Hocam Prof. Dr. Tunç EREM
Hocam Prof. Dr. Tunç Erem, 1938 yılında İstanbul’da doğmuştur. Orta öğrenimini
1958 yılında Robert College’de tamamlamıştır. Çocukluğunda Robert College’den mezun
oluncaya kadar amcası Dr. Adnan Adıvar ve yengesi Halide Edip Adıvar’la çeşitli
vesilelerle bir arada olmuştur. Robert College’de okuduğu yıllarda hafta sonu tatillerini
yengesi Halide Edip Adıvar hanımefendiyle geçirmekten büyük keyif almıştır. Zira
yengesinin ilgisi, sevgisi özellikle bilgisi ve dünya görüşü delikanlılık yıllarında onun için
bulunmaz bir fırsat olmuştur. Lise yıllarında çalışkanlığıyla hocalarının dikkatini çekmiştir.
Örneğin, Robert College’de Behçet Kemal Çağlar’ın öğrencisi olmuş ve ondan büyük feyz
almıştır. Ayrıca, lise yıllarında Rauf Orbay, Yahya Kemal Beyatlı gibi ünlü isimlerle
Halide Edip Adıvar’ın evinde birlikte olmuş ve onların dünya görüşlerinin etkisinde
kalmıştır.
1962 yılında A.B.D.’de Chicago Roosevelt Üniversitesinde İşletme Fakültesinden
mezun olmuş ve yurda dönmüştür. Bir süre özel sektörde çalışmışsa da bilimsel
çalışmaların heyecanı onu akademik ortama çekmiştir. İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler
Akademisinde (Bugünkü Marmara Üniversitesi) doktora öğrenimini 1968’de
tamamlamıştır. Aynı kurumda 1971’de Doçent, 1977’de Profesör olmuştur. İşletme
bölümünde öğretim üyesi olan Hocam Prof. Dr. Tunç Erem eserleri ile o güne kadar
muhasebe alanında haklı bir şöhret edinen Marmara Üniversitesinin, pazarlama alanında da
parlayan bir yıldız olmasına neden olmuştur.
Bölümünde pazarlama konusunda
oluşturduğu ekibini özenle yetiştirmiş ve onların konusunda uzman birer öğretim üyesi
olmalarına gayret etmiştir. Kürsü başkanlığı sırasında meslektaşlarının uyum içinde
çalışmalarını sağlamış ve onlara akademik çalışmalarında yol göstermiştir. Böylece
kürsüsünde bir takım ruhu oluşturmuştur. Bu vesileyle yetenekli bir yönetici olduğunu da
kanıtlamıştır. Bugün profesörlerin kendisine “Hocam” diye saygıyla hitap etmelerinin
sebebi onlara verdiği emektir. Öğretim üyeliğinin yanı sıra İ.İ.B.F.’de İşletme Bölüm
Başkanlığı, İşletme Bilimleri Araştırma Merkez Müdürlüğü ve İ.İ.B.F. Dekanlığı
görevlerini başarıyla yapmıştır. 2002 yılında Marmara Üniversitesinin Rektörü olmuştur.
Rektörlük görevi sırasında Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı yapmıştır. Prof. Dr. Tunç
Erem, lider kimliğinin dışında öğretim üyesi olarak ülkesini pazarlama alanında uluslararası
toplantılarda sunduğu sayısız bildiri, makale ve kitaplarla başarıyla temsil etmiştir.
Kurumuna birçok doktor, doçent ve profesör yetiştirmiş ve hocaların hocası olarak anılmayı
hak etmiştir.
Marmara Üniversitesini yönettiği dönemde Rektör olarak titizlendiği en önemli
konu, üniversiteyi Atatürk’ün çizdiği yolda çağdaş ülkelerin üniversitelerine ulaşacak bir
bilim yuvası olması için gösterdiği özendir. Hocam, cumhuriyetin temel ilkelerine sıkı
sıkıya bağlı bir rektör olduğunu her fırsatta taviz vermeyen tavrıyla kanıtlamıştır.
Öğrencileri, ülkemizin geleceği olarak kabul etmiş ve onların eğitimine büyük özen
göstermiştir. Bu uğurda Marmara Üniversitesinin bilimsel bir kurum olma yolundaki
çalışmaları onun döneminde ivme kazanmıştır. Ayrıca, üniversitenin fiziki mekânlarına
yapmış olduğu katkılarıyla öğrencilere çağdaş ortamlar sunmuştur.
Prof. Dr. Tunç Erem, Marmara Üniversitesi Rektörü olarak son derece seçici
davranan Almanya Başbakanı Gerhard Schröder’e fahri doktor ünvanı vermeyi teklif ettiği
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zaman Almanya Başbakanı bu teklifi memnuniyetle kabul etmiş ve Prof. Dr. Tunç Erem’in
elinden fahri doktor ünvanını alırken bir mutluluk tablosu çizmiştir.
Hocam tüm meslektaşlarına ve öğrencilerine nezaketin örneği olmuştur. Onda
gerçek bir İstanbul Beyefendisini görür ve bir öğretim üyesinin sahip olması kaçınılmaz
olan salon terbiyesinin ağırbaşlılığını bulursunuz. Meslektaşlarına hep uyum içinde
çalışmayı öğütlemiştir. Farklı üniversitelerde rektörlük seçimleri sırasında yaşanan çekişme
havasının genelde seçim sonrasında da devam ettiği çoğunlukla tanık olunan bir durumdur.
Oysa Prof. Dr. Tunç Erem, üniversite bünyesinde düzenlenen önemli toplantılara geçmiş
dönem rektörlerini hatta seçim sırasında aday olan öğretim üyelerini de davet etmiş ve
onlara Marmara Üniversitesine verdikleri hizmetlerinden dolayı değer vermiştir. Gerek
bilgisi ve deneyimleri ile gerekse duruşuyla, varlığıyla çevresindeki herkese örnek
olmuştur.
2006 yılında emekli olan Prof. Dr. Tunç Erem çalışma hayatını durdurmamış
aksine enerjisini, bilgisini ve deneyimini farklı alanlara yönlendirmiştir. Türkiye Pazarlama
Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı, İktisadi Araştırmalar Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği
ve Marmara Vakfı Konsey Başkanlığı dışında danışmanlık hizmetleri vermektedir. Bunlara
ek olarak Prof. Dr. Tunç Erem Avrupa Konfederasyonu toplantılarıyla meşgul olmaktadır.
1978’den beri Hocam olan Prof. Dr. Tunç Erem’in hayatının başarılarla dolu
olmasının bence en önemli nedeni saygıdeğer eşi, Azra İnci Erem hanımefendinin desteği
olduğundan hiçbir zaman şüphem olmamıştır.
Hocam, bana ve tüm öğrencilerinize verdiğiniz emekten dolayı size teşekkürü bir
borç bilirim.

Öğrenciniz
Prof. Dr. M. Yaman ÖZTEK
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