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“ÖĞRENCİLERİMİZ HANGİ
MODÜLDE UZMANLAŞMAK
İSTEDİKLERİNE KARAR
VEREREK MEZUN OLUYORLAR”
Teknoloji eğitimi, kuramların ve formüllerin ötesine geçmesi gereken bir alan. Uygulamalı dersler, öğrencilerin
teknolojiye bakışını geliştirmenin yanı sıra inovasyon ve fikir paylaşımı için de önemli bir fırsat yaratıyor. Marmara
Üniversitesi Almanca İşletme Enformatiği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yücel Yılmaz, SAP Üniversite İşbirliği Programı’nın
(SAP University Alliances) öğrencilere uygulama anlamında neler kazandırdığını anlatıyor.
1883’te kurulan Marmara
Üniversitesi, 15. yılını kutlayan
SAP Türkiye’nin ülkemizde de
uygulamaya aldığı global SAP
Üniversite İşbirliği Programı’nın
(SAP University Alliances) önemli
katılımcılarından biri. Program
kapsamında Almanca İşletme
Enformatiği Bölümü öğrencileri,
SAP çözümlerini uygulamalı
olarak yakından tanıma imkânına
kavuşuyor, böylece pazara hazır
olmalarını sağlayan bilgi ve birikimle
mezun oluyor. Programın Marmara
Üniversitesi’ndeki yöneticisi
ise öğrenciliğinden itibaren bu
üniversitenin bir parçası olan Prof.
Dr. Yücel Yılmaz. 2014 yılından bu
yana üniversitenin Almanca İşletme
Enformatiği Bölüm Başkanı olan Prof.
Dr. Yılmaz, SAP Üniversite İşbirliği
Programı sayesinde öğrencilerin
dışarıdaki dünyaya daha iyi
hazırlandığını vurguluyor.
Üniversitenizin SAP Üniversite İşbirliği
Programı’na katılım süreci nasıl
gerçekleşti?
Bölüm mezunlarımız çoğunlukla
SAP uzmanı olarak istihdam ediliyor.
Bu nedenle, hem öğrencilerimizin
uzmanlaşacakları alanı önceden
tanıyabilmeleri hem de kurumsal
bilgi sistemlerini uygulama odaklı
öğrenebilmeleri amacıyla SAP
Üniversite İşbirliği Programı’na
katıldık. Programla ilgili olarak
doğrudan SAP Türkiye’den bilgi aldık
ve katılım sürecini SAP Üniversite
İşbirliği Programı Türkiye Yöneticisi
Seda Baydar’ın rehberliğinde
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yürüttük. Ben de Marmara
Üniversitesi’nde SAP Üniversite
İşbirliği Programı Koordinatörü olarak
görev yapmaktayım. Bu çerçevede,
uygulamalı ilk SAP dersini, 2014
Bahar döneminde Almanca İşletme
Enformatiği Bölümü’nde verdik.
Programda şu anda hangi
noktadasınız?
Programda sunulan dersler açısından,
ülkemizdeki üniversiteler arasında
lider konumda olduğumuzu
düşünüyorum. 2014’te bir ders
ile başladığımız uygulamalı SAP
derslerinin sayısını 2016’da altıya
çıkardık. SAP Üniversite İşbirliği
Programı çerçevesindeki uygulamalı
derslere; 2013-2014 eğitim yılında
55, 2014-2015 eğitim yılında 79,
2015-2016 eğitim yılında ise 130
öğrenci olmak üzere toplamda 264
öğrenci katıldı. Derslerde belirli bir

düzeyin üzerinde başarı sağlayan
öğrencilerimize sertifika da veriyoruz.
Bu çerçevede; 2013-2014 eğitim
yılında 19, 2014-2015 eğitim yılında
76, 2015-2016 eğitim yılında ise 78
öğrencimiz başarı sertifikası almaya
hak kazandı. Devam etmekte olan
2016-2017 eğitim yılında ise, şu an
117 öğrencimiz SAP uygulamalı
derslerde eğitim alıyor.
Bölümümüzde SAP konusunda
yazılan bitirme projelerine de büyük
önem veriyoruz. Bu bağlamda, 20142015 eğitim yılında 73, 2015-2016
eğitim yılında ise 55 olmak üzere,
toplamda 128 öğrencimiz bitirme
projesini SAP uygulamalı olarak yaptı.
Ders içeriklerindeki SAP
uygulamalarını 2014’ten beri
sürekli olarak artırırken, SAP’deki
modüler çeşitlilik açısından da
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öğrencilerimize zengin bir içerik
sunarak daha yatkın oldukları
modülde kendilerini geliştirmelerine
olanak sağlıyoruz. Bu bakış açısıyla
2013-2014 eğitim yılında 3 modül ile
başlattığımız ders içeriklerini 2016’da
15 modüle çıkardık. Aynı bakış açısı
ile öğrencilerimizin bitirme tezinde
uygulama konusu seçiminde modül
kısıtlaması yapmayıp öğrencilerimize
SAP’de geniş bir yelpazede
araştırma olanağı sunarak 20 farklı
SAP modülünde tez danışmanlığı
verdik. Bu noktaya gelmemizde,
bölümümüzde Öğretim Görevlisi
olarak ders veren Onur Bekmezci’nin
de çok büyük katkıları var, kendisine
teşekkür ediyorum.
Akademik dünyada bu avantajın
okulunuza ne tür faydalar
sağlayacağını düşünüyorsunuz?
Günümüzde akademik bilgilerin
sadece teorik olarak verilmesinin
sağladığı faydanın giderek azaldığını
düşünüyorum. Gerek eğitim kalitesini
artırmak gerekse paydaşların
(öğrenciler, iş dünyası, toplum vb.)
beklentilerini karşılayabilmek için
uygulama odaklı eğitim giderek
önem kazanıyor. Bu vizyon ile ders
içeriklerimizdeki uygulama ağırlığını
giderek artırma eğilimindeyiz.
Bu nedenle, süreçte SAP ile olan
işbirliğimize çok değer veriyoruz.
Öğrenciler ve akademisyenler SAP
Üniversite İşbirliği Programı’ndan nasıl
faydalanıyor?
Öğrencilerimiz, öğrendikleri teorik
bilgileri SAP platformlarında
uygulayarak pekiştirme imkânı
buluyorlar. Mezuniyet durumunda
olan öğrencilerimiz derslerde
öğrendikleri bilgilerin de desteğiyle

bitirme projelerini SAP uygulamalı
olarak yapabiliyorlar.
SAP sistemimizde Global Bike
örnek senaryolarının yanı sıra kendi
oluşturduğumuz örnek olaylarla da
öğrencilerimize ders içeriklerimizdeki
teorik bilgiler ile tam örtüşen bir
uygulama içeriği sunuyoruz. Ayrıca
ders müfredatlarındaki teorik bilgilerle
SAP içeriklerinin bir arada anlatıldığı
ders notlarının yanı sıra SAP GBI ders
notlarını da paylaşarak kapsamlı bir
dokümantasyon sağlıyoruz.
Hem ilgili dersleri alan öğrencilerimize
hem de bitirme tezlerini SAP
uygulamalı olarak yapan
öğrencilerimize ders saatleri dışında
kendi bilgisayarlarından da SAP’ye
sınırsız erişebilecekleri bir imkân
sunuyoruz.
SAP sunucumuz SAP Üniversite
İşbirliği Programı kapsamında bulut
üzerinden çalıştığı için yerinde sunucu

kullanımı söz konusu olmadığından
bakım, güncelleme gibi sorunlarla da
ilgilenmek zorunda kalmıyoruz.
Program, öğrencilerin mezuniyet
sonrası iş yaşamları açısından
nasıl bir önem taşıyor? Piyasadaki
SAP danışmanları içinde Marmara
Üniversitesi mezunlarının payı nedir?
Program sayesinde mezunlarımız,
hangi modülde uzmanlaşmak
istediklerine karar vererek mezun
oluyorlar. Bir başka ifadeyle, aldıkları
çok modüllü eğitim, onlara bilinçli
bir tercih yaparak iş yaşamına doğru
alanda başlama imkânı sunuyor. Bu
durum, öğrendikleri teknik bilgilerin
yanı sıra kariyer yönetimlerinde doğru
karar verebilmelerini desteklemesi
sebebiyle çok değerli.
Farklı alanlarda çalışmak isteyen
mezunlarımız bile çalışacakları
işletmede kullanacakları ERP sistemi
hakkında bilgi sahibi oluyorlar.
Bu sebepten sağladığımız eğitim
SAP konusunda uzmanlaşma planı
olmayan öğrencilerimiz için de
önemli bir fayda sunuyor. Bütün
bunların sonucunda, piyasadaki
SAP danışmanları arasında Marmara
Üniversitesi Almanca İşletme
Enformatiği Bölümü mezunlarının
payı giderek artıyor.
Programın istihdama katkısını
değerlendirir misiniz?
Program, istihdam edilen
mezunların daha etkin ve verimli
çalışmalar yapmasını mümkün
kılıyor. Böylece hem işletmelerin
istihdam edilenlerden beklentilerini
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karşılaması kolaylaşıyor hem de
üretilen katma değer çoğalıyor.
Yaptığımız bu çalışmalar, SAP alanında
piyasadaki tecrübeli kaynak açığının
bizim mezunlarımız tarafından
kapatılmasına katkı sunuyor.
Mezunlarımızın SAP alanında aldıkları
bu kapsamlı eğitim, onları işe alım
sürecinde de öne çıkarıyor.
Bir akademisyen olarak siz SAP
Üniversite İşbirliği Programı hakkında
neler düşünüyorsunuz? Bu gibi
girişimlerin toplumsal ve akademik
anlamdaki katkıları neler olabilir?
Programı daha da geliştirmek için neler
yapılabilir?
Üniversitelere böyle bir imkân
sunduğu için SAP’ye teşekkür
ediyorum. Karşılaştığımız her
sorunun çözümünde bizimle
yakından ilgilenen SAP Üniversite
İşbirliği Programı Türkiye
Yöneticisi Seda Baydar’a da ayrıca
teşekkür borçluyum. Üniversitesanayi arasındaki işbirliğinin
güçlenmesinde bu tür programların
çok önemli olduğunu düşünüyorum.
Üniversitelerin başlıca fonksiyonlarını
eğitim-öğretim, bilimsel araştırma
ve topluma hizmet şeklinde
değerlendirirsek, sanayi ile sağlanan
işbirliğinin bu alanların tamamını
olumlu etkilediğini düşünüyorum.
Programı daha da geliştirmek için
konuyla ilgilenen öğretim üyelerine
yönelik eğitim faaliyetlerinin sıklığının
artırılabileceğini düşünüyorum.
SAP Üniversite İşbirliği Programı
kapsamında bundan sonraki
planlarınız nedir?
Bundan sonraki planımız,
sunduğumuz eğitim faaliyetlerinin
kapsamını aşamalı olarak daha
da genişletmektir. Tabii mevcut
çalışmalarımızı 2014’ten beri
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istikrarlı bir şekilde sorunsuz
devam ettirmemizin de çok önemli
olduğunu vurgulamak gerekir. Bu
süreçte SAP eğitimlerinin kendi
öğretim üyelerimiz tarafından
verilmesi, eğitim içeriğini sürekli ve
sürdürülebilir kıldı. Ayrıca akademik
kadromuz bu eğitimlerin içeriğini
daha da zenginleştirmek ve yeni
başarılar elde etmek konusunda bize
güç katıyor.
SAP ile işbirliğinin bölümümüze ve
öğrencilerimize büyük katkı sağladığı
gerçeğinin bilinciyle bu çalışmaların
daha da geliştirilmesi için sürekli
bir arayış içerisindeyiz. Bu anlamda
önümüzdeki dönemlerde SAP ders

içeriklerini artırarak devam ettirmeyi
planlıyoruz. SAP Üniversite İşbirliği
Programı kapsamında eğitimlere
başladığımızda sadece 4. sınıflar için
SAP içerikli eğitim sağlarken son
2 senedir bu eğitimleri 3. sınıflara
da uygulamaya başladık. Benzer
şekilde 2. sınıflar ve hatta 1. sınıflar
için de kademeli olarak bu içerikleri
müfredata katarak öğrencilerimizin
daha kapsamlı bir eğitim almalarını
sağlamayı amaçlıyoruz. Mevcutta
devam eden bitirme tezleri için geniş
kapsamlı çalışma yapımız da devam
edecek.
Ders içeriklerinde temel SAP
modüllerinin yanı sıra henüz piyasada
yeni olan, danışman ihtiyacı açığı
daha fazla olan ve bu sebepten
eğitim imkânı sağlamamızın daha da
önemli olduğu alanlara yöneliyoruz.
Bu amaçla geçen sene itibariyle SAP
Lumira eğitimlerini müfredatımıza
kattık. Benzer şekilde SAP HANA için
de yakın gelecekte bu şekilde bir
planımız var. Tüm bu çalışmalarımız
ve gayretimiz öğrencilerimize büyük
bir katkı ve imkân sunarken bizi de
SAP Üniversite İşbirliği Programı
çalışmalarında dünya çapında öne
çıkarıyor.

