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Pro Bono Ağının Sevgili Dostları,  

 

Pro Bono Hukuki Destek Ağı 9. yılına bir ödülle girdi.  21 Şubat 2015 tarihinde 6 Nokta Körler Vakfı 

Mütevelli Heyeti, ağımızı ve pro bono hukuki destek veren Hergüner Bilgen Özeke Avukatlık 

Ortaklığı’nı  ödüllendirdi. Mütevelli heyeti başkanı Oya Sebük, yaptığı konuşmada hukuk bürosunun 

dürüst yaklaşımları nedeniyle kendilerine güven duyduklarını, hukuki sorunlarının hızlı ve en az 

masrafla çözülmesinden çok memnun olduklarını, ağın verdiği hizmetin çok değerli olduğunu, 

üzerlerinden birçok yük aldığını belirtti.   

Hergüner Bilgen Özeke Avukatlık Ortaklığı pro bono ekibinden Av. Deniz Günay “6 Nokta Körler 

Vakfı ile 2013 yılının Kasım ayından bu yana, Müvekkil-Avukat ilişkisinden öteye gittiğine inandığımız 

gönüllü bir işbirliği içerisindeyiz. Bu doğrultuda bizlere ve Büromuza layık görmüş oldukları ödüller 

bizleri cok mutlu etmenin yanı sıra, duygulandırdı ve onurlandırdı.  Aynı zamanda var olan 

sorumluluklarımızı da arttırdı.  Vakfın görme engelli vatandaşlara sağladığı hizmetlerin yürütülmesine 

hukuken katkıda bulunmak adına, daha da titizlikle calisacagimiz günler bizleri bekliyor” dedi.  

Av.Can Talaz da “6 Nokta Korler Vakfi'nca Büromuza ve şahıslarımıza takdim edilen ödül, 2013'den 

bu yana gönüllülük esasına dayanılarak sürdürdüğümüz danışmanlık hizmetlerimizi artarak sürdürmek 

adına bügune dek aldığımız en anlamlı teşvik oldu. Tamamen gönüllülük esasına dayanan 

çalışmalarımızın 6 Nokta Körler Vakfı gibi köklü ve toplumun önemli bir kesimini hayata entegre 

etmeyi amaç edinmiş bir organizasyonun topluma sağladıkları yanında son derece küçük, fakat gerekli 

olduğunu düşünüyoruz. Bu sebeple çalışmalarımız için aldığımız bu takdir, bizleri yalnızca mutlu 

etmekle kalmıyor, aynı zamanda desteklerimizi daha geniş bir ölçüde sürdürmek için bizleri 

yüreklendiriyor da.”diyerek duygu ve düşüncelerini ifade etti 

Ücretsiz hukuki destek  kurup yönettiğimiz için ilk kez ödüllendirilmiş bulunmaktayız ve çok 

gururluyuz. Ama bu ödül hepimizin. Katkılarından dolayı ağ katılımcısı tüm bürolara ve pro bono 

ekiplerindeki tüm avukat dostlarımıza tekrar çok teşekkür ediyoruz.  
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