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Denizcilik Meslek Liseleri Mezunları için 
kaçırılmayacak bir fırsat - TÜDEV’in 
deneyiminden öğrenme (II)
A Lifetime Opportunity for Graduates of Maritime 
Vocational Schools - Learning from TUDEV’s Experience
PrOf. Dr. rEZA ZİArATİ*

Bu makale yeni kurulan 
Piri Reis Üniversitesi 
Meslek Yüksekokulu 
(MYO) tarafından 
geliştirilen bir dizi 
programı tanıtmaktadır.

This article introduces 
a set of programmes 
developed by the 
newly established 
Piri Reis University’s 
Meslek Yuksek Okulu 
(MYO)1 .

Önceki sayımızdaki makalede; denizcilik 
mesleğine girmek isteyen, ancak 
Yüksek Öğrenim Kurulu tarafından 
çıkarılan yeni kurallar nedeniyle Türk 
üniversitelerindeki benzer programlara 
girmek için yeterli şartları tam olarak 
sağlayamayan genç Türk denizcilik lisesi 
mezunlarına olası çeşitli yollar anlatılmış 
ve bu yollardan geçen TÜDEV mezunları 
ile yapılan röportajlara yer verilmişti. 
Şimdi bu röportajların devamını 
yayımlıyoruz.

NURİ 
KAYACAN: 
MCA Ticari 
Deniz Filosu 
Güverte 
Zabiti, City 
of Glasgow 
College 
(Glasgow 
Şehri 
Koleji)

Denizcilik kariyerime 2004 yılında 
İstanbul Denizcilik ve Su Ürünleri 
Anadolu Meslek Lisesinde başladım. 
2007 yılında bu okuldaki programımı 
okul ikinciliğiyle başarılı bir şekilde 
tamamladıktan sonra, Okulun 
verdiği %40 burs ile TÜDEV Deniz 
Bilimleri Enstitüsü’ne (artık Piri Reis 
Üniversitesi olarak biliniyor) başladım. 
Daha sonra, TÜDEV’de BTEC/Edexcel 
onaylı Ulusal Yüksek Öğrenim (HND) 
Programı’na başladım. 2011 yılında, 
TÜDEV HND programını okul birincisi 
olarak tamamladıktan sonra, İngiltere 
Denizcilik ve Sahil Güvenlik Ajansı 
(MCA) tarafından verilen Nöbetçi Zabit 
Belgesi’ni almak üzere TÜDEV İdare 
Meclisi’nin finansal ve moral desteği 
ile City of Glasgow College’in 6 aylık 
HND sonrası programına katıldım. 

In the article published in our previous 
issue, interviews conducted with 
TÜDEV graduates were included for 
young Turkish maritime high school 
graduates who would like to enter the 
maritime profession, but because of the 
new rules issued by the Board of Higher 
Education couldn’t qualify to study in 
Turkish universities to enter into similar 
programs and a variety of ways were 
suggested by TÜDEV graduates who 
went through the same problem to them. 
Now, we have published more interviews 
regarding the issue. 

NURİ KAYACAN:MCA Merchant Navy 
Deck officer, City of Glasgow College
I began my sea career in 2004 at Istanbul 
Anatolian Maritime and Sea Aquaculture 
Vocational School. 

In 2007, upon successfully completing 
my programme at this school as a second 
student, I joined TUDEV Institute of 
Maritime Studies (now known as Piri Reis 
University) with 40% scholarship from 
the School. I was then transfered to the 
BTEC/Edexcel approved HND (Higher 
National Diploma) programme at TUDEV. 

In 2011, upon garduating as a first 
student at TUDEV HND course, I then 
joined Post-HND course for 6 months at 
City of Glasgow College with financial and 
moral support form the TUDEV’s Board 
of Governors at in order to gain Officer 
of Watch certificate set by the UK’s 
Maritime Coastguard Agency (MCA). 
Upon completing this course succesffully, 
I become the first Turkish student who 
managed to pass MCA Written Exams 
successfully with a good result. Later 
on, I took the MCA Oral Exam which is 
the last stage to get MCA Certificate of 
Competence. I became the first Turkish 
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Bu programı başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra, MCA 
yazılı sınavlarını iyi notlarla geçmeyi başaran ilk Türk öğrenci 
oldum. Daha sonra, MCA Yeterlilik Belgesi’nin (MCA Certificate 
of Competence) alınmasındaki son aşama olan MCA Sözlü 
Sınavı’na girdim. Bu sınavları ilk denemede geçen ilk Türk 
öğrencisi ve daha önce 2010 yılında TÜDEV’in desteği ile aynı 
yeterlilik belgesini alan Uğurcan Acar’dan sonra bu belgeyi alan 
ikinci Türk öğrencisi olma şerefine nail oldum. 

Şu anda, biri Türkiye’den diğeri İngiltere’den olmak üzere 
iki Uzunyol Yeterlilik Belgesi’ne sahibim. Bunun bana dünya 
genelinde herhangi bir gemide serbestçe çalışma fırsatı 
vereceğine inanıyorum. Ayrıca, HND diplomam ile tercihimi 
İngiltere’de herhangi bir üniversiteye girerek 1 yıllık bir 
eğitimden sonra bir üniversite diploması alma yönünde 
kullanabilirim. 

Neden TÜDEV’i seçtiniz? 
Denizcilik lisesinden mezun oldum (İstanbul Anadolu Denizcilik 
ve Su Ürünleri Meslek Lisesi) ve Yüksek Öğretim Kurumundaki 
(YÖK) bazı formaliteler nedeniyle, denizcilik liselerinden 
mezun olan adayları kabul eden tek bir üniversite vardı. Bu 
üniversite İzmir’deydi ve İzmir haricinde tek bir seçenek vardı 
ve bu TÜDEV’di. Benim için TÜDEV’deki en büyük sorun okul 
ücretiydi, fakat TÜDEV ve Deniz Ticaret Odası’nın (DTO) desteği 
sayesinde yüzde 40 burs ile TÜDEV’e başladım.

TÜDEV’de bu belli kursu neden seçtiniz? Bundan 
beklentileriniz nelerdi?
Denizcilik lisesinden mezun olduktan sonra, Nöbetçi Zabit 
Yeterlilik Belgesi (Watchkeeping Officer Certificate of 
Competency) alma fırsatım vardı (<3000GRT), fakat Uzunyol 
CoC almak için TÜDEV en iyi yol görünüyordu. Ayrıca, 
İngiltere’den ikinci diploma ve MCA’dan ikinci CoC hakkında 
bilgim vardı. Bunlar bir Türk denizcisi için büyük fırsatlardır.

Kursta nasıl bir deneyim yaşadınız? Beklentilerinizi 
karşıladı mı? Bana iyi ve kötü yönlerini ve herhangi 
bir olumsuzluğun üstesinden nasıl geldiğinizi anlatın.
TÜDEV’deki kurslar esnasında, oldukça memnundum. 
HND-sonrası Uzunyol Nöbetçi Zabitliği (OOW) kursu için 
İngiltere’ye gittiğimde, net bir şekilde çok iyi eğitim aldığımın 
ve iyi bir bilgiye sahip olduğumun farkına vardım. Denizcilik 
standartlarım ve kalitem, İngiltere’deki İngiliz zabit ve öğrenciler 
ile aynıydı. Diğer taraftan, TÜDEV’deki eğitimimizde Denizde 
Güvenlik ve Denizde Çarpışma Yönetmelikleri’nin uygulanması 
ile ilgili bazı yönlerden eksikliklerin olduğunun farkına vardım. 

İngiltere’deyken akademik ve sosyal olarak destek 
gördünüz mü?  
OWW HND-sonrası ve MCA CoC için Glasgow’dayken City of 
Glasgow College tarafından verilen akademik destek, TÜDEV 
ile City of Glasgow College arasındaki ilişkilerin çok iyi olması 
nedeniyle yeterli ve gerçekten iyiydi. TÜDEV, İngiltere’de kursa 
katılmak için toplam masrafların neredeyse yüzde 50’sini 
sağlayan AB tarafından finans edilen TRAIN 4Cs programı 

student who passed these exams at first attempt and had 
the privilage to be the second Turkish after Mr Ugurcan Acar 
(TUDEV Graduate) who had earlier secured the same certificate 
of competence with support from TUDEV in 2010. I now hold 
two unlimited certificates of competency: one fromTurkey and 
other form United Kingdom. I believe this would provide me 
with opportunity to work in all over the world on any vessel 
freely. Furthermore, I can choose to join any University in UK 
with my HND and get a University Degree after 1 year study.

Why did you choose TUDEV? 
I have graduated from maritime high school (İstanbul Anadolu 
Denizcilik ve Su Ürünleri Meslek Lisesi) and because of some 
formalities in Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK), there was only 
one university which accepted candidates who graduated from 
Maritime High Schools. This university was in İzmir and there 
was only one choice except İzmir and it was TÜDEV. The biggest 
problem for me in TÜDEV was the fees but with support from 
TUDEV and Turkish Chamber of Shipping (DTO), I started the 
TÜDEV with a 40% scholarship.

Why did you choose this particular course at the 
TUDEV? What did you expect to gain from it?
When I graduated from Maritime High School, I had an 
opportunity to get Watchkeeping Officer Certificate of 
Competency (<3000GRT) but TÜDEV was seen the best way to 
get Unlimited CoC. Also, I was aware about the second diploma 
from UK and the second CoC from MCA. This are the great 
opportunities for a Turkish seafarer.

What was your experience of the course? Did it meet 
your expectations? Tell me about the good and bad 
bits, and how you overcame anything negative.
During the courses in TUDEV, I was very content. When I 
went to UK for OOW Post HND Course, I clearly realised that 
I was very well trained and had good knowledge. My maritime 
standards and quality was same with the British officers 
and candidates in UK. On the other hand, I realised that our 
education in TÜDEV lacked the some aspects relating to Safety 
at Sea and the applicaiton of the Collision Regulations at sea. 

Did you receive support, both academically and 
socially while you were in UK? 
When I was in Glasgow for OOW Post HND and MCA CoC, 
academic support by City of Glasgow College was sufficient and 
really good because the relations between TUDEV and City of 
Glasgow College is really good. TUDEV provided all financial 
support for the course fees, accommodations, transportation etc 
through the EU funded TRAIN 4 Cs programme which provided 
almoat 50% of the overall expenditure for attending the course 
in the UK. 

Did you take part in any extracurricular activities 
during your time in UK? How did these activities 
contribute to your student experience?  
I have been in some Historical Guide Tours to know the Scotland 
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aracılığıyla, kurs ücretleri, konaklama, ulaşım için tüm finansal 
desteği sağladı. 

İngiltere’de geçirdiğiniz süre boyunca müfredat dışı 
faaliyetlere katıldınız mı? Bu faaliyetler, öğrenci 
deneyiminize ne gibi katkılarda bulundu?  
İskoçya tarihini daha iyi öğrenmek için bazı tarihi rehber 
turlarına katıldım fakat bunlar benim kendi yaptığım 
düzenlemelerdi.

Kurs kariyer hedeflerinizi herhangi bir şekilde 
değiştirdi mi?
İngiltere’deki kurslar esnasında, dünya denizcilik sektöründe 
gerçekten iyi bir zabit olabilmek için her gün daha iyiye 
gittiğimin açıkça farkına vardım. Şu anda, biri Türkiye’den 
diğeri İngiltere’den olmak üzere iki CoC belgesine sahibim 
ve ufkumun genişlediğini düşünüyorum. Bugün, tüm bayrak 
ülkelerinin gemilerinde bir zabit olarak çalışabilirim ve 
herhangi bir sınırlamam yok. Aynı zamanda, MCA Onaylı ilk 
Türk master denizci olmak istiyorum ve daha sonra kariyerimi 
eğitim bölümünde kıdemli eğitmen/eğitimci olarak sürdürmek 
istiyorum. Bu amacıma ulaşmak için önümde kat edilmesi 
gereken uzun yollar olduğunu biliyorum. Bunun için ne 
yapmam gerektiğini biliyorum ve hayallerimi gerçekleştirmek 
için çok çalışmaya hazırım.

Aynı programa katılmayı düşünenlere ne gibi 
tavsiyelerde bulunursunuz?
TÜDEV’in sloganı “İmkansız diye bir şey yoktur; mucizeler 
biraz daha zaman alır”! Evet, bu doğru çünkü yaşadım. UK 
MCA’nın CoC Belgesi’ni almak için İngiltere’ye gitmeden önce, 
daha önce aynı kursa katılan tüm insanlar, tüm meslektaşlarım 
ve hatta TÜDEV’deki eğitmenlerim bir Türk denizci için bu 
CoC Belgesi’ni almanın imkansız olduğunu söylediler. Bu 
doğru olabilir, çünkü İngiltere’de kullanılan tüm eğitim sistemi 
ve değerlendirme kriterleri gerçekten Türkiye’dekinden çok 
farklı, fakat bu imkânsız değil. İlk denememde tüm sınavlarımı 
geçtim (Yazılı ve Sözlü) ve MCA onaylı OOW Uzunyol CoC 
belgemi aldım. Kimseyi dinlemeyin ve lütfen doğru kişilere 
başvurun. Kendi yolunuzu takip edin ve bu CoC Belgesi’ni 
alacağınıza inanın. Bunu almayı düşünüyorsanız, güvertede 
eğitimin okul/üniversitedeki eğitim kadar önemli olduğunu 
asla unutmayın ve dolayısıyla güvertedeki öğrenci eğitimi 
esnasında güvertedeki her bir zabitin görevlerine gerekli 
dikkati verin. Öğrenci hizmetinizi tamamladıktan sonra bir 
zabit olacağınızı unutmayın. İstediğiniz zaman, bu süreçle 
ilgili her şeyi bana danışabilir ve sorabilirsiniz. Size yardımcı 
olmaktan ve destek vermekten memnunluk duyacağım.

Kariyerinizdeki en büyük başarılarınızı nasıl 
sıralarsınız? İlerisi için hedefleriniz var mı?
MCA onaylı ilk Türk master denizci olmak ve daha sonra bir 
eğitmen/eğitimci olarak eğitim bölümünün bir parçası olmak 
istiyorum. Bu bir okul/üniversite veya denizcilik şirketi eğitim 
merkezi olabilir.

history better but these were my own arrangemetns.

Did the course change your career goals at all?
During the courses in UK, I clearly realized that I am getting 
well each day to become a really good officer in the World 
Maritime Business. Currently, I have two CoCs, one from 
Turkey and one from the United Kingdom and I have widen 
my horizons. Today, I can work as an officer on all flag states 
vessels and I have no restriction. Also, I am aiming to become 
the first MCA approved Turkish Master Mariner and after 
that I would like to continue my career in training department 
as a senior lecturer/trainer. I know I have lots of distance to 
achieve this aim.  I am aware what it takes and willing to work 
hard to realise my dream.

What advice would you give to anyone else 
considering the same course?
TUDEV’s motto that ‘Impossible is nothing, miracle take a 
little longer’! Yes, this is true because I experienced it. Before 
going to UK to get UK MCA’s CoC, all people who attempted 
same course before, all my colleagues and even my lecturers 
in TÜDEV told me that it is impossible to get this CoC for 
a Turkish seafarer. Yes it might be true because in UK all 
education system and assessment criteria is really different 
from Turkey but this is not impossible. I have passed all my 
exams (Written and Oral) in my first attempt and got my 
MCA approved OOW Unlimited CoC. Never listen to anybody 
and please consult the right people. Follow your own way and 
believe you can get this CoC. If you have a plan to get it, never 
forget that the on-board training is as important as training 
in College/University so please during the cadet training on 
board pay attention the duties of each mates on board. Do not 
forget, you will become an officer after completion of cadet 
service. Whenever you want, you can consult and ask me all 
things about this progress. I will be very happy to help and 
support you.

What would you list as your greatest career 
achievement? Do you have any goals for the future?
As I have mentioned it in Question 7, I would like to become 
the first MCA Approved Turkish Master Mariner and after 
that I would like to be a part of training department as a 
lecturer/trainer. This could be a college/university or Seabased 
Company Training Center.

Would you recommend undertaking a course with 
TUDEV (BTEC System), and why?
Of course I will always recommend it to new people who want 
to be an officer. I am quite sure you will widen your horizons 
after training in UK and you will become a real officer.  Also, 
by means of HND Level 5, you can continue your academic 
career in any EU Country by studying only 1 year and after 
that you can get your BSc (Hons) degree. I would like to take 
this opportunuty to thank TUDEV Institute of Maritime 
Studies and Turkish Chamber of Shipping for their finantial 
and moral support during my studies
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TÜDEV’de BTEC Sistemiyle bir programa katılmayı 
tavsiye ediyor musunuz ve niçin?  
Tabii ki zabit olmak isteyen yeni insanlara bunu her zaman 
tavsiye edeceğim. İngiltere’deki eğitimden sonra ufkunuzun 
genişleyeceğinden ve gerçek bir zabit olacağınızdan son derece 
eminim. Aynı zamanda, HND Seviye 5 aracılığıyla, herhangi bir 
AB ülkesinde sadece 1 yıl okuyarak akademik kariyerinize devam 
edebilir ve sonrasında Fen Fakültesi Diplomanızı (BSc. Honours 
Degree) alabilirsiniz. Bu vesile ile TÜDEV Deniz Bilimleri 
Enstitüsü’ne ve Deniz Ticaret Odası’na eğitimlerim esnasında 
bana verdikleri finansal ve moral destek için teşekkür etmek 
istiyorum.  

TUĞFAN ŞAHİN:Deniz Ticaret 
Filosu Güverte Zabiti, Plymouth 
Üniversitesi

Ben, aşağıda belirtilen kuruluşlarda 
eğitim almış bir deniz ticaret filosu 
güverte zabitiyim;

• Denizcilik Lisesi (Gelibolu, Türkiye),
• TÜDEV (İstanbul, Türkiye), 

• Ve son olarak Plymouth Üniversitesi, İngiltere.

Aynı zamanda, farklı tip kargo ve yolcu gemilerinde sırasıyla 
radyo zabiti, 3. Zabit, 2. Zabit ve 1. Zabit olarak çalıştım.  
Şu anda, Türkiye İstanbul’da bir denizcilik şirketinde mürettebat 
müdürü olarak çalışıyorum, Ayrıca, yolcu gemisi sektöründe 
kendimi geliştirmek için Turizm ve Otelcilik dalında eğitimimi 
sürdürüyorum.  

Niçin TÜDEV’i seçtiniz? 
TÜDEV’i seçmemin nedeni Türkiye’de bir denizcilik lisesi 
mezunu olarak, açık deniz nöbetçi zabiti (uzun yol) olmak için 
sınava girmeme olanak sağlayan bir kursta eğitim alma şansı 
veren tek kuruluş olmasıdır. Denizcilik lisesinden okul birincisi 
olarak mezun olmama rağmen, bu gibi okul mezunlarının 
denizcilik fakültelerine girmeleri için bir sistem olmaması 
nedeniyle, benim gibi denizcilik/meslek lisesinde okuyan bir 
öğrenci için diğer tüm fakültelere girmek oldukça zordu.

TÜDEV’de bu belli kursu neden seçtiniz? Bundan 
beklentileriniz nelerdi?
Lisede halihazırda eğitimini aldığım aynı konuydu. Dolayısıyla, 
hem güvertede daha sonra kıyıda çalışmak üzere bir uzun 
yol deniz/güverte zabiti olmak için aynı konuda eğitimimi 
geliştirmek için sabırsızlanıyordum.

Kursta nasıl bir deneyim yaşadınız? Beklentilerinizi 
karşıladı mı? Bana iyi ve kötü yönlerini ve herhangi 
bir olumsuzluğun üstesinden nasıl geldiğinizi anlatın. 
Beklentilerimi genellikle kapsadı ve karşıladı. Bir denizcilik 
lisesinden mezun olduğum için bu konuda yüksek eğitim almak 
için sabırsızlanıyordum ve istekliydim. Genel olarak, herhangi bir 
zorlukla karşılaşmadım. 

TUĞFAN ŞAHİN: Merchant Navy Deck officer, Plymouth 
University

I am a Merchant navy deck officer, studied in the following 
institutions;
• Maritime High School (Gelibolu, Turkey),
• TUDEV (Istanbul,Turkey), 
• and lately the Plymouth University (the UK).
Having said that, I have worked onboard different types of 
cargo vessels and also cruise ships, as Radio officer, 3rd Officer, 
2nd Officer, and 1st Officer respectively.Currently, I have been 
working as crew manager for a Shipping company, in Istanbul, 
Turkey. Besides, I continue studying in Tourism and Hotel 
Management to develop myself in cruise industry.

Why did you choose TUDEV? (e.g location, a specific 
course, recommendations, reputation)
The reason why I have chosen TUDEV is that I, as a graduate of 
a maritime school in Turkey, had the only and unique chance to 
study a course allowing me to sit the exam for the oceangoing 
watch-keeping officer (unlimited). Despite the fact that I have 
graduated as top student from the maritime high school, all 
the other faculties were extremely difficult for such a student 
who were studying in maritime/vocational high school, like me, 
because of the lack of system for graduates from such schools to 
entre maritime faculties.

Why did you choose this particular course at the 
TUDEV? What did you  expect to gain from it?
It was the same subject I had already taken in high school. 
Therefore, I was eager to enhance my learning in the same 
subject in order to be qualified as an unlimited navy/deck officer, 
both to work onboard and also ashore in the future.

What was your experience of the course? Did it meet 
your expectations? Tell me about the good and bad 
bits, and how you overcame anything negative. 
It mostly covered and met my expectations. I was already eager 
and willing to study further in this subject since I was a graduate 
from a maritime high school. Generally, I did not have any 
difficulty.

Did you receive support, both academically and 
socially while you were in UK? (e.g. accommodation, 
finance, careers advice, mentoring) 
Yes, I was kindly and fully supported by Chamber of Shipping, 
Prof. Reza Ziarati and his glorious team in terms of finance, 
accommodation and careers advice. I have been grateful for 
being fully supported, and always will be grateful for these 
organizations and people.

Did you take part in any extracurricular activities 
during your time in UK? How  did these activities 
contribute to your student experience? (e.g. participation 
in sports, societies, volunteering)  
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I did participate in swimming once per week, which was a great 
change for me during the course.

Did the course change your career goals at all?
Yes, definitely.

What advice would you give to anyone else considering 
the same course?
I advise them to study in English more and more, as well as 
spending their times with native speakers during their stay in 
the UK.

What would you list as your greatest career 
achievement? Do you have any goals for the future?
Before attending the course in the UK, I have worked onboard 
cruise ships operated by a US company, which was a exciting 
achievement for me. Also, studying in the UK with sponsorship 
support is another achievement for me in my career.

Would you recommend undertaking a course with 
TUDEV (BTEC System), and why? 
Yes, I would. To the best of my experience, I believe that the 
course in TUDEV system is the best method in Turkey for the 
cadets to be able to learn the subject, and speak, in English. 
Comparing the other cadets and officers from another faculties, 
TUDEV students, if not better, are as good as others in terms 
of theoretical and practical skills with the added advantage of 
having a greater opportunity to work anywhere in the world.

*Prof. Dr. Reza Ziarati, Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı
*Prof. Dr. Reza Ziarati, Vice Rector, Piri Reis University 

İngiltere’deyken akademik ve sosyal olarak destek gördünüz mü? 
(örneğin, konaklama, finans, kariyer danışmanlığı, rehberlik)
Evet, Deniz Ticaret Odası ve Prof. Reza Ziarati ve harika 
ekibi tarafından finansal, konaklama ve kariyer danışmanlığı 
açısından nazik bir şekilde, tam olarak desteklendim. Bana 
verdikleri tam destek için müteşekkirim ve bu kuruluşlara ve 
insanlara her zaman müteşekkir olacağım.

İngiltere’de geçirdiğiniz süre boyunca müfredat dışı 
faaliyetlere katıldınız mı? Bu faaliyetler, öğrenci 
deneyiminize ne gibi katkılarda bulundu? (örneğin, 
sportif faaliyetler, topluluklar, gönüllü çalışmaları)  
Haftada bir kere yüzmeye katıldım, bu da kurs esnasında benim 
için büyük bir değişiklik oldu.

Kurs kariyer hedeflerinizi herhangi bir şekilde 
değiştirdi mi?
Evet, kesinlikle.

Aynı programa katılmayı düşünenlere ne gibi 
tavsiyelerde bulunursunuz?
İngiltere’de kaldıkları süre boyunca İngilizce dilinde daha çok 
çalışmalarının yanı sıra ana dili İngilizce olan insanlarla daha 
fazla zaman harcamalarını tavsiye ederim.

Kariyerinizdeki en büyük başarılarınızı nasıl 
sıralarsınız? İlerisi için hedefleriniz var mı?
İngiltere’de kursa katılmadan önce, bir ABD şirketi tarafından 
işletilen yolcu gemilerinin güvertelerinde çalışmam benim 
için heyecan verici bir deneyim olmuştur. Ayrıca sponsorluk 
desteğiyle İngiltere’de okumam kariyerimdeki diğer bir başarı 
olmuştur.

TÜDEV’de BTEC Sistemiyle bir programa katılmayı 
tavsiye ediyor musunuz ve niçin? 
Evet, tavsiye ediyorum. Kendi deneyimim kadarıyla TÜDEV 
sistemindeki kursun, öğrenciler için konuyu öğrenme ve İngilizce 
konuşmaları açısından Türkiye’deki en iyi yöntem olduğunu 
düşünüyorum.  Diğer fakültelerin öğrencileri ve zabitleriyle 
kıyaslandığında, TÜDEV öğrencilerinin dünyanın her yerinde 
çalışabilme fırsatının verdiği ekstra avantaj ile teorik ve pratik 
beceriler açısından daha iyi veya en az diğerleri kadar iyi 
olduğunu düşünüyorum.  


