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Profile 

I am a native Turkish speaker. I have PhD degree in Mathematics and Computer Sciences. I am specialized 

and have translation experience in technical and medical devices (specifications, datasheets, manuals, etc.), 

engineering (mechanical, chemical, industrial, electronics), education, subtitling and marketing. I have been 

working as a freelancer for some translation agencies and publishing companies. 

Computer Skills 

Advanced level: MS Office 2010 (Word, Excel, PowerPoint), Adobe Acrobat, Video and Image Editing, 

Latex, Google Translator Toolkit, SubtitleEdit.  

Intermediate level: SPSS 20.0,  Eviews 7.0, OmegaT, Operating systems (Windows 7, Linux), Hardware, 

System Management, Programming (VBasic 2010, Maple, HTML). 

Academic and Linguistic Profile Accounts 

ResearchGate https://www.researchgate.net/profile/Cengiz_Suleyman 

PROZ.com http://www.proz.com/profile/2324153 

TED (Amara) https://www.ted.com/profiles/7260433 
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Work Experience (Recently finished or ongoing) 

 Six Senses Kaplankaya Emergency Procedures 

 Hexonia Carrying and Transport Bag Specifications 

 KADEM Refugee Women Center Profile Screening Study Report 

 Boehringer Ing. Social Media Communications and Corporate Procedure 

 Elsevier Scopus IPW 

 YEKA Wind Power Station (RES) Technical Papers and Certificates 

 TEİAŞ Environmental Management Plan Implementation Report 

 Okan Tower Miami Advertisement Text 

 PIWORKS Domestic Goods Certificate 

 Manavgat TM EMP Implementation Report 

 ECU Worldwide Questionnaire 

 Camper Training Programme and Handbook 

 Anadolu Ateşi Website and Program Notice 

 Trade Registry Gazette Announcement 

 KRYSOS Master Agreement 

 Lider Real Estate Value Assessment Report 

 Elsevier OCLC Marc Records Guideline 

 GSK Clinical Trials Correspondences 

 Fabro-Tech Manual 

 Castrol Media Promotion Materials 

 Marketplace Notice of Appeal Dismissal 

 Interview with Cyprus Parliament member (subtitling and translation) 

 Health Insurance Market Customer Resolutions 

 PMC 2000S Operations ans Maintenance Manual 

 Scholl Website Articles 

 Malkara - Çanakkale Motorway Project Information Memorandum 

 Fike DuraQuench Fire Suppression Systems 

 Kuveytturk Customer Satisfaction Center Application Principle 

 DemirDöküm Wall Hang Boiler Operating and Assembly Manual 

 Philips InnoSight specifications, Patient Monitors Brochure 

 PMSA Business Expenses Application 

 Diaceutics Group Job Specification Diagnostic Laboratory Liaison 

 St. Jude Medical SCS CRM Products Catalogs 

 Sun Plaza Emergency Action Plan 

 Thoratec Corporation HeartMate System Monitor 

 Maquet Medical Devices Certificate of Authority 

 Abbott Important Medical Device Advisory 

 Siemens CT Excellence for Radiation Therapy Datasheet 

 EÜAŞ Trailer Mobile Electric Power Plant Technical Specification 

 Siemens Acuson SC2000 ve X-P Family Brochures 

 Norm Grup News Bulletin 

 Requirement Analysis Self Insurance 

 Health Reports, Medical Analysis Results 

 Bank Receipts, Account Movements, Title Deeds, Sales Contracts, Patents, Financial 

Results 

 More than 100 Academic Articles, Essays and Reports 

 Diploma, Transcript, CV, Birth Register, Graduation Certificate Translations 

 



Work Experience (samples of finished works) 

Title: GSK Clinical Trials Correspondences 

T
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Araştırmanın Açık Adı: "Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı olanlarda, hepsi aynı 

şekilde günde bir kez sabahlan kuru toz inhaler ile uygulanan sabit doz FF/UMEC/VI 

üçlü kombinasyonunun etkililik, güvenlilik ve tolerabilitesinin sabit doz FF/VI ve 

UMEC/VI ikili kombinasyonlanyla karşılaştırıldığı, 52 haftalik, randomize, çift kör, 3 

kol paralel gruplu, Faz III calışma" 
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Full name of the research:  “A 52-week, randomized, double-blind, 3-arm parallel 

group, Phase III study comparing the efficacy, safety and tolerability of fixed dose 

triple combination of FF/UMEC/VI with the fixed dose double combinations of FF/VI 

and UMEC/VI; administered all the same way once-daily every morning via a dry 

powder inhaler in subjects with chronic obstructive pulmonary disease” 

 

Title: Elsevier OCLC Marc Records Guideline 
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Elsevier is pleased to offer MARC records free of charge to customers who have 

purchased books on SciVerse ScienceDirect. Through a unique collaboration with 

OCLC, Elsevier has developed an online order system that automatically matches 

MARC records to each customer’s holdings. Instead of forcing customers to work 

with dozens of standard record sets that may not match their actual holdings, 

customers receive an initial delivery of all available records for the books in their 

ScienceDirect holdings. Update deliveries provide new records as they become 

available, again based on the customer’s actual holdings. Customers manage these 

orders through the ScienceDirect Admin Tool, and have the option of setting up a 

standing order for monthly updates. 

T
u
rk

is
h

 

Elsevier, SciVerse ScienceDirect kanalıyla kitap satın alan müşterilere MARC 

kayıtlarını ücretsiz sunmaktan mutluluk duyar. OCLC ile yapılan benzersiz işbirliği 

sayesinde Elsevier, MARC kayıtlarını her müşterinin koleksiyonlarıyla otomatik 

olarak eşleştiren bir çevrimiçi sipariş sistemi geliştirdi. Müşteriler, gerçek 

koleksiyonlarıyla eşleşmeyebilecek düzinelerce standart kayıt kümesi ile çalışmaya 

zorlanmak yerine,  ScienceDirect koleksiyonları arasındaki kitapları için mevcut tüm 

kayıtların bir ön teslimini alırlar. Güncelleme teslimatı, yine müşterinin asıl 

koleksiyonlarına dayalı olarak yeni kayıtlar geldikçe bunları müşteriye sunar. 

Müşteriler bu siparişleri ScienceDirect Yönetici Aracı (Admin Tool) vasıtasıyla 

yönetirler ve aylık güncellemeler için daimi bir sipariş verme seçeneğine sahiptirler. 

 

Title: Castrol Media Promotion Materials 
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Abrasion-proof  

When the engine is running, all the metal-to-metal contact can cause abrasion and 

make the engine lose its original texture. Not only is the metal body taxed, but a lot of 

material is lost which cannot be replaced. Magnatec creates a protective layer which 

prevents abrasion and helps retain the engine’s capability.  

Decreases Stop-Start Wear  

Increased amount of stop-start activity can take a toll on the engine’s performance. 

Some critical parts of an engine are exposed to immense pressure. In fact, 75% of the 

wear happens while the engine warms up. But, Magnatec, having designed to sustain 

itself in high strain and high heat conditions safeguards the engine. 
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Aşınma Direnci 

Motor çalışırken tüm metal ile metal teması aşınmaya neden olabilir ve motor orijinal 

dokusunu kaybedebilir. Sadece metal gövde yorulmakla kalmaz, aynı zamanda 

değiştirilemeyen birçok malzeme kaybedilir. Magnatec, aşınmayı önleyen koruyucu 

bir tabaka oluşturarak motorun gücünü korumasına yardımcı olur.  

Dur-Kalk Yıpranmasını Azaltır  

Dur-kalk aktivitesinin artması, motorun performansını olumsuz etkileyebilir. Motorun 

bazı kritik parçaları yoğun baskıya maruz kalır. Aslında, yıpranmanın % 75'i motor 

ısınırken olur. Ancak yüksek gerilime ve yüksek ısı koşullarına dayanmak üzere 

tasarlanan Magnatec motoru korur. 

 

Title: DemirDöküm Wall Hang Boiler Operating and Assembly Manual 
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Cihazların güvenliğinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımı ile ilgili 

gözetim ve yönetim sağlanmadıkça, bu cihazın, fiziksel,  duyu  ve  zihinsel  

yetenekleri  özürlü  olan  (çocuklar dahil)  veya deneyim  ve  bilgi  eksikliği  olan  

kişiler  tarafından  kullanılması  amaçlanmamıştır.   Cihazla oynamamalarını 

güvenceye almak için çocuklar, gözetim altında bulundurulmalıdır. 

Cihazın içinden geçen su sıcaklığının belirlenen emniyet değerinin üzerine çıkması 

nedeniyle meydana gelebilecek tehlikeleri engellemek için cihazı hata durumuna 

geçiren emniyet tertibatıdır. Cihazda kullanılan ısıl emniyet tertibatının istenmediği 

halde devreyi kesmesi ve bu nedenle cihazın başlangıç duru- muna gelmesi nedeniyle; 

cihaz bir zamanlayıcı gibi dış bir anahtarlarına düzeni üzerinden beslenmemeli veya 

yardımcı program vasıtasıyla düzenli olarak devresi kapatılan ve açılan bir devreye 

bağlanmamalıdır. 
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This appliance is not intended to be used by persons with disabled physical, sensory or 

mental capabilities (including children) or persons with inadequate experience and 

knowledge, unless surveillance and management related to use of the appliance are 

provided by the person responsible for the safety of the appliance.   Children must be 

kept under surveillance to ensure that they do not play with the appliance. 

It is a safety unit that passes the appliance to an error state in order to prevent the 

danger that may arise due to the water temperature passing through the appliance 

exceeding the determined safety value. Since the thermal safety unit used in the 

appliance interrupts the circuit on its own, and so returning of the appliance to its 

initial state, the appliance should not be fed through an external switching scheme 

such as a timer, or connected to a circuit switched off and on regularly via a utility 

program. 

 

Title: Sun Plaza Acil Durum Eylem Planı 
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Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan 

işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, 

koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma 

sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirir, araç ve gereçleri 

sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırır ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını 

sağlar. 

Acil durumlarda, acil durum ekipler listesinde kurtarma ekibi olarak görevli olan 

kişiler; acil durum özelliğine göre ilgili planları uygulayarak, tehlike altındaki kişileri 

ve yangında ilk kurtarılacaklar listesinde belirtilen evrak ve malzemeleri en kısa 

sürede ortamdan uzaklaştırma ve ilk yardım ekibinin bulunduğu alana taşımakla 

görevlidir. 
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Employs a sufficient number of people who have appropriate equipment in the fields 

of prevention, protection, evacuation, firefighting, first aid and similar matters and 

who are trained in these fields, taking into account the size of the workplace and the 

specific hazards it carries, the nature of the work done, the number of employees and 

other persons in the workplace to combat emergencies; provides training and exercises 

by providing tools and supplies, and ensures that teams are always available. 

In emergencies, persons appointed to the rescue team on the list of emergency teams 

remove endangered persons and the documents and materials indicated on the first list 

of rescuers from the environment as soon as possible by implementing relevant plans 

according to the emergency feature and carry them to the area where the first aid team 

is located. 

 

Title: Siemens Acuson SC2000 ve X-P Family Broşürleri 
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What users need today is a versatile cardiovascular ultrasound platform with 

intelligent, knowledge-based applications that help you gain quick comprehensive 

insights. 

Essential for diagnosis and structural heart disease (SHD) interventions, it provides 

real-time assessment of anatomy and physiology at clinically relevant volume size and 

volume  rates without stitching. 
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Kullanıcıların bugün ihtiyaç duydukları şey, hızlı kapsamlı içgörüler kazanmanıza 

yardımcı olan, akıllı, bilgiye dayalı uygulamalara sahip çok yönlübir kardiyovasküler 

ultrason platformudur. 

Teşhis ve strüktürel kalp hastalığı (SHD) müdahaleleri için gerekli olan, klinik olarak 

uygun volüm boyutlarında ve hızlarında dikişsiz gerçek zamanlı anatomik ve 

fizyolojiyik değerlendirme sağlar. 

Title: Sağlık Bakanlığı Dijital Anjiyografi Sistemi Teknik Şartnamesi 
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Cihaz kullanımında istenilen açılandırmaların kolayca yapılabilmesini sağlamak üzere 

her pozisyona ait gerçek açısal değerler dijital olarak gösterilecektir. Tetkik öncesinde 

projeksiyon açıları programlanabilmeli ve kullanıcı programı hafızaya alınabilmelidir. 

Programlanan bir projeksiyon seçildiğinde; statif, C-Kol açılanması programdaki 

seçilen değerleri almalıdır. 

Hemodinami ünitesi kalp kateterizasyonu sırasında elde edilen hemodinamik bilgileri 

ölçen, EKG monitarizasyonu ve kaydı yapabilen bir sistem olmalıdır. Hemodinami 

sistemi anjiyo ünitesine tam entegre olmalı, işlem odasındaki masa yanı kumanda 

ünitesinden kontrol edilebilmelidir. 
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Actual angular values for each position shall be displayed digitally to ensure that the 

desired angles can be easily obtained when using the device. Projection angles must be 

able to program before the examination and the user program must be able to be taken 

to the memory. When a programmed projection is selected, stand, C-arm angulation 

must take the selected values in the program. 

The hemodynamics unit must be a system capable of ECG monitoring and recording, 

which measures the hemodynamic information obtained during cardiac 

catheterization. The hemodynamic system must be fully integrated with the 

angiography unit and must be controllable from the table-side control unit in the 

examination chamber. 

Title: AlbarakaTürk Press Release 
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Albaraka Türk’ün de iştirakleri arasında yer aldığı Albaraka Bankacılık Grubu (ABG) 

ve Libyan Foreign Bank, hazine, yatırım, ticaret finansmanı ve İslami bankacılık 

alanlarındaki ikili ilişkilerin genişletilmesi amacıyla karşılıklı mutabakat anlaşması 

imzaladı. 

Albaraka Türk Katılım Bankası Genel Müdürü Melikşah Utku, “Mutabakat anlaşması 

KOBİ’ler başta olmak üzere Türk iş dünyası temsilcileri için yeni ihracat pazarlarına 

açılma konusunda önemli fırsatlar yaratacak” dedi. 
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Albaraka Banking Group (ABG), of which Albaraka Türk is also a subsidiary, and 

Libyan Foreign Bank signed a mutual agreement to expand bilateral relations in 

treasury, investment, trade financing and Islamic banking areas. 

General Manager of Albaraka Türk Participation Bank, Melikşah Utku said, "The 

agreement will create significant opportunities for Turkish business world 

representatives, especially SMEs, to open up to new export markets." 

 

Title: Philips Customer Information Letter 
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Issue 1: Scan Parameters Exceeds System resources  

During a bolus tracking procedure: If the operator sets the ROI on the locator slice and 

then presses “GO” to initiate the tracker scans, the following message may display: 

"Scan Parameters Exceeds System resources". If the message is displayed, the system 

will fail to proceed with the tracker scan. 
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Sorun 1: Tarama Parametreleri Sistem Kaynaklarını Aşıyor  

Bolus izleme prosedürü sırasında: Operatör ROI'yi yer değiştirici dilimi üzerine 

ayarlar ve ardından izleyici taramalarını başlatmak için "GO" düğmesine basarsa, 

aşağıdaki mesaj görüntülenebilir: "Tarama Parametreleri Sistem Kaynaklarını Aşyor". 

Mesaj görüntülenirse, sistem izleyici taramasına devam edemez. 

 

Title: Philips Q-station Product Specification Sheet 
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Q-Station offers a suite of tools for patient-based study organization and workflow, 

facilitating complete review and analysis of exam data. You can import DICOM data 

directly from your ultrasound systems or from PACS, perform your analysis, create 

reports with findings and comments, and save results to connected devices. 

Q-Station offers embedded Q-Apps so that you have access to the same analysis tools 

as on Philips Ultrasound systems from your workstation. 
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Q-Station, hasta-bazlı çalışma organizasyonu ve iş akışı için muayene verilerini 

eksiksiz inceleme ve analiz etmeyi kolaylaştıran bir takım araçlar sunar. DICOM 

verilerini doğrudan ultrason sistemlerinden veya PACS'den alabilir, analizinizi 

yapabilir, bulgular ve yorumlar içeren raporlar oluşturabilir ve sonuçları bağlı 

aygıtlara kaydedebilirsiniz. Q-Station, iş istasyonunuzdan Philips Ultrason 

sistemlerindeki aynı analiz araçlarına erişebilmeniz için tümleşik Q-Apps sunar. 

 

Title: Web site translation 
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Kurulduğumuz günden bu yana; hep geleceğe bakarak bugünü yorumladık ve bu 

paralelde adımlar attık. Önce İstanbul sonra tüm Türkiye için modern bir kent konsepti 

meydana getirmek adına; altyapımız neyi gerektiriyorsa onu yaptık. Bugün; işte yıllar 

önce kurduğumuz “geleceğe dair” vizyonumuzun meyvelerini aldığımız günleri 

yaşıyoruz. 
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Since the day we were founded; we have always interpreted the present day from the 

perspective of the future and have taken steps in parallel. In order to bring a modern 

city concept first for Istanbul, then for Turkey, we have done what our infrastructure 

requires. Today, here we live the days when we have taken the fruits of our vision of 

"the future" that we have established many years ago. 

 

Title: Pump Application Presentation 
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Pompa eğitim ünitesi üstünde tesis edilmiş ölçü ve kontrol cihazları, dizayn edilmiş 

scada sistemiyle haberleşecek şekilde seçilmiştir. Kontrol panosu üzerinden pompa, 

invertörlü yada direkt çalışma seçimleri gerçekleştirilmektedir. Scada sistemi 

üzerinden motorlu vananın açıklık oranı, invertör basınç kontrolü ile çalıştığında set 

basınç değerleri, invertöre manuel kumanda etme gibi kontroller 

gerçekleştirilmektedir. Ayrıca sistemin çektiği güçler, akımlar, voltaj değerleri, boru 

içinde ki debi miktarı, hızlar, basınç değerleri ile cosɸ scada sistemi üzerinden takip 

edilebilmektedir. 
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The measuring and control devices installed on the pump training unit were selected to 

communicate with the designed scada system. Inverter or direct operation selections 

for pump are made on the control panel. Through the Scada system, controls such as 

the opening ratio of the motorized valve, set pressure values when operating with the 

inverter pressure control, and manual control of the inverter are realized. In addition, 

the forces, currents, voltage values, flow rate inside pipe, velocity, pressure values and 

cosɸ can be monitored via the scada system. 

 

Title: Cooling Systems Training Document 
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Buhar sıkıştırmalı mekanik soğutma sisteminde; kompresörde yüksek basınca 

sıkıştırılan soğutucu akışkan kızgın buhar halde yoğuşturucuya gönderilir. Burada 

çevreye ısı vererek yoğuşan soğutucu akışkan, kısılma vanasında alçak basınca 

kısılarak ıslak buhar halde buharlaştırıcıya girer. 

Buhar sıkıştırmalı sistemlerde kaskad soğutma sistemi, alçak kademedeki soğutma 

sisteminin çok düşük buharlaştırıcı sıcaklıklarını, yüksek kademedeki soğutma 

sisteminin yüksek yoğuşturucu sıcaklıklarını sağladığı iki ayrı tek kademe soğutma 

sisteminden oluşur. 
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In the vapor compression mechanical cooling system, the refrigerant compressed by 

the high pressure in the compressor is sent to the condenser in the form of hot steam. 

Here, the refrigerant condensing by giving heat to the environment enters the 

evaporator as wet steam caught by the lower pressure in the throttle valve. 

In vapor compression systems, the cascade cooling system consists of two separate 

single-stage cooling systems, which provide very low evaporator temperatures for the 

low-stage cooling system and high condenser temperatures for the high-stage cooling 

system. 

 

Title: System Design Document 
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İlk tip bilgisayar, İstasyon AFC Veri Transfer Bilgisayarı olarak adlandırılmıştır. Bu 

bilgisayar çift yönlü veri transferi amacı ile kullanılmaktadır. Bir “Ağ Geçidi” 

(Gateway) gibi davranmaktadır. Veri aktarım istasyon bilgisayarı, turnikeler, TOM ve 

TVM makineleri, güvenli bir LAN ağı ile birbirine bağlanmış olacaktır. İstasyon AFC 

veri transfer bilgisayarı, ilgili olduğu istasyonda AFC Panosunun içinde bulunmaktadır 

ve sisteme LAN (yerel) ağı ile bağlanmaktadır. (REF 8, REF9, REF 10, REF 11) Veri 

aktarım istasyon bilgisayarı, iletim sistemi üzerinden merkezi AFC bilgisayarı ile 

iletişim kurabilmektedir. Bu bilgisayar, her tür olağandışı koşulu merkezi bilgisayar 

ünitesine servisler vasıtasıyla bildirmektedir. Veri aktarım istasyon bilgisayarı ile 

merkezi AFC bilgisayarı arasındaki iletişim, hem kapalı devre network sistemi 

olacağından hem de iletişimde SSL/TLS protokolü kullanılacağından  ticari kazanç 

verilerinin değiştirilmesi veya kaybolması önlenecektir. Her konkorsta AFC Veri 

Transfer Bilgisayarı bulunmaktadır. 
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The first type of computer is called Station AFC Data Transfer Computer. This 

computer is used for bidirectional data transfer purposes. It acts like a "Gateway". The 

data transfer station computer, automatic gates, TOM and TVM machines will be 

connected by a secure LAN network. The station AFC data transfer computer is 

located in the AFC Panel on the corresponding station, and is connected to the system 

by LAN (local) network. (REF 8, REF 9, REF 10, REF 11) The data transfer station 

computer communicates with the central AFC computer via the transmission system. 

This computer reports any unusual condition to the central computer unit via the 

services. Since the communication between the data transfer station computer and the 

central AFC computer will be performed in a closed circuit network system and the 

SSL / TLS protocol is used in communication, the exchange or loss of commercial 

income data will be prevented. At each concourse there exists an AFC Data Transfer 

Computer. 

 

Title: Academic Document About Clothing in Ottoman 
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Osmanlı’dan günümüze çocuğun giyim kültürü, onun kimliğinin oluşmasında büyük 

önem taşımaktadır. Yer ve zaman koşullarıyla tanımlayabileceğimiz görsel bir iletişim 

aracı olan moda ülkelerin ve kişilerin kimliklerini oluşturmaktadır.  Bu nedenle 

özellikle günümüzde çocuk giyimi, moda endüstrisini oluşturan başlı başına zengin bir 

sektördür. 
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From Ottoman up to nowadays the clothing culture of the child has been of great 

importance in the formation of his identity. Fashion, which is a visual communication 

tool that we can define in terms of time and place conditions, forms the identities of 

countries and people. For this reason, especially today, children's clothing is a rich 

industry that constitutes the fashion industry in itself. 

 


