstanbul Üniversitesi’nin köklü tarihinden gelen kalitesi-
ni, teknoloji çağının imkanlarıyla birleştirerek üniversitenin marka gücünü ve eğitim potansiyelini 

dünyayla yarışacak bir noktaya getirmiştir. Geleceğe yönelik geliştirdiği stratejilerle, öğrencilerin sadece 
mesleki eğitimlerini değil, sosyal, sanatsal ve kültürel becerilerini, kariyer yaşamlarını, çağı okuyabilme ye-
teneklerini de merkeze alan bir anlayışla İstanbul Üniversitesi’ni dünyadaki üniversiteler arasında giderek 
yükselen bir yere yerleştirmiştir. Yunus Hocam döneminde İstanbul Üniversitesi’nin birçok alanda yapılan 
sıralamalarda üst sıralara doğru yükselen bir ivme yakaladığı hepimizin malumu. Yine özellikle üniversite-
nin tesislerinin yeniden imarına yönelik önemli çalışmaları yürütmüştür.
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Prof. Dr. Yunus Söylet 
      uluslararası network  
  üyeliklerine büyük önem 
 veriyordu. Onun sayesinde 
      Türkiye’den bir tek İstanbul 
  Üniversitesi, Coimbra Group 
            üyeliğine kabul edildi.

 ç Prof. Dr. Erkan İBİŞ

P rof. Dr. Elif İnce’nin mesajı sonrası yaptığı-
mız telefon görüşmemizde; Yunus Söylet 
hocaya dair anı kitabının altı yıllık öyküsü-

nün son sayfalarında yer almam yönündeki talebini 
bana ilettiğinde içtenlikle mutlu oldum. Zira sosyal 
etik açısından çok önemli bir kavram olan “ahde vefa” 
nın çok talep görmediği günümüzde, çok önemli bir 
etkinlik ve eylemdi benim için. Bu nedenle yazıma 
Elif hocamıza ve bu kitaba gönülden katkı veren her-
kese teşekkür ederek başlamak istiyorum.

Yunus Söylet hocayı ilk bilme yılım 2007’de YÖK 
üyesi olarak atandığı yıldır. Elbette, basından, sosyal 
medyadan ve ortak arkadaşlarımızdan elde edebil-
diğim bilgilerle kendisini dolaylı tanıma imkânı bu-
labilmiştim. 2000’li yıllardaki Yunus Söylet algım; ti-
tiz, ciddi, yüksek özgüvenli, pek gülmeyen, mesafeli. 
Kısacası bugünden çok farklı idi.

Yunus Hoca’yı yakından ve doğrudan tanıma 

fırsatlarını Ağustos 2012’de başladığım An-

kara Üniversitesi rektörlüğü görevim ve onun 

2013’deki talebiyle gerçekleşen Üniversite 

Hastaneleri Birliği Derneği’ndeki yönetim ku-

rulu üyeliğim görevim sırasında buldum.

Yakından ve doğrudan tanıma, tanışma 

ve birlikte çalışma imkânları ile daha önceki 

algımın tamamıyla değiştiğini söyleyebilirim. 

Zira, heyecanlı, esprili, sıcak, iletişimi güçlü, 

pozitif düşünceli, güler yüzlü, mütevazi, çalış-

kan, inançlı, kararlı, dinamik, vizyon sahibi bir Yunus 

Hoca’yı tanımaya başlamıştım. 

Yunus Hoca, başarılı rektörlük görevi yanı sıra 

Üniversite Hastaneleri Birliği Derneğini kuruluşuna 

öncülük etmiş ve çok zor koşullarda yaptığı çalışma-

lar ve faaliyetlerle derneğin birlik olma yönündeki 

gelişimini başarı ile sürdürmüş olduğunu gördüm. 

Bu süreçte onun; hakikati, adaleti, liyakati, aklı, bilimi, 

vicdanı, insani evrensel değerleri önemseyen, öte-

– Prof. Dr. Zeynep Çiğden KAYACAN
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kileştirmeyen karar ve davranışlarını gördüm. Onun 
ileri öngörülerine, müteşebbis ruhuna, yüksek mu-
hakeme kabiliyetine, analitik düşünce yetisine, güçlü 
sosyal kişiliğine şahit oldum. Onun, Türk Milletine, 
Türkiye Cumhuriyeti’ne, vatanımıza, bayrağımıza, ba-
ğımsızlığımıza yüksek bağlılığını gördüm. Onun, eği-
time, mesleğine, dostlarına, arkadaşlarına, ailesine 
sevgisini gördüm. İçindeki çalışma, üretme, hizmet 
etme yardım etme aşkı ile sayısız insana dokunduğu, 
onları sağlığına kavuşturduğu ve başarılı bir çocuk 
cerrahı olduğunu da öğrendim. Tüm bunların yanı 
sıra onun içindeki muzip yaramazlığa her an hazır, 
günümüz deyimiyle hiperaktif çocuğu da gördüm.

Değerli okuyucular, doğarız, büyürüz, çalışırız, 
üretiriz, olgunlaşırız, öğreniriz, öğretiriz, dünyaya 
iyi bir şeyler bırakmaya çabalarız ve sonunda dün-
yaya veda ederiz. Bu yaşam döngüsünde insanların 
sevgisi ve hoşnutsuzluğu ile mutluluğu ve hüznü ile 
başarı ve başarısızlığı ile kavgası ve barışı ile karşıt-
lığı ve hoşgörüsü ile bezeli pek çok anısı vardır, pek 
çok öyküsü vardır. Bu öyküler, yaşamın olduğu kadar 
toplumun da yapı taşlarıdır. Yaşam öykülerimiz geç-
mişle geleceği, bugünle yarını tecrübeyle, görgüyle, 
erdemle, değerlerle yoğurur ve kuşaklara aktarır. Bu 
döngüde, bu serüvende bazıları “İS”, bazıları ise “İZ” 
bırakanlardır. İz bırakanlar, kendisi gelişirken çev-

resine de topluma da ışık olur, umut olur, insanlara 
yardım eder, dost olur. Sorulduğunda büyük çoğun-
luk tarafından “İYİ BİR İNSANDIR” sözcükleri ile ta-
nımlanır. İşte bu büyük bir onurdur, gurudur, ödül-
dür. Her birimiz esasında çevremizi aydınlatacak ve 
sorunlara çözüm üretebilecek bu çabaları ortaya 
koyabilecek donanıma, birikime, değerlere sahibiz. 
Bunlarla yaşama değer katabilme, rol model ola-
bilme, eserler bırakabilme, hayatlara dokunabilme, 
yaşamaya ve yaşatmaya devam edebilme, yaşamı 
anlamlandırabilme sorumluluklarını yerine getirme-
ye çalışıyoruz. Biliyoruz ki, yaşadıklarımızla değil, 
yaşattıklarımızla, yaşama anlamlı katkılarımızla var 
oluruz. Eğer, vicdanınız temizse, yüreğiniz güzelse, 
erdeminiz yüksekse, değerleriniz güçlü ise, etikten 
ve milli değerlerden taviz vermiyorsanız, insanlığı, 
çevreyi, tabiatı, dünyayı, iyiliği seviyorsanız var olun 
ve yaşayın gitsin.

Bu sözcüklerin, bu satırların ışığında, akademik 
dünyada İZ bırakan, İstanbul Üniversitesi önce-
ki Rektörü ve Üniversite Hastaneleri Birliği kurucu 
başkanı Prof. Dr. Yunus Söylet hocayı çok önceden 
tanımadığıma üzüldüğümü, tanımaktan ve birlikte 
çalışmaktan memnuniyet duyduğumu, tanıdıkça 
takdirimin yükseldiğini belirterek kendisine sağlık, 
huzur, başarı dolu uzun ömür diliyorum.

 Prof. Dr. Erkan İBİŞ

 ç Prof. Dr. Elif İNCE

P rof. Dr. Yunus Söylet; Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği kurucusudur. Türkiye’de yük-
seköğretim alanındaki ilk iki yükseköğretim dergisinin çıkmasına dernek başkanı ve baş edi-
tör sıfatlarıyla yıllardır katkı sağlamaktadır. Onun önderliğinde, Haziran 2011’de yayın hayatına 

başlayan Yükseköğretim Dergisi ile Türkiye ve Dünya’da yükseköğretime ilişkin temel yapısal özelliklerin 
değerlendirildiği, uygulamalar açısından ülkeler arasındaki benzerlik ve farklılıkların irdelendiği, karşılaşı-
lan temel sorunların incelendiği ve çözümlerine yönelik önerilerin ortaya konduğu bilimsel bir platform 
oluşturulmuştur. Böylelikle Yüksek Öğretim Dergisi; yükseköğretimde uygulanabilir, sürdürülebilir, inovatif 
ve stratejik yaklaşımların geliştirilmesine katkı sağlayan akademik bir arşiv havuzu haline gelmiştir.
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İyi fikirler, para, güzel mekânlar yeterli olur zannediliyor. Oysa 
kaliteli insan kaynağımız yetersiz. Daha önemlisi güç sahiplerinin 

bunu anlama ve stratejileri buna göre belirleme kapasitesi 
yetersiz. Kalite zor gelince uzak duruyorlar. Atılımların uzun 

vadede başarısız olmasının başlıca nedeni bence bu.



bİlİm İnsanları, arkadaşları, öğrencİlerİ ve sevdİklerİnİn gözüyle prof. dr. yunus söylet

110

 ç Prof. Dr. Gürhan ÇİFTÇİOĞLU

A vrupa Birliği Projeleri; ülkemize kaynak 
aktarımı ve akademik çıktıların kalitesi 
açısından özellikle önem arz etmekte-

dir. 2014-2016 yılları arasında, rektör Prof. Dr. Yu-

nus Söylet tarafından İstanbul Üniversitesi Avrupa 

Birliği ve Uluslararası Projeler Ofisi Başkanlığına 

getirildim. Göreve geldiğimde Rektör hoca ile birlik-

te İstanbul Üniversitesi’nin Avrupa Birliği Projeleri 

stratejilerini tekrar yapılandırdık. Akademisyenlere 

Avrupa Birliğe Proje yazımlarına yönelik eğitimler 
verildi. Onun rektörlüğünün 4-5 yıl gibi bir süresin-
de, İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği Proje sırala-
malarında ilk 10’a girmiştir. 

İstanbul Üniversitesi Bürokrasisi ilk kez Brüksel zi-
yaretleri gerçekleştirdi ve İstanbul Üniversitesi yine ilk 
kez Brükselde profesyonel danışmanlık firması ile ça-
lışmaya başladı. Bu kapsamda, özellikle Üniversitemiz 
projelerine ortak bulma, proje kabullerinde lobicilik 
gibi birçok girişim yine Prof. Dr. Yunus Söylet liderli-
ğinde gerçekleşti.

 ç Prof. Dr. Halil AKKANAT

T ürk-Alman Üniversitesi kuruluşunda-
ki pürüzlü dönemlerin giderilmesinde 
YÖK adına sorumlu olarak aktif ça-

lışma Prof. Dr. Yunus Söylet hocamız liderliğinde 

gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda Türk-Alman Üni-

versitesi Rektörler Toplantısı 2009 yılında İstanbul 

Üniversitesi’nin ev sahipliğinde yapılmıştı. 

Türk-Alman Üniversitesinin diğer üniversiteler-

den farklı bir takım organları var. Milletlerarası an-

laşmayla kurulmuş olması sebebiyle. Bu organlarda 

Yunus Hocamız YÖK’ü temsilen bulunuyor. Bu or-

ganlardan en önemlisi de idari komite denilen bir 

organ. Bu organın yarısı Türklerden yarısı Almanlar-

dan oluşuyor. Yunus Hocamız o organın eş başka-

nı. Orada birlikte çalışma esnasında gördüğümüz 

şeylerde aynı İstanbul Üniversitesi’nde olduğu gibi 

herkese kendi görevlerini yapması için yetki ve so-

rumluluk veriliyor. Ve ekiplerin tabii eğer bir deste-

ğe ihtiyacı olursa o destek de kendilerine veriliyor. 

Ama esas herkesin kendi yetki ve sorumluluğunu 

üstlenip işlerin bu şekilde yürütülmesini sağlıyor. 

Eğer bu insanları seçerken isabetli bir tercih de bu-

lunmuşsanız hep birlikte bir yerlere geliyorsunuz. 

Yani hocanın bu açıdan özel bir yeteneği olduğunu 

söyleyebiliriz.

Türk-Alman Üniversitesi’nin bu yapılanma dö-

nemi içerisinde Yunus Hoca’nın varlığı, ilişkileri ve 

beraberinde İstanbul Üniversitesi olmasaydı, şuan 

da geldiğimiz yerde olabileceğimizi ben zannetmi-

yorum. Yunus Hoca’nın bürokrasideki üst düzey bü-

rokratlarla olan yakın ilişkisi onlara daha rahat ulaş-

mamızı, buradaki sorunlarımızı onlara daha rahat 

aktarıp, onların da bu gerekli destekleri bizlere ver-

melerini mümkün kılıyor. Ve öğretim üyesi desteği! 

Bizim en önemli sorunlarımızdan bir tanesi Almanca 

eğitim verebilecek düzeyde Almanca bilen öğretim 

üyesi sıkıntısı. Bu sıkıntının aşılmasıyla ilgili olarak 

hocamızın gerçekten çok önemli destekleri oldu. 

Tabii bir de hocamız İstanbul Erkek Lisesi mezunu. 

Şimdi İstanbul Erkek Lisesi de Almanca eğitim yapı-

lan liselerden bir tanesi. Çok köklü bir kuruluş. Yunus 

Hoca, İstanbul Erkek Lisesi mezunu olmasıyla sahip 

olduğu ilişkileri, bu üniversitenin desteklenmesi için 

kullandı. Mesela bu üniversite ilgili bir vakıf kuruldu. 

Bu vakfın kuruluşunda yer alan insanların büyük bir 
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P rof. Dr. Yunus Söylet; ÜHBD (Üniversite 
Hastaneleri Birliği Derneği) kurucu başka-
nıdır. İstanbul Üniversitesi’nin öncülüğü 

ve diğer üniversitelerin desteğiyle hayata geçirilen 
Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği, ülkemizde tıp 
fakülteleri olan üniversitelerin hastanelerini aynı çatı 
altında birleştirmiştir. Birliğin ilk toplantısı İstanbul 
Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 18-19 Nisan 2009 
tarihlerinde yapılmış idi. 

İstanbul Üniversitesi’nde Yunus Hoca liderliğinde 
çalıştığım dönemde, İstanbul Üniversitesi Hastanele-
ri Genel Direktörlüğü (HAGED)in yapılandırılması sü-
recinde yer aldım. İstanbul Üniversitesi Hastanelerin-
de, “ortak akıl”, “katılımcı ve bilgiye dayalı yönetim”, 
“hesap verilebilirlik” gibi evrensel doğruların geçerli 
olabilmesi için akademik, bürokratik ve yönetsel dü-
zeyde bir değişime hazırlık dönemi yaşandı. 

Yaklaşık bir yıl boyunca hem İstanbul 
Üniversitesi’nden hem de diğer üniversiteler ile 
kamu ve özel sektörden kendi alanında öne çıkmış 
uzmanların katılımıyla arama konferansları ve çalış-
taylar gerçekleştirildi. 

Bu sürecin sonunda, “İstanbul Üniversitesi has-
tanelerinde, sağlık bilimleri alanındaki lisans ve 
lisansüstü eğitim gören öğrencilerin eğitim ve uy-

gulama ihtiyaçlarının, akademik personelin araştır-
ma gereklerinin en üst düzeyde karşılanması, sağlık 
hizmetlerinin çağdaş yönetim ilkeleri doğrultusun-
da standart, etkin ve verimli bir şekilde koordinas-
yonu ve yürütülmesi” ilkesi kabul edilerek yeni bir 
yönetim modeli ortaya kondu. Bu modelde, özünde 
“süreç yönetimi” esasına göre çalışan, İstanbul Üni-
versitesi hastanelerinin stratejik yönetimini “ortak 
akıl” ile sağlamayı hedefleyen bir çatının oluşturul-
masına dayanmaktadır. 

Bu yapı ile İstanbul Tıp ve Cerrahpaşa Tıp Fakül-
tesi Hastaneleri ile Onkoloji ve Kardiyoloji Enstitü-
leri, Diş Hekimliği Fakültesi stratejik yönetime ilişkin 
karar verme süreçlerine yönelik bir çatı oluşturul-
muştur. Her hafta Rektör veya ilgili Rektör Yardımcısı 
başkanlığında bu Fakülte ve Enstitülerin Dekan ve 
Müdürleri ile Başhekimleri, Üniversite Döner Serma-
ye İşletme Müdürü ile Hastaneleri Genel Direktörü 
katılımıyla oluşan Yönetim Kurulu toplanmıştır. Sek-
tör temsilcilerinden oluşan Danışma Kurulu ise yılda 
iki kez toplanarak yol gösterici işlev görmüştür. 

 2010 yılından 2018 yılına kadar hizmet veren 
İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Genel Direktörlü-
ğü, yurtiçi ve yurt dışında değişik sağlık yönetimi 
çevreleri tarafından analiz edilen bir uygulama dö-
nemi yaşamış, halen bu modeli değerlendiren üni-
versiteler de bulunmaktadır.

çoğunluğu İstanbul Erkek Lisesi mezunu olan üye-
ler. Dolayısıyla Alman ekolü olarak isimlendirebile-
ceğimiz kişiler ile bütün bu ilişkilerin kurulması ve 
geliştirilmesi eğer hocamız olmasaydı mümkün olur 
muydu, sanmıyorum.

Yunus Hocamızın bütün bu özelliklerinin Al-
manlar da farkında. Yani İstanbul Üniversitesi’nin 
Türkiye’nin üniversite sistemi içerisindeki yeri ve o 
üniversiteye rektör olmuş olan kişinin nasıl bir ko-

numa sahip olabileceğinin onlar da farkında. Aynı 
şekilde hocanın diğer kurum ve kişilerle olan ilişki-
lerinin hangi boyutlarda olduğunun da farkındalar. 
Dolayısıyla Almanlar ile yaptığımız görüşmelerde 
eğer Yunus Hoca olmadan görüşme yapıyorsak “Yu-
nus Hoca’nın fikri nedir? Ya siz aktarın ya da biz 
aktaralım, onun da desteğini alalım. O zaman işler 
daha rahat yürüyebilir” şeklinde daima muamele 
ediyorlar son derece haklı olarak.

  Prof. Dr. Halil AKKANAT
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Y unus Hoca ile rektörlük adaylığı ha-
zırlık döneminde ekip arkadaşı ola-
rak, rektörlük döneminde danışmanı 

olarak, YÖK genel kurul üyesi olarak ve Yük-

seköğretim Dergisi editör kurulunda birlikte 

çalıştık. 

Doğrusu bu zorlu süreçlerde birbirimizle 

olan ilişkilerimiz muhabbet ve hürmet için-

de geçti. Hocanın ekip arkadaşlarını sürekli 

teşvik edici tutumu, daima yapıcı davranma-

sı, farklı fikirdeki üretken kişileri aynı amaç 

etrafında kenetleyebilmesi, ekip üyelerinin 

başarılarından duyduğu memnuniyeti söz ve 

beden dili ile ifade etmesi, süreçlerde rakip-

leri dâhil kimse hakkında olumsuz konuşma-

ması hatta olumsuz konuşanlara o konuda 

mutlaka birkaç olumlu örnekle nezaketle 

karşı çıkması, geçmişin olumsuzluklarına de-

ğil, bugünün ve geleceğin başarılarına odak-

lanması birlikte çalıştığı ekip arkadaşlarını 

daima cesaretlendirmiş ve yönlendirmiştir. 

Hoca, gerçekçi, analitik ama yalın düşü-

nen, güzel ve akıcı konuşan, iyi anlamadığı 

konuyu hem kendi hem de topluluktakiler 

iyice anlasın diye usta sorularla irdeleyen bir 

kişiliğe sahiptir.

Arkadaşlarına, hocalarına karşı vefa duy-

gusu çok yüksektir. Yetişmesinde emeği ge-

çenleri büyük bir saygı içinde anarak, bazen 

hatıralarını anlatarak çevresindekilere güzel 

bir örnek olmuştur.

Yunus Söylet hoca, iki dönem YÖK üyeli-

ği yapmıştır. Her iki dönemde de rektör adayı 

olduğu için görevi sona ermeden etik ilkelere 

saygı gereği YÖK genel kurul üyeliğinden ay-

rılmıştır. Yunus Hoca ile YÖK’te 3 yıl birlikte 

genel kurul üyesi olarak görev yaptık. Hoca, 

her görevinde olduğu gibi genel kurul üyeli-

ği görevini de büyük bir itina ile yürütmüştür. 

İkinci dönem genel kurul üyeliği döneminde 

Rektörlük görevindeydi. Önceki dönem üyeliği 
ve rektörlük görevinin verdiği tecrübeyle yük-
seköğretim sorunlarına bütüncül ve stratejik 
bir bakış açısıyla genel kurul toplantılarında 
önerilerini etkili konuşmalar yaparak sunmuş-
tur. Hoca, YÖK’te özellikle tıp sağlık komisyo-
nu başta olmak üzere değişik komisyonlara 
aktif katkı sağlamış, tecrübelerini, görüşlerini 
aktarmıştır. Genel kurulda her kararda nesnel 
ölçütler çerçevesinde ilkeli ve istikrarlı bir du-
ruş sergilemiştir. Süreçte yükseköğretimin her 
alanında olduğu gibi tıp fakülteleri ve fakül-
telerin sağlık uygulama araştırma merkezleri 
olan hastanelerin sorunlarının çözümü için 
çok önemli gayretler göstermiştir. Bu amaç-
la Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği’nin 
kurulmasına öncülük etmiştir. Tıp Fakültesi 
Hastanelerinin sorunlarının çözümü için ilgi-
li dernek önemli farkındalık oluşturma çalış-
maları yapmıştır. YÖK ve devletin diğer ilgili 
kademelerinde sorunları çözüm önerileriyle 
birlikte sunup sorunun istikrarla takip edil-
mesi sayesinde değişik çözümlere de vesile 
olmuşlardır.

Yunus Söylet hoca gerek mesleki gerek 
idari açıdan kendini çok iyi yetiştirmiş, aldığı 
her görev için gerekli ön hazırlıkları yapmış 
bir bilim insanıdır. Mesleği dışında yönetici-
lik açısından farklı kurslara katılarak kendini 
hazırlamıştır. Hem mesleki hem idari yönden 
kendini iyi yetiştirmesi ile birlikte devletin 
önemli kurullarında görev almış olması, deği-
şik bilim ve sivil toplum kuruluşlarında aldığı 
üst düzey görevler hocanın yükseköğretime 
stratejik bakışına büyük zenginlik kazandır-
mıştır. Edindiği tecrübeyi, liyakat sahibi çok 
geniş çaplı bir ekiple yükseköğretime aktar-
mıştır. Döneminde İstanbul Üniversitesi’nde 
gösterdiği ekip temelli yönetim anlayışı ka-
naatimce yükseköğretime örneklik açısın-
dan büyük farkındalık oluşturmuştur; güçlü 
ekiplerle çalışılır ve başarılır anlayışını pe-
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kiştirmiş; değişik icraatları farklı üniversitelerce ör-
nek alınmıştır. Hocanın yükseköğretime en büyük 
katkısı, kanaatimce yükseköğretimde liderlik nasıl 
yapılır sorusuna cevap olarak iyi bir örnek olması 
ayrıca güçlü ekiplerle çalışmanın sağlayacağı katkı-
yı elde ettikleriyle ortaya koymasıdır. Yükseköğre-
timde planlamanın, müfredatın, uluslararasılaşma-
nın, kalitenin ve akreditasyonun, şeffaflık ve hesap 
verebilirliğin ve diğer pek çok hususun İstanbul 
Üniversitesi’nde uygulanmasına örneklik ederek 
yükseköğretimde rol model olarak büyük katkı sağ-
lamıştır. Hocanın dış denetime verdiği öneme, gö-
reve başlar başlamaz Avrupa Üniversiteler Birliği’ni 
değerlendirme yapmak üzere davet etmesi iyi bir 
örnek teşkil eder. Nitekim ilgili değerlendirme İs-
tanbul Üniversitesi’nin öz değerlendirme anlayışına 
önemli katkılar sağlamıştır. 

Yunus Hoca yükseköğretimde kaliteye ve akredi-
tasyona büyük önem vermiş, şahsımı koordinasyon 
işinde görevlendirmiş, zor ama öğretici bir süreç 
sonrasında İstanbul Üniversitesi ve birimlerinde ka-
lite anlayışının yaygınlaşması ve değişik program 
akreditasyonlarının başlanmasına her tür teşvik ve 
desteği vermiş, konuyla ilgili süreçleri aktif şekilde 
takip edip, yön vermiştir. İstanbul Üniversitesi’nde 
750 akademik ve idari personelin 10 iş günü (toplam 
7500 iş günü) sürecinde uzmanlarınca verilen kalite 
eğitimi almasını sağlamanın zorluğunu düşününce 
buradaki liderliğin önemi anlaşılır. Yunus Hoca, hangi 
iş yapılacaksa ona eğitimle başlamanın gerekli oldu-
ğunu kendi yaşamıyla da göstermiş bir kişidir. 

Üniversite sıralamalarında İstanbul Üniversite-
si’nin daha farklı sistemlerde daha üst sıralamalarda 
yer alması için çok önemli çalışmalar başlatmıştır. 
Yunus Hoca, yükseköğretimde eğitim-öğretim, araş-

tırma-geliştirme, üniversite-sanayii iş birliği, topluma 
hizmet/toplumsal iş birliği ve yönetim süreçlerinin 
hepsinde İstanbul Üniversitesi’ndeki iyi uygulama-
larla örneklik ve farkındalık oluşturmuştur.

Yükseköğretim Dergisi editör kuruluna Yunus 
Hoca’nın davetiyle 2012 sonlarında katıldım. Dergi 
2011 de Yunus Hoca’nın liderliğinde kurulmuş ve 
epeyce mesafe alınmıştı. Alanında Türkiye’de ilk 
iki dergiden birisidir. ESCI ve TR Dizin dâhil değişik 
indekslerce taranan Yükseköğretim Dergisi, alanı-
nın ilklerinden biri olarak yoluna devam etmekte-
dir. Dergi süreçlerinde Yunus Hoca liderlik ve ekip 
anlayışı tavrını başarıyla devam ettirmiştir. Seçkin 
bir danışma ve geniş bir editör kurulu olan dergi 
yükseköğretimin değişik alanlarında yayın kabul et-
mektedir. Türkiye’de zor işlerden birisi bilimsel der-
giciliktir. Bu zorluklar elbette Yükseköğretim Dergisi 
süreçlerine de yansımıştır. Süreçte karşılaşılan deği-
şik engellere rağmen Yunus Hoca’nın zamanında et-
kin dokunuşlarıyla dergi başarı çizgisini yükselterek 
yoluna devam etmektedir. 

Dergiye yazı gönderen değişik araştırmacıların 
hakemlik süreçleri sonrası kendilerine iletilen geri 
bilgilendirme notları sonrasında “derginin lisansüs-
tü eğitim veren bir yükseköğretim okulu olduğu” ve 

 Prof. Dr. Recep ÖZTÜRK
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benzeri övücü sözleri derginin yükse-
köğretime sağladığı katkının bir gös-
tergecidir. 

Yunus Hoca’nın kişiliğini yansıtma-
sı açısından güzel bir örnek, bu alanda 
aynı tarihlerde yayına başlayan dergi 
için, “kardeş dergi” sözünü kullanmış 
ve ilgili derginin başarıları memnuniyetle karşılayıp 
övmüştür.

Türkiye’de çoğu kurum güzel ifadelerle yazılmış 
misyon ve vizyonlara sahiptir. Ancak, kalite süreç-
lerinin temelini oluşturan misyon ve vizyonun ge-
reklerinin yapılması çok güçlü bir liderlik gerektirir. 
Hele bu İstanbul Üniversitesi gibi Türkiye’nin ilk ve 
en büyük üniversitesi ise. Yunus Söylet hoca bilgi, 
beceri ve tecrübesine ciddi bir ekiple yaptığı ha-
zırlığı ekleyerek rektörlüğe gelmiş, kurumda katkısı 
olabilecek kişileri araştırmış, gözlemlemiş ve göre-
ve başladığında hiçbir fikir ayrımı yapmadan farklı 
fikirlerden ehliyetli kişileri yönetimde bir araya ge-
tirmiş ve zor bir süreçle onların verimli çalışmasının 
temellerini atıp koordine etmiştir. Vizyonun sözel 
olarak değil, alt yapısı ve çalışma şartları hazırlan-
mış bir ekiple başarılabilir olduğunu göstermiştir. 
Yunus Söylet hoca, ehliyetli ekipler kurup onları us-
taca koordine ederek çok verimli çalışmalara vesile 
olmuş ve belirlenmiş vizyona ulaşmanın yollarını 
açmıştır. 

Kurumlar vizyonlarına ancak ehliyetli kişilerden 
oluşan ekiplerin eşgüdüm içinde yüksek verimle 
yapılan çalışmalarıyla ulaşabileceğini uygulayarak 
göstermesi sayın Söylet’in İstanbul Üniversitesi viz-
yonuna başka kurumlara da örnek olan en önemli 
katkısıdır. Yunus Hoca, misyon ve vizyonun stratejik 
planların satırları arasındaki güzel cümlelerden iba-

ret olmadığını örnek uygulamalarıyla 
göstermiştir.

Yunus Hoca ile değişik süreçlerde 
son 11 yıldır yakın bir ilişki içinde bir-
likte çalıştık. Yunus Hoca, iki dönem 
rektörlük yarışına girdi. Tanıtım süreç-
leri ülkemizde genellikle rakiplerin 

zafiyet, zayıflıkları, yanlışları üzerine oturtulur. Yunus 
Hoca’nın hiçbir zaman rakiplerini küçümsemesine, 
olumsuz veya zayıf yönlerini gündeme getirmesine 
hiç şahit olmadığım gibi, tersine bu tip konuşmala-
rın başladığı bazı ortamlarda sürece müdahale edip 
konunun değişmesini sağlamıştır. Bu süreçlerde asla 
olumsuz bakış açısı göstermemiş daima pozitif bakış 
açısına sahip olmuştur. Bu pozitif ve dost bakış açısı 
Yunus Hoca’ya geniş kitlelerce büyük sevgi, teveccüh 
ve güven duyulmasını sağlamış, nitekim İstanbul Ta-
bip Odası 2004 seçimine yönetimi kazanan grubun 
dışında başka bir listeden girmeyi başarmıştır. 

Şu anda ne yazık ki bölünerek daha zayıf hale 
gelmiş İstanbul Üniversitesi’nin ikiye ayrılması fikri 
bizim görev yaptığımız dönemde YÖKte bir ön de-
ğerlendirme amacıyla gündeme gelmişti; hocanın 
genel kurulda yaptığı kısa ama çok etkili bir duruşla 
yaptığı konuşması konunun uzun yıllar gündemden 
düşmesine vesile olmuştur. 

Kısaca, Yunus Söylet sorumluluk aldığı her alan-
da sorumluluğunun bilincinde olarak gerekenleri 
yapmış, süreçlerde ortak akla ve eleştirel düşünce-
ye büyük önem vermiş, medeniyetimizin değerleri-
ni de bizzat yaşayarak ve yaşanmasına vesile olarak 
fıtrata uygun, erdemli yaşamın devam ettirmektedir. 

Milletimize tecrübesini sağlık ve afiyet içinde 
aktarmaya devam edecek yeni vesileler ihsan etme-
sini Allah’tan dilerim.
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T ıp eğitimine başladığım İstanbul Tıp Fa-
kültesindeki ilk yılım, Yunus Söylet’in 
mezun olma hazırlığında olduğu son sı-

nıfa tekabül eder. Bu yüzden öğrencilik dönemim-
de yakın bir temasım olduğunu söyleyemem. En 
azından hatırlamıyorum. Ancak kaderin çizdiği ha-
yat yollarının kavşak noktalarında sık sık karşılaştık. 
Beraber yürüdüğümüz de oldu. Hep “Yunus abim” 
olarak sevdiğim, saydığım, onun da beni sevdiğini 
bildiğim yakın bir dost olarak kaldı. 

Uzmanlık alanımız bu birlikteliklerde önemi en 
az olandır. Üroloji pratiğim esnasında, “çocuk üro-
lojisi” özelinde ihtiyaç anında başvurulacak aklıma 
gelen hep ilk isim oldu. Beraber kongrelerde buluş-
tuk. Hatta birlikte organize ettiğimiz toplantılarımız 
oldu. Azerbaycan Bakü hatırlarımız hala zihnimde 
tazedir. Hele, onun ata vatanı olan Üsküp, Ohri, Kal-
kandere güzergâhındaki seyahatimiz, bilimsel faali-
yetimizi nostaljiyle bezenmiş tarih ve kültür ziyafeti 
haline getirmişti.

Onunla esas yakınlığımız, gönül komşuluğunu 
fiziki komşuluğa dönüştürme kararıyla birlikte baş-
lar. İstanbul’dan uzakta görev yaptığım günlerde bir 
teklifle karşılaştım. Birlikte ev sahip olup çocukla-
rımızı birlikte büyütebilmenin hayaliyle harekete 
geçen Yunus abimin de aralarında olduğu bir grup 
arkadaşımız beni de davet ediyordu. Böylece ortak-
lar olarak birlikteliğimiz başlamış oldu.

Fakülte arkadaşlıklarının ötesindeki dostlukla-
rını daha da pekiştirmesine vesile olan, Pazar sa-
bahları birlikte yaptığımız Çekmeköy kahvaltıları, 
müstakbel komşuların rutini haline geldi. Bu güzel 
birlikteliğin doğal ve resmi lideri vardı: Yunus Söy-
let. Hekim Konaklarındaki güzel komşuluğumuzun, 
eşlerimizle, çocuklarımızla birlikteliğimizin ardında 
Yunus abinin çok emeği vardır. Bu süreçte sorum-
lu davranışını, mükemmeli isteme gayretini ve sa-
mimiyetini yakından görenlerdenim; üzerine aldığı 
sorunla kendini bağlayıp, sorunu aşmada kendini ne 

kadar yoruşunu da.

Ne var ki, gönül birliğimiz hiç kesintiye uğramasa 

da bu güzel mutlu birlikteliğin, bir gün ceketini alıp 

gitmeyle inkıtaa uğramasının burukluğunu da itiraf 

etmek isterim. 

Bakanlıkta görev yaptığım ve sağlık politikasıyla 

haşır neşir olduğum yıllarda onun da bu konudaki 

ilgisi nedeniyle toplantılarımız, görüşmelerimiz, tar-

tışmalarımız oldu. Sosyal konulara ve sağlık sistemine 

ilgisi, mesleki anlamda önde görünürlüğü ve hepsin-

den öte uzlaşmacı, kucaklayıcı kişiliği, İstanbul Tabip 

Odası seçimlerinde onu muhalif listeye attığı bir çen-

tikle oda yönetimine taşıdı. 

YÖK üyeliği ve İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü 

döneminde, komşuluktan ve dostluktan öte ortak 

meşguliyet alanları nedeniyle daha sık temas et-

tiğimiz günlerimiz oldu. Rektörlük deyince Yunus 

Söylet ile birlikte aklıma iki kavram düşer; biri tulu, 

diğeri firak. Biliyorum, genç neslin anlamazı zor kav-

ramlar, ancak güncel düşünce ikliminde bunların 

yerine duygularımı ifade edebilecek başka sözcük 

bulmakta zorlanıyorum.

Ancak kısa bir dönem yanında olabildiğim İstan-

bul Üniversitesi Rektörlüğü’nün, o unvanı taşımanın 

onuru yanında onu hem yorduğunu, hem de üzdüğü-

nü biliyorum. Alemdaroğlu ve Serter adlarıyla özdeşik 

demir perde ardındaki meçhule dönüşmüş, ülkemizin 

en köklü üniversitesi, yasakçı zihniyetinden Söylet ile 

birlikte kurtuldu. Bunun ilk nişanesi olarak eşi Dilek 

Hanımefendinin üniversiteye ziyareti ve karşılanışın-

daki sevincini paylaşanlardanım. Eylemler, yasaklar 

ve ikna odalarını mazide bırakarak üniversitede oluş-

turduğu atmosfer, hoşgörü ve kucaklayıcı kişiliğiyle 

birlikte ikinci döneminde akademisyenlerin yarısın-

dan fazlasının desteğini almasına yol açtı.

Biz ne hayal edersek edelim, kader kendi ağlarını 

örüyor. Rektörlükten ayrılışını sevgili komşumun ay-

rılışı izledi. Şimdilerde fizikken daha uzağa düştük. 

Ancak o hala benim sevdiğim, saydığım Yunus abim; 

biraz da özlediğim.
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 ç Dr. Şuayıp BİRİNCİ

Y unus Hocam ile ilk tanışmamız mesleğimiz olan hekimlik sayesinde olmuştur. Her zaman 
hakkı ve adaleti şiar edinmiş olan Yunus Hocam ile Hekim Hakları Derneği Başkanlığı dö-
neminden bu yana tanışıklığımız ve muhabbetimiz devam etmektedir. Yunus Hocamın 

başkanlığı döneminde çalışmalarına dernek üyesi olarak destek vermeye çalıştım. Bunun yanı 
sıra İstanbul Tabip Odası Başkanlığı adaylık sürecinde birlikte çalıştık. Yine İstanbul Üniversitesi 
Rektörü adayı olduğunda yakın çalışma ekibinde bulundum.

Yunus Hocam, hem mesleğine hem de meslektaşlarına her zaman hürmetkâr olmayı gaye 
edinmiş bir hekimdir. Özellikle hem yöneticiliği hem de akademisyenliği süresince Türkiye’de tıp 
eğitiminin dünya ile entegre olmasına, tababet öğrencilerinin en iyi şartlarda eğitim almalarına 
ve meslektaşlarının üstün akademik başarılara erişmelerine yönelik hem şahsi hem de başında 
bulunduğu kurumun tüm imkânlarını seferber etmiş ve üstün gayret göstermiştir.

 ç Prof. Dr. Uğur ERDENER

D eğerli arkadaşım ve dostum Prof. Dr. Yunus Söylet ile ülkemizin iki güzide üni-
versitesinin rektörleri olarak tanıştık ve aramızda güzel dostluk bağları oluştu. 
2009 yılında önce bir platform olarak Üniversite Hastaneleri Birliği’ni oluştur-

duk, 2010 yılında ise bu yapıyı dernekleştirerek üniversite hastanelerinin yaşadıkları ciddi 
bir sorunun savunucusu haline getirdik. Sayın Söylet derneğin başkanlığını, ben de başkan 
yardımcılığını üstlendim. Bu çalışmada o dönem Yunus Söylet’in danışmanı değerli arkada-
şım Haluk Özsarı’nın da çok büyük dahli olmuştur. Dernek, Sayın Söylet ’in başkanlığında 
ciddi çalışmalar yaptı, kendisi ile yakın bir mesai içinde olduk ve o zaman Başbakan olan Sa-
yın Cumhurbaşkanımız ile görüşerek Üniversite Hastanelerine ilk kez maddi destek sağlan-
masını gerçekleştirdik. O dönemde Yunus Bey bir YÖK Üyesi olarak da bu çalışmalara destek 
sağladı. İlk dönem anımsadığım kadarı ile 3 yıl YÖK Üyeliğini takiben ikinci dönem rektörlük 
için istifa etti, ancak Rektör olarak atanmasını takiben tekrar YÖK Üyeliğine de atandı.

Çok yönlü bir akademisyen olarak Yunus Söylet, YÖK Üyeliği süresince hem tıp fakülteleri 
ve hastanelerin sorunlarına yakın ilgi ve destek sağlamış, hem de yükseköğretimi ilgilendi-
ren hemen her konuda mücadele vererek saygın bir konum kazanmıştır.
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 ç Prof. Dr. Yusuf Ziya ÖZCAN

Y unus Hoca ile zannediyorum ben YÖK Başkanı ol-
duktan Rektörlerle toplanmaya başladıktan son-
ra tanıştım. Ben YÖK başkanı olduğumda Yunus 

Hoca Rektör değildi. 6 ay sonra aramıza katıldı. O sırada 
Türkiye’nin bazı üniversitelerinde sorunlar vardı. İstanbul 
Üniversitesi de bizim açımızdan sorunları büyük olan üni-
versitelerden bir tanesiydi. İyi idare edilmediğini, tek taraf-
lı idare edildiğini görüyor idik. Oraya iyi bir rektörün gerek-
tiği konusunda herkes hem fikirdi. Yunus Hoca aday oldu. 
Ben ilk olarak Yunus Hoca ile ilgili bilgileri adaylığı sırasın-
da öğrendim. Tabi kim aday oluyor diye bizim de YÖK’te 
ufak bir dosyamız oluyor ve Rektörler ile ilgili bilgileri top-
luyoruz. Bu dosyalarda “şimdiye kadar ne yaptı, ne zaman 
doçent oldu, ne zaman doktorasını aldı, hangi okulları 
bitirdi, hangi lisanları bilir, bilimsel çalışmalarının ka-
litesi nasıldır” türünden kamuoyunun bilmediği bilgiler 
var. Kamuoyu, bazı rektörlere karşı tutum takındığımızı ve 

bunun da genellikle ideolojik olduğunu zanneder. Hâlbuki 
biz gerçekten bu dosyalara bakarak ilerledik. İşte rektör 
adaylığı sırasında da Yunus Hocamızın bu dosyasını ince-
ledik. Yunus Hoca’ya gelişen tutumumuz, dosyasındaki ba-
şarı temellidir. Sonrasında Yunus Hoca seçim süreçlerinde 
YÖK’e mülakat için geldi. Orada da çok hoş bir şey olmuştu 
size onu da anlatayım. Zannediyorum Yunus Hoca’nın kol 
düğmeleri sabahleyin giyinirken kol düğmelerini unut-
muş takmayı ben de toplantıya başkanlık ediyorum, tam 
karşısında oturuyorum. Dedim ki Yunus Hocam galiba kol 
düğmeleriniz unutulmuş. Dedi ki: ”hocam, aaaa “. Bir arka-
daşımız zannediyorum Muhittin Şimşek hemen kendi kol 
düğmelerini çıkartıp hocaya verdi ki hocaya mülakat sıra-
sında iyi görünsün diye. O sırada tanıştık. Tabii seçilince 
ve Cumhurbaşkanımız da onaylayınca çok hoşumuza gitti. 

Bir defa çok büyük bir başarıydı Yunus Hoca kimliğinde 
bir insanın o günkü kompozisyonuyla rektör olması. Ba-
şarısı hepimizi etkilemiş ve sevindirmişti. Zannediyorum 
herkes de sevindi.

 ç Prof. Dr. Zeynep Çiğdem KAYACAN

R ektör hocamızın yüksek öğretim alanında 
uluslararası vizyonu ve işbirlikleri ile stan-
dartlaşmasına yönelik girişimlerinden biri 

de Midwest Universities Consortium in International 

Activities (MUCIA) isimli kuruluş ve üniversite temsil-

cilerinin bir araya gelerek akademik iş birliği, öğrenci 

değişimleri ve programlarını görüştükleri YÖK ve MU-

CIA İstanbul Üniversitesi’nde Toplantısı idi. Prof. Dr. 

Yunus Söylet; Ülkemiz adına Yüksek Öğretimde Ulus-

lararasılaşma adımlarında söz sahibi idi. Bu bağlamda 

network üyeliklerine büyük önem vermekte idi. Birlik-

te bu kapsamda hedeflediğimiz en büyük girişimler-

den biri de Coimbra Group üyeliği idi. 

Coimbra Group (CG); Oxford, Cambridge, Heidel-

berg, Bologna, Barselona gibi köklü ve saygın Avrupa 

üniversitelerinin üye olduğu “üniversiteler ağı” olan 

ve 1985 yılında Avrupa’nın köklü ve saygın üniversi-

telerinin bir araya gelmesi ile oluşturulan bir yapıdır. 

Akademik ve kültürel bağlar kurmak yoluyla üyele-
rine uluslararasılaşma, akademik işbirliği, öğretimde 
ve araştırmada mükemmellik konularında çalışma-
lar yapma ve ortaklıklar geliştirme imkânları sunan 
ve Avrupa eğitim politikasını etkilemek ve karşılıklı 
fikir alışverişiyle iyi uygulamalar geliştirmeyi hedef-
leyen bu gruba üyelik Türkiyeden tek üniversite ola-
rak İstanbul Üniversitesi’nin kabulü Prof. Dr. Yunus 
Söylet’in sayesinde gerçekleşmiştir. 

Yüksek Öğretim kurumlarının ve özellikle Ülkemiz-
deki Üniversitelerin Balkan Yüksek Öğretim kurumları 
ile işbirliklerini de oldukça önemsemiş idi. Balkanların 
ortak tarih ve kültürünü ortaya koymak, güçlü tarihsel 
arka planın varlığı için farkındalık oluşturmak, Balkan 
ülkeleri arasında ekonomik ve sosyal iş birliğini sağ-
lamak, Balkan ülkelerindeki üniversiteleri bir araya 
getirmek ve ortak çalışmalar yapılmasını teşvik etmek 
amacıyla organize edilen Balkan yükseköğretim ku-
rumları yıllık toplantıların IBAC (International Balkan 
Conference) başlatıcısı Prof. Dr. Yunus Söylet’tir.





Yunus Söylet’in
Kişilik  Özellikleri

Prof. Dr. Yunus Söylet

Otuz yıl önce öğrenmenin zevki yaşlandıkça daha 
da artacak deselerdi, gülerdim. Hâlbuki üzerine 

ekleyebileceğiniz birikimler yaşla çoğaldıkça, yeni 
bilgileri öğrenmek daha fazla keyif veriyor.
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 ç Prof. Dr. Alexander HOLSCHNEİDER

S öylet Bey, çok nazik, cömert ve dürüst bir insan. Köln’de ve klinikte 
hepimiz buna şahit olduk. Bununla ilgili birçok örnek verebilirim.

 ç Gül İREPOĞLU

O zamanlar kız öğrencilerinin sayısı yeni yeni artmakta olan lisemizde, erkek öğ-
renciler çoğunlukta olduğundan sınıflar arası futbol turnuvaları düzenlenirdi 
ve öğlen arasında tezahürat eşliğinde maçlara çıkılırdı. Yunus, sınıf takımımı-

zın ismini benim koymamı istemişti ve ben o anın havailiğiyle en sevdiğim çiçek olan 
“Mimoza” adını vermiştim. Bir futbol takımına pek yakışan bir isim olduğu söylenemez! 
Ancak Yunus her zamanki nezaketiyle kabul etmişti bunu ki, galiba kabul etmesini bek-
lemiyordum. Şimdi düşünüyorum da, o yaşında bile bugünkü gibi zarif bir insanmış.

 ç Dr. Ernst SLANY

O nu ilk tanıdığımda dikkatimi çeken özellikleri; sakin, nazik ve biraz geride durmayı 
seven bir yapıda olması idi. Onunla çok rasyonel konuşmalar yapılabiliyordu. 

Üç özelliğini çok net olarak hatırlıyorum. Birincisi sempatik ve samimi olması, 
ikincisi kapsayıcı olması ve konulara olan hâkimiyeti, üçüncüsü ise nazik bir insan olması idi.

Üç özelliğini çok net olarak 
     hatırlıyorum. Birincisi sempatik 
     ve samimi olması, ikincisi 
 kapsayıcı olması ve konulara
           olan hâkimiyeti, üçüncüsü 
   ise nazik bir insan olması idi.

– Dr. Ernst SLANY
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 ç Prof. Dr. Joseph HOLZKİ

B undan 12 yıl önce İstanbul’da çocuk anestezisi üzerine bir Türk topluluğu ve Avrupa topluluğu-
nun birlikte katıldığı bir kongre vardı. Ben Avrupa topluluğunun başkanıydım. Türk çocuk anes-
tezisi grubu ile Avrupa anestezisi grubuyla bir araya geldi. Prof. Dr. Güner Kaya ve Prof. Bozkurt 

ile birlikteydik. O toplantıda onları biraz daha yakından tanıma şansım oldu. Kongreyi onlarla birlikte 
organize ettik. Bu iki kadın doktor yemekten sonra flüt çalabilen bir kadını davet ettiler. Bu kadının belki 
200 yıllık çok eski bir flütü vardı. Ben de müzik enstrümanı çalabiliyorum ve müzik kulağım vardır. Ama 
hem bu çalgı hem de bu melodi beni çok etkilemişti. Bunu Yunus Bey’e anlattım. Bir süre sonra ondan 
bir paket aldım ve içinde flüt vardı. O kadar çok şaşırdım ki, ne diyeceğimi bilemedim. Benim flütten çok 
etkilenmiş olduğumu anlamış olmalıydı. İşte bu kadar hassas ve nazik biriydi. 

Bu olay beni o kadar etkiledi ki, kendi kendime “Holzki, bunu sen de başkalarına yapabilirsin” dedim.

 ç Dr. Mustafa DEMİR

Y unus Hocam, çok nezaket sahibi bir insan bir 
defa. Son derece önemli benim için. İnsanın 
tarzı duruşu da önemli.

 ç Dr. Şafak Sahir KARAMEHMETOĞLU

B eni nezaketi çok etkiliyor. Kararlı bir şekilde 
ve verdiği görevlerin de takipçisi oluyor. Hem 
öğrenen olduğunu hem de bizim öğrenmekte 

olduğumuzu hatırlatan bir lider.
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Empati (diğergâmlık),
sinerjiyi (bereket) doğurur.
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 ç Dr. Öğr. Üyesi Cem Boneval

Y unus ile karşılaştığım her dönem ve her an kendimi iyi hissetme haline geçmi-
şimdir. Elini sıktığımda, sarıldığımda; her zaman güven ve mutluluk duyarım.

 ç Prof. Dr. Abdurrahman ÖNEN

H ocamızı pek çok ortamda tanıma fırsatı buldum, hem iş 
ortamı hem seyahat ortamında. Samimiyet ve dürüst-
lük benim gördüğüm en güzel değerleridir.

 ç Prof. Dr. Alexander HOLSCHNEİDER

P rofesör Söylet aslında tamamen güvenilirdir, yani bir soru sorduğunuzda ta-
mamen dürüst olan, hoşa gitmeyen şeyleri de dile getirebilen, entrika peşinde 
koşmayan çok insan yoktur. Benim için bu güvenirliliği çok önemli. Bir prob-

lemle yaklaştığınızda bunu en iyi şekilde çözmeye çalışması olağanüstü bir şey… Günü-
müzde prensiplerine sadık, kibar, buna göre yaşayan çok az insan kaldı. 

 ç Prof. Dr. Azmi BİLGİN

Y unus ağabey doğru bir insandır. Özellikle doğru ile ilgili çok sözler 
duyarım kendisinden. “En kolay iş doğruyu söylemektir” mesela.

Biliyorsunuz ki Yunus Hoca 
        size bir kötülük yapmaz. 
  Arkasını dönmez, kalleşlikte 
         bulunmaz. İşte o sizin 
     güveneceğiniz dostunuzdur.

– Prof. Dr. Yusuf Ziya ÖZCAN
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 ç Gül İREPOĞLU

E n belirgin özelliği olarak güvenilirliğini belirtmek isterim. Ardın-
dan her koşulda espri yeteneği gelir. Sevgi dolu bir yürekle çalış-
kanlık ve zekâ da Yunus’u Yunus yapan özelliklerindendir.

 ç Prof. Dr. Nur DANİŞMEND 

T üm arkadaşları ile son derece samimi, dürüst ve menfaat 
gözetmeden ilişki kurardı. 

 ç Op. Dr. Cem KARA

Ç ok uzun yıllar birlikte ameliyat yaptığımız için; sistematik, doğru bildiğini 
kurallar çerçevesinde yapan, güven kimliği çok ön planda olan birisidir. 

 ç Prof. Dr. Cenk BÜYÜKÜNAL

Y unus’la tanışmamız genel cerrahi kliniğinde ben baş asistan nöbeti tutarken, onun nöbete baş-
ladığı zamanlarda gerçekleşti. Bazı kişiler dikkatimi çektiği zaman benim bir kötü huyum vardır, 
o kişilere biraz eziyet ederim, ağır iş veririm. Verdiğim bütün işlerin altından kalkmıştır. Nöbet-

lerde bir boşluk yaratmadan verilen görevleri yapmıştır, bu şekilde tanıştık. 
Yunus Söylet ile ilgili olarak gerek asistanlığında gerek uzmanlığında gerekse doçentliğinde bir iş 

verildiği zaman, bir iş paylaşıldığı zaman arkanızı dönüp yapılacağından emin olduğunuz çalışma ar-
kadaşınızdır. Yani bir işi mutlaka bitirir ve söyletmeden yapar. İkincisi yaptığı işi çok titiz yapar. Yaptığı 
işin çıkabilecek pürüzlerini baştan iyi kestirir.

 ç Prof. Dr. Daver YEKER

H ep doğrudan yana ve doğruyu söylemekten yanadır. Çok dürüsttür. 
Çok severim onu ve o da beni çok sever.

 ç Prof. Dr. Osman Faruk ŞENYÜZ 

E n belirgin özelliği gençliğinden beri, yani hepimizin gençliğinden beri tanıdığım 
kadarıyla dürüst bir insan olmasıdır. Aklından geçenleri hiç saklamadan söyler, 
düşüncelerini söyler. Bu en önemli özelliği bence.
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 ç Dr. Ralf Bodo TRÖBS

P rofesör Söylet’i çok iyi bir iş arkadaşı olarak tanıdım 
ve kendisini hep takdir ettim. Onun insanlara yak-
laşımı her zaman çok özel ve dürüsttü. Her zaman 

herkesin görüşünü, bir problem hakkındaki çözüm önerilerini 
sorardı. Sonuç olarak insanların güvenini kolayca kazanırdı.

 ç Prof. Dr. Tunç OVALI

Y unus, bizim sınıfın mümessili idi. Müzmin mümessili idi. Çok güvenilirdi. Ağzın-
dan bir yalan çıktığını hiç kimse duymamıştır. Bu nedenle hepimiz için Yunus’a 
sırtımızı rahat döndüğümüz kişidir. Birbirimiz için ise sırtımıza birbirine yasla-

yan kişileriz.

 ç Prof. Dr. Ömer TAŞER

Y unus’un çok doğru bir kişiliği vardır. Bir konuda eğer bir 
söz söylüyor ise o konuda asla yalan söylemez.

 ç Prof. Dr. Rıza MADAZLI

Y unus ağabey, insandır! İyi insandır, dürüst kişidir, çalış-
kandır, dosttur. Çok titizdir, acayip titizdir.

 ç Prof. Dr. Yusuf Ziya ÖZCAN

İ yi bir insan Yunus Hoca. Gerçekten samimi ve dostluğuna güvenilir bir insan. Onun için Yunus Hoca’ya 
yakınlık duyuyorsunuz. Biliyorsunuz ki Yunus Hoca size bir kötülük yapmaz. Arkasını dönmez, kalleş-
likte bulunmaz. İşte o sizin güveneceğiniz dostunuzdur. Benim açımdan Yunus Hoca’nın büyüklüğü 

orada. Onun idari kabiliyetleri, üniversiteye hâkim olması, vizyonu gibi şeyler bence ikincil şeyler. 
Yunus Hoca’nın ilk insanı çarpan tarafı; en belirgin özelliği; iyi dost olması ve iyi bir insan olmasıdır. Bir defa 

seviyorsunuz hocayı, sevdikten sonra tüm sorunlar hallediliyor. Eğer o da sizi aynı şekilde severse, güven ortamı 
doğuyor. O güven ortamı sayesinde zaten biz çok iyi işler yapmaya başladık üniversitede.
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O, içimizden biri! Bazen bir 
       köyde birinin derdine deva olur, 
   bazen Afrika’da ameliyat yapar, 
        bazen kimsesiz bir çocuğun 
                       başını okşar.

 ç Ali GÜRELİ

L ise son sınıfta o fen, ben edebiyat şubelerinde idik. O zamanlar mezun olmak için birçok dersten 
tekrar sınava girerdik. Tarih sınavında yan yana düştük. O lisenin en çalışkan öğrencilerinden biri 
idi. 9 soru Osmanlı Tarihi’nden, bir soru İnkılap Tarihi’nden geliyordu. Yunus, “Bana vakit yetmedi 

İnkılap tarihini çok çalışamadım” dedi, ben de “Osmanlı tarihini de ben pek çalışamadım, bak denk düştük 
tamamlarız eksiklerimizi” demiştim. 9/1 oranı adaletsiz de dursa ben sınavdan 10, Yunus ise 9 almıştı.

 ç Prof. Dr. Azmi BİLGİN

Y unus ağabey ile İstanbul’da sosyal sorumluluk projelerinde tanıştık. 10 seneyi aşkın bir sü-
redir tanışıyoruz. Yunus ağabey, özellikle kendi mesleği kapsamındaki ihtiyaç sahiplerine 
yardım konusunda birçok proje yürütmüştür ve ben bu çalışmaları sırasında kendisini ta-

nıdım. Bu tip yardımları dillendirmez asla. O içimizden biri. Bazen bir köyde birinin derdine deva 
olur, bazen Afrika’da ameliyat yapar, bazen kimsesiz bir çocuğun başını okşar. Tam bir gönüllüdür.

 ç Prof. Dr. Gonca TOPUZLU TEKANT

Z or zamanların insanıdır. Bir sıkıntınız olduğunda Yunus ağabey diye tele-
fonu kaldırdığınızda veyahut kendisine ulaştığınızda çok hızla size geri 
döner ve gerçekten sorununuzu yürekten, can kulağıyla dinleyip çözüm 

üreten bir kişidir. Bence bunlar çok önemli özellikler. Zor zamanlarımda her za-
man onun varlığından mutlu olmuşumdur ve bana her zaman destek vermiştir.

– Prof. Dr. Azmi BİLGİN
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Unutamadığım en önemli
      özelliği; çok vefalıdır, 
   yol arkadaşlarını unutmaz.

 ç Dr. Bülent YILMAZ

U nutamadığım en önemli özelliği; çok vefalıdır, yol arkadaşlarını unutmaz. Ben 
Yunus’un dünyadaki birçok insandan daha çok vefalı olduğunu biliyorum. Ken-
disine emeği geçmiş, yardım etmiş, dostluk etmiş bir insana bile vefa borcunu 

ödeyemezse kendini rahatsız hissediyor. Yunus’un en büyük özelliği vefalı olmasıdır.

 ç Münir ŞAHİN

Y unus Hocamla biz aynı mahallede bulunuyorduk Süleyman Bey ile birlikte. Onun anne-
annesi dedesi annesi bizim mahallede yetişmiş. Bizim evlerimiz arasında en fazla 20-25 
metre Süleyman ile de karşı karşıyaydı. Aynı mahalledeydik. Sonuç itibari ile İstanbul’da 

yaşıyordu Yunus Beyler. Ama mutlaka yaz tatillerinde mutlaka Osmaneli’nde olurdu. Sıkça gö-
rüşürdük beraber olurduk. Birlikte oynardık. En belirgin özelliği bana göre çok vefalı olması. 
Konumu ne olursa olsun dostlarına her zaman vakit ayırmıştır. İlk dönemlerimizden itibaren o 
samimiyet devam etmiştir. Hiçbir aşamasında farklı bir noktaya gitmemiştir.

 ç Prof. Dr. Özgün ENVER

E n belirgin iki tane özelliği var Yunus Hoca’nın. Biri anormal derecede zeki ol-
ması, diğeri de benim en çok sevdiğim ve beni etkilediği tarafı da son derece 
insani duygulara sahip ve çok vefalı olmasıdır.

 ç Prof. Dr. Salih ÇETİNKURŞUN

D oçentlik imtihanına girmiştim. Yıpratıcı bir süreç yaşamış ve doçentlik sınavından kalmıştım. 
O an akademisyenliği bırakmaya karar vermiştim. Hocama da bilgi vermiştim. Hocam “Dur. 
Sakin ol! Yarın olsun konuşalım” demişti. Ertesi sabah hocamın yanına gittiğimde Yunus’un 

da orda olduğunu gördüm. Hocam, Yunus’u aramış ve “Gel Salih’i ikna edelim” demiş, Yunus da gelmiş. 
Beni gerçekten çok destekledi ve dostum benim o. Rahmetli Fahrettin hocam da Yunus’u çok severdi.

– Dr. Bülent YILMAZ
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Tam Avrupa’da da Türkiye’de de 
    cerrahi anlamda mesleki 
      zirveye ulaştığı dönemde
 Rektör olarak yaptı bu fedakârlığı.

 ç Prof. Dr. Ömer TAŞER

A vrupa’nın sayılı cerrahları arasındadır Yunus. Rektörlük görevi için çok büyük fedakarlık 
yaptı. Tam Avrupa’da da Türkiyede de cerrah anlamda mesleki zirveye ulaştığı dönemde 
rektör olarak yaptı bu fedakârlığı. Toplum menfaatini kendi menfaatinin önüne koydu ve 

bu herkesin yapabileceği bir şey değildir. 
Bu arada Yunus’un çocuk cerrahisini seçmesi de fedakârlığı sonucudur. Tıp fakültesi son sınıfta iken 

alan seçimimiz yaklaşırken ben son 4 aya kadar karar verememiştim. En sonunda ortopedi istediğime 
karar verdim. Yunus da ortopedi istiyordu. O sırada ortopedide 1 kişilik kontejyan açıldı ve Yunus ben 
ortopediye gideyim diye başvurmadı. Birkaç ay sonra genel cerrahide açılan kontejyana başvurdu.

 ç Sibel ŞİŞKOLAR

P rof. Dr. Yunus Söylet ile rektörlük görevinden 15 yıl önce birlikte çalışmaya başla-
mıştım. Kendisinin çocuk cerrahisinde özel sekterliğini yaptım ve rektörlük görevi ile 
onunla birlikte özel kalemi olarak çalışmaya devam ettim. Yunus Hocam; bu göreve 

gelerek aslında, cerrahi anlamda çok büyük fedakârlık yapmıştır. Sebebi ise; Yunus Hocam 
gerçekten cerrahi anlamda zirve noktasında iken rektörlük görevini kabul etmiş ve yıllarca 
hem üniversitemize hem de ülkemize sayısız hizmetler bulunmuştur. Bu hizmetleri sırasında 
cerrahi yeteneğini kaybetmemek ve çocuk hastalarına şifa verebilmek için mesai bitimlerinde 
ya da hafta sonları, tüm müsait zamanlarında onunla birlikte hasta gördük. 

Ameliyathanenin bir ibadethane olduğunu sayısız defa belirten rektör hocamın hastalarına bazen yetişemedi-
ğini hissettiği durumlarda ki bu onun kendi hissi olurdu, çok üzüldüğünü görmüşümdür. Bu anlamda aslında hem 
hastalarının hem de kendisinin İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü görevi ile fedakârlıkları tartışılmaz bir gerçektir. 

Kendisini hem iyi bir cerrah, hem de başarılı rektör olarak tanıyorum ve bu iki ulvi alanda çalışan sayın ho-
cam için şunu söyleyebilirim ki; farklı alanlarda hizmet etse de önce o alanın menfaatini düşünür ve her türlü 
fedakârlığı yapar. Daha nice sayısız hizmetlerini görmeyi diliyorum.

– Prof. Dr. Ömer TAŞER
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 ç Ali GÜRELİ

Y unus’un en belirgin özellikleri, çok vicdanlı, merha-
metli ve çalışkan olması.

Defalarca çok büyük haksızlıklara
    uğramasına rağmen, hatta
  yüzde yüz kendisine zarar veren
     insanlara dahi, merhametli
                        ve adaletlidir.

 ç Prof. Dr. Abdurrahman ÖNEN

Y unus Hocamda gördüğüm en önemli noktalardan biri de; defalarca çok büyük hak-
sızlıklara uğramasına rağmen hatta yüzde yüz kendisine zarar veren insanlara dahi, 
korkunç bir merhametle ve adaletli olma yaklaşımı var. Bunu gerçekten başarmak 

çok zordur. İyilik yapmak nispeten kolaydır ama kötülük yapmış birine iyilik yapabilmeyi 
becermek, başarmak çok önemli bir erdem.

 ç Prof. Dr. Arzu KİHTİR

G üzel insani özellikleri özünde toplamış bir kişidir Yunus Hocam. Entelektüel zekası 
ve duygusal zekası yüksek, alçak gönüllü, akılcı, olayları gönül gözü ile gören, mer-
hametli, yerine göre müthiş esprili, doğal, liderlik özelliklerini bütünüyle üzerinde 

taşıyan bir birey olarak tanımlayabilirim Yunus Hocamı.

– Prof. Dr. Abdurrahman ÖNEN
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Sevinçte ve tasada bir 
olmadığımız başlıklar 
arttıkça, toplumsal 

gerginliğimiz de artıyor. 
Yaşam kalitemiz, 

umudumuz, ülkemize 
dair beklentilerimiz hep 

beraber örseleniyor. 
Vatanseverlik iyi 

vatandaşlıkla olur, 
unutmayın. Birlikte 

sevinip üzülmeyi daha 
çok başarmalıyız.
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Ben çok disiplinli bir insan 
              oldum, Yunus’ta da aynı 
        disiplini görüyorum.

 ç Dr. Bülent YILMAZ

B en çok disiplinli bir insan oldum, Yunus’ta da aynı disiplini görüyorum. Ameliyat edeceği günler sabah 
04:00’te kalkıyor, saat 05:00’te yola çıkmış oluyor, 05:30da hastanede oluyor, ilk hastasının annesiyle baba-
sıyla görüşüp onlara günaydın dedikten sonra saat 06:00 ’ya doğru ameliyatına başlayan ben de aynı şekil-

deyimdir çünkü bizim çocuklarımız narkoz alacak küçük bebeklerimiz. Bunların aç kalması lazım. Bu çocukları sat 9-10-
11de ameliyata başlayarak o kadar süre aç bırakamayız. Onun için bizim sabahın köründe kalkıp çalışmamız lazım.

 ç Prof. Dr. İhsan KARAMAN

Y unus Hocam, hedef odaklı ve planlıdır. Yol haritasını çok iyi çizer ve kararlı bir şekilde kendine 
çizdiği yolda ilerler. 

Yeri çok net hatırlamıyorum. Türkiye içerisinde bir yer Kapadokya olabilir. Bir kongredeyiz 
fakat o aynı zamanda kongrenin başkanlığını da yürütüyor. Bir program var 3-4 gün sürüyor. Aynı gün-
ler içerisinde hatırladığım kadarıyla Almanya’da bir başka toplantıya da mutlaka katılması gerekiyor. 
Bizim Türkiye’de içinde olduğumuz planladığımız yürüttüğümüz kongre o kadar yoğun olmasına rağ-
men yokluğunu hiç fark ettirmeden yani açılışta açılış konuşmasını yaparak, birçok oturuma katılarak 
bu toplantı arasında Almanya’ya gidip sonra tekrar döndüğünde kaldığı yerden tekrar devam ederek 
18-20 saat içerisinde 2 toplantıya aynı anda katılmıştır. Anadolu’nun ortasındaki bir yerden kopup 
İstanbul üzerinden Almanya’ya oradaki görevini yapıp, hiç durmadan dinlenmeden tekrar geldiğini 
ve kongreye aynen kaldığımız yerden devam ettiğimizi hatırlıyorum. Bu tabii birçok insanın tercih 
etmeyeceği bir şey. Birinden birini es geçersiniz. Çünkü ikisini birlikte aynı süreç içerisinde yapmak 
çok yorucu. Ama işte iş disiplini ve aldığı sorumlulukları gerçekten büyük bir görev bilinciyle taşıyor.

 ç Prof. Dr. Nizamettin KILIÇ

Y unus ağabeyimiz, son derece disiplinli bir insandır. Araştırmacı kimliği hayatının her saf-
hasında ön plana çıkan özelliklerinden bir tanesidir. Eğitici olarak da son derece öğretici 
bir bilim insanıdır, bunu söyleyebilirim. Gördüğüm kadarıyla da yönetici olarak son derece 

hakkaniyetli bir insandır ve bizler için de çok iyi bir ağabeydir.

– Dr. Bülent YILMAZ
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Benim en çok hayran kaldığım 
     özelliği sabrı. Hep söylüyorum  
            peygamber sabrı var  
                     Yunus Hoca’da...

 ç Prof. Dr. Alper CİHAN

B enim en çok hayran kaldığım özelliği sabrı. Hep söylüyorum peygamber 
sabrı var Yunus Hoca’da ki bir idarecide bir liderde olması gereken en bü-
yük özellik bu bence. Yani liderlik yaratıcılık, inovasyon, yaratıcı düşünme 

vizyonerlik bunların hepsi zaten var Yunus Hocamda. Ama bunlara “sabırlı olmak” 
meziyeti katılmış lider kişiliği Yunus Hoca’dadır.

 ç Prof. Dr. Sıddık YARMAN

Y unus Hoca’nın en güzel taraflarından biri de sabırlı olması tabi. Bu 
çok enteresan bir şey. Her yönetici de aynı düzeyde sabır olamaz.

– Prof. Dr. Alper CİHAN
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Yunus ile beraber olunduğu zaman 
     büyük sorunlar yoktur. 
 Ne ülkede, ne tıp camiasında, 
          ne farklı bir konuda...

 ç Dr. Bülent YILMAZ

Y unus’un en büyük özelliklerinden biri, ne konuda olursa olsun sürekli iyimser, 
ileriye optimist şekilde bakan, sorunları en basite indirgeyip çözülebileceğine 
inanan bir insan olmasıdır. Yunus ile beraber olunduğu zaman büyük sorunlar 

yoktur. Ne ülkede, ne tıp camiasında, ne farklı bir konuda. Yunus yanınızdayken, her şey 
çözülür diye düşünürsünüz.

 ç Dr. Ernst SLANY

B irlikte çalışmak son derece kolay ve rahattır. Konuları çok iyi irdeleyen, 
analiz eden ve daha sonra karar veren bir kişiliği vardı. Onunla her 
konuyu enine-boyuna çok rahat bir şekilde tartışabilirsiniz. Ve ortaya 

daima iki tarafında güvenebileceği sonuçlar çıkar.

 ç Prof. Dr. Ömer TAŞER

İ sviçrede 6 ay cerrahi staj yaparken birlikte kalmıştık. Biz asla saat kur-
madık. Çünkü bilirdik ki Yunus bizi kaldırır. Hepimizden önce uyanır, 
çayı demler ve bizi uyandırırdı. Biz ona her anlamda güveniriz.

– Dr. Bülent YILMAZ
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PR’la parlatılanlar gerçek yeteneklerin ve 
kalitelilerin yerini tutmazlar. Dedikodu 

ile kalitelileri yerinden ederseniz, 
yerlerini doldurmuş olmazsınız. PR 

sadıkları, layık olanların yerini tutmaz.
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Çok çalışkandı. Dürüsttü. 
      İdealleri vardı ve bu ideallere 
  ulaşmak için çok çaba 
        sarf ederdi.

 ç Prof. Dr. Fahri YILDIZ

B enden sonra fakülteye girdi. Yunus seksen mezunu, ben yetmiş yedi mezunuyum, aramızda üç yıl 
var. Fakülte’nin futbol takımının antrenmanlarında Yunus’la tanışmıştık. Yunus benim ders notla-
rımı çok severdi. Benim yazım o zamanlarda fena değildi, notlarım çok okunaklıydı ve çok dikkatli 

not tutardım. O notların hepsini sınıftaki güzel kızlar kapardı, yan sınıflardan ya da Yunus kapardı. “Abi ne 
olur bunları ben alayım, yazayım sonra tekrar sana veririm” derdi. Çalışkanlığı o zamandan belliydi.

 ç Süleyman KIRAL

Ç ok çalışkandı. Dürüsttü. İdealleri vardı ve bu ideallere ulaşmak 
için çok çaba sarf ederdi. Zaten ileriki dönemde eğitiminin bü-
yük bölümünü yurt dışında geçirdi bu konuma gelebilmek için.

 ç Prof. Dr. Tunç OVALI

B izim Yunus ile tanışmamız 1969 yılındadır. İkimiz de İstanbul Erkek Lisesi mezunuyuz. Orta 2 sonla-
rına doğruydu zannedersem. Kantinde tost kuyruğunda tanıştık. O zamanlar ben B, Yunus C şubesin-
de idik. Sonraki yıl aynı şubeye düştük ve sonrasında da aynı sırada oturmaya başladık. Sonrasında 

da hiç ayrılmadık. Hayatımızdaki her şeyi birlikte yaptık. Hayatımıza yeni giren her şeyi birlikte yaptık. Ders 
çalıştık, birlikte yaşadık, birlikte yemek yedik, birlikte top oynadık. 

Yunus çok çalışkan idi, ben ise daha az çalışkandım. Üniversitede iken ikimizde ailelerimizle yaşıyorduk. 
Yunus tabii daha şanslı idi fakülteye daha yakındı evleri. Bu durum ikimiz için de bir şanstı. Çünkü ders çalış-
mak gerektiğinde Yunuslarda çalışırdık. Yunus sürekli yazarak çalışırdı. Bir de tahta masası vardı, bazen notları-
nı oraya da alırdı. Yunus’un annesi Mebrure teyzenin yaptığı börekler eşliğinde hep Yunus’larda ders çalışırdık.

–  Süleyman KIRAL
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Bir yaştan sonra dost edinmek 
     zordur denir, öyledir de! Yunus 
       hoca ezber bozan dost oldu.  

 ç Op. Dr. Ali SAYAN

Y unus hakkında ilk aklıma gelen özelliği çok candan olması. Çok içten olması. Tanışmadığı kişi ile dahi 
çok yakın ve samimi ilişki kurabiliyor olması. Beni ilk etkileyen özelliği budur. Nasıl tanıştığımızı da 
söylemem gerekir ki bu şekilde onu daha iyi anlatabilirim. Ben Yunus ile ilk defa askerliğimi yaptı-

ğım dönemde Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde tanıştım. Acemiliğimizi ilk yapıp geldiğimizde Gülhanede 
henüz çocuk cerrahisi kurulmuş değil idi. Ben 5. kişi olarak gittim. Tabi en kıdemlimiz Yunus’tu. Fakat ben 
Yunus’u o sırada tanımıyordum. Orada Ali Avanoğlu vardı, Ege Üniversitesi’nden gelmişti. İlk onun yanına 
gittim ben, işlemlerimizi tamamladık. O sırada da Yunus doçentlik sınavına hazırlanıyormuş. Bunu duymuş-
tum ama kendisini hiç tanımıyordum. Tipini dahi bilmiyordum. Yukarı çıktık. Odada biri oturuyor, kitaplara 
gömülmüş. Masanın her yerinde kitaplar var. Masadan beni görünce öyle bir kalktı ki gülerek, “hoş geldin” 
dedi. Şaşırdım. Bakıyorum, tanımıyorum. Ama beni çok iyi tanıdığını düşünüyorum. Oturduk, konuşmaya 
başladık, oranın durumunu anlattı. Sonra Ali Avanoğlu; “Yunus çalışıyor, biz biraz izin verelim ona“ dedi. 
Yunus adını duymuştum odadan çıkarken ama yine de ihtimal verememiştim. Bir insanın hiç tanımadığı 
bir insana bu derece candan davranması.. Hiç rastlamamıştım. Çıkınca tekrar sordum kimdi o diye. Ali hoca 
“Yunus” dedi. Şaşırdım. İşte bu an çok etkilemişti beni. O andan itibaren şimdiye kadar hep aynı sıcaklıkla 
devam etti ilişkimiz. Yunus’un en belirgin özelliği ve benim de en çok sevdiğim özelliği bu candanlığı. Tabi 
onun dışında o kadar çok özellikleri var ki ama beni en çok etkileyen özelliği bu.

 ç Prof. Dr. Alper CİHAN

Z aman zaman rektör hocaya Allah’tan ya büyük bir lütuf verilmiş ya da çok ciddi bir 
eğitim almış diye düşünüyorum. Sizinle ilgi kuruyor, alaka kuruyor, yakınlık kuru-
yor. Bir telaşınız, heyecanınız varsa onu kaldırıyor. Dostluk yapıyor kısacası. Zihni-

nizi açıyor. Dolayısıyla sadece bana karşı değil birçok arkadaşımıza karşı bunu yaptığına 
ben defalarca şahit oldum. 

– Prof. Dr. Zeynep Çiğdem KAYACAN
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 ç Dr. Öğr. Üyesi Burak ÖNAL

Y unus Hocam ile tanışmamız; İstanbul Üniversitesi’nin mali kaynaklarını korumak 
ve yurtdışına üniversiteyi daha iyi tanıtmak için planladığı bir proje ile oldu. Pro-
jenin sonunda; emek veren insana ne kadar kıymet verdiğini, nasıl el üstünde 

tuttuğunu gördüm. Sakin bir gücün, ne denli etkili olabileceğini de öğrenmiş oldum. 
O çalışmadan sonra; benim için bir “baba”, bir “hoca”, bir “ışık” oldu. Ne zaman ken-

dimi yanında bulsam; her kelimesi ders dolu, her anı tecrübe barındıran bir birikimin 
içinde buldum kendimi. Yetiştirdiği, öğrettiği ve yol gösterdiği bir birey olabilmekten 
gurur duyuyorum ve çok şanslı olduğumu düşünüyorum. İnsanlığını ve daha da ötesin-
de insana verdiği kıymeti ise kelimelerle tasvir etmek imkânsız.

 ç Dr. Öğr. Üyesi Cem BONEVAL

H er zaman babacandır. Her zaman güzel bir gülümseme ile yaklaşır. 
Olgun bir insandır. Karşısındakine saygı duyduğunu belli eder.

 ç Prof. Dr. Erbuğ KESKİN

Ç apa’da benden bir sınıf öndeydi Yunus. Cerrahiye başladığım zaman genel cerrahide her-
kes; “senden önce Yunus vardı. Yunus’la çok takılın” diyorlardı ama birebir ilişkimiz hiç olma-
mıştı. İlerleyen zamanlarda Cerrahpaşa Genel Cerrahiye girdiğim zaman Yunus’ta Cerrahpa-

şa çocuk cerrahisindeydi, orada tanıştık. Benim için kişisel olarak en belirgin özelliği dostluğudur. 
Dostlarını hiçbir zaman unutmaz. Yani sırtını rahatlıkla dönebileceğin, her şeyini anlatabileceğin, 
sıkıştığın anda her türlü yardım isteyebileceğin dosttur benim için Yunus.

 ç Hilal TECİMER SAĞLAM

H er şeyden önce dosttur Yunus Hocam, güvendir, 
babadır, abidir. Ben biliyorum ki dara düşsem, 
başım sıkışsa arayacağım tek kişi O’dur. Ve yine 

biliyorum ki asla ve asla yapamam demez ve sonuna kadar da 
bir şeyler yapmak için uğraşır. Bu cümleleri babamdan sonra 
tek kurduğum kişi Yunus Hocamdır. O çok özel bir insan.
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 ç Prof. Dr. Joseph HOLZKİ

H ep sevecendi ve çok kontrollüydü Yunus Bey. Bay Holschneider ile olan arkadaşlığı 
çok yakın ve aynı seviyeydi. Bazen onlara bakıp ikisinin de birbirlerine destek ve 
yardımcı olduklarına inanırdım. Ama ameliyatla ilgili derin konuşmalarda ben ara-

larında bulunmadım. Herkes; “Keşke Yunus Bey bizim bölümde kalsa, bizim ekibimizin bir parçası 
olsa” derdi. Yunus Bey birlikte çalışmaktan çok zevk alınan bir insan, çok kaliteli bir insan. 

Öyle bir karakteri var ki, başkalarını kendi fikirleriyle etkiliyor, ikna ediyor; ama bunları ses-
siz ve sakince yapıyor. Kendi fikrini söylerken, başka fikirleri olan birini kırmıyor. Bu da onu 
sevilen bir insan yapıyor.

 ç Prof. Dr. Ömer TAŞER

D ostluğunu, kardeşliğini, fedakârlığını ve vefasını belirtmek isterim. Siz en 
dar zamanınızda onunla konuşurken, kendini asla önemsemeden, kendine 
ait bir sorunu var ise bile size asla yansıtmadan; kendi içindeki ferahlığı, 

kendi içindeki genişliği size geçirir. Siz onun yanından hafiflemiş ve bütün sorunlar 
çözülmüş olarak ayrılırsınız.

 ç Turan ARSLAN

H iç insan ayrımı yapmadan; din, dil, ırk, siyasi görüş ayırt etme-
den kucaklayan; her insana onun dünyası ile empati kurarak 
yaklaşan çok iyi bir abi, bir baba ve Atamdır Yunus Hocam.

 ç Prof. Dr. Zeynep Çiğdem KAYACAN

R ektör Yunus Söylet’i insani özellikleriyle birlikte tanımam zaman aldı ve 
tanıdıkça şaşırmalarım azaldı ama zekâsına, espri yeteneğine, hitabet gü-
cüne, ortama huzuru ve enerjiyi aynı anda dağıtabilmesine hâlâ şaşırmaya 

devam ediyorum; devam ediyorum çünkü görüşüyoruz. İdari görevler biteli yıllar 
oldu ama Yunus Hoca’yla bağımız hiç kopmadı ve dostluk şimdi daha güçlü. Aradaki 
yıllarda herkes kendi özelinde çok şey yaşadı. İz bırakan şuydu ki, yaşananlar güzel 
paylaşıldı. Yunus Hoca benim, bizim hep yanımızda ve arkamızda oldu. 

Yunus Hoca dostluğuyla, vefasıyla, sağduyusuyla, hayatımda yer tuttu. Bir yaştan 
sonra dost edinmek zordur denir, öyledir de! Yunus Hoca ezber bozan dost oldu.
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O, bizim amiral gemimizin 
       kaptanıydı. Biz öyle derdik 
   kendisine. Yunus Hoca, diğer 
       rektörlere ağabeylik eder 
 durumda idi. Siz 10-20 Rektör ile 
     konuşmadan Yunus’a  
  söylüyorsunuz; Yunus gidiyor, 
     onlarla konuşarak, nasıl bir 
        hitabet yeteneği var 
  düşünün, hallediyor zaten.

 ç Prof. Dr. Alexander HOLSCHNEİDER

S öylet, ağırbaşlı bir insan. Asla bağırdığına, sinirlendiğine şahit olmadım. İngilizlerin 
tabiriyle “Gentleman” diyebiliriz. Bu görünümünün ardında başka bir şey sakladı-
ğını hiç sanmıyorum. Çünkü duruşu her daim güvenilir ve dürüst. Kendisi en az bir 

Alman kadar iyi Almanca konuşuyor.

 ç Prof. Dr. Erbuğ KESKİN

H erkesin dikkatini çekmiştir konuşurken. İnsan onun ağzının içine bakar acaba şimdi ne 
söyleyecek diye. Kişisel konuşmalarımızda çok komik şakalar yaparız, o yönü çok ayrıdır 
Yunus’un. Ama ciddi bir yerde konuşurken de şimdi Yunus bir şey söyleyecek, konu bağ-

lanacak diye bekleriz. Gerçekten de konunun özünü çok rahat yakalar ve konuşma şeklide zaten ne 
bağırarak konuşur ne duyulmayacak şekilde konuşur. Konuşurken de insanın gözünün içine bakar.

– Prof. Dr. Yusuf Ziya ÖZCAN
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Hepimiz kullandığımız dile çok dikkat etmeliyiz. 
Suçlama, hamaset ve radikal taraftarlığı bir 

kenara bırakma zamanı!
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 ç Prof. Dr. Halil AKKANAT

Y unus Hoca bir konuda konuşurken daima o konuya hâkim olduğu hissini ediniyorsunuz. 
Yani tesadüfen sizinle konuşmuyor. Sizinle konuşmasını gerektiren husus ne ise, onun bü-
tün ayrıntılarına hâkim kanaati uyanıyor sizde konuşmaya başladığı anda. Bu insanı ister 

istemez etkiliyor. Ben İstanbul Üniversitesi’nde iken Profesör unvanını Yunus Hocamız zamanın-
da almış oldum. İlk defa sadece profesörlerin değil doçentlerinde yani üniversite yönetim kuru-
lunun atamasını Yunus Hoca kendisi yapıyor idi. Bu atanan yeni kişilerin senatoya davet edilmesi 
insana büyük bir mutluluk veriyor. İnsana verilen değeri ortaya koyuyor. İlk defa böyle bir şeyin 
başlatılmış olması, farklı bir algı oluşturuyor. Konuşurken de belirttiğim gibi konuya hâkimiyet ve 
seçilen ifadelerin o konuya özel ifadeler olması ve insan iletişim kurarken böyle bir mesafe var-
mış algısı oluşturmayacak bir tarzın seçilmiş olması Yunus Hoca’nın farklı yönleridir diyebilirim.

 ç Prof. Dr. Haluk EMİR

M eramını kısa ve öz anlatır Yunus ağabey. Kızgınlık da buna dâhildir. Yunus ağa-
beyin ben çok konuştuğunu hatırlamam. Kızdığı zaman da çok böyle 5-10 cüm-
le arka arkaya saydığını hatırlamam. Ben sayarım ama onun o mesajı kısa ve 

net söyler. Bu despotluk değildir. Mesajını verir, biter. Ben Yunus Hoca’nın kırıcı olduğunu da 
hatırlamam. İş yapılmasıyla ilgili tavır alınması gerekiyorsa da onu alır, uygular. Ama genellikle 
koyduğu tepkiler yapıcıdır ve olumludur. Dolayısıyla çok iyi kullanır ses tonunu. Sadece kelime-
lere gereksiz yük bırakmaz, uygun miktarda kelimeyi kullanıp mesajını verir.

 ç Prof. Dr. Hasan MERİÇ

İ nanılmaz iletişim kurabilen bir insan Yunus. Çok değişik. Yunus bir topluluğa gir-
diği zaman hemen fark edilir, konuşkandır. Kendini hiçbir zaman rektör gibi kas-
madı. Bu da çok önemli bir özellik.  Örneğin maçlara gittik. Galatasaraylıdır kendisi 

biliyorsunuz, Hem de fanatik. Benim Yunus ile beraber gerçekten çok mutlu 7 senem geçti.

 ç Prof. Dr. Daver YEKER

B en 2006 yılında emekli oldum. Bu emeklilik toplantısı sırasında 
yurtiçi ve yurtdışından birçok kişi bana veda için konuşma yaptı. Bu 
konuşmalardan beni en çok etkileyen iki kişi var idi. Bunlardan ilki 

Yunus idi. Diğeri ise Erbuğ’dur. Yunus’un o konuşmasından o kadar etkilendim 
ki, zaman zaman açar dinlerim.



bİlİm İnsanları, arkadaşları, öğrencİlerİ ve sevdİklerİnİn gözüyle prof. dr. yunus söylet

147

 ç Prof. Dr. Elif İNCE

E şsiz rektörümün hitabeti çok farklı ve korkunç etkilidir. Konuşmaya başladığı an itibari ile 
etkisi altına girersiniz ve o istemediği sürece de çıkamazsınız. Bir konu ile ilgili kurulabile-
cek ek kısa ve içerik olarak en dolu cümleyi duyarsınız kendisinden. Konuşurken; nahif, tok 

ses tonu ile konuşur. Olması gereken tüm vurguları en iyi şekilde kullanır. Bir süre sonra herhangi bir 
konuda düşünüyorken onun ses tonu ve vurguları ile düşünüyor bulursunuz kendinizi. 

 ç Prof. Dr. İhsan KARAMAN

Y unus Söylet; sadece sesle değil, dille değil, jest, mimik ve beden diliyle de konu-
şabilen bir insandır. Bunu zannediyorum kendisiyle yarım saat bir arada olan ve 
onu dinleyen herkes görür. Konuştuğu, söylediği şeye ruhunu ve bedenini birlikte 

katar. Vurgulamaları, ses tonunu ayarlayışı ona özeldir. Konu ciddi de olsa muhabbette 
olsa böyle dolu ve tok bir sesle, güçlü bir beden dili eşliğinde ifade eder bunu. 

 ç Prof. Dr. Joseph HOLZKİ

A lmancayı çok güzel ve iyi konuşurdu. Onunla bir Almanla konuşur gibi konuşurdum. 
İkimizin de kelime hazinesi eşitti. 

Bay Söylet, sakin konuşurdu. Bazı insanlar sakin insanları birçok şeyin farkında 
değil zannederler ki, bu elbette çok yanlış. Farkındalığı çok yüksekti. Ama hiçbir zaman küstah 
bir şekilde “bana bunu ver veya ben şunu çok biliyorum” demezdi. Çok saygılıydı.

Çoğunlukla konuşurken ciddiydi. Hep kontrollüydü. Kahkahalarla yüksek sesle gülen biri de-
ğildi. Bugün gençler arasında çok moda kullanılan “multitasking” kelimesi var. Bu Yunus Bey’de 
vardı. Bu kadar çok şeyi bir arada nasıl yapabildiğini sorardım ona. Hem iyi bir rektör, hem de 
mükemmel bir cerrah olmayı nasıl beceriyor? İstanbul’da çocuk anestezisti olan doktor tanıdık-
larım var. Onların kanalıyla herkesin ondan çok memnun olduğunu öğreniyorum. Onun için “Bu 
rektör uzun zamandır hepimizin hayal ederek istediği gibi bir rektör” diyorlar. “duygusal hareketleri, 
alınganlıkları yok, işini adabıyla yapıyor“ diyorlar. Elbette Yunus Bey de çalışanlarına hep çiçek 
dağıtmıyordur. Elbette eleştirdiği kişiler de vardır. Ama eminim ki, bu eleştirilerde hiçbir zaman 
insanların duygularını incitmiyordur. Sadece ilgili konuyla ilgili eleştiride bulunuyordur. Bu, çok 
hayran olduğum bir yönüdür. Ben sanırım bazı zamanlarda onun kadar sakin kalamazdım.

 ç Prof. Dr. Mahmut AK

M esaj yerini bulsun diye, uzun sözlerden çok özlü sözler kul-
lanır. Akılda kalan nüktedan yapılar kullanır konuşmalarında.
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 ç Prof. Dr. Nizamettin KILIÇ

B eden dilini çok iyi kullanır öncelikle onu söyleyeyim. Ses tonu aslında müşfik bir 
ses tonudur. Bizlerle konuşurken de öyledir, hastalarla ve hasta yakınlarıyla ko-
nuşurken de öyledir. Ancak gerektiğinde otorite sağlayacak tonlamaları olur. Ve 

bu da genellikle sonuç getirici olur.

 ç Prof. Dr. Nur DANİŞMEND

Y unus ile bir kongre için Hamburg’dayız. Orda bizim Doktor Ergün’ün kardeşinin evi 
boştu ve müsaitti bize tahsis etmişlerdi. Bir apartmanın üçüncü katında idi. Apartmana 
girdiğinizde ikinci katta kocaman bir köpek resmi ve kırmızı harflerle Almanca bir şey-

ler yazıyordu. Yunusun hem Almancası hem İngilizcesi mükemmel derecede iyidir. Sordum 
Yunus bu ne demek diye. Ağabey “canavar köpek” yazıyor dedi. Birkaç defa geçtik oralardan 
her defasında parmak ucunda. En sonunda bir gün kapının önünden geçerken içerden ince-
cik bir ses “hev, hev”. Katıla katıla birbirimize sarılarak güldüğümüzü hatırlıyorum.

 ç Op. Dr. Reşat BAHAT

İ nsanlar ana dilleriyle düşünürler ve en güzel ana dilleriyle ifade ederler ken-
dilerini. İyi bir ana dil kullanıcısı değilseniz, iyi düşünce de üretemezsiniz, iyi 
ifadelerde de bulunamazsınız. Yunus Hoca’nın mükemmel bir Türkçesi var ve 

onun karizmasını ortaya çıkartıyor o mükemmel Türkçesi. O kadar güzel vurguluyor 
ki, aynı cümleyi yüz kişiden duysanız aynı etkiyi hissetmeyebilirsiniz. Yunus Hoca de-
yince, çok iyi vurgulanan çok iyi bir Türkçe aklıma geliyor. O sebeple bütün gençlere 
tavsiyem; tabii ki yabancı dilleri de olsun, iki tane olsun, üç tane olsun, dört tane olsun, 
ama ana dillerini çok mükemmel bilsinler, çünkü başka türlü düşünemeyecekler.

 ç Prof. Dr. Sıddık YARMAN

B izim çok özel bir ilişkimiz var. Bana her zaman bu üniversitenin Akşemsettini olduğumu 
hissettirdi Yunus Hoca. Bir gün “ağabey” siz bana hitap ettiğini duymadım veya “Sıddık 
hoca”sız. Genellikle ağabey der ve fevkalade saygılı sevgili ve yapmış olduğumuz tüm 

işleri de takdir etti. Ben çok keyifli bir altı buçuk sene geçirdim. Belki de en keyifli geçirdiğim altı 
buçuk sene İstanbul Üniversitesi’nde ve de en yoğun çalıştığım dönem. Ben 30 senedir İstanbul 
Üniversitesi’ndeyim. Biliyorsunuz Işık Üniversitesi’nin kurucu rektörlüğünü yaptım, 8 senedir de bu 
görevdeydim. Hiçbir rektör ile Yunus Hoca ile çalıştığım gibi yakın çalışmadım ve keyif almadım. Ben 
çok onurluyum ve sevgili rektörüme de çok çok teşekkür ediyorum bana bu güzellikleri yaşattığı için.
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 ç Prof. Dr. Yusuf ZİYA ÖZCAN

D iğer rektörlere ağabeylik eder durumdaydı Yunus Hoca. En büyük üniversite-
nin Rektörü olmasının da etkisi ile tabi, o bizim amiral gemimizin kaptanıydı. 
Biz öyle derdik. Onun için daha genç olan üniversite rektörleri de ona o gözle 

bakarlardı. Bazen siz 10-20 rektörle konuşmadan Yunus’a söylüyorsunuz, Yunus gidiyor on-
larla konuşarak, nasıl bir hitabet yeteneği var düşünün, hallediyor zaten.

 ç Dr. Şuayıp BİRİNCİ

Y unus Hocam konuşmaya başladığında ses tonu doğrudan size güven telkin eder. 
Yukarıda da ifade ettiğim gibi engin bilgi birikimini sınıfsal bir ayrıcalık ya da oto-
ritesini pekiştirmek için kullanmaya tenezzül dahi etmez. İlim sahibi olmanın ge-

tirdiği sorumluluğu en ince ayrıntısına kadar aktarırken bunu kendine özgü mütevaziliği 
çerçevesinde yapar. Karşısındakini anlayana kadar sabırla dinler ve çözüm odaklı yaklaşı-
mı benimser. Karakterine özgü mütevazilik anlayışı dış görünüşe de yansımıştır.
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Davranışlarıyla, beden diliyle, 
     yumuşak mizacı ve ses 
 tonuyla benim idolümdür. Yani 
                hayranım o anlamda.

 ç Op. Dr. Ali SAYAN 

Y unus’un bir sene içinde hissettiklerini yüzünden okuyabilirsiniz. Ben okuyorum 
daha doğrusu. Yunus’un yüzündeki ifadeler; gözleri, kaşları, ağzı, gözlerini belli 
bir yere dikmesi,. Hepsinin bir anlamı vardır. Yüzüne bakarak, yorgun mu, sinirli 

mi sizi dinliyor mu dinlemiyor mu çok rahat anlarsınız. Net olarak şunu söyleyebilirim, 
içi ne ise dışı da odur. Bununla birlikte mimikleri son derece nettir. Gülerken son derece 
net ve içten güler. Üzülürken birlikte üzüldüğümüz zamanlarda olmuştur. Bunu da net 
hissedersiniz. Yüzüne bakarak her şeyi net anlarsınız. Ben anlayabiliyorum en azından.

 ç Prof. Dr. Arzu KİHTİR

Y unus Hocam iletişimi çok kuvvetli bir insan, etkili iletişim becerileri çerçevesinde düşün-
düğümüzde çok başarılı olduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Dinleme ve söyleme becerisi 
çok yüksektir. Konuştuğu konu ile uyumlu mimikleri, jestleri ve göz kontağı ile beden dilini 

çok iyi kullandığını söyleyebilirim. Kurduğu iletişimlerde doğal, içten ve abartısız olması karşısın-
daki bireye ya da bireylere güven verir daima. Empati yeteneği yüksektir ve duygusal ipuçlarına 
duyarlıdır. Kişiler arası iletişimde kişilere kendilerini değerli hissettiren bir yaklaşımı vardır daima. 
Duygu ve düşüncelerini net, açık, anlaşılır ve akıcı bir dille ifade eder. Üniversitede katıldığım top-
lantılarda ve sosyal yaşamda bir araya geldiğimde bu özelliklerini hep gözlemlemişimdir. 

Yunus Hocam iletişimde kendi beden dilini çok etkin ve uyumlu kullandığı gibi karşısındaki bi-
reylerin beden diline de duyarlıdır ve bireylerin iletişim sırasında beden dilleri ile verdikleri ipuç-
larından, içinde bulundukları duygu durumunu hemen anlar ve iletişime ona göre devam eder.

 ç Prof. Dr. Abdurrahman ÖNEN

V urgularına çok dikkat eder bizimle iletişimlerde. Sizi dinlerken, 
dinlediğini çok güzel hissettirir. “Anladım, tamam. Şimdi daha 
iyi anladım” gibi iletişim dilini çok güzel kullanıyor.

– Dr. Yusuf ELGÖRMÜŞ
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 ç Prof. Dr. Benno URE

T am olarak hoşnutsuz bir anına hiçbir zaman denk gelmedim. Çünkü 
duygular konusunda biraz içine kapalı bir insan, gerçekten çok sinirlen-
diği bir durumu benim anlayabileceğim kadar yansıtmadı hiçbir zaman. 

Dolaysıyla kendisini ancak dengeli bir insan olarak tanımlayabilirim.

 ç Prof. Dr. Elif İNCE

E şsiz rektörümüzün; eğer gözleri bir yere dikili ise, bahsettiğiniz konu hakkında düşünüyor 
ve ilgili çözüm yolları arıyordur. Sizi dinlemiyor değildir. Burnunu çekiyor ve elleri ile bir 
yere tutunup başparmaklarını kaldırıp indiriyor ise, çok üzgündür ve sizlere yansıtmamak 

için yine zarifçe gülümser. Sol gözü seğirmeye başlar, akabinde de burnunu içine çeker ise sinirlidir, 
sağ omuzunu oynatır ise çok streslidir. Mutlu iken zaten öyle bir gülümser ki dünyanın temize çekil-
diğini hissedersiniz. Ameliyatları sonrası yorgunluğunu ise boks maçı izleyerek atar.

 ç Prof. Dr. Cenk BÜYÜKÜNAL

Y unus’un iletişiminin, ses tonunun, konuşmasında kelime seçiminin ve diksi-
yonunun iyi olduğunu düşünürüm. Zaten çocuk cerrahisinde asistan olarak 
alınmasında cerrahi özelliklerine ve kişiliğine ek olarak, bu iletişim özellik-

lerine de dikkat ederek Yunus illa ki bize alınsın diye ısrar etmişimdir.

İnancınız karakteriniz 
olmadıysa ve gönülleri 
fethetmedikçe yenilgi 

kaçınılmazdır.
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 ç Prof. Dr. Erbuğ KESKİN

B ana hiç normal adımla hitap etmez hep “Erbuğumae” der o 
benim çok hoşuma gider ve en belirgin benim hatırladığım 
bunlardır.

 ç Prof. Dr. Gonca TOPUZLU TEKANT

Y unus ağabey, sinirlenmeme konusunda ve öfke yönetimi konusunda tanıdığım 
belki de en başarılı cerrahtır diyebilirim. Yunus ağabeyin sinirlendiğini, şu anda 
tabii video kaydı yapmıyorsunuz ama çok isterdim yüz ifademi görmenizi. Genel-

likle sol gözü seğirmeye başlar ve hafif bir burnunu içine çeker. Bu hareketi gördüğünüz-
de tanırdınız. Yani olaydan hoşnut olmadığını anlardınız ama bunu hiçbir zaman yüksek 
ses veyahut da, ne bileyim işte, vücut diliyle, olumsuz bir vücut dili şeklinde ifadesi 
hiçbir zaman olmazdı. Yalnızca yüz ifadesinden hissederdiniz.

 ç Prof. Dr. Haluk ÖZSARI

D uygularını her zaman olumlu yönde karşınızdakine verebilir ama olumsuzlarını 
vermeyip etkilememeye çalışır. Bence bu çok önemli bir özellik. Ben çok az si-
nirlendiğini gördüm. Belki ülkede üniversite hastanelerinin olduğu bir ortamda 

az sinirlenme çok kolay değil. Ama gerçekten çok az sinirlenen bir yaklaşımı var. Bence bu 
Yunus Hoca’nın önemli özelliklerinden biri, benimde etkilendiğim özelliklerinden biri.

 ç Münir ŞAHİN

İ nsan psikolojisinden çok iyi anlıyor ve vücut dilini çok olumlu kullanıyor. 
Mesela biz kendi rahatsızlığımızla ilgili gitmiştik ona, benim akciğerle-
rimde bir problem oluşmuştu o zaman gitmiştik. Yani konuyu bize anla-

tırken hem böyle çok komik olarak anlattı ama bir taraftan da aciliyetini. Yani ne 
panik yaptırdı bizi, ne de çok rahat ol imajını verdi. Sonra da bir hafta sonra gidip 
bir operasyon geçirdik sağ olsun onun destekleriyle, normale döndük. Yani Yunus 
Hoca’nın vücut dilini çok etkin kullanması anlamında örnek veriyorum. Abartı yok.
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 ç Prof. Dr. Uğur ERDENER

Y unus Söylet, güçlü kişiliğini büyük bir alçak gönüllülük ile bir-
leştirmeyi başarmış, vücut dili ve mimiklerini etkili kullanan 
nadir bir arkadaşım olarak, kendisi ile hiç sorun yaşamayan 

yönü ve çok güzel kullandığı Türkçemiz yanında büyük bir ikna gücü 
ile karşısındakini hemen etkileyen, ancak yine de görüşünü sabırla 
iletmeye devam eden bir dost ve hoca olmuş ve güzel dostluğu bana 
hep güven vermiştir. Bu özelliklere sahip dost ve arkadaşın çok zor 
bulunabildiği de hepimizin malumlarıdır. Hz. Mevlana’nın da söyle-
diği gibi; “Sakın görünüşe aldanma, herkes insandır, ama gerçek insan 
hal ehli olandır.” Yunus Söylet gibi.

 ç Prof. Dr. Nüvit SARIMURAT

K aşının oynaması ya da dudağının kenarının oynaması Yunus’un hoş-
lanmadığı bir durumu gösterir. Yunus’un bir özelliği vardır. Yunus 
çok ama çok nadir kızar, kızarsa planlı ve kontrollü kızar.

 ç Dr. Yusuf ELGÖRMÜŞ

B enim idolümdür. Hem akademik anlamda, hem de sosyal anlamda. O 
yüzden de çok beni etkilemiştir. Davranışlarıyla, beden diliyle, yumu-
şak mizacı ve ses tonuyla. Yani hayranım o anlamda.

 ç Prof. Dr. Zeynep Çiğdem KAYACAN

Y unus Söylet’in gözlerinden ve vücut dilinden hiç konuşmadan da hisleri çok net anlaşılabi-
lirdi. Bu kadar sene, altıncı senedeyiz. Birlikte çalışınca, insanlar her halini karşılıklı görüyor. 
Sinirliyse tiki başlar gözü seğirir. Eğer zorluyorsa iyi görünmek için o zoraki gülümsemesini 

biliyorum. Anlarım. Ama onun dışında eğer gerçekten iyiyse de etrafa enerji yayar.
Hem felsefesiyle bağlantılı hem dünya görüşüyle bağlantılı hem de yaptığı işlere de tanım olarak 

koyduğu bir şey var “bereket”. Bereketi çok kullanıyor yeri geldiğinde. Bu aslında bizim çok kullanma-
dığımız bir şey ama iyi anlatıyor bazı durumları. Bazen cep telefonunu açtığında neşesi yerindeyse, 
“E FEN DIM” diye açıyor. Balkan lehçesiyle.



bİlİm İnsanları, arkadaşları, öğrencİlerİ ve sevdİklerİnİn gözüyle prof. dr. yunus söylet

155



bİlİm İnsanları, arkadaşları, öğrencİlerİ ve sevdİklerİnİn gözüyle prof. dr. yunus söylet

156

Annesi Mebrure Söylet Babası Eyüp Söylet
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1.	 Prof.	Dr.	Abdurrahman	ÖNEN;	Dicle	Üniversitesi	Çocuk	Cerrahisi	AD	Öğretim	Üyesi
2.	 Prof.	Dr.	Ahmet	OĞUL	ARAMAN;	Dönemin	İstanbul	Üniversitesi	Eczacılık	Fakültesi	

Dekanı
3.	 Prof.	Dr.	Alexander	HOLSCHNEİDER;	Köln	Çocuk	Hastanesi	Çocuk	Cerrahisi	Klinik	

Şefi,	Hocası
4.	 Ali	GÜRELİ;	İstanbul	Erkek	Lisesinden	Arkadaşı
5.	 Op.	Dr.	Ali	SAYAN;	İzmir	Tepecik	Hastanesi	Çocuk	Cerrahisi	Kliniği,	Askerlik	Arkadaşı
6.	 Prof.	Dr.	Ali	SAYDAM;	Dönemin	Gazetecisi
7.	 Prof.	Dr.	Alper	CİHAN;	Dönemin	İstanbul	Üniversitesi	Rektör	Yardımcısı
8.	 Prof.	Dr.	Arzu	KİHTİR;	Dönemin	İstanbul	Üniversitesi	Akademik	Değerlendirme	ve	

Kalite	Koordinatörü	(ADEK)
9.	 Prof.	Dr.	Azmi	BİLGİN;	Dönemin	Şeyh	Edibali	Üniversitesi	Rektörü
10.	 Dr.	Öğr.	Üyesi	Bezmi	Cem	Boneval;	Akdeniz	Üniversitesi	Çocuk	Cerrahisi	AD	Öğretim	

Üyesi,	İstanbul	Erkek	Lisesinden	Arkadaşı
11.	 Prof.	Dr.	Benno	M.	URE;	Hannover	Üniversitesi	Çocuk	Cerrahisi	Klinik	Şefi,	Köln	

Çocuk	Cerrahisi	Kliniğinde	Çalışma	Arkadaşı	
12.	 Öğr.	Gör.	Bengü	USAL	ÜLKEN;	Dönemin	Yabancı	Diller	Meslek	Yüksek	Okul	Müdürü
13.	 Dr.	Burak	ÖNAL;	Biruni	Üniversitesi	Tıp	Fakültesi	Farmakoloji	Öğretim	Üyesi
14.	 Dr.	Bülent	YILMAZ;	Almanya	Bielefeld	Özel	Çocuk	Cerrahisi	Kliniği,	İstanbul	Erkek	

Lisesinden	Arkadaşı
15.	 Op.	Dr.	Cem	KARA;	Özel	Türkiye	ve	Acıbadem	Fulya	Hastaneleri	Çocuk	Cerrahisi	

Konsültanı
16.	 Dr.	Cemil	AKÇAY;	Dönemin	Yapı	İşleri	ve	Teknik	Daire	Başkanı
17.	 Prof.	Dr.	Cenk	BÜYÜKÜNAL;	İstanbul	Üniversitesi-	Cerrahpaşa	Tıp	Fakültesi	Çocuk	

Cerrahisi	AD	Emekli	Öğretim	Üyesi,	Başasistanı
18.	 Prof.	Dr.	Daver	YEKER;	İstanbul	Üniversitesi	Cerrahpaşa	Tıp	Fakültesi	Çocuk	

Cerrahisi	AD	Emekli	Öğretim	Üyesi,	Hocası
19.	 Prof.	Dr.	Ebru	YEŞİLDAĞ;	Namık	Kemal	Üniversitesi	Çocuk	Cerrahisi	AD	Öğretim	

Üyesi
20.	 Prof.	Dr.	Elif	İNCE;	Dönemin	İstanbul	Üniversitesi	Rektör	Danışmanı
21.	 Prof.	Dr.	Erbuğ	KESKİN;	İstanbul	Üniversitesi	İstanbul	Tıp	Fakültesi	Çocuk	Cerrahisi	

AD	Öğretim	Üyesi,	İhtisas	Arkadaşı
22.	 Prof.	Dr.	Ergün	YOLCU;	Dönemin	İstanbul	Üniversitesi	Rektör	Danışmanı,	Dönemin	

Basın	ve	Halkla	İlişkiler	Birimi	Müdürü
23.	 Prof.	Dr.	Erkan	İBİŞ;	Dönemin	Ankara	Üniversitesi	Rektörü,	Üniversite	Hastaneleri	

Birliği	2.Başkanı
24.	 Prof.	Dr.	E.	Ş.	Nazlı	ARDA;	İstanbul	Üniversitesi	Fen	Fakültesi	Moleküler	Biyoloji	ve	
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25.	 Dr.	Ernst	SLANY;	Köln	Çocuk	Hastanesi	Çocuk	Cerrahisi	Kliniğinde	Çalışma	Arkadaşı
26.	 Prof.	Dr.	Fahri	YILDIZ;	Tıp	Fakültesinden	Sevgili	Ağabeysi
27.	 Prof.	Dr.	Güner	KAYA.	Cerrahpaşa	Tıp	Fakültesi	Anesteziyoloji	ve	Reanimasyon	

Anabilim	Dalı
28.	 Dr.	Güner	SAĞIR;	Dönemin	İstanbul	Üniversitesi	Müze	ve	Kültür	Miraslarının	
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31.	 Prof.	Dr.	Gonca	Topuzlu	TEKANT;	İstanbul	Üniversitesi-	Cerrahpaşa	Tıp	Fakültesi	
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32.	 Prof.	Dr.	Halil	AKKANAT;	Dönemin	Türk-Alman	Üniversitesi	Rektörü
33.	 Prof.	Dr.	Haluk	EMİR;	İstanbul	Üniversitesi-	Cerrahpaşa	Tıp	Fakültesi	Çocuk	Cerrahisi	

AD	Öğretim	Üyesi				
34.	 Prof.	Dr.	Haluk	ÖZSARI;	Dönemin	İstanbul	Üniversitesi	Rektör	Danışmanı,	İstanbul	

Üniversitesi	-	Cerrahpaşa	Sağlık	Yönetimi	Öğretim	Üyesi
35.	 Prof.	Dr.	Hasan	MERİÇ;	Dönemin	İstanbul	Üniversitesi	Diş	Hekimliği	Fakültesi	Dekanı
36.	 Prof.	Dr.	Hasan	Rıza	Güven;	Dönemin	İstanbul	Üniversitesi	Rektör	Danışmanı
37.	 Hilal	TECİMER	SAĞLAM;	Dönemin	İstanbul	Üniversitesi	Rektör	Özel	Kalemi
38.	 Op.	Dr.	Hikmet	ULUS;	Köln	Çocuk	Hastanesi	Çocuk	Cerrahisi	Kliniğinde	Kıdemlisi
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Üyesi
44.	 Dr.	Metin	KÜÇÜK;	Dönemin	İstanbul	Üniversitesi	Genel	Sekreteri
45.	 Dr.	Mustafa	DEMİR;	Dönemin	Fatih	Belediyesi	Başkanı
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48.	 Prof.	Dr.	Nur	DANİŞMEND;	İstanbul	Üniversitesi	-	Cerrahpaşa	Tıp	Fakültesi	Çocuk	
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52.	 Prof.	Dr.	Ömer	TAŞER;	İstanbul	Erkek	Lisesi	ve	İstanbul	Tıp	Fakültesinden	Sınıf	

Arkadaşı,	Kadim	Dostu
53.	 Prof.	Dr.	Özgün	ENVER;	Dönemin	İstanbul	Üniversitesi	Cerrahpaşa	Tıp	Fakültesi	

Dekanı
54.	 Dr.	Pervin	BEZİRCİ;	Dönemin	İstanbul	Üniversitesi	Kütüphane	ve	Dokümantasyon	
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