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Büromuz 1983 yilndan itibaren umumi hukuk hizmeti vermektedir. Esas 
itibariyle genel hukuk alaninda müvekkillerimize müsaviri ve vekaleti hizmet 
veriyoruz. Büromuz avukatlarinin herbiri genel hukuk dalinda calismakla 
beraber ayni zamanda ayri ayri özel hus uslarda uzmanlik derecesinde derin ve 
genis bilgilere sahiptirler. Bunlara bir sonraki sayfalarimizda genis olarak yer 
verecegiz. 

Bizimle telefon, fax veya E-Mail üzeri irtibat kurabilirsiniz. Pazartesi ve cuma günleri saat 
9.00 dan 12.30 ye kadar ve ek olarak pazartesi, persembe günleri saat 14.00 den 
17.30 ye kadar büromuza ulasip görüsme günü ayarlayabilirsiniz. 

Büromuz avukatlari görüsme esnasinda sizlere avukat harclariyla iligili genis bilgi 
vereceklerdir. 

Tus: Kamu araclariyla ulasim tarifi: 
Büromuza Südbahnhof istikametine seyir eden Ul, U2, U3 und UB numarali metro ile 
"Schweizer Platz" duraginda inmek üzere veya Hauptbahnhofan Offenbach/Stadtgrenze 
yönüne seyir etmekte olan 15 veya 16 numarali tramvayi kullanarak, 
Schweizer/Gartenstraße duraginda inmek suretiyle ulasabilirsiniz. 

Idare Hukugu Özel otomibille ulasim: 
Frankfurter Kreuzdan sonra Würzburg istikametine devam eden otobana yön aliyorsunuz. 
Frankfurt-Süd �ikisindan ayriliyor ve dogrudan "Innenstadt" (sehir merkezi) istikametini 
Gartenstr. ye ulasincaya kadar takib ediyorsunuz. Gartenstr. ye geldiginizi tramvay 
raylarini gördügünüz an anlayacaksiniz. Gartenstaßeyi devam edeceksiniz. Ilk büyük dört 
yol agzi üzerinden geciyorsunuz ve ilk imkanda sagda kalan "Oppenheimer Landstraßeye 
giriyorsunuz. Ve hemen sonraki ilk sag sokak Souchaystraßedir. 

Idari hukuk kisiyle resmi makamlar arasindaki iliskileri düzenleyen bir�ok alani kapsar. 
örnegin Sanayi Dairesi, Ehliyet Amirligi, Insaat Dairesi, Yabancilar Dairesi, Belediye ve 
Polis Daireleri, Askerlik Subesi, vb. Resmi bir makamla karsilasabileceginiz herhangi bir 
sorundan ilk etapta resmi bir dinleme yazisiyla ("Anhörung") haberdar olursunuz. Bu 
yazida herhangi bir daire size örnegin sahip oldugunuz her hangi bir hakkinizi geri 
alacagini veya herhangi bir talebinizi geri cevirmeyi ama�ladigini bildirir. Bu tür bir resmi 
yazi ayni zamanda dikkate alinmasi gereken bir müddet öngördügü i�in bu etapta konuda 
uzman bir avukatla görüsmenizin size büyük faydasn olacaktir. Makam kesin bir karara 
varmadan önce ikna edici ve teferruatli bir fikir bildirisi sunarak varilacak karari olumlu 
olarak etkileyebilirsiniz. Bu etapta olumlu bir sonuca varamazsaniz bile halen memurun 
verdigi karara itiraz etme hakkiniz vardir. Bu hakkinizi kullandiginiz zaman durum bir 
yüksek mercide tekrar görüsülür. Ve hala talebiniz resmi makamlar tarafinca haksiz 
olarak reddediliyorsa, sonucta mahkeme yoluna basvurup hakimin baglayici kararini elde 
edebilirsiniz. Idari veya adil islemlerde dikkate alinmasi gereken nokta itiraz veya dava 
müddetleridir. Eger müddet gecirilmisse hukuken yanlis bir karar alinmisda olsa bu sizin i�in 
baglayici olur. 

Yabancilar hukugu 
Almanyada yasayan hemen hemen her yabanci uyruklu kisi gerek kendi tecrübelerinden 
gerekse baskalarinin edindigi tecrübele rden dolayi yabancilar dairesiyle yasanabilecek 
sorunlarin ciddiyetinin bilincindedir. Yasanan bir �ok zorluk zamaninda bu hususta 
deneyimli bir avukata danisilmamasinin sonucudur. 
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