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TUNÇ HOCA
Prof.Dr. A.Tunç Erem gibi hayatın farklı kulvarlarında üstün başarılar elde etmiş
bir kişiyi inceleme ve tanıtma amacı güden bir yazıyı kaleme almanın, O’nu kırk yıldır
tanıyan birisi için bile oldukça zor olduğunun farkındayım. Bu nedenle okuduğunuz bu
satırların, tarafınızdan, değerli Hoca’mızın tanıtılmasının iyi niyetli bir gayreti olarak
değerlendirilmesini umut eder, eksik kalan noktaların benden kaynaklandığını ifade etmek
isterim.
Kimdir Prof. A.Tunç Erem? Belki de birden çok başarılı insan kimliğinin bir isim
altında toplanmasının ifadesidir desem yerinde olacaktır. Değerli Hocamızı 1967 yılından
beri tanırım. Kırk yılı aşan bu uzun birliktelikte kendisi ile asistanı, meslektaşı ve dostu
olarak pek çok deneyimi paylaştım. Bu uzun süreli tanışıklıkta Hocamızın uluslar arası
alanda tanınan saygın bir akademisyen ve yönetici yönlerine ek olarak, cemiyet hayatı
içerisindeki aktif rollerini gözlemleme şansına sahip oldum. Burada sizlere hocamızın bu
alanlardaki özelliklerinden kısaca bahsetmek isterim. Umudum odur ki Prof.Dr. A.Tunç
Erem Hocamızı tanıtan bu yazı, gençlerimizin O’na öykünmesine neden olarak amacına
ulaşır.
Prof.Dr. A.Tunç Erem, Robert Kolej’den mezun olduktan sonra Ticaret Hukuku
alanında saygın bir akademisyen olarak tanınmış olan babası Prof. Dr. Turgut S. Erem’in
izinden giderek eğitimini Amerika’da Chicago Roosvelt’te tamamlamıştır. O yıllarda
Amerika’da özel sektörde önemli bir görev üstlenen Hocamız çalıştığı şirketin Türkiye’de
gerçekleştireceği yatırımları yönetmek üzere ülkeye döner. Ancak çeşitli nedenlerle yatırım
gerçekleşmez ve Hocamız da Amerika’ya dönmek yerine ülkemizde bilimsel faaliyetlerde
bulunmaya karar verir. Bunu izleyen dönemde lüksek lisans ve doktora öğrenimini o
zamanlar İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi olarak anılan Marmara
Üniversitesi’nde tamamlar ve tüm akademik hayatı boyunca Marmara Üniversitesi
bünyesinde önemli akademik ve idari görevlerde bulunur.
Akademik yönü ile ele alındığında Prof.Dr. A.Tunç Erem’in en önemli özelliği
uluslar arası bir üne sahip olmasıdır. Ne mutlu bizlere ki bugün ülkemizi uluslar arası
alanda temsil eden çok sayıda akademisyen bulunmaktadır. Ancak 1960’lı yılların sonunda
değerli Hocamız Prof.Dr. A.Tunç Erem gibi kişiler sayıca oldukça azdı. Kaldı ki bugün
gelinen noktada dahi Hocamızın kendi alanında imza attığı uluslar arası başarılara pek az
kimse ulaşabilmektedir. 1993 yılında Dünya Pazarlama Kongresi gibi bir kongrede eş
başkanlık yapmasının yanı sıra bu kongreyi ülkemizde gerçekleştirerek Pazarlama alanının
en önemli isimlerini Türk akademisyenleri ile buluşturması bunun en önemli
göstergelerinden biri olarak anılabilir. Sahip olduğu bu anlayışa bir diğer örnek ise
Amerika’da aldığı İşletme eğitim ile Pazarlama kavramının önemini fark eden Hocamızın
Ülkemizde Prof.Dr.Mehmet Oluç ile birlikte bu kavramın hak ettiği değeri bulmasına
yaptığı katkılardır. Tunç Hoca “pazarlama” nın bir bilim olduğunun anlaşılması ve bu
kavram üzerindeki yanlış anlaşılmaların giderilmesi amacıyla yürüttüğü ulusal ve uluslar
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arası çalışmalar esnasında çok sayıda Pazarlama Bilimi hocası yetiştirmesi nedeniyle
Hocaların Hocası olarak da nitelenebilir. Ben de, Hocamızın asistanlığını yapmış, doktora,
doçentlik ve profesörlük süreçlerinde bilgi ve deneyiminden faydalanmış birisi olarak bu
durumun sayısız örneğinden birisiyimdir. Özetle akademisyen kimliği ile ele alındığında
Prof.Dr.A.Tunç Erem; saygın okullarda aldığı üst düzey eğitim ile edindiği bilgi birikimini
ve gerçekleştirdiği bilimsel faaliyetlerle kazandığı uluslar arası ününü ülkemizde akademik
camianın hizmetine hiçbir karşılık beklemeden sunmuş bir bilim adamıdır.
Akademide geçirdiği yıllarda yöneticilik görevleri de üstlenen Hocamız, bu alanda
da Ana Bilim Dalı Başkanlığı, Bölüm Başkanlığı, Dekanlık, Rektörlük ve Üniversiteler
Arası Kurul Başkanlığı gibi son derece üst düzey görevlerde bulunmuştur. Bu görevleri
esnasında sadece Marmara Üniversitesi’nin değil ülkemiz üniversitelerinin de uluslar arası
alanda saygın bir yer kazanması için mücadele etmiştir.
Prof.Dr.A.Tunç Erem akademik ve idari görevleri dışında ele alındığında ise
kendisi için söylenebilecek sayısız olumlu sıfatı başında kanaatimce “Beyefendi” sıfatı yer
alır. Tam bir eski İstanbul Beyefendisi olan Hocamızın bir kez olsun kibarlıktan ödün
verdiğine ya da sesinin yükseldiğine şahit olmamışımdır. Bir ilişki uzmanı olan Hocamız
tam bir gönül adamı ve kötü gün dostudur. Öyle ki hiçbir statü farkı gözetmeksin
çevresindeki herkesin acı günlerinde yanında olmuş, verdiği destek ile acılarını
hafifletmeye çalışmıştır.Son derece esprili, şakacı ve mütevazi bir insan olan Hocamız için
bazen durur düşünürüm, akademisyen olmasaydı ne olurdu diye sorar ve hep aynı sonuca
varırım; önde gelen bir diplomat, ülkesine önemli hizmetlerde bulunacak bir büyükelçi.
Prof.Dr.A.Tunç Erem Rektörlük görevinden emekli olduktan sonra; Türkiye
Pazarlama Derneği Başkanlığı, Avrupa Pazarlama Konfederasyonu (EMC) Yönetim Kurulu
Üyeliği gibi görevlerinin yanı sıra bazı vakıflarda da toplumsal projelere katkıda bulunarak
çalışmalarına aktif olarak devam etmektedir.
Tunç Hocamıza bundan sonraki yaşamında da sağlık, esenlik dolu günler ve uzun
ömürler diliyorum.
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