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Rumpf Avukatlık Bürosu
RUMPF RECHTSANWÄLTE merkezi Stuttgart'ta bulunan uluslararası ticaret hukuku alanında
faaliyet gösteren bir hukuk bürosudur. RUMPF ismi, 30 yılı aşkın bir süredir Alman, uluslararası
ve Türk ticari ve hukuki ilişkilerde uzmanlığın adresidir. Ana faaliyetleri arasında gayrimenkul,
otomotiv, enerji, tekstil, ve makine sanayi ile enerji ve inşaat sektörleri bulunmaktadır.
Türk şirketleri, işadam ve kadınlarının her türlü dava ve yatırımlarında, malvarlığı yönetiminde
ve projelerinde Almanya, İsviçre, Avusturya gibi Avrupa’nın önemli ülkelerinde yardımcı olmaktadır. RUMPF RECHTSANWÄLTE büyük mahkeme ve tahkim davalarına hakem ve taraf vekili olarak damgasını vurmuş bir hukuk bürosudur. Müvekkillerin arasında dünyanın en saygılı
şirketlerin bazıları bulunmaktadır.

Çalışma Alanlarımız
Büromuz, uluslararası ticaret için gerekli olan Ticaret Hukuku, Şirketler Hukuku, İş Hukuku,
Rekabet, Fikri Haklar Hukuku alanlarına odaklanmıştır. Bunun yanında, inşaat ve enerji hukuku
gibi, sınır ötesi Miras Hukuku ve İflas Hukuku ile müvekkillerimizin malvarlığını ilgilendiren
hukuki sorunlarda da hizmet vermekteyiz.
Avukatlarımız, güncel hukuk danışmanlığının yanı sıra; müvekkillerini, Almanya’nın tümünde
ve İsviçre, Avusturya, İspanya, İtalya ve Polonya gibi diğer Avrupa ülkelerinde bulunan projelerinde ve alacak takiplerinde de desteklemektedir.
Tahkim davaları özel bir ilgi ve uzmanlık alanımızdır. Hem hakem, hem dava vekili olarak her
büyüklükte ve boyutta ulusal ve uluslararası tahkim davalarında hizmetinizdeyiz. Tecrübemiz,
enerji, inşaat, telekomünikasyon ve ticaret alanlarını kapsamaktadır.
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İşbirliklerimiz
Hukuk büromuzun ana ilkesi, işbirlik içerisinde çalışmaktır.
Dünya’dan çeşitli merkezlerden (kendi şehrimiz olan Stuttgart’tan New York üzerinden
Singapur’a kadar) saygılı hukuk büroları bize başvurarak expertizimizden faydalamaktadır. Biz
ise bunun karşılığında, müvekkillerimize ‘ilk başvurulacak yer’ (one-stop-shop) olarak
dünya’nın her yerinde yardımcı olmaktayız. Polonya’da alacak davasını yürüttebileceğimiz gibi,
Kazakistan’da yenilebilir enerji konusunda hukuk yardımını koordine edebilmekteyiz. Gerek
İtalya’da icra konuları, gerek Hollanda’da dava işleri ya da Çek Cumhuriyetinde gayrimenkul
işlerinde veya Almanya’da bir banka’nın satınalınmasında etkili ve yüksek potansiyelli avukat
gruplarıyla müvekkillerinin sorunlarına sahip çıkabiliriz.
Müvekkillerimizin güvenilir muhatabı biziz.

Çalışma Esaslarımız
Büromuz, Alman Avukatlık Mevzuatına uygun olarak hizmet vermektedir.
Alman Avukatlık Hukuku ve Avukatlık Ücreti Hukuku çerçevesinde, büromuz kural olarak yazılı
bir danışmanlık ve ücret sözleşmesine dayalı olarak çalışmaktadır. Bu sözleşmeler, büromuzun
ve müvekkillerimizin hak ve yükümlülükleri ile saat başı ücret düzenlemesini kapsamaktadır.
Ücret sözleşmesi yapılmadığı işlerde Alman Avukatların Ücretlendirilmesi Hakkında Kanun
(Rechtsanwaltsvergütungsgesetz) uygulanmaktadır.
Verilecek olan danışmanlık hizmetinin sınırlarının belli olan hallerde, kısa danışmanlık
sözleşmemiz ile götürü bir ücret de kararlaştırılabilir.
Hizmetlerimizden kaynaklı sorumluluğumuz, Mesleki Sorumluluk Sigortası ile sigortalanmış
bulunmaktadır.
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