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ADD OLAĞAN DANIŞMA KURULU TOPLANTISI : 03 Aralık 2022, Ankara 

 

Sayın Safa B. Yenice, 

ADD Genel Başkan Yrd. 

ADD Bilim Kurulu Sorumlusu, 

 

Siz, ADD Kurucularından, yetkin ve örnek hukukçu, Danıştay üyesi merhum Kazım Yenice'nin 

oğlusunuz. Babanızın anısını yücelten bir çizgidesiniz. 

1 yılı aşkı süredir hemen tüm Bilim Kurulu toplantılarına göreviniz gereği, bu Kuruldan sorumlu GYK 

üyesi olarak katıldınız ve GYK ile BK arasında köprü işlevi üstlendiniz. 

BK'nca üretilen, bizden istenen 6 temel konuda 128 sayfalık belgesel kitabın basımında ve 

dağıtımında da kilit rol üstlendiniz. Sizi içtenlikle kutlar ve teşekkür ederim. Bu belgesel kitap 

önemli bir boşluğu dolduracak ve işlev üstlenecektir. 

* 

Dün, 3 Aralık 2022 günü Tüzük gereği yapılan yıllık ADD Genel Danışma Toplantısı çok başarılı geçti. 

200'ü aşkın insan ülkemizin her yerinden geldiler. 

Toplantı çok düzenli ve iyi örgütlenmişti. Arada çay, kuru pasta ikramı ve öğlen sandviç - meyve 

suyu bolca sunuldu. 

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası'nın toplantı salonu çok yeterliydi. Girişte ATA Vakfı'nın 

ürünlerinin sergilendiği bir masa da (stand!?) kurulmuştu. Birbirinden güzel ürünlerden satın aldık. 

Özellikle 2023 duvar takvimi ve gündelik (ajanda) çok hoştu. 

Bez torbalarda sözünü ettiğiniz 6 emek ürünü katılımcılara verildi : 

- 1 yıllık çalışma raporu 

- ADD'nin basın açıklamalarını içeren kitap 

- Onur Öymen'in Lozan hk. özlü ve değerli monografı 

- ADD el kitapçığı 

- Turgut Özakman anma toplantısı kitapçığı 

- 23 Nisan Yeniden Atatürk Cumhuriyeti Bildirgesi (Manifestosu) 

Bir tükenmez kalem ve not defteri.. Çok sıcak ve mütevazi idi. 

Toplantı eleştirilerle birlikte olgun geçti. Akşam 18:00 sularında Gn. Başkan Dr. M. Hüsnü Bozkurt 

eleştirilere ağırbaşlı, sakin ve doyurucu yanıtlar verdi. 

* 

Derneğimizin 1 yılda çooook güçlendiğini gördük. Borçların ödendiğini, sağlanan güven ile akçalı  
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desteğin arttığını, kurumsallaşmanın ilerlediğini izledik. Üye sayısı 1 yılda on bin arttı ve şube sayısı 

340'ı aştı ne güzel! 

Sonuç Bildirgesi hazırlamak üzere siz, Yazı-Yayın Kurulu'ndan Sn. Tevfik Kızgınkaya ve ben 

görevlendirildik. Gün boyu, 40'ı aşkın sayın konuşmacıyı özenle dinledik ve notlar aldık. Birlikte bir 

sonuç bildirgesi metni oluşturduk ve siz okudunuz, çok alkış aldı katılımcılardan. Bu metni ADD web 

sitesine koyacaksınızdır sanırım... 

ADD Bilim Kurulu'nun 6 temel konuda hazırladığı bilimsel raporu da.. Toplantıdan video kayıtları ve 

kareleri de.. 

* 

Ankara'dan Bilim Kurulu Başkanı Sn. Prof. Dr. D. Ali Ercan sabah bir süre toplantıya katıldılar. BK 

Üyesi ve ADD kurucularımızdan Sn. Prof. Dr. Mustafa Altıntaş da bir süre katıldılar. Ankara'da 

yaşayan 2 BK üyemiz ve Ankara dışındaki 5 BK üyemiz gel(e)mediler. BK Bşk. Yrd. olarak ben size 

baştan sonra eşlik etmeye çalıştım. 

Akşam da Etap Altınel Otel'de yemekte birlikte olduk. Bu yemeğe yaklaşık 180 kişi katıldı ve çok 

sıcak bir ortamda gerçekleşti. 

* 

Emeği geçen herkesi, başta saygın ve yürekli, özverili önder, meslektaşım, ADD Genel Başkanı Dr. 

M. Hüsnü Bozkurt olmak üzere, ADD'nin emekçilerini, Dr. Bozkurt'un takım arkadaşlarını, özellikle 

Gn. Bşk. Yrd. Sn. Safa Yenice'yi, bitmek bilmeyen enerjisi ve o ölçüde de alçakgönüllülüğü 

(tevazusu) nedeniyle hem kutlar hem de engin şükranlarımı sunarım. 

Hiç kuşku yok, bu topraklarda, eşsiz önderimiz Gazi M. Kemal Atatürk'ün öncülük ettiği ANADOLU 

AYDINLANMA DEVRİMİ sürdürülecek ve hedeflerine ulaşacaktır. Dünyanın mazlum halklarına da 

örnek olacaktır. Ayrıca, neo-liberal küresel vahşetin, KüreselleşTİRme = Yeni emperyalizmin 

bunalttığı uluslararası topluma da uygarca, insanca, dayanışmacı, barışçıl, insan haklarına dayalı bir 

adil yaşam düzeni seçeneği oluşturacaktır. 

Dolayısıyla, eski Yugoslavya Devlet Başkanı J.B. Tito'nun da ürperten vurgusuyla; Anadolu'da 

"Kemal'in askerleri" salt kendi halklarına değil, tüm dünya halklarına karşı Kemalist Devrimi 

başarma yükümü altındadırlar.  

Görev ağır, dava kutludur. Bu tarihsel bilinçle davranmak zorunludur. Tarih, omuzlarımıza bu ağır 

ve onurlu yükü bindirmiştir 20. yy'ın şafağında ve mavi vatan dahil kutsal vatan topraklarımızda. 

Hepimize kolay gelsin, başaracağız.. 

 

Sevgi ve saygı ile. 04 Aralık 2022, Ankara 

 

Prof. Dr. Ahmet SALTIK MD, BSc, LLM   

Hekim, Hukukçu-Sağlık Hukuku Uzmanı, Mülkiyeli   
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