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1. Sizi en iyi hangisi tanımlıyor? 

a) Zayıf sayılırım 

b) Normal kilodayım 

c) Biraz kilom var 

 

1. Görünümünüzü nasıl 

tanımlarsınız? 

a) Normal 

b) Gösterişsiz bir tipim 

c) Cazibeliyim 

 

2. En sevdiğiniz müzik türü 

nedir? 

a) Klasik müzik 

b) Pop 

c) Arabesk-Fantezi 

 

3. Sigaraya ilişkin görüşleriniz 

nelerdir? 

a) Sevmem, içmem 

b) Severim, içerim 

c) Bayılırım, devamlı içerim 

 

4. Çay benim için … 

a) Olsa da olur olmasa da 

b) Olursa iyi olur 

c) Olmazsa olmaz 

 

5. Okulu ne kadar sürede 

bitirmeyi planlıyorsunuz? 

a) Tam zamanında 

b) Biraz uzatarak 

c) Bitirmeyi planlamıyorum 

 

6. Aşağıdakilerden hangisi seni 

daha iyi anlatır? 

a) Kendinden emin, yetenekli, 

hırslı 

b) Sabırlı, garip, komik 

c) Önemli, popüler, şımarık 

 

7. Gazetenin önce hangi 

sayfasını okursun? 

a) Kültürel etkinlik, sinema, 

tiyatro sayfası 

b) Güncel haberler 

c) Spor sayfası 

 

8. En çok tükettiğiniz 3 şey; … 

a) Su, makarna, salata 

b) Su, ekmek, sigara 

c) Çay, sigara, sigara 

 

9. Aşağıdaki rüyalardan hangisi 

sizin için kabus demektir? 

a) Bir odadasınız. Duvarda 

yamuk yumuk tablolar var. Siz 

düzelttikçe yine yamuluyolar. 

b) Herkesin gittiği bir parti var ve 

siz davet edilmediğiniz için 

gidemeyip evde 

oturuyorsunuz. 

c) Kalabalık bir davet. Sizin 

şerefinize verilmiş, ama kimse 

sizi görmüyor. 

 

Testinizin sonucunu, işaretlediğiniz şıkların çoğunluğuna göre, bir sonraki sayfadan kontrol edebilirsiniz. 
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BASIN AÇIKLAMASI 

Değerli Arkadaşlarım, Kulübümüzün Değerli Üyeleri, 
Bu yazıyı bir konuya açıklık getirme amacıyla yazıyorum. Katılamadığım parti, fasıl benzeri 
organizasyonlara çoğunuzca tanınan ağabeyimin etkisinin olduğu düşünülmekteymiş. 
Ancak bu tamamen yanlış bir düşüncedir. Tamamen kendi özgür iradem ve isteğim ile 
hareket etmekteyim. Umut etmekteyim ki bir sonraki partiye katılarak kafalarda oluşan bu 
ön yargıyı yıkacağım. Hatta buradan ağabeyime bir sonraki partiye benimle beraber 
katılmasını teklif ediyorum.  
 
Saygı ve sevgilerimle. 
 
Burcu ZÜLFİKAROĞLU 

A’LAR 
ÇOĞUNLUKTAYSA 
Tuğçe G. olma 
yolunda emin 
adımlarla 
ilerliyorsunuz. 
Kültürel aktiviteleri 
seviyor, takip 
ediyorsunuz. 
Çalışmalarınızda 
özenli ve 
dikkatlisiniz.  Gayet 
normal, olması 
gerektiği gibi bir 
insansınız.  
 

 

 

B’LER 
ÇOĞUNLUKTAYSA 
Sen bir Taylan Y.’sin. 
Her şeyi yapabilecek 
enerjiye sahip 
olduğuna 
inanıyorsun. Bu 
enerjinle hiçbir 
partiyi kaçırmıyorsun. 
Hiçbir konuda 
takıntılı değil, “fark 
etmez”ci bir insansın. 
Zorluk çıkarmayıp, 
“hadi halledelim” 
demeyi seversin. 

C’LER 
ÇOĞUNLUKTAYSA 
Tebrikler! Onur 
Güleryüz olma 
potansiyeline 
sahipsiniz. Sizi siz 
yapan özelliklerinizden 
vazgeçmiyorsunuz. 
Her girdiğiniz ortamda 
ilgi odağı olmaya 
alışmışsınız. Sosyal 
hayatınızın aktifliği sizi 
derslerinizden 
alıkoyuyor. Sahip 
olduğunuz 
popülerliğin bedeli 
olarak görüyorsunuz 

Bu testte yazan her şey tamamen hayalürünüdür. Gerçekle hiçbir 

bağlantısı yoktur. Ancak çeşitli benzerlikler görülebilir. Yoruma 

bırakılmıştır. 
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YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN MİKROEKONOMİ DERSİ 

Dikkat: Bu yazı ikinci vizeden sonra ağır hüsranla 

yazılmıştır. 

Yazımıza “insivible hand” diyerek çeşitli ortamlarda 

"ekonomi biliyoruz hehehe" diye hava atmamızı 

sağlayan çok değerli Adam Smith' in fotoğrafıyla 

başlıyoruz. 

 Hiçbir zaman anladığınızı sanmayın, aslında 

hiçbir halt öğrenemediniz. 

 Üstteki maddeye inanmayanlar ilk uygulama 

dersinde anlamadığınızı göreceksiniz. 

 İlter Güneş Yıldırım her şeyi biliyor, konuyla ilgili sorunuz varsa hocaya değil 

kendisine sorabilirsiniz. 

 İlk chapterlardaki Utilities: elektrik, su faturası değil arkadaşlar kendisi FAYDA olur. 

 Good iyi demek DEĞİL arkadaşlar. ÜRÜN demek:) 

 

 

MİCRO DAN DAHA EĞLENCELİ, GERİ KALAN HER ŞEY İÇİN: 

Snapchat! 

İşte sevgili kulüp üyelerimizin snapchat çılgınlıkları… 
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Merhaba pek sevgili Kaçmaseverler, 

İlk dönemi geride bırakıyoruz malumunuz. Bende diyorum ki şu dönemin bi özetini 

geçeyim. Neymiş ne değilmiş b de benim gözümden bakalım. Bu vesileyle 3 senedir 

zevkle ve eğlenceyle yazdığım Kaçma’dan emekliye ayrılmayı planlıyorum. Bu biraz 

jübilem olacak.  

 

 Neyse başlayalım bakalım. Benim için sene yaz 

tatilinden başlıyor sevgili gençler. Siz yoksunuz tabi o 

zamanlar. Sınavdan yeni çıktınız, onu da yapayım bunu 

da yapayım diye dağıttığınız zamanlar.Biz EMK ile 

birlikte Bodrum’a kaçtık. 3-5 gün tatil yapalım kafaları 

dinleyelim dedik. 

 

 Uğur Sezgin Onur Güleryüzle, orta saha Barış 

Ünçelle, ileride Tuna Korayla, yürüyoruz 

Bodruma. Deniz kum güneş falan gayet nefis. 

Muza bindik, çıkması zor oldu mesela. Onur 

Güleryüz’ün balıklamaları, Barış Ünçel beyin 

karaya vuran fok balığı taklitleri falan 

eğlendik vesselam. Can Fensun bu sefer 

kömür olmadı gerçi ya da ada fetheden Ferit 

yoktu ama olsun. Çeyrek şarapla sarhoş nasıl 

olunur müracaat Onur Güleryüz. 

 

Sonra tanıtım günleri, kayıt günü falan ben oraları kaçırdım biraz. İş güç sahibi 

insandım o zamanlar tabi. Ben direk açılış partisinden devam etmek istiyorum ama 

onu da pek hatırlamıyor olabilirim. İMK’nın bir ayda tükettiği alkolü tek başlarına 1 

akşamda almayı deneyen EK, İGY, OG, UG partide tozu dumana kattı şeklinde 

haberler görmüş olabilirsiniz. Başroldekileri hepiniz tanıyorsunuz. Hatırlamak 

istemeyeceğim türden bi parti değildi ama biz yine de hatırlayamıyoruz  
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Geldik ilk etkinliğimize, Fenomenler İTÜ’de. Tamamen dolu bir salon önünde 

fenomenlerimiz de coştukça coştu. Pankartlar tezahüratlar falan sanki bi futbol 

sahası atmosferi yaratıldı C101’de.                                                                                  

Meriç savunmada, Taci ve Hakan Hepcan hücumda çok etkiliydi ama golü Hakan 

Kakız attı. SingleLadies parçası artık zihnimde çok değişik şeyleri canlandırıyor  

Beyonce bilse yapmazdı şarkıyı. Ayrıca Meriç o güzellikle evde kalmışsa yazık etmiş 

kendine belirtmeden geçemeyeceğim. 

 Komite toplantılarından bahsedeyim azcık. Oradan BTZ’ye geçerim. En 

arkadan takip etmeye çalıştım toplantıları. Katılımı bol, neşesi bol oldu. Tabi asıl 

geyikler toplantı öncesi kulüpte ve parkta döndü. Nice babayiğitler langırt 

masasında telef oldu. 

 

 Kitlenen çayları kahveleri saymak imkansız. Kitleme 

konusunda masterdegree pozisyonu sahibinin 

Güleryüz(Şekil1) olduğunu söylememe gerek yok 

sanırım. “Herkes bir gün Onur Güleryüz’e çay 

ısmarlayacak.” ya da “OG’ye çay ısmarlamayan gerçek 

İMK’lı olamaz.” gibi efsaneler nesilden nesle aktarılır.  

Şekil 1Bknz. Onur Güleryüz 
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Gelelim BTZ’ye. Öncelikle takım elbise dediğimiz olay muazzam bişey arkadaşlar, 

giyelim. Neyse, salonda birbirinden şık bayanlar mı dersin, suitup olmuş delikanlılar 

mı dersin, bi de Can’la Tuna . Baya bi kızarmış sosis yiyen Barış Ünçel, Profil Picture 

için şekilli poz vermeye çalışan Taylan’la Erdem, iki günde yaklaşık 9 tane sandviç 

yiyen bendeniz, atkı ve ceketiyle harikalar yaratan İltoş Güneş, alnını yaran 

CanFensun, abiler ve katalog çekimi pozum BTZ ile ilgili ilk aklımda kalanlar.  

 

SMÖ’yegelince, Ceyhun Yılmaz’ın eğlenceli sunumu ve 

tabi ki muazzam NAZ AYDEMİR benim için öne 

çıkanlar. Hatta sadece Naz. Bir insan bu kadar şeker 

olur mu? Oluyor işte. Berat kardeşime bir kez daha 

teşekkürlerimi sunuyorum. Adamın dibisin Beratcım. 

Fasıl kısmına katılmadım ama duydum ki yine ağzıyla 

içmeyenler olmuş şu mereti. Bize yine eğlence çıktı 

tabi sonrasında, gerekli geyiği yaptık Erhan bey ile.  
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Son olarak bir şiirle veda etmek istiyorum.  Hepinize sınavlarınızda başarılar dilerim. 

 

Verin odunu beline beline. 

Giyerim gözlüğümü çıkarım sokağa, 

Üzerim hatunları bakmam arkama, 

Nedense olmuyor bağlaç kullanmadan cümlenin sonuna 

Elden bitsem kurtarmaz mı vay babangida 

 

Şeklim yeter güzelim hayır yani. 
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KAÇMA ÖZEL ÖDÜLLERİ 

Koca bir seneyi arkamızda bırakırken Kaçma ekibi olarak 2013 yılının ‘en’ 

lerini belirledik. İşte ödüllerin sahipleri; 

 
Facebook' ta, twitter' da... Yılın en çok troll yemiş 
olan değerli arkadaşımız Tuna Koray A. oluyor! 
Yüzümüzü güldüren trollcü arkadaşlara teşekkür 
ediyor, Tuna' cım iyi tarafından bak ödül aldın 
diyoruz. 
 
Yılın en "Tüm İmk gruplarına 

dergi için yazı yazıp tepki alamayanı" özel ödülü sevgili Elif 
E. ye gidiyor. Elif' ciğim üzülme Burcu Z. daimi likecın. 
 
Yılın "Ünlüleri bıkmadan usanmadan twitterdan futursuzca 
trolleyeni" ödülünün sahibi Burcu Z. oluyor. 

 
Yılın en yorgunu ödülü Tuğçe G. ‘ye 
gidiyor. 
 
Yılın en sadık Mert Fırat hayranı 
ödülü tabi ki Selen G.’nin… 
 
Yılın en uyumlu çifti ödülü Burak Y.   

                               ve Can F.O. ‘ya… 
 
Yılın en snapchat’ten bezdireni ödülü Mirace E.’ye gidiyor. 

 
  Yılın en eliti ödülümüz Erdem U.’ya… 
 
  Yılın en hazırlık öğrencisi ödülü Demet S.’ye… 
 
  Yılın en ev arkadaşı arayanı Taylan Y. oluyor. 
 
  Yılın en evlenmeye heveslisi Ezgi T…. 
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Yılın en kazazedesi ise Can F. oluyor. 
İŞTE "KAÇMA KUTUSU" NDAN ÇIKANLAR! 
 
"Ufuk çok geziyor, ya gezmesin ya da gezerken çağırsın!" 
"Faruk' a hayırlı bir kısmet bulma vakti geldi." 
"İrem bu fakültedeki en mükemmel, en iyi insan değerini bilelim her istediğini 
yapalım." 
"Ferit'in uyurken göbeğini görmekten bıktık." 
 
(Halkın nabzını bu kadar tutabildik arkadaşlar.) 
 

 Taylan'ın hastayım diye kendini eve kapatıp tatil için Madagaskar'a bile 
gitmiş olabileceği düşünülüyor.  
 

 Erdem U. sahibi olduğu 3 final için kafein komasına girdi. Final haftasını çok 
yanlış anlayan Erdem kafein haplarıyla odasıda baygın bulundu. 
 

 Damla A. yönetmenliğe soyundu! "Rezaletin Bedeli" adlı filmi çekmeye 
başlayan Damla, filmde İstanbul'daki taksicilerin hayatlarına mercek tutacak. 

 

 YBK'14 ün yeri için farklı seçenekleri 
değerlendiren Burak Y., Selen G., Cantekin Ö. 
ve diğerleri soluğu Swissotelde aldı. 
Swissotel'in yoğun ısrarlarına rağmen gençler 
mekanı beğenmeyip " Ay duvarlar üstüme 
üstüme geliyor, Mustafa Kemal Amfisi gibi 
yer yok" deyince sonuç olumsuz oldu.  

 

 "If You Don't Know My Name You Can Call 
Me İBOŞ" adlı yeni single ı için stüdyoya giren 
Barış Ü. çok iyi hissediyor. 
 
 

 

 Fatma D. nin O Ses Türkiye başarısını 
kıskanan Alara B. sesi beğenilmeyince 
Yetenek Sizsiniz' e katıldı. 
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