
      

Kendi şirket avukatınız 
 
Bu çağda Hollanda’da iş sahibi olmak tonlarca kağıt kürekle boğuşmak anlamına geliyor. Bu kağıtların 
çoğu büyük şirketlerin avukat büroları tarafından hazırlanmıştır. 
 
Çoğu iş yeri sahibi maalesef kendi avukatını veya hukukçusunu ödeyecek durumda değil. Ama yinede 
küçük çaplı iş yeri sahibi olarak, bu büyük iş yerleriyle alış verişte bulunuyorsunuz ve onların avukatlarının 
hazırladığı evrakları imzalıyorsunuz. Bu kontratlar genellike çok tek taraflı olarak hazırlanmış bulunuyor ve 
hep karşı tarafın çıkarlarını korumak amacıyla hazırlanmıştır. Bunun için Köker Avukat burosunun hukuki 
danışmanlık abonmanı vakti gelmiştir diyoruz. 
 
Abonman içerisinde neler var: 

• Telefondan, mailden veya şahsi olarak hukuki danışma hakkı 
• Mektup hazırlamak veya sizin hazırladığınız mektupları düzeltmek 
• Size sunulan kontratları değerlendirmek veya yeni kontrat hazırlamak 
• Şirketinizin hukuki yönden taranıp rizikoların belirlenmesi 
• Ödenmeyen faturalarınızı icra etmek 
• Eğer herşeye rağmen mahkemelik olursanız avukat ücretinize büyük indirim 
• Bu yukarıdakilerinin hepsi önceden anlaşılmış sabit ve düşük bir fiyat karşılığı 

 
Hukuki danışma 
İş yeri sahibi olarak kanunda bir tüketici gibi korunmuyorsunuz. İş sahipleri kanunda riziko alan taraf 
olarak belirlenmiştir ve siz kendi imzaladığınız kontratların içeriğinden veya kontratsız olarak çalışmanın 
doğurduğu sonuçlardan sorumlusunuz. Maalesef kontratlar hiç bir zaman normal konuştuğumuz dilde 
yazılı değil ve Hollandacanız iyi olsa dahi anladığınızı sandığınız maddelerin arkasından hiç 
beklemediğiniz şeyler çıkar ve bazen de kontratta ne yazdığı değil ne yazmadığı sizi batırabilir. Bunun 
üstüne üstlük bir de sayfalarca genel çalışma şartnameleri vardır ki zaten çoğunlukla bunları okumaya 
bile başlamazsınız. Gerekli yerde doğru bilgilendirme ileride oluşabilecek bir sürü problemi engeller ve 
oluşmuş problemi çözmekten çok daha ucuzdur. Tıpkı hastalığı engellemenin hastayı iyileştirmeden çok 
daha ucuz olduğu gibi. 
 
Yazışma 
Abonman içerisinde sadece tavsiye değil eğer isterseniz sizin için veya sizin adınıza yazışma da dahildir. 
Bu şekilde kendinizden daha emin bir şekilde işlerinize devam edebilirsiniz. 
 
Anlaşmalar 
Kontratın sizin çıkarlarınızı koruyacak şekilde hazırlanması çok önemli ve genel olarak standart kontratın 
bunu yapmayacağından yola çıkabilirsiniz. Standart kontrat bir başlangıçtır ve sizin kendi durumunuza 
ayarlanması gerekir. Bu ayarlanmalar yapılırken kanuna aykırı maddelerin olmamasına dikkat edilmeli 
yoksa bütün anlaşma geçersiz sayılabilir ve bu hiç beklemediğiniz ve hesaba katmadığınız sonuçlar 
ortaya dogurabilir. Büyük şirketler genellikle kendi anlaşmalarını normal ve olağan olarak tanıtırlar ve 
pazarlık edilemez diye ortaya koyarlar ama neyi niye değiştirmek istediginizi söylediğiniz ve gerekli 
argumanları sunduğunuz takdirde anlaşmaya ek veya değişiklikler yapılabilir. 
 
Şirket taraması 
Belki senelerdir iş sahibisiniz veya henüz yeni başladınız. Her iki ihtimaldede bir hukukçunun çalışma 
tarzınıza bakıp sizi iş yaparken girdiğiniz rizikolar hakkında bilgilendirmesi (çünki iş yaparken her zaman 
rizikoya giriyorsunuz) ve hangi değişikliklerin mümkün olduğu hakkında bilgilendirmesi faydalı olur. 
Çalışma tarzınızda küçük değişiklikler bir sürü problemi engelleyebilir. Bazen standart kullanacağınız 
formlar rizikonuzu azaltabilir ve en azindan girdiğiniz rizikolardan haberdar olursunuz. Gerekirse iş 
yerinize gelip yerinde bulguları alıp tavsiyede bulunuyoruz. 
 



      

İcra 
Maalesef müşterilerinizin faturalarınızı birden bire sebepsizce ödemediğiyle karşılaşabiliyorsunuz. Eğer 
gerekçesiz olarak ödemiyorlarsa (yani mallar eksik, yanlış veya bozuk veya yaptığınız iş yanlış v.s. v.s. 
demiyorlarsa) ve mesela yarın ödüycem, haftaya en geç v.s. diye sizi oyalıyorsa müşterinize karşı 
davanızı biz yapıyoruz. Siz sadece mahkeme harcını ve gerekli tebligat masrafını ödüyorsunuz. Mahkeme 
tarafından belirlenen ödenmesi gereken icra masrafı ve avukat masrafını biz alıyoruz. 
 
Senelik 15 saatlik danışma abonmanı alırsanız sadece €1.500,-- artı KDV ödeyerek size işinizi 
kolaylaştıracak ve bir sürü problemin önüne geçmenizi sağlayacak şirket avukatınız oluyor. Senelik 
abonman saati şirketinizin büyüklüğüne göre ve ihtiyacınıza göre çoğalabilir ve daha az da olabilir. Eğer 
isterseniz size gelip bu konuda sizinle beraber ihtiyacınızı belirleyebiliriz. Bu şekilde saatte €100,-- kadar 
düşük bir fiyattan kendi şirket avukatınızdan faydalanabilirsiniz 
. 
Bunun yanında abonman sahibi olarak mahkemeye gitmeniz gerektiğinde, normalde faturaladığımız 
€190,-- artı 6% büro masrafı ve 21% KDV yerine, €125,-- artı 6% büro masrafı ve 21% KDV den 
büromuzdan avukat tutabiliyorsunuz. 
 
Çoğu küçük çaplı iş sahipleri hukuki masrafları için bir sigorta yaptırmış olarak hukuki olarak kendilerini 
sağlamda biliyorlar. Maalesef bu tam doğru değil. Sigortanız sadece birisi size karşı mahkeme açarsa 
veya siz haksızlığa ugradığınız için başkasına karşı dava açmak istediğiniz durumlar içindir. Problemlerin 
oluşmaması için danışma hakkı ve bizim paketimizde bulunan imkanlar size sigortanizca sunulan 
paketlerde genellikle yoktur. 
 
Hiç tereddüt etmeden daha fazla bilgi almak için bizimle iritbata geçerseniz gerekliyse yanınıza gelip sizin 
durumunuza uygun bir hukuki abonman icin bir teklifte bulunuruz. 
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