
 



 



 

 

Be, Te ve Ze 

Aslında BTZ’ye dair bir şeyler duyalı baya oldu.  Başlarda Tuğçe’nin 

gönderilerinde dikkatimi çekiyordu. Hatta geçen sene bu zamanlarda Tuğçe, 

Emre ve Taylan’ı şık kıyafetler içinde daha okul açılalı birkaç ay olmuşken yan 

yana görünce ‘Napıyorlar bunlar böyle yahuu?’ diye göz atmışlığım da olmuştu 

hani. Tabi o zamanlar fotoğraflarda tanıdığım sadece 3 yüz vardı.  

 

Ve daha önceden kulübe, etkinliğe dair hiçbir bilgisi olmayan bir insan olarak 

söyleyebilirimki: ‘BTZ çok fiyakalı duruyordu.’ Ama bu üç harfin birkaç ay 

sonra dilimden düşmeyeceğini nereden bilebilirdim ki? İlk toplantıda 

karşılaştım sonra Be,Te ve Ze ile. Haftalardır uğraştığım (ama bir türlü 

dönmeyen) çiçekçilere anlatırken dilimde tüy bitti. Daha ne olduğunu, nasıl 

olduğunu tam bilmeden anlatmaya çalışmacalar... Haftalardır dilimizden 

düşmedi BTZ, SMÖ. Hatta çevremden ‘Birkez daha BTZ dersen....’li başlayan 

tehditlerin sayısı gittikçe artmaya başlamıştı ki sonunda BTZ geldi çattı. Son 

zamanlarda her fırsatta kulüp içinde dolanan ‘Sen ne giyeceksin?’, ‘Yok, elbise 

giymem ben.’, ‘yanımda babet de  getiririm.’ fısıldaşmalarını geride bırakıp 6-7 

Aralık’a sağ salim ulaştık sonunda.  

 



 

 

Ben daha ciddili bir ortam bekliyordum aslında. (Demek ki her takım elbiseli 

ortam ciddi olmuyormuş.) Konuşmacılar o kadar samimi, BT alanı o kadar 

canlıydı ki, kim ne kadar ciddi olabilir ki böyle bir ortamda? Tabi, bu kadar 

ciddiyete(!) dayanamayıp ön kamera pozları birden ortaya çıkmaya başladı.  

 

 

Dolu dolu geçen 2 günün ardından BTZ denilen şeyin vücutta tahmin edilenden 

daha fazla etki yarattığını öğrenmiş oldum. Eminim ki Pazar günü kimse 

evinden çıkmamıştır. (tabi kimya vizesi olanlar hariç)  

Son olarak bu kadar emekten, koşuşturmacadan, uğraştan sonra 2013 BTZ’sini 

‘B’ir ‘T’ür ‘Z’afer ilan edip İTÜ’nün 6., benim ilk BTZ’mi kutluyorum. Nice 

BTZ’lerde görüşmek üzere.  

                                                                                                    

 

                                                                                                      Mirace Eda Hocaoğlu 

 

 



NE OYNADIK BE 

"İçki nedir bilmezdik, şimdi bir ayyaş olduk". Öhö. Merhaba sevgili İMK sakinleri yazımıza 

İbrahim Abimizin bir şarkısıyla başladık, hala fasılın etkisindeyiz de...Yorucu, ama bir o kadar da 

eğlenceli 2 günün sonunda sıra fasıla gelmişti. Size bir sır verelim: aslında biz bu BTZ ve SMÖ' yü 

sırf fasıl için yapıyoruz (ÇAKTIRMAYIN). Neyse bildiğiniz gibi Tuğçe' yi havaya atamamıştık, biz de 

kadehimizi Tuğçe için kaldırdık.  

Şimdi gelelim fasıldan incilere; 

 Barış Ü. "ağbiii boşverin rakıyı balık çok güzel baksanıza" 

diyerek kafayı levrekle buldu. 

 

 Patroncuğumuz fazla memleket özlemi çektiğinden 

"Ankara'nın Bağları" yerine "Kayseri'nin Bağları" diyerek şarkıya 

eşlik etti. 

 Bu yıl gri renkteki kravatlar kızlarımız tarafından epey rağbet 

gördü. 

 

 

 Geçen yılın fasıl starlarından Taylan B. Y. ve Erdem U. bu yıl sek su içip 

sakin kalmayı tercih ettiler, ama yeni gelen arkadaşlarımızı "dibini 

görmeyen! dibini görmeyen" diye gaza getirip rakılarını fondipletmeyi 

de ihmal etmediler. 

 Bu yılın fasıl starlarından Oğuzhan A."Oğlum fazla içme:)" dediğimizde 

"Ağğbiii -göbeğini göstererek- bana bir şey olmaz" derken gecenin 

sonunda kendini Tolunay' ın kaslı kollarında buldu. 

 Ayrıca Tacikalkavan abimizin deyimiyle "şıkır şıkırdık" maşallah. Hiçbir 

üyemiz pistten inmedi, bütün gece kurtlarını döktü millet yemeğini yemeyi unuttu.(For 

example: Taylan Y.) 

 Fasılımız sınırsız olmadığından elimize pek bir malzeme çıkmadı, ama neyse bir sonraki 

fasılda görüşmek üzere see you later:) 

                                                                                     Demet Sertoğlu & Taylan Yenimez 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Milyonların merakla beklediği "Geleneksel Haşim P. + Kızlar" adlı fotoğraf  bu sene de 

facebook albümlerinde yerini aldı. 

 

Eski bonus saçlarını özleyen Umut G. sabredemeyip 

peruk işine girdi! Umut G. nin "Rengi önemli değil, 

kıvırcık olsun yeter" dediği duyuldu. 

 

 

 

İMK bir genç kızın hayallerini daha gerçekleştirdi. Yıllardır Adile 

Naşit gibi zil çalarak merdivenlerden inip inip çıkmak isteyen Neşe K. 

nın  bu hayalini BTZ ile gerçekleştiren kulüp üyeleri şimdi daha 

mutlu. 

 

 

 

"Bir BTZ fotoromanı Erdem U.-Emre F. ve Gizemli Sosis" yakında tüm seçkin kitap evlerinde.  



 

Ş O K A Y R I L I K !Burak Y.nin Rol aldığı filmde Perim A.P. ile olan samimi sahneleri 

gerekçesiyle Can F.O. nun kıskançlık krizleri geçirmesi sonucu Burak'tan ayrılık kararı 

aldığı kulislerde büyük yankı yarattı! Perim A. nın "ARADA YASTIK VARDI" söylemleri 

sonuçsuz kalırken filmin galasında Burak Y.nin Ege G. ile samimi tavırları ve sahneleri 

utançla izlemeleri kafalarda soru  işareti   bıraktı.   

 

 

 

 

 

 

 

(Can F. nin "Ağzınla kuş tutsan umrumda değil" diye haykırışları üzerine 

Burak Y.) 

 

 

 

 

 

BTZ12 ile BTZ13 arasındaki şok farkı Kaçmagazin ekibi buldu!!! 

Koordinatörler arasındaki gözden kaçamayan BOY FARKI şokunu 

biz de hala atlatamadık... 



Kaçmagazin ekibi olarak Can F. O. nun dublörünü bulduk! 

Kulüpteki dalgın tavırlarıyla bazen kendi gibi 

davranmadığını düşündüğümüz Can F. nin ASLINDA 

GERÇEKTEN KENDİSİ OLMADIĞINI, dublör kullandığını 

ortaya çıktı! Yakalandığında hiç bozuntuya vermeyen Can 

F. nin "Ben de ne zaman farkedeceksiniz diyordum:)" 

dediği duyuldu. 

 

"Erdem U. ile Rakı İçmeyi Öğreniyoruz"  adlı 

program tüm fasıllarda gösterimde. 

 

 

ŞOK ŞOK ŞOK !!! Kahve falıyla cin çağırmayı karıştıran İMK 

üyelerinin sessiz bekleyişi sürüyor. 

 

 

Yaprak Dökümü'nün yeni transferleri belli oldu! 

Damla A. (Hayriye Hanım), Can F.O.(Ali Rıza 

Bey), Burcu Z. (Leyla), Berat D. (Şevket), Merve 

K. (Necla) olurken Ferhunde ve Oğuz 

karakterlerinin kim olacağı merak konusu. 

 

 

Kaçmagazin Ekibi olarak Burcu Z. nin o naif 

görüntüsünün altında aslında ne kadar çılgın birinin 

yattığını bulduk! Kendisi sırf heyecan olsun diye 

arabasının HGS sini doldurmuyor ve KAÇIŞ yazısıyla 

köprüden geçmeye bayılıyor. Ayrıntılı bilgi için kendisine 

danışınız. 

 



 

 

Vefa Ç. nin CV' sine koyacak profil fotoğrafı olmadığından 

bu yıl fotoğrafçılarımızın peşinde "AĞBİ NOLUR BANA Bİ 

VESİKALIK ÇEK" diye koşturduğu elimize ulaştı.  

 

 

 

En hırslı üyemiz Fatma D. nin "Kim Dedi Ne Dedi" uygulamasında bütün ödülleri 

sömürmesi kulübü borç batağına sürükledi. "Hak ettim de kazandım" diyen Fatma D. ye 

daha fazla çirkinleşme diyenler esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu. 

 

"Yılın ünlüleri en çok trolleyen özel ödülü" Burcu Z. ye 

Naz Aydemir tarafından verildi. Burcu Z. nin ödülünü 

alırken kameralara "Naz' ı da suluyorlar mıdır nedir, o ne 

boy öyle!" dediği duyuldu.  

 

 

 

 

 

diyen Fatma D. nin büyük yalanı ortaya çıktı! O Ses 

Türkiye Kulisinde poz veren Fatma D. bakalım buna ne 

uyduracak? 

 

 



 

Alınan bilgilere göre İMK üyesi olduğu bildirilen 3 gencin ilk 

defa izledikleri Fight Club adlı filmi yanlış anlamaları sonucu 

kaldıkları odada arbede yaşadığı elimize ulaştı. Gecenin ağır 

bilançosu ise C.F.O. adlı gencin kaşının üzerindeki izler 

oldu... 

Haberin ardından C.F.O. ile B.Y.nin samimi pozları dostluk 

kazandı dedirtti.  

 

 

 

"İşletme Mühendisliği de neymiş, kaç yaşına 

geldiniz evlenseydiniz!" diyen teyzelere uyup 

SDKM de toplu nikah işine girişen Elif E., Burcu 

Z., Fatma D., Demet S. "damat" adlı küçük 

ayrıntıyı unutunca "Tek taşımı kendim aldım" 

eşliğinde salonu terk etti. 

 

 

Yaptığı yemeklerle dillere destan olmuş Berat D. nin o meşhur 

irmik helvasından bir gün de kulübe getirmesini sabırsızlıkla 

bekliyoruz. Ayrıca buradan kendisine soruyoruz: TARİFLERİM 

KÖŞESİ YAPSAK bize yazar mısın Berat?:))) 

 

 

 

 

KESİN BİLGİ: Yetkililerden gelen, elimize son dakika ulaşan bilgilere göre bu ara profil 

fotoğrafını BTZ'den yapmayanları kulüpte dövüyorlar.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UMUT G. BU FOTOĞRAFI PROFIL PICTURE YAPSIN 

İSTİYORSANIZ LÜTFEN İŞARETLİ YERDEN KESİP KENDİSİNE 

VERİNİZ. 

çocuklar da 

iyi çalışıyorlar 

maşallah 



 


