
 



 

 

Kaçma Ekibi olarak merak ettiklerinizi araştırmak bizim 
görevimiz. Bu doğrultuda kulübümüzün tatlı 
üyelerinden, kahve falı kariyerinde hızla ilerleyen Mirace 
Hocaoğlu ile bir araya geldik. Tüm merak edilenleri 
sorduk. İşte cevaplar; 

                                                    

Kaçma Ekibi : Mirace , öncelikle hoş geldin. 

Mirace H.     : Hoşbulduk. 

K.E.                : Duyduklarımıza göre sen üniversite hayatından öncesinde fal 
bakmıyormuşsun , doğru mu ? 

M.H.              : Yani , yakın arkadaşlarımla olan nadir durumlar dışında , hayır baktığım 
söylenemez.  

K.E.                : Peki , kahve falı bakma yeteneğinin gelişmesini İMK sayesinde olduğunu 
söyleyebilir miyiz ? 

M.H.              : Evet , İMK’nın bana kattıklarından biri olarak sayabiliriz. Bir kahvaltı ile 
başlayan fal bakma,  şuan hayatımda çok önemli bir yer kaplıyor. 

K.E.               : Kahve falında kariyer yapmayı düşünüyor musun? 

M.H.             : Bu yeteneğimi sadece İMK için kullanmayı tercih ediyorum. Çok yorucu bir iş… 

K.E.               : Senden deneyimli olarak Selen var. Bu işe başlarken kendisi sana yardım edip , 
yol gösterdi mi? Nesilden nesile geçen bir gelenek olduğunu söyleyebilir miyiz? 

M.H.             : Selen bana ilk fal baktığında ondan devraldığımı bu işi düşünüyorum. Ben de 
devredicem tabi ki zamanı gelince. Dediğim gibi yorucu bir iş , ben de emekliye ayrılabilirim 
artık yavaş yavaş. 

K.E.               : 2014 girişlilerden kendine bir varis bakacak mısın?  

M.H.            : Evet. Tanışma çayında ilk yapacağım şey bu iş için uygun kişiyi belirlemek 
olacak. Herkese fal baktırıp , en iyiyi seçebilirim. İyi bir gözlem gerekiyor. Bu konu için 
benden daha tecrübeli olan Selen’den yardım alabilirim. Bu ciddi bir iş ve alanının en iyisini 
seçmek çok dikkatli olmak gerekiyor. 

K.E.              : Bu açıklayıcı röportaj için çok teşekkür ediyoruz Mirace. E bu kadar konuştuk 
artık bize bi fal bakarsın heralde? 

M.H.           : Ben teşekkür ederim. Tabi ki bakarım (gülüyor). 

 



 

Yaz Gelirken Son Çırpınışlar 

Evet yaz geliyor , tatil yaklaşıyor... Pek çoğumuz o sadece Nisan-Mayıs aylarında başlanan 

sporlara , rejimlere başladı. Erkekleri bilmem de kızlar itiraf etsin şimdi "Tatile kadar 3 kilo 

vermem lazım..." cümleleri sık kullanılanlarda bu ara,  değil mi? Hee ayrıca erkekler de 

göbekleri biraz eritse iyi olur bence , kızların ve Barış Ünçel’in gösterdiği özeni örnek alın 

biraz :( 

Nisan ayında başlanıp fit vücut için umut bağlanan aktiviteler: 

1. Evde deli gibi spor yapmak - Yürüyüşe çıkmak :  Benim önerim "Fat Burning Cardio" 

videoları. Yalnız uyarayım spor ayakkabı giymeden yapmayın , kötü kazalar 

yaşanabiliyor. Ayrıca ertesi gün kolunuzu kaldıracak haliniz kalmıyor , bu işe yarama 

ihtimalinin yüksekliğini göstermesi açısından iyi tabi. Yürüyüş konusuna gelirsek ; 

siz de bahar aylarında sahillere akın edenlerden misiniz? Bebek'te 3-5 tur atıp , 

üstüne de waffle yiyen biri olarak benim sevdiğim bir aktivitedir kendisi    

 

 

 

2. Yoğurt-Salata ikilisiyle beslenmek : Yemeğimden 

eksiltmeyen biri olarak bunu yapanlara hayretle 

bakmaktayım. Az ama öz yiyin bence yani otla da 

beslenilir mi diyorum.  

 

 

 

3. Spor salonu : Diğerlerinin aksine belli bir maliyeti olan bu yol ise en etkili çözüm 

herhalde :p Tabi 1 ay gidip bırakılmazsa.  

 

Vee asıl önemli nokta bu amaç uğruna İMK’dan kimler , neler yapıyor?  

 

 Onur Güleryüz : En büyük hobisi zayıflamaya 

çalışmak olan Onur da salata yiyenler kervanına katılmış 

söylenenlere göre. Kendisine bol şans diliyor , Barış’tan 

taktik almasını öneriyoruz.  

 

 



 

 

 

 Barış Ünçel : Kendisi bu konuda tüm sınırları 

aşmış , çıtayı göklere çıkarmış , kendi tam 

manasıyla bu işe adayıp başarısını gözler önüne 

sermiştir. Bilindiği gibi spor salonuna giden ve 

ayrıca beslenmesine dikkat eden Barış , bu 

konuda rekora imza atmıştır. Verdiği fazla 

kilolardan sonra neredeyse tanıyamayanların 

olduğu Barış , yeni görüntüsüyle sahillerde boy 

göstereceğinin sinyallerini veriyor.  

 

 

 

 Selen Güney : Aslında gereksiz yere çaba sarf 

ettiği düşünülen Selen kendi çapında bir şeyler 

yapıyor. Bakalım ne olacak , ne bekliyor… Herkes 

merak ediyor. Yemek olarak sürekli salata ve 

yoğurt tercih eden Selen ,  başkalarının yediklerine 

“O çok şekerli/kalorili” tarzı şeyler diyerek yemek 

kısıtının yarattığı agresifliği de göstermekten geri 

kalmıyor. İyisin Selen , boş ver salatayı falan… 

 

 

              

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GEÇEN GENE GEZİYORUM 

 

Uzun süredir gezelim görelimli yazı yazmayan ben, editörümüz pek sevgili ve değerli 

arkadaşım Burcu Z.nin ısrarlarına dayanamadım, Edirne turumu yazıya döktüm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2,5 saat bu manzara eşliğinde dümdüz yolu takip ediyoruz) 

 

Edirne dediğimiz şehir İstanbul'a 2.5 saat uzaklıkta olmakla birlikte aklımıza ciğeri 

getiren... (Ciğer diyince cümlenin devamını getiremedim, biz en iyisi Sosyal Etkinlik olarak 

günübirlik Edirne ciğer yeme turu yapalım) Neyse. Uzun lafın kısası kalbim ciğerde kaldı. 

Ciğeri bir kenarda bırakırsak Selanik, Yunanistan tabelaları eşliğinde bi' yerler gezmek 

gerçekten çok komikli.  

Bu gezdiğim bi' yerleri açarsak O CAMİ SENİN BU CAMİ SENİN gezdiğim gerçeğine 

bağlanıyoruz, cami gezmenin en büyük inceliği ise ÇORAPLA GEZMEK Kİ bunu hayatında 

ilk defa yapmış biri olarak ben berhudar oldum arkadaşlar. Onun dışında Meriç Nehri, 

Tunca Nehri çevresi olsun böyle tam çevresinde bisiklet turu atmalık, efektli güzel 

fotoğraflar çekmelik yerler 

-bisiklete binmeyi 2 sene önce öğrenen Elif'ten tavsiyeleri aldınız-.  

 

Eğer benim gibi gittiğiniz tarihleri 26-27 Nisan tarihlerine denk getirirseniz Uluslararası 

Bando ve Ciğer Festivali' ni  de görmüş olursunuz. Yani uluslarası derken komşuları 

çağırmışlar: Yunanistan, Bulgaristan ama sonunda bedava ciğer var ben yiyemedim, siz 

yiyin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Piknik yolculuğu sırasında mikrofonu eline alıp ortaya 

fırlayan Taylan B.Y.’nin  “Bir taş attım pencereye, tık dedi…” 

şeklinde başlayan parçayı söylemek için aşırı çabasına 

rağmen şoförün buna izin vermediği söylenmekte. 

 

 

 Umut G. , Ferit Ö. İle konuşurken 

yoldan atı ile geçen adamı gösterip “Atla…” 

diye başlayan cümlesini “… ne güzel 

gidiyor.” ile tamamlayamadan , sadık bir 

dost olarak arkadaşının isteğini geri 

çevirmeyen Ferit Ö.’nün başlatmasıyla 

çevredekileri 

üzerine atlarken buldu. Ağır yük altında 

kalan bedenini bir süre kıpırdatamayan 

Umut G.’ye geçmiş olsun diyoruz , 

cümleleri daha hızlı tamamlamasını 

öneriyoruz. 

 

 

 Taylan B.Y.’nin meşhur “Kabak” oyunu ile tanışması 

acı oldu. Oyunu bilmeden öğrenme hevesiyle katılan 

Taylan B.Y. acemiliğin etkisiyle çok kez kere ceza alan 

oldu. Tuna K.A.’dan özel ders alıp tekrar oynayacağını 

söyleyen Taylan bakalım sonraki oyunlarında ne 

yapacak? 

 

 

 Tuna’nın pikniğe geldiğine dair elimizdeki tek kanıt… 

İçiniz rahat etsin Tuna’nın orda olduğu gerçekti, hiçbirimiz 

hayal görmedik. 

 



 

 Ancak Erdem bazı hayaller 

görüyordu anlaşılan… 

 

 

 

 Uzun süre kaçan ufaklık sonunda kendini 

Selen’in kucağında buldu. Kendisinden 

öğrendiğimize göre Selen ona “Bugün kendime 

izin verdim , her şeyi yiyebilirim.” demiş. 

Ufaklığımız Selen  G.’nin onu  yiyeceğini 

düşünüp biraz korkmuş… 

 

 

 Kız kısmısının hepsi 90’lar       

Türkçe pop hayranı çıktı. 
 

 Elif E.’nin tüm gün oturmasına 

rağmen neden yorulduğu anlaşılamadı… 

 

 

 

 “Çimler ıslak ya…” sözlerini duyunca kendini 

tutamayan Onur G.’nin çekçekle çimlerdeki suyu 

temizlemeye çalışma çabasını takdir ettik... 

 

 Mezunlarımızdan Ecenur D.’nin yakar topu 

voleybol kuralları çerçevesinde oynama çabası 

akıllarda "acaba voleybolla yakar topu karıştırdı 

mı???" sorusunu bıraktı 

 



 

 

            

 

 

 

 

 "Karnım kazındı ya…”                          “Of sıcakmış , püff…”                       “Olmuş mu he?” 

 

 Mezunlarımızdan Murat G.’nin tatile 

çıkmak için izin günü kalmadığı , bu yüzden 

piknik boyunca yerde yatma bahanesiyle 

bronzlaşmaya çalıştığı kulağımıza gelenler 

arasında. 
 

 

 

 

 Bir elinde çakmak , bir elinde sigara… 

Umrunda mı dünya? 

Erdem U.nun dünyayı umursayıp 

umursamadığı konusunda pek bir fikrimiz 

yok ama voleybolu umursamadığını görmüş 

olduk. 

 

 

 Ufuk B. , Emrah S. ve Umut G. nin tüm çabalarına rağmen amuda kalkamadı   
  



 

 Selen G.’den beklenen açıklama: “Su 

içsem yarıyor…” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hamağı ve açık havayı bulunca tüm yaratıcılığımızla keyif yapmayı ihmal etmedik. 

 

 1 Mayısla hafta sonunu birleştirip tatile çıkan beyaz yakalılara 

özenen Taylan B. Y. piknik sonrası soluğu aldığı Bodrum'da 

objektiflere mayoyla yakalandı. Kameralarımıza iş için geldim diyen 

Taylan Y.nin dönüşünü dört gözle bekliyoruz. 

 

The Best Nap 

Friends <3 



GELELİM SÖZDE İŞ İÇİN BODRUM'A GİDEN TAYLAN KISACIK TATİLİNDE 

NELER YAPMIŞ? 

 

-Önce bir akşam yemeğine bakmış, 9.30da 

gittin, o saate aksam yemeği mi kalır dedik 2.30 

saat boyunca açık büfe akşam ye ye bitmeyen 

akşam yemeği dedi...  

-Ardından bir oteli dolaşayım demiş. Otelde 

toplam 6 bar varmış, hepsini dolaşmış. 

Dayanamamış 7.yi istemiş, mini bara gitmiş. 

  

-Odaya çıkınca manzarası yat limanını 

görüyormuşmuş (!). Fotoğraf atmasa 

inanmayacaktık, inandık. Dayanamamış 

iskeleden bakayım demiş. Yürüyerek tam 3 

dakikada otelin iskelesine ulaşmış. Gece 12'ye 

kadar her şey dahil'den yararlanıp denize 

karşı sütünü içmiş.  

 

-Bakmış Halikarnas yakın duruyor, sırf bizim için, hadi bir Barlar Sokağı'nı check 

edeyim, problem var mı demiş. 10 dakikada Halikarnas'a, 15 dakikada Barlar 

Sokağı'na ulaşmış. Bir güzel test etmiş. Sözde şimdiden clublarla görüşmüş, 

rezervasyonlarımızı yaptırmış, ücretsiz girişlerimizi ayarlamış. 

 -Otele -yürüyerek- dönünce bakmış her şey dahil güzellikleri devam ediyor: Gece 

çorbası! Çorbanın neyini test ettin arkadaşım, çorba sonuçta!  

- Kalmadan anlaşılmaz diye bir de konaklamış. 

 

 -Sabah kalkınca havuza girmiş cıkmış 

tam 10 saniyede yürüyüp denize ulaşmış. 

Havlun mayon yoktu ki senin yanında ? 

Otel'de market de varmış butik de. 

Almış, keyfine bakmış sonra da geç 

kahvaltıda pancake yaptırmış. O da mi 

fiyata dahil dedik, ehehehe evet dedi. 



 

 -Her şeyi anladık, kabul ettik ama bir 

yerde takıldık. Türk hamamının, spa nın, 

buhar odasının nesini test ettin Taylan? 

Her şey dahile bunlarda dahilmiş. 

Gerçekten her şey dahil sanırsak.  

 

 

- Öğle yemeği dedik, buharda balık dedi, hoh dedik. A la carte restaurant'a önceden 

rezervasyon yaptırınca ücretsizmiş. Ne zaman yaptırdın dedik, check-in sırasında dedi. 

Tekrar hoh dedik. 

 -Ardından otel'in barlarından birine geçmiş. Öğle yemeği saati bitince aperatif saati 

başlamışmış. Meyve tabağı yapmışmış.  

-Bakmış saat geçiyor ucağı kaçıracak, Havaş'a yetişemeyecek. Taksiye atlamış, 5 dk'da 

Bodrum Merkez'de olmuş. İnanmadık google maps'den denedik. Doğru cıktı. 

 

 -Ve Taylan kulüp için Bodrum'daydı. Teşekkür ederiz çok yoruldu.Peki biz ne zaman 

yoruluyoruz biz de bir şeyler yapalım derseniz. Son bütünlemenin ertesi akşamı, 14 

Haziran Cumartesi Bodrum'a yola çıkıyoruz. Pazar günü oteldeyiz. 4 Gece 5 gün 

kalıyoruz. Her şey dahil'i somuruyoruz. Geceler için ücretsiz girişimiz şimdiden 

ayarlanmış, Bodrum'un en iyi clublarındayız. Yerimiz dar, acele et. 

NOT=YERIMIZ CIDDEN DAR, CIDDEN ACELE ET 

 



 


