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AKADEMİK DENEYİM
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi – (Eylül 2012 – ) İstanbul
Medikal İngilizce Öğretim Görevlisi – İngilizce Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Medikal terminoloji
ve kısaltmaları kullanmalarını sağlamak, uzmanlık alanlarıyla ilgili terminoloji ve gramer
yapılarını öğretmek, hasta-doktor ve doktor-meslektaş komünikasyonlarının uygulamasını
yaptırmak, öğrencilerin tıp literatürünü okuma ve yorumlamalarını geliştirmek ve seminer ya da
konferanslarda akıcı İngilizce konuşmalarını sağlamak

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ – (Eylül 2010 – Haziran 2012) İstanbul
İngilizce Hazırlık Programı Okutmanı – Öğrencileri uluslararası standartlarda gerekli İngilizce
dil becerileriyle donatarak fakülte derslerine hazırlamak

INTERNATIONAL HOUSE - APOLLO – (Ekim 2009 – Mayıs 2010) Vietnam
İngilizce Öğretmeni – Yeterlik Sınavlarına Hazırlama; Genel ve Meslek İngilizcesi Konuşma
Dersleri; Gençler için İngilizce

SRI SIAM SCHOOL (MediaKids) - (Mayıs 2007 – Eylül 2009) – Tayland
İngilizce Öğretmeni – Orta Öğretim Genel İngilizce, Konuşma ve Gramer öğretimi

MORE ENGLISH CENTER – (Mart 2004 – Mayıs 2007) –Tayvan
İngilizce Öğretmeni -

İlkokul düzeyinde İngilizce eğitmenliği

DAVID’S ENGLISH CENTER – (Mart 2003 – Kasım 2006) – Tayvan
İngilizce Öğretmeni – Yeterlik Sınavlarına Hazırlama; Genel ve İş İngilizcesi

DİĞER DENEYİMLER
McTYRE & OWEN - (1992 - 2002) – Arlington, Virginia U.S.A.
Ticari İşletme Avukatlığı – Şirket kurma ve şirketleşme danışmanlığı, genel ve yasal iş
hizmetlerinin sağlanması, şirketleşme hizmetlerinin (şirket alımları, birleşmeler ve satın almalar,
hissedar sözleşmeleri, hissedar/ortak ihtilafı, işveren/işçi ilişkileri, sigorta ve risk yönetimi, kira
sözleşmeleri ve kontratları, genel veya limitet ortaklıklar, limitet şirketler) ve genel iş hizmetlerinin
(iş kontratları, mülk satın alma sözleşmeleri, güvenlik sözleşmeleri, vekâletname, şirket kayıtları,
şirket dosyaları, lisans başvuruları ve proaktif danışmanlık ve davadan kaçınma)
sağlanması, tüm kurum içi yasal ve yönetim idaresinin ve personel desteğinin sağlanması ve
günlük muhasebe işlemleri, federal, devlet ve yerel rapor ve dosyaların denetlenmesi, genel insan
kaynakları hizmeti

NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES – (1983 – 1988) - Washington, D.C.
Pazar Araştırmacısı – Pazar araştırma anketleri düzenlemek, anket sonuçlarının istatistiki
yayılımını yapmak ve rapor edilmesi için bilgisayar veri tabanını uygulamaya geçirmek. Ayrıca
kontratla belirlenmiş çeşitli bilgisayar modelleri için ham istatistiki verilerin ayrılması ve
kavranması için sistem dizaynını oluşturmak

BECERİ ALANLARI


Yaratıcı, ilgili, hızlı öğrenim



Baskı altında iyi performans



Takım çalışmasına yatkınlık



Esneklik



Hedef odaklı



Temel bilgisayar programlarının etkin kullanımı
(Windows/DOS Applications, MS Office, Internet Research)

LANGUAGES



İngilizce - Anadil
İspanyolca - Akıcı

