
 



 

Yemek yemek üstüne ne düşünürsünüz bilmem  

Ama kahvaltının mutlulukla bir ilgisi olmalı 

Cemal Süreya 

 

Eveet biz de mutlu bir aile olarak 9 Mart günü Pazar kahvaltısına gittik. 
Gelmeyenler çok şey kaçırdı ama onlar için güzel kahvaltımızı o günden 
karelerle kısaca anlatmak istedim.  

Kuymak Kahvaltı Salonu’na ikinci gidişimizin verdiği tecrübeyle kaybolmadan 
ilk seferde bulduk. Biz Sevgili Edibali ile gittiğimizde çoğunluk gelmişti zaten, 
kahvaltı yavaştan başlamıştı. 

Daha kahvaltıya yeni başlamıştık ki Barış, 

İsmail ve Selen bilgisayarları çıkarıp oyun 

oynamaya başladı.  Tabi bu staj 

başvurusuyla ilgili online bir testmiş de 

baya kraloyun.com oyunları gibi bir şeydi 

yani. Barış’ı staj görüşmesine çağırırlarsa 

yanında Sena, Elif U. ve Mirace’yi de 

götürücek mi acaba? Testi çözerken Barış 

kızlar sayesinde kameralara gülücüklü 

pozlar verirken , Selen heycandan ‘Yardım edin, yardım edin’ diye 

haykırıyordu. İsmail ise ‘Ben kendi işimi kendim hallederim’ stratejisini tercih 

etti ve en yüksek puanı yaptı. Kendisini ayrıca tebrik ediyoruz. 

  



Buradan bundan sonra yapılacak kahvaltılara gideceklere bir uyarım var: 

Selen’i kahvaltı ederken görüne şaşırmayın. Çünkü kendisi biraz kendini 

kaybediyor, gözü dönüyor, bir şeyler 

oluyor yemek yerken. Az önce 

anlattığım stajla alakalı testi çözmeye 

yan masaya giderken kendine yolluk 

yaptı neredeyse. Ayrıca tüm 

kahvaltılık çeşitlerini üst üste koyup 

yemesinden de yemek ayırt etmediği 

sonucuna vardım. Bu güzel bir şey 

tabi. Neyse kendisine afiyet olsun 

diyorum. Yarasın Selencim.                                            (Temsili Selen) 

Vee kahvaltıların vazgeçilmezi Türk kahvesi ve fal bakma faslı olmadan olmaz. 

Mirace kahveleri kendi elleriyle yaptı. Ardından o ve Selen’in herkesin falına 

bakmasıyla kahvaltının sonuna geldik.  

  

 

Başka güzel Pazar 

kahvaltılarında görüşmek 

üzere  

 

 

 



 

Başta altın günü yaptıklarından 

şüphelendiğimiz İmk nın gözde 

isimlerinin aslında YEMEKTEYİZ 

programına katıldıklarını Kaçmagazin 

ekibi olarak ortaya çıkardık! 

Tuğçe Hanımın evine davetli İmklılar 

gece boyunca selfieleriyle sosyal 

medyayı inletti. GECENİN BİLANÇOSU 

İSE ağır oldu.(Buradan hala diksiyon 

vurgusu yapmadan edemiyoruz) 

İkramları yetiştiremeyen Tuğçe Hanımın imdadına Perim Hanım, Koray 

Bey ve Selen Hanım yetişti, lakin puan verirken bunu göz önünde 

bulunduracaklarını kameralarımıza fısıldayan davetliler Tuğçe Hanım'a 

hiç çaktırmayarak aç kalmaktan kurtuldu. 

 

"Mühim olan katılmak gözüm 

büyük ödülde değil, ben 

eğlenmek için oynuyorum 

canım!" diyen Tuğçe Hanım' 

a her mutfağa gidişinde 

"yemezler" bakışı atan 

davetlilerden Selen Hanım 

"Benim evimde ellerinizi 

sıcak sudan soğuk suya 

sokturmayacağım siz 

raadolun;)" diyerek sözlerine 

devam etti. 

 



 

Gece boyunca yerlerinden 

kalkmayarak kendi tarzlarını ortaya 

koyan İsmail Bey, Burak Bey ve Reşat 

Bey ise "Ben yarışmacı değilim, sadece 

yemeği duydum geldim:S"  diyerek 

cool görüntülerinin altında yatan karnı 

aç üniversite öğrencisi profilinin 

reklam yüzü olmaya hak kazandı. 

 

 

 

 

Yemek çıkışı sehapada yemekten 

beli tutulan yarışmacılar soluğu 

acil serviste alarak Tuğçe Hanıma 

ateş püskürdü. "Konuşacağınıza 

gelirken paraya kıyıp  ev hediyesi 

bir masa alıverseydiniz  bunlar 

olmazdı!" diyerek göz yaşlarına 

boğulan Tuğçe Hanım yarışmada 

aldığı düşük puanlar için "Erken 

gelmeselerdi yetiştirirdim, 

hakkımı yediler" diye sitem etti.  

(Hastaneye gitmeden önceki son mutlu fotoğraf) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Barış Ünçel: Sabah operasyon yaptılar, Onur Güleryüz,Umut Gül, bizim Burcu'nun 
abisi filan bunların şu anda evlerinde arama yapıyorlar. 
 
Cantekin Önal: Evet. 
 
B.Ü.: Şimdi diyorum ki senin evinde ne var ne yok. Sen bunları bir çıkar tamam mı? 
 
C.Ö.: Bende ne olabilir Barış, kulübün para var kasada. 
 
B.Ü.: Onu diyorum işte. Ben şimdi gönderiyorum Uğur Sezgin'i. O bilgiler onda var 
tamam mı Uğur'la konuş, Selen'le konuş, o da aynı şekilde çıkarsın, İsmail'le konuş o 
da. 

C.Ö.: Ne yapalım bunları Barış, nereye koyalım? 

B.Ü.: Brandaların altına, oralara şey yapın. 

C.Ö.: Berat’ta da var. 

B.Ü.: Onu söylüyorum işte, şimdi bir araya gelin; Selen'i de al, İsmail'de var mı yok 
mu bilmiyorum da, tamam mı, Burak Abi’ne de hemen şey yap. 
 
17 Ocak saat 11.17 
 
C.Ö.: Tuna, Berat, Selen düşünüyoruz. Berat’a fikir geldi. Bir kısmını Faruk’a diğer 
işle ilgili verelim diyor, öbür paraları işlediği gibi işlesin. 
 
B.Ü.: Şey yapmanızda fayda var, tamamıyla sıfırlamanızda. 
 
C.Ö.: Tamamıyla sıfırlayacağız inşallah. 
 



17 Ocak saat 15.39 
 
B.Ü.: Sana verdiğim görevler tamam mı? 
 
C.Ö.: İşte akşam bitirmiş oluyoruz, Berat ile ilgili olan kısmını hallettik, Güneş ile 
ilgili olan kısmı önce halledeceğiz, geri kalanını da artık karanlık olunca halledeceğiz. 

17 Ocak saat 23.15 
 
B.Ü.: Sıfırladınız mı? 
 
C.Ö.: Sıfırlamadık Barışcım, 30 lira gibi bir miktar daha var, eritemedik henüz. 
Berat’ın aklına geldi, Hakan Abi’nin alacağı bir 25 lira kalmış, onu oraya verip 
üstüyle de at alabiliriz diyor, sen nasıl bakarsın Barış? 
 
B.Ü.: Tamam yapın. 
 
C.Ö: Tamamen sıfır mı kalsın Barış, yoksa senin elinde biraz para kalsın mı? 
 
B.Ü.: Kalsın olmaz, İsmail’le şey yapsaydınız, onu da oraya  
C.Ö.: Onlara verdik tamam, 20 lira verdik. 
 
B.Ü.: Allah Allah ya aktarsaydınız, sonra şey yapardınız. 
 
C.Ö: Bu kadar verebildik, zaten zor, yer kaplıyor. Bir kısmını Tuğçe’ye verdik. 
 
18 Ocak Saat 10.58 
 
B.Ü.: Tamamen sıfırlandı mı? 
 
C.Ö.: Yani sıfırlandı derken işte bende bir bu İLM ve Reis'in paraları vardı, 730 kuruş 
ve 300 kuruş, onları da şey yapıcam; bizim Ziya Abi'ye borcumuz vardı, 1 lira ona 
vereceğim, üstünü de akademiye aktar diyeceğim. 

 

 

 

 

 

 



Uzun süredir hayırlı bir kısmet arayan Erhan K. çareyi görücü 

usulünde buldu. Şimdiden kahve provalarına başlayan 

Erhan K. 'nın "hala tuzlu kahveyi kimin içeceğini 

bilemiyorum" sorunu içerisinde olduğu söyleniyor. 

 

 

 

Ertelenen Nev Konseri yerine kendi konser vermeyi 

teklif eden Selen G. nin konser sonrası yoğun ilgi 

sebebiyle istediği yüksek meblağdaki para hepimizi 

şaşırttı. Repertuarında çok da şarkı çeşitliliği 

olmamasına rağmen neyine güvendiği merak konusu. 

 

"Hep dinlemekten sıkıldım biraz da ben konuşacağım!" 

diye sahneye atlayan Elif U. salondan güvenlik 

yardımıyla zorlukla çıkartıldı.  

 

 

 

 

En son Mustafa Kemal Amfisi Kayıt masası civarında görülüp 

esrarengiz biçimde ortadan kaybolan üstünde "Tuna" yazılı kolalar 

T.K.A. nın evinde bulundu. 

 

 

Dondurmaların 15 Dakikada Bitmesinin Nedeni Anlaşıldı! 

"Ben cornetto'ya dayanamam!"  diyen Reşat U. nun  tüm 

dolabı boşalttığı görüldü. 



 Can F. O. nun kulüp üyeleri hakkında evinde 

'tapeler' sakladığı ortaya çıktı. Derin bir 

arşive sahip olduğunu hiç çekinmeden itiraf 

eden Can F.O. ya dikkat etmeniz konusunda 

uyarıyoruz. 

 

Telsize çok da alışık olmayan Elif E. olayı çok yanlış anlayıp 

marketten ekmek sipariş etmeye çalışırken kameralara 

yakalandı. Durumu bozuntuya vermemek için ciddi bir hale 

bürünen Elif Kaçmagazin ekibini kandıramadı.                      

Ayrıca bazı kulüp üyelerimizin artık basmadan konuşamadığı 

ortaya çıktı. 

 

Organizasyon sonrası havaya fırlatma 

geleneğinin bilançosu ağır oldu. Barış Ü. yü 

30 cm havaya atmayı başarabilen 

kulübümüzün güçlü kuvvetli delikanlıların 

arasında ağır yaralıların bulunduğu 

söylentiler arasında. 

 

 Dansözden haber alınamıyor... 

 

      

        

 

 

 

                                                                                                      

Her vapura binişinde kendi fotoğrafının yanına gidip durarak imza vermeyi bekleyen 

Mirace E.H. çareyi sadece snap atmakta buldu. 



 

İnsanların kıyafetlerini giyip kendisine daha çok yakıştığını 

dayatmaya çalışan Sena T.' yi kulüpteki sahipsiz Kemal Tanca 

marka ayakkabıları denemeye davet ediyoruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACI KAYBIMIZ! Nice YBK' da bizleri yalnız bırakmayan, lakin uzun zamandır amansız 

bir hastalıkla pençeleşen dondurma makinesi Anılcan S. ve Uğur S. nin tüm 

çabalarına rağmen hayata gözlerini yumdu. Fasdat yetkililerinin makinenin yıllık 

bakımının yaptırılmamış olduğunu belirten açıklamaları elimize ulaşan son 

bilgilerden. 

 

 

 

 

 

 

                                   BİLANÇOSU AĞIR OLAN YBK (temsili) 

Kaçmagazin Ekibi olarak: Fasıla gitme hevesi yüzünden konuşmasını kısa kesip  bir 

diğer gelenek olan YBK sonrası toplu komite fotoğrafı çekinme eylemini 

gerçekleştirtemediği için Barış Ü. yü eshefle kınıyoruz. 



 



 


