SEÇKİN HİZMET ÖDÜLÜ

Uluslararası Rotary’den

Anlamlı Ödül
Murat Sevinç – Rotary Dergisi Türkiye Editörü

er yıl dünyada en fazla 50 kişiye verilen
ve Rotary’nin en büyük ödüllerinden biri
olan Seçkin Hizmet Ödülü’nü (Distinguished Service Award) 2019 – 2020 Döneminde almayı hakkeden 2420. Bölge
GDG Murat Çelik’e törenle
"27.12.2021 tarihinde" takdim edildi.
Bu ödül ile ilgili olarak UR’den gelen
yazıda kısaca şöyle denilmekte:
“Sayın Nezih Bayındır, UR 2420. Bölge Geçmiş
Dönem Guvernörü,
Adayınız Murat Çelik'in Rotary Vakfı Mütevelli
Heyeti tarafından Üstün Hizmet Ödülü'nü almak
üzere seçildiğini bildirmekten mutluluk duyuyorum.
Döneme ait bize ulaşan 84 adayın arasından sizin
adayınız bunu almaya hak kazanan toplam 42 kişiden biridir.
Saygılarımla,
Julia Donohoe
Hizmet Ödülleri Uzmanı
Uluslararası Rotary”
Bu ödülün alınma koşulları ile sizlere bilgi vermek istiyoruz. Bu ödül için Dönem Guvernörleri
kendi dönemlerinin sonunda bir form doldurup
UR’ye iletiyorlar. Bu formun kısaca içeriği şöyle:

H

ADAYLIK FORMU
Seçkin Hizmet Ödülü, her yıl Rotary Vakfı'na
örnek hizmet sergileyen en fazla 50 kişiye'ye kadar
Rotaryen ve Rotaraktöre olanlara verilir.
Adayların daha öncesinde Üstün Hizmet Ödü-

lünü en az dört yıl önce almış olmaları ve geçmişte
Seçkin Hizmet Ödülü almamış olmaları gereklidir.
Adayların aktif Rotaryenler veya iyi durumda olan
Rotaraktörler olmaları şarttır; bu, UR aidatları ve
ödemeleri konusunda güncel kaldıkları anlamına
gelir.
Kendinizi veya mevcut, gelen veya yakın geçmişteki bir Bölge Guvernörünü aday gösteremezsiniz; mevcut, gelecek veya yakın geçmişteki bir UR
Direktörü; veya mevcut veya gelecek bir Rotary
Vakfı Mütevellisi. Vakfa yapılan mali katkılar, dikkate
değer olmakla birlikte, bu ödülle ilgili gerekli hususlar değildir.
Uygulama yönergeleri şöyledir:
Adaylık formları isimsiz olarak incelenir, bu nedenle lütfen istenmedikçe kişi, yer veya kulüp isimleri gibi adayı tanımlamak için kullanılabilecek
herhangi bir bilgiyi eklemeyin. Cinsiyet zamirleri,
Posta Kodları ve Bölge Numaraları ve parasal tutarlar da potansiyel olarak tanımlayıcı bilgiler içine
girer. Örneğin, “Newton Rotary Kulübü'nden John
Smith, UR direktörü Mary Johnson ile Bölge 5000'in
yıllık film festivaline 2,500 dolar toplamak için çalıştı” ifadesi, “Aday, bizim için para toplamak amacıyla başkalarıyla birlikte çalıştı” gibi bir ifadeyle
değiştirilmelidir.”
Adaylar kendilerini aday gösteremeyecekleri için
cevaplar üçüncü kişi ağzından yazılmalıdır.
Bu yönergelere uymayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
Bu anlamlı ödül için UR 2420. Bölge 2006 –
2007 Dönem Guvernörü Murat Çelik’i kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.
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