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GAMA bülten BAŞLARKEN 

Merhaba! 

Yeni bir GAMA Bülten '¡e tekrar beraberiz. 

İS. Sayımız da, yine şirketimiz ve çalışanlarımızla ilgili haberlerle dolu. 
GAMA Bülten'de, GAMA Haber, Yeni Projeler, Devam Eden Projeler, 
Biten Projeler, Sivil Toplum Örgütleri, Uzman Gözüyle ve Bizim Sayfa 
başlıkları altında, yine en son haberler, bilgiler ve eğlenceli konular 
bulacaksınız. 

Bu sayıda sizlerden gelen yoğun istek üzerine, "Bizim Sayfa" bölümünü 
daha da genişleterek, 4 sayfaya çıkardık. Tabii, bu 4 sayfanın oluşumuna 
katkıda bulunan ve bana projelerle ilgili bilgiler veren arkadaşlarımızı 
unutmuyor ve onlara bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bu sayıyı hazırlarken 
beni en çok sevindiren şey, Gamalıların gönderdikleri haberler, fotoğraflar, 
yazılar, şiirler, karikatür ve fıkralar oldu. Bu sayede daha eğlenceli ve 
dahcı sıcak bir bülten ortaya çıkardığımızı düşünüyorum ve bu katılımın 
devam edeceğini umuyorum. 

Bir de haberim var. Artık GAMA Bülten'de bir dizi yarışmaya da tanık 
olacaksınız. İşte ilki: "En ilginç şantiye fotoğrafı" yarışması. Bu yarışmada 
dereceye giren fotoğraflar, GAMA Bülten'de yayınlanacak. Haydi, hemen 
fotoğraf makinalarının başına. 

Bir sonraki sayıda buluşmak üzere... 
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GAMAMa Tanıdık Bir İsim 

Washington eski Büyükelçisi Sn. Niizhet Kandemir, Ağustos 1998 tarihi 
itibarıyla GAMA ailesine katıldı. Şirketimizde, Yönetim Kurulu Başkanı 
Özel Müşaviri sıfatıyla görev alan Sn. Kandemir, 41 yıl süren Dışişleri 
Bakanlığındaki görevinden Temmuz 1998'de ayrılmıştı. 

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olan ve 
Fransızca, ingilizce ve İspanyolca bilen Sn. Kandemir'in, daha önce 
bulunduğu bazı görevler ise şunlar: 

1989 - 1998 yılları arasında Washington Büyükelçisi, 1986 - 1989 yıllan arasında Dışişleri Bakanlığı 
Müsteşarı. 1982 - 1986 yıllan arasında Bağdat Büyükelçisi, 1973 - 1979 yılları arasında Birleşmiş 
Milletler Cenevre Ofisi'nde Uluslararası Memur olarak Uyuşturucu Maddeler Bölümü Başkan 
Yardımcısı, 1968 - 1972 yıllan arasında Birleşmiş Milletler Ofisi'nde Türkiye'nin Daimi Temsilci 
Yardımcısı olarak görev almış; 1961 - 1967 yılları arasında Türkiye'nin Madrid ve Oslo 
Büyükelçiliklerinde sırası ile, 2. Katip ve Başkatip sıfatlan ile bulunmuştur. 

Dışişleri Bakanlığı nda ise, 1979 - 1982 yıllan arasında Uluslararası Güvenlik İşleri Genel Müdürü, 
1972 - 1973 yıllan arasında Uluslararası Kuruluşlar Dairesi Müdür Yardımcısı, 1967 - 1968 yılları 
arasında Personel Dairesi'nde Sicil Müdürü. 1960 - 1961 yıllannda ise Ekonomik ve Ticari ilişkiler 
Dairesi'nde Şube Müdürü olarak görev almıştır. 

ODTÜ'ye Bir Hoca da Bizden! 

Şirketimiz Yönetim Kurulu Danışmanı Yaver 
Heper, ODTİ Makina Mühendisliği 
Bölümü 'nde' 'part time " öğretim üyesi olarak 
ders vermeye başladı. 

Ülkemizde. "Yap-Işlet", "Yap-îşlet-Devret" 
ve "işletme Hakkı Devri" gibi yasaların 
yürürlüğe girmesiyle beraber, son yıllarda 
yerli ve yabancı birçok şirket enerji sektörüne 
büyük ilgi göstermeye ve bu alanda yatınmlar 
yapmaya başladı. Gerçekleştirilmekte olan 
bu yatırımların, enerji sektöründe santral 
teknolojisi ile ilgili temel bilgiler almış, lisan 
bilen genç mühendislere duyulan ihtiyacı daha 
net ortaya koyduğu bir gerçek. ODTÜ Makina 
Mühendisliği Bölümü Başkanlığı da, işte bu 
gerçekten hareket etmiş olsa gerek ki, sektörün 
bu yönde eğitim almış mühendis açığının 

kapatılmasına katkıda bulunmak amacıyla, 
bir süreden beri verilmemekte olan "Steam 
Power Plant Engineering" - Termik Santral 
Mühendisliği dersini, 4. Sınıf öğrencilerine 
yeniden verme karan aldı ve bu dersin öğretim 
üyeliği için de şirketimiz Yönetim Kurulu 
Danışmanı Yaver Heper'i tercih etti. 

Sektördeki yaklaşık 28 yıllık deneyimiyle 
Yaver Heper, haftada 3 saat vereceği bu 
derste, mühendis adaylarına termik santral 
teknolojisinin temel bilgilerini aktaracak. 

Yaver Heper'in ODTÜ'de başanlı öğrenciler 
yetiştireceğine inanıyor, hem kendisine ve 
hem de belkide ileride GAMA'da çalışacak 
olan mühendis adaylanna başarılar diliyoruz. 
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İTÜ Öğretim Üyeleri Birecik Barajı'nı Ziyaret Etti 

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyeleri ve çeşitli medya kuruluşlarının temsilcileri 
GAMA 'tını ve Ata İnşaat'ın davetlisi olarak, Güney Doğu Anadolu Projesinde incelemeler 
yapmak amacıyla teknik geziye katıldılar. İTÜ Öğretim Üyeleri, Rektör Prof. Dr. Gülsün Sağlamer 
başkanlığında ve 11-12 Temmuz 1998 tarihlerinde gerçekleştirilen gezi boyunca, yöreyi de yakından 
tanıma fırsatını buldular. 

Program çerçevesinde, ilk gün Şanlıurfa'ya gidildi ve GAP Bölgesi gezildi. Gezi boyunca Öğretim 
Üyelerine, GAP idaresi Bölge Müdürlüğü ve DSİ Bölge Müdürlüğü tarafından teknik konularda 
çeşitli bilgiler verildi. 

Daha sonra Türkiye'nin en büyük barajı olan Atatürk Barajı ziyaret edildi ve Heyet Üyeleri'ne 
Baraj hakkında bilgiler aktarıldı. 

12 Temmuz 199S tarihinde yani ikinci gün GAMA Yönetim Kurulu Başkanı Erol Üçer ve Birecik 
A.Ş. Genel Müdürü Yüksel Onaran ile birlikte, Yap-İşlet-Devret modeli ile gerçekleştirilmekte 
olan Birecik Barajı ve HES Projesi'ııde incelemelerde bulunuldu. Davetliler. Yap-İşlet-Devret 
modeliyle yapılan çalışmaları ve uygulamaları yerinde görmekten mutlu olduklarını bildirdiler. 

GAMA Yönetim Kurulu Başkanı Erol Üçer yaptığı konuşmada, mühendislik mesleğinin heyecan 
duyulmadan yapılması mümkün olmayan bir iş olduğunu ve bu heyecanı, mezun oldukları 
üniversitenin hocalarıyla paylaştıkları için memnun olduklarını belirterek: ileriki dönemlerde 
öğrencilerin pratik bilgilerini arttırmak için, onlarla da geziler düzenlemeyi hedeflediklerini belirtti. 
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Afşin-Elbistan B Termik Santralı Sözleşmesi İmzalandı 

4x360 MW Afşin-Elbistan B Termik Santralı 
ve Baca Gazı Kiikiirt Arıtma Tesisi yapımı için 
17.12.1996 tar ihinde TEAŞ ta ra f ından 
u lus la ra ras ı ihale aç ı lmış , t ek l i f l e r i n 
değerlendirilmesi sonucu birinci sırada yer alan. 
GAMA'nın da içinde bulunduğu Konsorsiyum 
ile 19.03.1998 tarihinde sözleşme görüşmeleri 
tamamlanmış ve 06.08.1998 tarihinde sözleşme 
imzalanmıştır. 

TEAŞ Genel Müdürlüğü Kongre Salonu'nda. 
Başbakan Sn. Mesut Yılmaz huzurunda 
gerçekleştirilen Sözleşme imza Töreni'nde, 
Başbakan Sn. Mesut Yılmaz, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Sn. Cumhur Ersümer, TEAŞ 
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Sn. 
Zeki Köseoğlu ve Konsorsiyum adına Mitsubishi 
Heavy Industries Ltd. Yönetim Kurulu Üyesi 
Sn. Ichiro Obara birer konuşma yaptılar. 

Projenin tamamını anahtar teslimi bazında % 100 
kredi temin ederek gerçekleştirecek olan 
Konsorsiyum; Mitsubishi Heavy Industries 
(Japonya), Babcock Krajbverkstechnik GmbH 
(Almanya), GAMA-Tekfen-Tokar Ortaklığı, 
Enkc A.Ş. ve Mitsubishi Corporation (Japonya) 
firmalarından oluşuyor. 

A f ş i n - E l b i s t a n B T e r m i k S a n t r a l ı , 
Kahramanmaraş'ta mevcut Afşin-Elbistan A 
Termik Santralı'nın batısında, A Santralı'na 
yaklaşık 2,5 km uzaklıkta bir sahada inşaa 
edilecek. Her biri 360 MWgücünde 4 üniteden 
oluşan Santral, Afşin-Elbistan açık maden 
sahalarından çıkarılan düşük kalorili linyiti 
yakarak elektrik enerjisi üretecek. Projenin 
anahtar teslimi götürü bedeli 1,621,050,000.-
A B D Dolar ı ve G A M A - T e k f e n - T o k a r 
O r t a k l ı ğ ı ' n ı n p ro je i ç indek i kapsamı 
355,744,000.- ABD Dolan olarak gerçekleşecek. 
Projenin %100 'ü için kredi temin edilmiş 
bulunuyor. 

Sözltfme imza töreni 

Konsorsiyum ortaklarının kapsamında şu işler 
yer alıyor: 
GAMA-Tekfen-Tokar Ortaklığı: Kazanların ve 
baca gazı kükürt arıtma tesislerinin, kömür stok 
sahasının, tüm idari binaların ve genel saha 
işlerinin inşaat ve montaj işleri ile yerli teslimat 
işleri. 
Mitsubishi: Türbin ve jeneratörler, şalt sahası, 
soğutma sistemi, baca gazı kükürt arıtma ve 
yardımcı ünitelerin teslimat işleri. 
Babcock Kraftwerkstechnik GmbH: Buhar 
üretim kazanları, kömür alma ve stoklama 
sistemi teslimat işleri. 
Enka A.Ş.: Türbin ve jeneratörlerin, şalt 
sahasının, soğutma sis teminin, kül atma 
sisteminin ve yardımcı ünitelerin inşaat, montaj 
ve yerli teslimat işleri. 

Proje ve tesis çalışmalarına ise, süren kredi 
görüşmelerinin ardından, kredi anlaşmalarının 
yürürlüğe girmesi ile birlikte, başlanacak. 
Tahminen 8 ay sonra işe başlanması öngörülen 
projenin 1. Ünitesinin 2002 yılının ikinci 
yarısında işletmeye alınması planlanmış olup, 
I. Ünite 'nin 43. ayda, II. Ünite 'niıı 48. ayda, 
III. Ünite'nin 53. ayda ve IV. Ütıite'nin de 58. 
ayda tamamlanarak; tüm ünitelerin işletmeye 
alınmasıyla beraber, 2004 yılından itibaren 
Santral'ın yılda 9 milyar kWh enerji üreteceği 
planlanmaktadır. 
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Lamas IIMV HES Projesi 

Yap-İşlet-Devret modeline göre Mersin ili Erdemli ilçesi Limonlu 
Çayı üzerinde inşaa edilecek olan Lamas HI-IV HES Projesi 
İmtiyaz Sözleşmesi'nitı, 7 Ağustos 1997 tarihinde Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile T.G.T. Elektrik Santralları Tesis, 
İşletme ve Ticaret A.Ş. arasında imzalanarak yürürlüğe girdiğini. 
Bültenimizin 14. Sayısında sizlere duyurmuştuk.. 

Lamas III HES 2x8.5 MW, Lamas IV HES 2x12 MW olmak üzere, Lamas I1I-IV Hidroelektrik 
Santralları, toplam 41 MW kurulu güç kapasitesine sahiptir. Toplam yatırım bedeli 1998 yılı 
değerleri ile 106,652,000 - ABD Doları olan santralın enerji üretimi, 173.3 Gwh/Yıl ve işletme 
süresi de 25 yıl olacaktır. 

Proje, 5 m. yüksekliğinde bir adet regülatör, 5020 m. uzunluğunda ve 3 m. çapında bir kuvvet 
tüneli, 2956 m. uzunluğunda cebri boru ile 10 m. çapında ve 15 m. yüksekliğinde denge bacasından 
oluşmaktadır. 

Kesin proje hizmetleri için Italian Studio Pietrangeli, bağımsız danışmanlık hizmetleri için Fransız 
Coyne Et Bellier firmaları ile çalışılmaktadır. Sözleşme gereğince yapılacak olan anlaşma ve 
finansman görüşmeleri devam etmektedir. 

Kesin proje çalışmalarına baz olmak üzere; 1998 Haziran ayında başlayan ilave jeolojik araştırmalar 
Elektrik İşleri Etiid İdaresi Jeoloji Dairesi Başkanlığı tarafından; 1998 Ağustos ayında başlayan 
harita alım işleri de özel bir şirket tarafından yürütülmektedir. 

5 
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İsparta Beyaz Tuğla Tesisleri 
Nuh Çimento San. A.Ş.'ııe karşı 19.11.1997 
tarihli sözleşme ile proje, imalat ve montaj 
işlerini üstlendiğimiz bu işimiz, daha önce 
Hereke'de yapımını tamamladığımız ve halen 
işletmede olan Beyaz Tuğla Tesisi'nin benzeridir. 
Sözleşme bedeli 266,875,000,000. - TL 
(1.400.000.- USD) olup. kapsamımızda mekanik 
detay proje işleri ile tüm çelik konstriiksiyon, 
saç konstriiksiyon, makina-ekipman ve boru 
iınalat-montajı bulunmaktadır. Mukavelevi 
termin 15.07.1998 tarihi olan projede, tdare'den 
k a y n a k l a n a n g e c i k m e l e r n e d e n i y l e 
kapsamımızdaki işlerin Ekim 1998 ortalarında 
tamamlanması beklenmektedir. 

ayırma ve boşaltma, kalıp temizleme ve yağlama 
üniteleri; atık nakil sistemi; paletleme ve 
folyolama ünitesi; vagonlu nakil sistemleri ile 
buhar, su, sıcak su, basınçlı hava, pnömatik ve 
hidrolik tesisatlar bulunmaktadır. 

Bilindiği üzere beyaz tuğla (veya gazbeton tuğla), 
gözenekli bir yapıya sahip olup beyaz renkli ve 
hafiftir. Gerek hafif, buna karşılık sağlam olması 
ve gerekse ısı iletim katsayısının düşüklüğü 
nedeniyle inşaatlarda klasik tuğlaya göre avantaj 
sağlamakta ve ülkemizde kullanımı giderek 
yaygınlaşmaktadır. 

Tesis tamamlandığında günde 500 m' kapasite 
ile beyaz tuğla üretilecektir. Hammadde olarak 
kum, çimento, kireç, su ile az miktarda 
aluminyum tozu kullanılan tesiste, kum nakil, 
besleme ve öğütme sistemleri; çimento ve kireç 
depolama ve nakil sistemleri; aluminyum 
süspans iyon s i s temi ; çamur hazı r lama, 
karış t ı rma, depolama, dozaj lama ve sevk 
sistemleri; döküm (kalıplama) ünitesi; kesme 
ünitesi; buharla pişirme (otoklav) ünitesi; blok 

Yabancı proje kapsamı makina-ek ipman 
imalatına Fabrika'da Kasım 1997 başlanmış, 
birkaç ilave kalem haricinde Ağustos 1998 
tarihinde tamamlanmıştır. Kapsamımızdaki 
mekanik detay proje çalışmalarına gecikmeli 
olarak Mart 1998'de başlanabilmiş ve Haziran 
1998 ortalarında tamamlanmıştır. Yerli proje 
kapsamı gömülü eleman-ankraj, çelik ve saç 
konstrüksiyon ve mekanik imalat işleri, 
İzmit'teki bir imalatçıya yaptırılmakta olup bir 
kaç ufak kalem haricinde tamamlanmıştır. 

Şantiye kuruluşu ve gömülü eleman-ankraj ve 
ray montajına Mart 1998'de başlanmıştır. 
Halen kum nakil sistemi, kalan makina-ekipman 
montaj ve ayan işleri ile borulama ve boya işleri 
devam etmektedir. Keşif miktarında Sözleşme'ye 
göre %20 mertebesinde artış meydana gelmiştir. 
İmalat dahil iş ilerlemesi re vize keşfe göre %93 
mertebesindedir. 

Şantiye Şefliğini Mehmet Arda'nın, Teknik Ofis 
Şefliği 'ni ibrahim Horal 'ın yaptığı İsparta 
şantiyemiz, Isparta-Afyon karayolunun yaklaşık 
30. Km'sinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi 
içinde yer almaktadır. Şantiyede halen 7 GAMA 
(2 indirekt+5 direkt) ve 20 Montaj Taşeronu 
(3 indirekt+17 direkt) personeli olmak üzere, 
toplam 27 kişi çalışmaktadır. 
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Çorlu/Velimeşe Beyaz Tuğla Tesisi 

- V • 
Otoklav montaj çalışması 

19.11.1997 tarihinde sözleşmesi imzalanan hu işimiz, İsparta Beyaz Tuğla Tesisi işimizin benzeridir 
ve sözleşme keşif bedeli aynıdır; yalnız tesisin kapasitesi 625 m'/gün olup mukavelevi siiresi 8 
yerine 9 aydır. İdare'den kaynaklanan nedenlerle (özellikle makina temellerinin geç teslimi) 
kapsaınımızdaki işlerin yaklaşık 4 ay gecikmeli olarak (Aralık 1998 ortasına kadar) tamamlanması 
beklenmektedir. 

Yabancı imalat projelerine göre Fabrika'da makina imalatı tamamlanma aşamasındadır. Mekanik 
detay proje çalışmalarımız bitmiştir. Yerli proje kapsamı çelik, saç konstrüksiyon ve mekanik 
imalata izmit'teki taşeronumuzun atölyesinde devam edilmektedir. 

Çorlu/Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi 'ııde bulunan şantiyemizde mobilizasyon ve gömülü 
eleman montajına Temmuz 1998 tarihinde başlanmış, otoklavların montajı tamamlanmış olup, 
halen gömülü eleman ve ray montajı ile döküm ünitesi çelik konstrüksiyon montajı devanı 
etmektedir. İmalat dahil ilerleme oranı revize keşfe göre %50 mertebesindedir. 

Şantiye Şefliğini Mehmet Arda'nın, Teknik Ofis Şefliğini İbrahim Horal'ın yaptığı Velimeşe 
şantiyemizde halen 7 GAMA (2 indirekt+5 direkt) ve 9 Montaj Taşeronu (I indirekt+8 direkt) 
personeli olmak üzere toplam 16 kişi çalışmaktadır. 
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NAMA Epoxy Reçine Fabrikası 

NAMA (Arabian Industrial Development 
Company) Firmasi'mn sahibi olduğu ve ana 
müteahhitliğini MESAR (Mitsui Engineering 
& Shipbuilding Arabia) Firmasi'mn yaptığı 
Epoxy Reçine Fabrikası 'nm yapımı, dünyanın 
en büyük endüstriyel kentlerinden biri olan 
Jubail/Sııııdi Arabistan 'da devam etmektedir. 

Tesis, ana fabrikada 40,000 m \ fabrikanın 
endüstriyel liman bölgesindeki tank alanında 
10,000 m : olmak üzere, toplam 50,000 m2 

alana kurulmaktadır. 5 katlı ve 43 m 
yüksekliğindeki ana proses binası haricinde, 

toplam 12 adet proses dışı bina mevcuttur. Prefabrik metal bina olan ambar, toplam 7000 ırr'lik 
alana sahiptir ve binanın 50 m eni tek açıklık ile geçilmişir. 

Tesisin ana hammaddesi olan Epichlorohydrin kimyasalının temini, 28 km uzaklıktaki endüstriyel 
limandan gemilerle sağlanacak ve fabrikaya, tek bir boru hattı ile yer üstünden nakledilecektir. 

Firmamız, proje kapsamındaki tüm inşaat, çelik ve mekanik montaj, borulama, elektrik ve 
enstrümantasyon işlerinin yamsıra, proses dışı binaların ve boru hattının tasarım işlerini de 
yüklenmiştir. Proje kapsamında yaklaşık 10,000 m2 beton işinin yanısıra 2,000 ton çelik, mekanik 
montaj ve borulama işleri vardır. 

Şantiyede 31.8. 1998 itibarı ile 73'ü indirekt olmak üzere toplam 715 kişi, ortalama 45°C sıcaklık 
ve %80 nem altında çalışmaktadır. Bu 715 kişinin 121'i Türk, geri kalanı ise lokal taşeron firma 
elemanları ve kiralık yabancılardan oluşmaktadır. 

Ağustos 98 sonu itibarı ile projenin %65'i tamamlanmıştır. Mekanik tamamlanma tarihi 10 
Aralık 1998 olarak planlanmıştır. 

Jubail'deki bir diğer işimiz, Hadeed Direct Reduction Tesisi Modül D Projesi'nin Konveyör / 
Absorber / Stripper bölümlerinden bir görünüş. 
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D E V A M EDEN PROJELER 

Türkmenbaşı Rafinerisi MSCC Ünitesi 

MSCC Projesi, bildiğiniz gibi, Türkmenistan'ın Hazar Deniri kıyısında bulunan Türkmenbaşı 
şehrindeki 2. işimiz. 

Ana miiteahhiti Fransız Technip S.A. Firması olan ve GAMA 'nın anahtar teslimi olarak 
üstlendiği MSCC (Milisecoııd Catalytic Cracking Unit) projesi sonucunda, mevcut rafineri 
daha da genişlemiş olacak ve benzin nihai ürün olarak elde edilecek. 

Türk Exim Bank kredisiyle gerçekleştirilen projenin bedeli 26,000,000.- ABD Dolarıdır ve 
GAMA'nın kapsamında montaj işlerinin yanı sıra, bazı teknolojik malzemelerin temini ve 
Trafo Binası ile Kontrol Binasının tasarımları yer almaktadır. Yaklaşık 700 ton yer üstü 
borusunun montajının yapılacağı projenin dönüm noktalarından biri, Ağustos 1999'da 400 
tonluk bir reaktör montajının gerçekleştirilecek olmasıdır. 

29 Mayıs 2000 tarihinde tamamlanacak olan bu proje için, mobthzasyon Ağustos 1998 
tarihinden itibaren başlamış olup, saha teslimi yapılmıştır. Şu anda GAMA Ofisi tamamlanmış. 
Technip Ofisinin, Technip Ambarının, GAMA Boru Prefabrikasyon Atölyesinin ve GAMA 
Ambarının montajı devam etmektedir. 

11 Ağustos 1998 tarihinde saha teslim alındıktan sonra, sahada kazı, dolgu ve çevre çiti işleri 
başlamıştır ve halen devam etmektedir. 1 Ekim 1998 tarihi itibarıyla, inşaat işlerinin başlaması 
hedeflenmektedir. 

BITEN PROJELER 

Türkiye Camii İbadete Hazır 

Türkiye Camii ve Kültür Merkezi'ninin en 
büyük özelliği, Türkiye 'den Türkmenistan 'a 
hediye edilen bir yapı olmasıdır. Sn. Süleyman 
Demirel'in Başbakanlığı döneminde 1992 yılında 
yapımına karar verilen Camii ve Kültür Merkezi. 
GAMA ile iki ayrı idare arasında imzalanan üç 
ayrı sözleşme ile tamamlanmıştır. 

tik olarak GAMA ile Vakıf İnşaat A.Ş. arasında, 
kaba inşaatın yapımı için 11.05.1993 tarihinde 
bir sözleşme imzalanmış, inşaat Temmuz 1993'te 
başlamış ve 25.09.1995 talihinde taraflar arasında 
imzalanan bir tasfiye protokolü ile tamamlanmış 
ve tasfiye edilmiştir. İşin yapımına, GAMA ile 
T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı arasında 
07.09.1995 tarihinde imzalanan "2. Grup İşler" 



BİTEN PROJELER 

sözleşmesi ile devam edilmiş; Kültür Merkezi 
bu sözleşme kapsamı içinde tamamlanarak. 
14.05.1997 tarihinde Cumhurbaşkanı Sn. 
Süleyman Demirci tarafından hizmete açılmıştır. 
2. Grup İşler Sözleşmesi, 31.07.1997 tarihinde 
taraflar arasında imzalanan bir protokolla tasfiye 
edilmiştir. İşin tamamlanabilmesi için. GAMA 
ve T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı arasında 
08.01.1998 tarihinde "İkmal İnşaatı" adı altında 
3. Sözleşme imzalanmıştır. İnşaat 05.03.1998 
tarihinde tamamlanmış, ancak geçici kabulü 
03.06.1998 tarihinde yapılabilmiştir. Bu 3 
Sözleşmenin tutan 19.600.000.- ABD Doları 
civanndadır. 

Klasik Osmanlı Camii Mimarisi tarzında 
tasarlanan Camii, 3600 m büyüklükte bir 
kapalı alan, 1728 m2,lik bir mahfil katı ve 
oturma alanı 3264 m2 olan bir avludan 
oluşmaktadır. Ana kubbe çapı 24 m. ana kubbe 
yüksekliği 42 m'dir. Camii. Sultan tipi camiilerde 
olduğu gibi 66 m yükseklikte 4 tane minareye 
sahiptir. 

Camii'nin dış cephesi Türkiye'den götürülen 
küfeki taşlarıyla kaplanmıştır. Avlunun iç 
kısımlannda ve içeride Mihrap cephesinde, İvıik 
çinileri kullanılmıştır. İran'dan getirilen taşlar 
ise bazı iç ve dış mekanlarda kullanılmıştır. 

Mihrap, mimber, vaiz kürsüsü, taç kapılar, 
mermer sütunlar, mermer kitabeler ve şebeke 
korkulukları gibi sanatsal mermer işleri 
Türkiye'de Marmara mermerlerinden 
yaptırılarak karayolu ile Aşkabat'a taşınmış 
ve yerlerine monte edilmiştir. İç mekanda ahşap 
ve mermerden yapılmış bir müezzin mahfili de 
bulunmaktadır. Kubbeler kurşun levhalarla 
kaplanmıştır. Aydınlatma armatürleri ise, 
Türkiye'de otantik olarak tasarlanmış ve imal 
edilmiştir. 

Kültür Merkezi ise, 1300 ııv oturma alanı ve 
3500 m2 kapalı alanı olan 3 katlı bir yapıdır. 
Konferans salonu, mutfak, yemekhane, kapalı 
garaj , kazan dairesi ve of i s kat lar ından 
oluşmaktadır. Dış cephesi renkli reflektif camlar 
ve Haymana mermerleriyle kaplanmıştır. Zemin 
katta sekizgen bir iç havuz ve tepesinde 
aluminyum ve camdan oluşan bir kubbe 
mevcuttur. Bina şu anda. Türkmenistan Din 
İdaresi ve Aşkabat Din İşleri Ateşeliği 'miz 
tarafından ortak olarak kullanılmaktadır. 

Tümüyle tamamlanan tesis İdare'ye devredilmiş 
olup, Türk ve Türkmen yetkililerden edindiğimiz 
bilgiye göre Kasım 1998 başında ibadete açılması 
planlanmaktadır. 



GAMA bülten SIVIL TOPLUM ÖRGÜTLERI 

Sizlerin de bildiği gibi, GAMA Biilten'de zaman zaman, Sivil Toplum Örgütlerine yer vermeye 
ve bu örgütleri sizlere tanıtmaya çalışıyoruz• Bu sayımızı da KA-DER'e, açık adıyla Kadın 
Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği'ııe, ayırdık. Dernek ve yaptığı faaliyetler ile ilgili bilgileri 
sizler için toparladık. 

KADER K A • D E R 

1995 yılında Anayasa'da yapılan bir değişiklik 
çerçevesinde, amacı siyaset yapmak olan ilk sivil 
toplum örgütü KA-DER (Kadın Adayları 
Destekleme ve Eğitme Derneği), 19 kadın 
tarafından, 4 Mart 1997'de İstanbul'da kuruldu. 

Siyasette kadın erkek eşitliğini sağlamak, 
kadınların sesini ve düşünçelerini seçilmiş 
meclislere taşımak, bu yolla kadınların ve ülkenin 
"kaderini" değiştirmek amacıyla kurulan Dernek; 
önümüzdeki ilk genel seçimlerde en az 55 kadını 
milletvekili olarak meclise göndererek, halen 
%2,4 olan kadın milletvekili oranını %10'a 
çıkarmayı hedefliyor. 

KA-DER şu ilkelere sahip olan kadınları 
destekleyecek: 
•Kadınlık durumunun bilincinde ve kadınlara 
yönelik ayrımcılığı sonlandıracak adımları 
atmaya kararlı olan, 
•Laik cumhuriyetin eksiksiz bir demokrasi olması 
için çalışan, 
•Her türlü fanatizme, yobazlığa, ırkçılığa, 
toplumsal kirliliğe, şiddete, savaşa karşı olan, 
çevre bilincine sahip, 
•Siyasete kişisel çıkar için değil, kadınların ve 
halkın gerçek temsilcisi olmak için girmeyi 
isteyen, 
•Dürüst, ilkeli, cesur ama yumuşak üslupta olan. 

Bunları yaparken tüm siyasi partilere eşit 
mesafede durmayı, sadece kadın adayları 
desteklemeyi temel ilkeleri arasında gören KA-
DER, kadınları aktif siyasete katarak yaratıcı ve 
üretken kadın duyarlılığını siyasete taşımak ve 
farklı siyasi partilerdeki kadınları ortak kadın 
politikasında buluşturmak amacından hareket 
ediyor. Siyaset yapma olanağını her kesime 

taşımayı amaçlayan Dernek, aynı zamanda bir 
toplumsal dönüşüm projesi niteliğinde. Amaç, 
toplumun tüm kurumlarını sorgulayarak, 
demokrasiyi tüm kurumlar için vazgeçilmez 
kılmak. 

Dernek, "Örgütlenme, iletişim. Mali, Eğitim, 
Siyasi Partiler ve STK ile ilişkiler, Araştırma ve 
Geliştirme, Parlemento İzleme, Uluslararası 
İlişkiler, Strateji" komiteleri aracılığıyla, amacına 
uygun ve daha planlı bir çalışma sergiliyor. 

TBMM'deki gelişm -leri yakından izleyen 
Dernek, Siyasi Partiler Yasası, Mahalli idareler 
Reformu'na yönelik önerilerde bulunuyor ve 
kadınları ilgilendiren her konuda lobicilik 
faaliyetleri sürdürüyor. Bunların yanında her 
Salı günü, bir parlementer Ankara KA-DER 
bürosuna kabul edilerek, siyaset söyleşileri 
düzenleniyor. Bu söyleşilerde, kadınların siyasete 
katılımı, partilerin yapıları, seçim sistemleri 
tartışılıyor. Ayrıca, partilerin genel kongrelerinde 
de faaliyetlerde bulunuluyor. 

Kadın ya da erkek, KA-DER'in ilke ve amaçlarını 
benimseyen her TC vatandaşının istediği taktirde 
üye o lab i l eceğ i bu de rneğe , aşağ ıdaki 
numaralardan ulaşabilirsiniz: 

KA-DER Ankara Şubesi 
Tel: 467 88 16 «Fax: 427 05 78 
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Y.İ.D. Çıkmazına Yasal Çözüm Önerisi 

Bilindiği üzere, 3996 Sayılı Kanun 'un 5. 
M a d d e s i ' n i n bazı t ü m c e l e r i ; A n a y a s a 
Mahkemesi 'nin 28.06.1995 gün ve 1994/71 
E. 1995/23 K. sayılı kararı ile iptal edilmiştir. 
Sözkonusu iptal kararı Resmi Gazete 'n in 
20.03.1996 gün ve 22586 sayılı nüshasında 
yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 

İptal kararının gerekçesi incelendiğinde, bir 
"Kamu Hizmeti İmtiyaz Sözleşmesinden" 
bahsedebi lmek için sözleşme konusunun 
öncelikle bir Kamu Hizmeti'nin görülmesi 
işini içermesi gerekt iği an laş ı lmaktadı r . 

O halde, 3996 Sayılı Yasa'nın 2. Maddesi'nde 
belirtilen sektörler it ibarıyla akdedi lecek 
sözleşmeler bir Kamu Hizmet i 'n in temini 
vas f ın ı içerdiğ i ö l ç ü d e i m t i y a z o la rak 
added i lecek , aksi t akdi rde Özel Hukuk 
K u r a l l a r ı ç e r ç e v e s i n d e a k d ve i c r a 
edilebileceklerdir. 

" K a m u H i z m e t i " k a v r a m ı , s ö z k o n u s u 
A n a y a s a M a h k e m e s i K a r a r ı ' n ı n 4 8 . 
Sayfas ında t an ımlanmış t ı r . Bu tan ımın , 
dok t r i nde m e v c u t bir çok d iğe r t an ım 
a ras ından öze l l ik l e seç i l ip ka ra ra e sas 
alındığına göre, ihtiva ettiği kriterler itibarıyla 
Anayasa M a h k e m e s i ' n i n görüş le r ine en 
uygun tanım olduğu söylenebilir. Buna göre, 
"Kamu Hizmeti, devlet ya da diğer kamu 
tüzel kişi ler i t a ra f ından ya da bunlar ın 
denetim ve gözetimleri altında genel ve ortak 
gereksinimleri karşılamak kamu yaran ya da 
çıkarını sağlamak için yapılan ve topluma 
s u n u l m u ş b u l u n a n sü rek l i ve d ü z e n l i 
etkinliklerdir". 

Bu tanımdan anlaşılacağı üzere, bir ürünün 
elde edilebilmesini teminen bir tesisin yapımı 
ve/veya o tesisin işletilebilmesi keyfiyeti tek 
b a ş ı n a o h i z m e t i n " i m t i y a z " o l a r a k 
vasıflandınlmasına yetmemekte, bu sonucun 
doğabilmesi için aynı zamanda: 

• H i z m e t i n g e n e l ve o r t a k i h t i y a ç l a r ı 
karşılaması, ve 
•Kamu yarannı veya çıkarını sağlaması, ve 
•Özellikle h izmet in g i r i ş imci t a r a f ı ndan 
d o ğ r u d a n t o p l u m a s u n u l u y o r o l m a s ı , 
koşullarının tümünün bir arada bulunması 
gerekmektedir. 

Nitekim yukanda belirtilen kriterler Danıştay 
ta ra f ından da b e n i m s e n m i ş ve muhte l i f 
içtihadlannda bu kriterlerin de ötesine gidilerek 
" K a m u H i z m e t i İ m t i y a z ı " k a v r a m ı 
özel girişimci leyhine daraltılmıştır. 

Nitekim, Bayındırlık Bakanlığı ile İstanbul 
Tramvay Şirketi arasındaki bir dava dolayısıyla 
Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulu 'nun 
26.02.1935 tarihinde verdiği karara göre Kamu 
Hizmeti İmtiyaz Mukaveleleri: 

"Yardımlı veya yardımsız menafi garantisini 
muhtevi veya bu garantiden arî olarak bir amme 
hizmetinin masrafı kendisi tarafından yapılmak 
ve Hizmetten Müstefit Olanlardan muayyen 
bir tarife dairesinde bir ücret istifası hak ve 
mezuniyeti verilmek suretiyle bir ferde veya 
şirkete uzun bir devre için gördürülmesi ve 
onun bu hizmetle mükellef tutulması esasına 
müs ten i t bu lunan m u k a v e l e l e r " o la rak 
tanımlanmaktadır. 
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G ö r ü l e c e ğ i ü z e r e bu t a n ı m . A n a y a s a 
Mahkemesi 'n in benimsediği tanım ile büyük 
ö l ç ü d e b e n z e r l i k g ö s t e r m e k t e d i r . 

A y n ı ş e k i l d e , İ d a r e H u k u k ç u l a r ı n ı n 
" d u a y e n ' i " olarak kabul edi len Ord. Prof. 
Dr. Sıddık Sami O n a r t a ra f ından verilen 
t an ıma göre ise " K a m u Hizmet i İmtiyaz 
Sözleşmesi, kamu hizmetini ifa edecek olan 
özel kişiye kamu kudretinden istifade 
edebilme, kamu hizmeti statüsüne girebilme 
imkanı vermekte ve bunun şart ını teşkil 
e tmektedir" . 

Görüleceği üzere bu tanım ile, özel kişiye ayrıca 
"kamu kudretini kullanma" yetkisi verilmekte 
ve b ö y l e c e k a v r a m ı n s ın ı r lar ı daha da 
daraltılmaktadır. Nitekim, yukarıda değinilen 
Danıştay Karan'nın sonraki bölümlerinde "... 
bunlar, âkidlerini amme hizmetini yürütmek 
ve muntazam bir halde işletmek gayesini temin 
için Amme Kudreti Hakları ile de teçhiz 
ettiklerinden ..." denilmek suretiyle bu koşulun 
gerekliliği teyid edilmektedir. 

Bu bağlamda, " A m m e Kudretini Kullanma" 
ve " T o p l u m a Sunma" kavramları arasında 
zorunlu bir ilişki mevcuttur ve bu yönü ile 
ilgi Anayasa Mahkemesi Kararı 'nda yer alan 
"Kaınu Hizmeti" t an ımında altı ç iz i len 
"Topluma Sunulmuş Olma" o lgusu ile 
Danış tay uygu lamala r ında öne çıkar ı lan 
"Kamu Kudretini Kullanma Yetkisi" olgusu 
b i rb i r l e r in in t a m a m l a y ı c ı s ı iki pa ra le l 
kavramdır. 

O halde, gerek Anayasa M a h k e m e s i ' n i n 
gerekse Danıştay'ın " K a m u Hizmeti İmtiyaz 
Sözleşmeleri" ile avnı şeyi i fade ettikleri 
söylenebilir. 

Sonuç olarak, " K a m u Hizmeti' ve " İmt iyaz ' 
kavramlarının yukarıdaki tanımlara paralel 
o larak tanımlar ın ın yapı lacağı yasal bir 
düzenleme yolu ile "üretim ' tesislerinin imtiyaz 
dışı yollarla gerçekleştirilebilmesininin önünün 
açılabileceği kanaatini taşımaktayız. 

Av. Doğan Yağız 

Bir kimsenin,"Amme Kudretini 
Kullanabilmesi" ancak onun 
top lumla bi rebir (doğrudan) 
i l i ş k i y e g i r e b i l m e s i y l e 
mümkündür. Bir başka anlatımla, 
özel kişinin üreteceği mal veya 
h izmet in doğrudan top luma 
sunabilme ve ücretini doğrudan 
f e r t l e r d e n tahs i l e d e b i l m e 
imkanının bulunmadığı yerde, 
o n u n A m m e K u d r e t i n i 
Kullanma hak ve yetkisinden 
bahsedilemez. 

Birecik Barujl ve 6x112 MW Hidroelektrik Santralı (Y.I.D. projesi) 



BİZİM S A YFA GAMA bülten 

Sizlerden gelen istek üzerine Bültenimizin bu sayısından itibaren. Bizim Sayfa bölümünü 4 
sayfa olarak yayınlamaya başladık. Gamalılardan da bu bölüme oldukça yoğun katkı oldu. 
Epoxy Şantiyesi'ndeıı gelen yazı ve fotoğrafı Kıvanç Emiroğlu, şiiri Tuncay Birsöz (Bilgi tşlem-
GAMA Merkez), fıkrayı Mehveş Ögel (Bilgi tşlem-GAMA Merkez), fotoğrafı ise Hakan Egel 
(GAMA Merkez) gönderdi. Arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. 

Başlarken bölümünde yaptığımız duyuruyu bir kez daha yapıyor, "En ilginç şantiye fotoğrafı" 
yarışmasını tekrar hatırlatarak Bizim Sayfa 'ya başlıyoruz: 

Yeni Gamalılar: 
Temmuz-Ağustos-Eylül aylarını kapsayan 3 aylık dönemde, GAMA ailesine katılan arkadaşlarımızın 
isimlerini işe giriş tarihlerine göre aşağıda veriyor: herbirine ayrı ayrı hoş geldiniz diyoruz. 
Piren Çinkılıç (Sekreter. Teklif Bölümü). İsmail Erkaya (İhracat Bölümü Elemanı). Bengisu Saraç 
(Sekreter. Teklif Bölümü). Ferit Erkekli (İşletmeci, İnsan Kaynaklan), Erdoğan Koşar (İşletmeci, 
Mali İşler), İbrahim Uras (Şoför. Merkez). 

Emekli Gamalılar: 
Her sayımızda olduğu gibi. bu sayımızda da emekli olan fakat bizlerden aynlmavan bir arkadaşımız 
var. 17 yıllık hizmeti bulunan Halil Eser (Elektrikçi. Merkez) Temmuz avında emekli oldu; fakat 
GAMA'yı bırakmadı. Şirketimizde çalışmaya devam eden arkadaşımıza, tekrar hoşgeldin diyoruz. 

Gama'dan Ayrı Gamalılar: 
Bir süre için bizlerden ayrılan Gamalılar sıralamasında, geçen sayıda olduğu gibi Merkez 
Personeli'nden bir isim var: Finansman Müdürü Hakan Özman, 3 aylık bir seminer için ABD'ye 
gitti ve Aralık ayı başında burada olacak. 

Banu Karamian (Sekreter. Satınalma Bölümü) ise. doğum iznini kullanması nedeniyle bir süre 
aramızda olamayacak. Temmuz ayında gözlerini dünyaya açan küçük bebeğe, sağlıklı ve mutlu 
bir yaşam diliyoruz. 

GAMA "Barbecue Party" 

Gölbaşı GAMA Sosyal TesLsleri'ııde düzenlenen "Barbecue Party", GAMA Merkez Personeli'ııi 
bir araya getirdi. 

19 Temmuz 1998 tarihinde gerçekleştirilen bu partide, GAMA yöneticileri ve GAMA çalışanları, 
iş saatleri dışında bir tatil gününü beraber geçirme fırsatını buldular. 

Öğleden sonra başlayan ve günün geç saatlerine kadar devam eden partide Gamalılar (en 
azından tatile çıkamayan ve sıcak Temmuz günlerini Ankara 'da geçirmek zorunda olan 
Gamalılar), iş stresinden biraz olsun uzaklaşma fırsatı yakaladılar. 
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İşte GAMA Basketbol Takımı 

Bültenimiz Gamalıların yayın organı olduğuna göre, içinde sadece projelerle ilgili bilgiler 
değil GAMA çalışanlarıyla, şantiyelerimizle ilgili haber ve fotoğrafların da yer alması 
gerektiğini düşündüğümüzü ve bunu da Gamalıların yardımıyla gerçekleştirebileceğimizi 
söylemiştik. İşte bunun en güzel kanıtı: Suudi Arabistan 'daki Epoxy şantiyemizden fotoğraf 
ve yazı gönderen arkadaşımız Kıvanç Emiroğlu 'na teşekkür ediyor, yazısını olduğu gibi 
yayınlıyoruz. 

Gama Endüstri, Suudi Arabistan Grubu olarak Bölgesel Basketbol Turnuvası1 na katıldık. 
Sonuç: 

• "Construction" işindeki başarımız, basketbola yansımadı. 1 galibiyet, 4 mağlubiyet aldık. 

• Her Türk takımı gibi, hakemle oynayan ve 8 faul hakkını en kısa zamanda dolduran takımdık. 

• Turnuvanın en uzun boylu ekibi olarak, basketbolda uzun boyun çok da önemli olmadığını 
ispatladık. 

• En önemlisi, GAMA amblemini doğru kullanmayınca başımıza neler gelebileceğini öğrendik. 
*Detaylar Proje Müdürü'müz Sn. Ali Rıza Yeğen'de. 

Ayaktaki ler , soldan sağa: Yücel, Kıvanç, Can, Kaan, Ahmet, Emre, Cem. Kenan. Veysel 
Diz ü s t ü o t u r a n l a r , s o l d a n s a ğ a : Quison , Aquino . Çağlar , Cem,Vic to r , Aydın 
.... üstü oturanlar , soldan sağa: Ponce, Kerem 

GAMA bülten BIZIM SAYFA 
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BİZİM SA Y FA r GAMA biilten 

HASRETİNDEN PRANGALAR ESKİTTİM 

Seni. anlatabilmek seni. 
İyi çocuklara, kahramanlara. 
Seni. anlatabilmek seni, 
Namussuza, haldan bilmez, 
Kahpe yalana. 

Ard-arda kaç zemheri. 
Kurt uyur. kuş uyur, zindan uyurdu. 
Dışarda gürül-gürül akan bir dünya... 
Bir ben uyumadım. 
Kaç leylim bahar. 
Hasretinden prangalar eskittim. 
Saçlarına kan gülleri takayım, 
Bir o yana. 
Bir bu yana... 

Seni, bağırabilsem seni, 
Dipsiz kuyulara, 
Akan yıldıza. 
Bir kibrit çöpüne varana. 
Okyanusun en ıssız dalgasına 
Düşmüş bir kibrit çöpüne. 

Yitirmiş tılsımını ilk sevmelerin. 
Yitirmiş öpücükleri. 
Payı yok, apansız inen akşamdan, 
Bir kadeh, bir cigara, dalıp gidene. 
Seni, anlatabilsem seni 
Yokluğun, cehennemin öbür adıdır 
Üşüyorum, kapama gözlerini... 

SUSKUN 

Sus. kimseler duymasın. 
Duymasın ölürüm ha. 
Aydım yarı gecede 
Yeşil bir yağmur sonra... 
Yağıyor yeşil. 

Rüya, bütün çektiğimiz. 
Rüya kahrım, rüya zindan. 
Nasıl da yılları buldu. 
Bir mısra boyu maceranı... 
Bilmezler nasıl aradık birbirimizi. 
Bilmezler nasıl sevdik. 
İki yitik hasret, 
İki parça can. 
Çatladı yüreği çakmaktaşının. 
Ağıyor gökkuşaklarının serinliğinde 
Çağlardır boğulmuş bir su... 
Ağıyor yeşil. 

Sus kimseler duymasın, 
Duymasın, ölürüm ha. 
Aymışam yarı gece, 
Seni bulmuşum sonra. 
Seni kaburgamın altın parçası. 
Seni, dişlerinde elma kokusu. 
Bir daha hangi ana doğurur bizi? 

Ruhum... 
Mısra çekiyorum, haberin olsun. 
Çarşıların en küçük meyhanesi bu. 
Saçları yüzümde kardeş, çocuksu. 
Derimizin altında o ölüm namussuzu... 
Ve Ahmedin işi ilk rasgidiyor. 
İlktir dost elinin hançersizliği... 
Ağlıyor yeşil. 

AHMED ARİF 
(1927. ) 
A h m e d A r i f , 21 Nisan 1927 'de Diyarbakı r 'da doğdu. İlk ve orta okulu Diyarbak ı r 'da , liseyi 
A f y o n ' d a , üniversi teyi de Ankara Dil ve Tarih, C o ğ r a f y a Fakü tes i ' nde okudu . Hasretinden 
Prangalar Eskittim, A h m e d A r i f i n tek şiir k i tab ıd ı r . l lk kez 1 9 6 8 ' d e yay ın l anmış t ı r . O 
tarihten g ü n ü m ü z e kadar 3 0 ' d a n faz la baskısı satışa ç ıkar ı lmış bu lunmaktad ı r .Ki tap , kendi 
a lan ında rekor kı rmış tek kitaptır. 
(Kaynak: Ahmed Arif Hayatı, Sanatı, Şiirleri) 
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©I GAMA bülten BIZIM S A YFA 

"M 
(öt 

L ü t f e n Yaya 

A l t g e ç i d i n i 

K u l l a n ı n ı z 

Yorumsuz... 

DÜNYANIN SONU 
Tanrı bir gün çok sinirlenir ve dünyayı tüm 
insanlarla birlikte yok etmeye karar verir. 
Parmağını bir kez şıklatır ve dumanlar içinden 
Bill Clinton, Boris Yeltsin ve Bill Gates çıkar. 
Onlara, "Sizlerden bıktım." diye bağırır. 
"Herbirinize geri dönüp insanları uyarmanız 
için birer hafta süre veriyorum. ". Tanrının bir 
diğer el hareketiyle her üçü de kaybolur. 

Bill Clinton geri döner dönmez acilen kabinesini 
toplar ve "Size bir iyi, bir kötü haberim var. " 
der. "İyi haber: gerçekten bir tanrı var. Kötü 
haber: Dünyayı bir hafta içinde yok edecek. " 

Bu arada Rusya 'da, Boris Yeltsin Bakanlarıyla 
benzer bir toplantı yapmaktadır. "Size bir kötü 
ve bir de daha kötü haberim var!" der. 
"Birincisi: Biz yanılmışız; Tanrı var. İkincisi: 
O gerçekten çıldırmış ve herşeyi bir hafta içinde 
yok edecek." 

Bill Gates ise sahnede böbürlenerek yürümekte 
ve Redmond'daki çalışanlarıyla konuşmaktadır: 
"Sizlere bir iyi ve bir de daha iyi haberim var! 
Birincisi: Tanrı beni dünyadaki en önemli üç 
insandan biri olarak kabul ediyor. İkincisi: Artık 
Windows 95'teki hatalardan hiçbirini 
düzeltmemize gerek yok!" 

"You K n o w You 're O v e r 4 0 " 
W lieii . . . 

Instead of combing »our hair. >ou start "arranami it 
There e more hair on jour chest than on yoia head. 
Some ot yout friends a w bcanis on Ihar chins to 
camouflage the loss on the top Rut of their heads. 

Saçınızı taramak yerine, onu bir taraftan 
öteki tarafa boylu boyuna yat ırmaya 
başlamışsanız; göbeğinizde kafanızdakinden 
daha çok kıl varsa; bazı arkadaşlarınız 
kafalarındaki saç kaybını sakal bırakarak 
kamufle etmeye başladılarsa: artık 40'ııı 
üzerine çıkmışsınız demektir! 
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