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Evraklarla ilgili İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Valiliği 

nezdinde gerekli tüm işlemler tamamlanır. 

TRABLUS TERCÜME VE 
EVRAK TAKİP OFİSİ 

HİZMETLERİMİZ 

HAKKIMIZDA 
Başta Libya, Katar ve Irak Konsoloslukları olmak üzere tüm Arap ve Orta 
Doğu ülkelerinin konsolosluk işlerinin yapılması, evrak tasdik ve takibi ile 
danışmanlık konusundaki çalışmalarımızı 1990 yılından bu yana 
İstanbul’un kalbi Taksim’de yer alan ofisimizde sürdürmekteyiz. 
 

HEDEFİMİZ 
Konsolosluğa başvuran kişi ve firmalar ile Konsolosluk arasında köprü 
görevi görerek, tecrübeli kadromuz ve ciddi teknik alt yapımız ile tüm 
işlemleri müşterilerimiz adına hızlı ve güvenli bir şekilde 
gerçekleştirmektir.  

 Menşe — Fatura (invoice) işlemi takip hizmetleri 

 Firmalara ait bireysel (diploma, evlilik belgesi vb.) ve ticari (faaliyet 

belgesi, vekaletname vb.) evrakların tercümesi ve tüm Arap ülkeleri 
konsolosluklarında tasdik ettirilmesi 

 Tasdik işlemleri konusunda danışmanlık hizmetleri 

 Arapça ve İngilizce başta olmak üzere tüm dillerde noter yeminli 

tercüme ve apostil hizmetleri 

 İstanbul Valiliği, Ticaret Odası, Dış İşleri Bakanlığı ve 

Ankara Büyükelçiliği Onayları 

 Türkiye’de ve Arap ülkelerinde şirket kurulum hizmetleri 

 Vize hizmetleri 

 Evraklar için kurye ve kargo hizmetleri 

BİZE ULAŞIN 

 Gümüşsuyu Cd. Hacı Hanım Sk. No:1  
Taksim / Beyoğlu — İstanbul 

 +90 212 245 91 97 
+90 212 243 38 98  

 +90 541 341 99 98 
+90 552 216 36 73  

 +90 212 381 63 49 

 mense@trablus.net 
trablustercume@gmail.com 

 
www.trablustercume.com 

EVRAK TAKİP SÜRECİ 

1 
İstanbul’da ya da İstanbul dışında yer alan şirketler ile 
gümrük firmaları, tasdik işlemleri yapılacak evraklarını 

kontrol etmemiz ve fiyat tespiti yapabilmemiz için e-posta 
yoluyla bize iletir. 

3 
Daha sonra firmalar şahsen ya da kargo veya kurye 

aracılığıyla evraklarını Taksim’de yer alan ofisimize iletir. 

6 
Bu süreç sonunda onaylı evraklar ile bu evraklara ait tüm 
makbuzlar tarafımızca kargo ile firmalara veya diledikleri 

adrese gönderilir. 

5 
Ardından ilgili konsolosluk ücretleri ve harçları, 

konsolosluğun talep ettiği şekilde elden, banka havalesi 
veya kredi kartı yoluyla firmalar adına yatırılarak işlemleri 

tamamlanmış evraklar konsolosluğa iletilir. 

2 
Varsa yapılması gereken değişiklik ve eklemeler ile 

evraklara ait konsolosluk, evrak tasdik ve takip ücretleri 
hakkında firmalara e-posta yoluyla bilgi verilir. 

Taksim  
Metro İstasyonu 

Moldova 
Konsolosluğu Marmara  

Otel 

Almanya 
Konsolosluğu 

Libya 
Konsolosluğu 

Makedonya 
Konsolosluğu 
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