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Prof. Dr. Erol ZEYTİNOGLU

PROF.DR.EROL ZEYTİNOGLU'NUN ÖZGEÇMİŞİ

J929 yılında Eskişehir'de doğdu. İstanbul Yüksek İktisat ve Ticaret
Okulu'nu 1951 yılında bitirdi. 1959 yılında Okulun, İstanbul İktisadi ve
Ticari İlimler Akademi'sine dönüşmesinden sonra, bu kuruma 1960 yılında
asistan oldu. İkti sat Bölümünde Sadrettin Tosbi Hocanın yanında yetişti .
1966 yılınd a Doçent ünvanını aldı. Mesleki eğitimini geliştirmek üzere yurtd ı ş ına gitti ve birçok ülkede misafir öğretim üyeliği yaptı. 1971 yılında
Profesörlü ğe yükseldi .

Akademinin başkan yardımcılığı görevine getirildi ve uzun yıllar bu
görevi yürüttü. Bu görev süresince kuruma değerli hizmetler verdi. 19821983 öğretim ve eğitim yılında Akademi'nin, Marmara Üniversite'sine
dönü ş mes inden sonrada bu kurumda öğretim üyeliği görevini sürdürdü.

İkti sadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde yönetsel göevler üstlendi. 19821985 yılları arasında Üniversitemize bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü
M üdürlü ğ ü görevinde bulundu. 1987 yılında milletvekili olarak
Parlamentoda görev yapmak üzere Fakülte'deki görevinden ayrıldı. Bir
dönem parlamentoda görev yaptıktan sonra, 1991 yılında Fakülte'deki
görevine geri döndü. 1996 yılında ise yaş haddinden emekli olurken, görevi
boyunca binlerce öğrenci ve sayısız öğretim elemanı yetiştirdi .
Prof. Dr.Zeytinoğlu otuz yılı aşan akademik yaşamında, iktisat biliminin
birçok alanına ilişkin otuza yakın kitap, sayısız makale ve bildiri yayınladı.
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SUNUŞ:DEGERLİHOCAM
PROF. DR. EROL ZEYTİNOGLU
Kaleme a lınan her sunuş yazısı güçlükler içerir. Nedeni çok açıktır: sunuşa
konu alan şah si yet kısa olan bir yazıda gerçekten yansıtılabilmiş; söz konusu
şahs iyetin kimliği gerekti ği gibi anlatılabilmişmidir. Bu durum, kimi zaman
sunuş yaz ı s ını yazanın kalem becerisine, kim zaman da sözcüklerin gücüne
bağlıd ır. Üstelik bu kişi Prof.Dr.Erol Zeytinoğlu Hocamız gibi çok yönlü ve
değerli bir şah siyet olunca iş biraz daha güçleşmektedir.
Öğrencisi ve daha sonra da asistanı olduğum Hocamızı sözcüklere dökmek
gerçekten güç. O "hocaların hocas ı" kimliğiyle Akademi geleneğinin l 980'li yıl
lardakı son temsilcilerindendir. l 970'li yılların başında İstanbul İktisadi ve Ticari
Bilimler Akademi'sindeki öğrencilik yaşamımızda bizi en çok etkileyen birkaç
müstesna öğretim üyesinden biriydi. İktisat Biliminde verilerin ne anlama
ge ldiğini , özünde taşıdığı önemi, kısacası veri dilini, aldığımız Türkiye
Ekonomisi dersiyle ilk kez Hocamızdan öğrendik.

Hocam Prof.Dr.Erol Zeytinoğlu'nun Akademide başlayan ve l 980'li yıl
ların başında oluşan Üniversitemizde öğretim üyesi ve yönetici olarak 35 yılı
aşan hizmeti daima hatırlanacak , anısı kalıcı olacaktır.
Güçlü h afızas ı , meseleyi kısa zamanda algılama, kavrama ve buradan da
sonuçlar çıkanna kendisine özgü hasletleriydi. En önemlisi, sistematik
bir bakış aç ı s ına ve buzdağının görünmeyen bölümünü görecek kadar da kıvrak
bir zekaya sahipti . Bu özelliğini bilmemize ve büyük özen göstermemize karşın ,
eksiksiz olarak nitelediğimiz en ufacık bir şeyi bile, asla ıskalamaycak kadar
dikkatliydi. Kuşkusuz bunda, engin tecrübe birikiminin rolü yadsınamaz. Bu
özellik h oca mı z la diyaloğlarımızda bizim için kimi zaman korku yaratsa da,
mantık lı

bugün baktı ğ ımı zda bunun ne denli önemli oldu ğunu gö rüyor, hoca mı zın bu
özelliği ka r ş ı s ınd a büyük h ayran lık duyuyoruz.
Hocamı z ın sert, haş in ve faz la gü lmeyen mi zac ı , otoriter davran ı ş l a rı ciddi
adam kimli ğ inin tezahürüydü. Çabuk parlar, kı zg ınlı ğ ını ve kırg ınlı ğın ı çok
kolay belli ederdi . Ancak bu otoriter yapı s ının a ltınd a duygusa l, yumu şak
gerçekten s ı cak ve babaca n yönü hep var oldu. D ostl u ğa önem verir, ri yakarlık
ları ve yalanları as la affetmezdi .
Zeytinoğ lu Hoca mı z

bilimsel üretkenliği ve ça lı şka nlı ğ ı y l a, kılı kırk yaran
da ima temayüz e tmi ş; yeti ş tirdi ğ i sayısız öğre
tim elemanıyla "hocal arın hocas ı" kimliğini hakederek ö rnek ve rehber bir hoca
olmuştur. İktisat alanında yayınladığı otuz dolay ındaki eseri g ünümüzde hala
tazeliğini korumakta; başvuru kaynak olma özelliğini taşımaktadırl a r.
titizliğiyle m es l ekd aş ları ara s ınd a

Hocamızın akademik yaşamın yanısıra, bir dönem yeraldığı Parlemanto'da
milletvekili olarak Türk siyaset yaşamına da değerli hiz metler yapmıştır. İlkeli,
tutarlı ve standart çizgisi hep ön pl anda olmuş, i şi nd e disiplini ve dürü stlü ğü
herşeyin üstünde tutmuştur. Ailesine bağlı ve babacan bir kimli ğ iyl e de tüm
mes lekdaşların takdirine mazhar olmuştur.

Öğrencisi ve asistanı olmaktan her zaman gurur duyduğum Hocamızın yaptığı değerli

hizmetleri minnet ve saygıyla anıyor, kendi s ine uzun ömürler diliy-

oruz.
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