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ADD Genel Başkanlığı’na Çağrı.. 

 
Dostlar, 
 
     ADD İsparta Şubesi önceki başkanı Sn.Mahmut Özyürek son derece çalışkan bir arkadaşımızdır. 
Emekli Tarih öğretmenidir ve yaklaşık 14 yıl bu “çok zor” bölgede büyük cesaretle, özveriyle  
çok değerli hizmetler vermiştir. Kendisiyle uzun yıllar bu bağlamda konferanslara katılmış ve 
yakından izlemiş, gözlemiştik. Çoook sayıda konferansa İsparta ilçelerinde kendisinin özel aracı ile 
ADD Şubesinden yakıt vb. için hiçbir katkı almadan gitmiştik. 
     Bu arkadaşımız ve geçmişteki çalışma arkadaşları internet üzerinden kimi yazılar yollayarak  
ADD Genel Merkezi’nin ADD İsparta Şubesi hakkında hukuk dışı işlemler yapageldiklerini, yargı 
kararlarını tanımadıklarını.. ısrarla paylaşmaktalar. Bu bağlamda en son bize ulaşan bir yazı ektedir. 
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     Gönül ister ki, örgütün içişleri – sorunları böylesine kamuoyuna mal olmadan çözülsün.  
Fakat konu yargıya taşınmıştır, kimi iptal kararları söz konusudur ve basındadır.  
Bu durum bizleri üzmektedir ve ADD’nin saygın kurumsal kimliğine zarar verebilir.  
     ADD’nin genel başkanı bir hukukçudur, emekli yüksek yargıçtır. Kendisinin ve yönetimindeki 
ADD’nin yetkili kurullarının hukuka uygun örnek davranışlar içinde olmasını beklemek hepimizin 
doğal hakkıdır. Suskunluk ve görmezden gelerek olumlu – yapıcı bir sonuç alınabilir mi??  
     Biz de, ADD kamuouyu da, genel kamuoyu da bu bağlamda aydınlanma gereksinimi içindedir. 
Gereğini Sayın Tansel Çölaşan’dan rica ediyoruz. 
     Doğrusu biz de Sayın Genel Başkan’dan zaman zaman asgari nezaket-görgü, saygı ve vefa ile 
bağdaştırması son derece güç, kendi konumları ile de asla örtüşmeyen olumsuz tutum – davranış 
ve uygulamalar görüyoruz. Tüzüğün de dışına çıkan üstelik.. (Şimdilik, Sayın Çölaşan’ı kezlerce 
katlayan 22 yıla giren üyelik kıdemimiz ve sanırız hatırı sayılır hizmetlerimizle…. sabırla öteliyor ve 
erteliyoruz..) 
     Böylesi tablolar, Türkiye’nin içinde bulunduğu çok zor koşullarda bizim gündeme taşımaktan  
hep sakınageldiğimiz duyarlık ve sorumluk kapsamında olmuştur. Ancak bu sorumluluk, kuşku yok  
2 yanlıdır ve bizim bu yönde bilinen tavrımızın istismarı düşüncesi, son derece rahatsız edicidir. 
     Biz de Sayın Tansel Çölaşan‘ı ve yönetimindeki ADD’nin yetkili organlarını kamuoyuna doyurucu 
– nesnel açıklamalar yapmaya, kesinlikle hukukun içinde kalmaya, atıldıysa kimi yanlış adımlardan 
olgunlukla geri dönmeye, örgüt içi dayanışmayı ve demokrasiyi kurumsallaştıracak hakkaniyetli – 
saygılı – özenli, bir kadın genel başkana yaraşır zarif ve şık, olgun, kucaklayıcı..  
davranışlara… davet ediyoruz. 
 
 
Sevgi ve saygı ile. 
9 Mart 2014, Ankara 

Dr. Ahmet Saltık 
ADD Gn. Mrk. Bilim – Danışma Kurulu Yazmanı* 
ADD Önceki Genel Başkan Yrd.  
www.ahmetsaltik.net 
 
* Aylardır, biz özellikle toplantıya çağrılmadan kurul çalıştırılıyor!? 
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