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Kuruluşumuzdan günümüze kadar, geçm�ş 
tecrübeler�n� de arkasına alarak, her b�r� kend�

alanlarında uzman müterc�m - tercüman ek�b� �le
tüm d�llerde tercüme h�zmetler�m�z �le kurumsal

olarak en uygun fiyat ve en kal�tel� şek�lde
sektörde yer�m�z� aldık. Müşter� h�zmetler�m�z

�le onl�ne kanallar ya da d�rek merkez ofis�m�ze 
gelerek belgeler�n�z�n tercümes�n� yaptırab�l�r, 
d�led�ğ�n�z zaman fiyat tekl�fin�z� alab�l�rs�n�z. 
Çalıştığımız firmalar �le çözüm ortaklığımızın 

sadece belge alışver�ş�nden z�yade karşılıklı güven,
hoşgörü ve anlayış kapsamında b�r ortam oluştur-

mayı hedefl�yoruz. S�z de bu ortaklığımızın b�r 
parçası olmak, herhang� b�r konuda d�led�ğ�n�z gün

ve saatte danışıp b�lg� almak ya da sadece b�r
merhaba demek �sted�ğ�n�zde: 

Makro Tercüme H�zmetler� 
Meşrut�yet Caddes� Konur Sokak 24/18 Kızılay

0 (312) 417 50 68 - 0 (531) 611 50 68 

Bizi Tanıyın
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Hizmetlerimiz

Tekn�k 
Tercüme

Tıbb� 
Tercüme

Hukuk� 
Tercüme

T�car� 
Tercüme

Yem�nl�
Tercüme

Ed�t ve 
Proofread�ng
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Yazılı Tercüme ve Belge Türleri

Pasaport
K�ml�k
D�ploma
Not Dökümü (Transkr�pt)
Vekaletname
Muvafakatname
Tapu 
Sözleşme
Vas�yetname
Doğum Raporu
Nüfus Kayıt Belges�
İkametgah Belges�
Mahkeme Belgeler�
Patent 
Kanun ve Yönetmel�kler
Beyannameler 
L�sanslar
İmza S�rküler�
İdar� Şartname
İrsal�ye 
Fatura
Uygunluk Beyanları
A.T.A. Karneler�
Mühend�sl�k Konuları
Kullanım Kılavuzları
 

Tüm d�llerde yazılı tercüme h�zmet�m�z ş�rket�m�z tarafından sağlanmaktadır. 
Sadece müterc�m olarak çalışan ek�b�m�z �le, hatasız olarak yazılı çev�r�ler�n�z �le
resm� onaylarınız tarafımızdan yapılmaktadır. Noter onayı, apost�l onayı (kay-
makamlık ya da val�l�k onayları), Dış�şler� Bakanlığı onayı, elç�l�k onayları g�b� 
resm� �şlem gerekt�ren belgeler�n�z ek�b�m�z tarafından tak�p ed�lmekted�r. İşlem
sonuçlandıktan sonra tarafınıza b�lg� ver�lerek evrakın tesl�m�n� sağlıyoruz. G�zl�l�k 
esasınıza sadık kalarak, önceden yaptırmış olduğunuz tercümen�n tekrarından 
herhang� b�r ücret talep etm�yoruz. Belgeler�n�z� ma�l, kargo ya da fax �le tarafımıza 
yönlend�rd�kten sonra en uygun fiyat tekl�fi �le tarafınızdan onay alarak �şleme 
başlıyoruz. Yazılı tercümede olduğu g�b� s�multane ve ardıl tercüme d�ller�nde de 
h�zmetler�m�z sağlanmaktadır.
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Tercümesini Yaptığımız Diller

İng�l�zce <> Türkçe : İng�l�zce’den Türkçe’ye ve Türkçe’den İng�l�zce’ye ç�ft yönlü yem�nl� yazılı çev�r�

Arapça <> Türkçe: Arapça’dan Türkçe’ye ve Türkçe’den Arapça’ya ç�ft yönlü yem�nl� yazılı çev�r�

Rusça <> Türkçe : Rusça’dan Türkçe’ye ve Türkçe’den Rusça’ya tercüman ç�ft yönlü yem�nl� yazılı çev�r�

Almanca <> Türkçe : Almanca ‘dan Türkçe’ye ve Türkçe’den Almanca’ya yem�nl� yazılı çev�r�

Fransızca <> Türkçe : Fransızca ‘dan Türkçe’ye ve Türkçe’den Fransızca ‘ya yem�nl� yazılı çev�r�

İspanyolca <> Türkçe : İspanyolca ‘dan Türkçe’ye ve Türkçe’den İspanyolca’ya yem�nl� yazılı çev�r�

Farsça <> Türkçe : Farsça ‘dan Türkçe’ye ve Türkçe’den Farsça ‘ya yazılı yem�nl� çev�r�

Bulgarca <> Türkçe : Bulgarca ‘dan Türkçe’ye ve Türkçe’den Bulgarca ‘ya yazılı yem�nl� çev�r�

Lehçe <> Türkçe : Lehçe ‘dan Türkçe’ye ve Türkçe’den Lehçe’ya yazılı yem�nl� çev�r�

Boşnakça <> Türkçe : Boşnakça ‘dan Türkçe’ye ve Türkçe’den Boşnakça ‘ya yazılı yem�nl� çev�r�

İtalyanca<> Türkçe : İtalyanca’dan Türkçe’ye ve Türkçe’den İtalyanca’ya yem�nl� yazılı çev�r�

Ç�nce <> Türkçe : Ç�nce’den Türkçe’ye ve Türkçe’den Ç�nce’ye yem�nl� yazılı çev�r�

Japonca <> Türkçe : Japonca’dan Türkçe’ye ve Türkçe’den Japonca’ya yazılı çev�r�

Korece <> Türkçe : Korece’den Türkçe’ye ve Türkçe’den Korece’ye yazılı çev�r�

Arnavutça <> Türkçe : Arnavutça’dan Türkçe’ye ve Türkçe’den Arnavutça’ya yazılı çev�r�

Azer�ce <> Türkçe : Azer�ce’den Türkçe’ye ve Türkçe’den Azer�ce’ye yazılı çev�r�

Bengalce <> Türkçe : Bengalce ‘den Türkçe’ye ve Türkçe’den Bengalce ‘ye yazılı çev�r�

Kazakça <> Türkçe : Kazakça’dan Türkçe’ye ve Türkçe’den Kazakça’ya yazılı çev�r�

Kırgızca <> Türkçe : Kırgızca ‘dan Türkçe’ye ve Türkçe’den Kırgızca ‘ya yazılı çev�r�

Macarca<> Türkçe :Macarca ‘dan Türkçe’ye ve Türkçe’den Macarca’ya yazılı çev�r�

Makedonca<> Türkçe : Makedonca’dan Türkçe’ye ve Türkçe’den Makedonca’ya yazılı çev�r�

Romence <> Türkçe : Romence’den Türkçe’ye ve Türkçe’den Romence ‘ye yazılı çev�r�

Sırpça <> Türkçe : Kırgızca ‘dan Türkçe’ye ve Türkçe’den Kırgızca ‘ya yazılı çev�r�

Yunanca <> Türkçe : Kırgızca ‘dan Türkçe’ye ve Türkçe’den Kırgızca ‘ya yazılı çev�r�

ve daha fazlası �ç�n �let�ş�me geçeb�l�r; profesyonel b�r yaklaşım ve uygun fiyatlarla h�zmet alab�l�rs�n�z.
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Deşifre, Altyazı ve Seslendirme Hizmetleri

Etk�nl�klerde alınan ses kaydının yazıya dökülmes� �şlem� “deş�fre”, v�deolarınıza 
�sten�len d�lde alt yazı ekleme ve �sted�ğ�n�z d�lde seslend�rme kayıt �şlemler�n�z
firmamız tarafından sağlanab�lmekted�r. 

Deş�fren�n dak�ka uzunluğu, kaynak d�l� ve �sten�l�rse çev�r�s� yapılacağı d�l bell� 
olduktan sonra onayınız �le �şleme başlanır. Özel teçh�zat ve c�hazlar �le deş�fre
yapacak k�ş�n�n tüm d�kkat�n� ses ya da v�deo kaydına vermes� gerekmekted�r. 
Deş�fre sonunda çıkacak kel�me sayımı ya da dak�ka bazında fiyatlandırma yapıla-
b�lmekted�r. Deş�fren�n tercümes� dah�l�nde, hedef d�l �ç�n ayrı b�r karakter sayımın-
dan sonra tesl�m tar�h� ve ücret� bell� olmaktadır. 

V�deonuzun orj�nal d�l�n� bozmadan, kaynak d�l�n deş�fres� �le beraber, eklenecek alt
yazının tercümes� yapılır. Tercüme b�tt�kten sonrak� �şlem v�deo ed�tleme �şlem�d�r. 
Bu �şlemde yapılan yazılı tercümen�n, v�deonun dak�ka ve san�yes�ne uyarak alt 
yazı eklenmes� �şlem�d�r. Son kontrollerden sonra �k�nc� b�r gözden daha kontrol ed�l�r. 

V�deo seslend�rme h�zmetler�m�z �ç�n �k� türlü yöntem vardır. B�r�nc�s�, tercüman v�deo
devam ederken aynı anda tercüme ederek her �k� yönlü ses kaydının alınıp v�deoya
eklenmes� ya da v�deonun deş�fres�n�n yapılıp yazılı olarak tercümes� �le b�rl�kte hedef
d�le hak�m k�ş�n�n o metn� san�ye ve dak�ka aralıklarına uyarak okumasıdır.  
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Simultane Ekipmanlarımız

F�rmamız bünyes�nde bulunan BOSCH DCN Integrus d�j�tal s�multane
s�stemler� kullanmaktayız. Tercüman kal�tes� kadar tercüme ek�pmanın da 
kal�tel� olması, toplantınızın seyr� �ç�n çok öneml� b�r unsurdur. Tercümanın 
ses�n� paraz�ts�z olarak net b�r şek�lde duymanızı sağlayan alıcı kulaklıklar, 
bu sesler� s�nyale çev�ren radyatörler, konuşmacının ses�n�n net b�r 
şek�lde tercümanlara �let�lmes�n� sağlayan CCU ve transm�tter, tercümanın
hem çev�r� yaptığı hem de d�nled�ğ� c�haz tercüman ün�tes� ve ses yalıtımlı 
ISO standartlarına uygun tercüman kab�nler� �le tam s�stem olarak 
h�zmet vermektey�z. 

Bosch	LBB4540/08
Dinleyici	Alıcı	Kulaklık

BOSCH	DCN-IDESK-L	
DİJİTAL	TERCÜMAN	ÜNİTESİ Bosch	LBB4512-00

Sinyal	Vericisi
Radyatör	Ünitesi

ISO	Standartlarında
Tercüman	Kabini Bosch	DCN	CCU2

Merkez	Kontrol	Bİrimi

Bosch	DCN	
Transmitter

Bosch	LBB3443/00
Kulaklık
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Simultane ve Ardıl  Tercüman Temini

S�multane tercüme, konuşmacıyla aynı esnada gerçekleşt�r�len, küçük hataların 
büyük sorunlara yol açab�leceğ� ve bu yüzden d�ğer tercüme türker�nden daha 
zor olarak n�telend�r�len b�r çev�r� türüdür. S�multane çev�r� yapacak tercümanın, 
sektörde deney�ml� olması, çev�r�n�n kal�tes�n� etk�leyen en öneml� unsurlardandır. 
Bu sebepten dolayı, s�multane çev�r� alanında kend�n� kanıtlamış, her b�r� alanlarında
uzman tercümanlar �le çalışmaktayız. Türkçe’den hemen hemen tüm d�llere s�multane
tercüman desteğ�m�z bulunmaktadır. 

İngilizce	<>	Türkçe	
Arapça	<>	Türkçe
Rusça	<>	Türkçe
Almanca	<>	Türkçe	
Fransızca	<>	Türkçe
İspanyolca	<>	Türkçe	
Farsça	<>	Türkçe	
Bulgarca	<>	Türkçe	
Lehçe	<>	Türkçe	
Boşnakça	<>	Türkçe	
İtalyanca<>	Türkçe	
Çince	<>	Türkçe
Japonca	<>	Türkçe
Korece	<>	Türkçe	
Arnavutça	<>	Türkçe	
Azerice	<>	Türkçe	
Bengalce	<>	Türkçe	
Kazakça	<>	Türkçe	
Kırgızca	<>	Türkçe	
Macarca<>	Türkçe	
Makedonca<>	Türkçe
Romence	<>	Türkçe	
Sırpça	<>	Türkçe
Yunanca	<>	Türkçe
																							ve	daha	fazlası	için	iletişime	geçebilir;	profesyonel	bir	yaklaşım	ve																										
																																																					uygun	�iyatlarla	hizmet	alabilirsiniz.
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Her b�r �ş� b�r proje n�tel�ğ�nde kabul ed�p, uzman ek�b�m�z ve 
tercümanlarımız �le bu projen�n sorumluluğunu üstlenmektey�z.  
Asıl hedefim�z, her b�r referansın, gelecekte �ş ortaklığına dönüş-
mes�, her b�r memnu�yet�n başarı basamaklarımıza eklenmes�
her b�r teşekkürün de kahve m�sal� kırk yıl hatırının kalmasıdır. 
Sürekl�l�k v�zyonumuz, hep daha �ler� teknoloj� ve gel�şmelerden 
yararlanmayı, bu b�r�k�mler� de s�z değerl� �ş ortaklarımız �le 
paylaşmaktır.

 

                          

MAKRO	KONFERANS	SİMULTANE	EKİPMANLARI
	VE	TERCÜME	LTD.	ŞTİ.	

MAKRO	KONFERANS	SİMULTANE	EKİPMANLARI	VE	
TERCÜME	LTD.	ŞTİ.	

olarak,	profesyonel	bir	yaklaşım	ile	uygun	�iyatlı
hizmetlerimiz	için:

www.makrosimultane.com
www.makrokonferans.com	
www.makrotercume.com	

0312	417	50	68
0531	611	50	68

Meşrutiyet	Mh.	Konur	Sk.	24/18	Kızılay	ANKARA
info@makrosimultane.com
info@makrotercume.com
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