
 

İTÜ İşletme Mühendisliği Kulübü Bülteni 



 



Üniversite Rulez 

Hoş geldin new guy. Öncelikle okumaya 

başlamadan önce seni uyarmalıyım. Bu yazı diğer 

yazılara pek benzemeyecek. Diğer yazılarda 

üniversitenin ne kadar tatlı bir yer olduğu, senin 

hayatındaki en doğru kararı verdiğin ya da hangi 

mekanlara gitmen gibi sabah şekerleri modunda 

şeyler olacak. Bu yazıda ise birazcık daha gerçek 

hayatı öğreneceksin. Diğer yazıları Sinan Akçıl 

yazmışsa, bunu Halil Sezai yazmıştır.  

Öncelikle beklentilerini göz önünde bulundurarak asla olmayacak şeylerden 

bahsedeyim sana biraz.  

- House Party olayı yalan. Amerika’da değiliz hacı. Öyle herkes içkisini getirsin 

kızların üzerinden tekila shot yapalım sonra havuza atlayalım filan diyorsan 

yanlış üniversiteyi geçtim yanlış ülkedesin.  

- (Erkekler için) İşletme Mühendisliği’ne geldim. Kız erkek oranı Makine gibi 

değil, ne canlar yakarım diye düşünüyorsan efendi gibi git kaydını dondur 

ailenin yanına dön. Öyle bir şey yok. Büyük ihtimalle 2 ay sonra kahvede king ya 

da okey oynuyor olacaksın. Damsız barlara girmek için yalvarmaya alış.  

- İlkokulda hepiniz okul birincisiydiniz bunu biliyoruz. Biz de gerizekalı değildik 

nihayetinde. Üniversiteden deli gibi başarı bekliyorsan Sütçü İmam’a git. 

İşletme Mühendisliği okuyacaksın. Hem sayısal düşünüp hem de sözel aktarım 

yapacaksın. Analitik düşünmenin dibine vuracaksın. Bir ders tam senlik olsa da 

bir başkası olmayacak. Ayy ben Kimya’ya bayılırım desen Termodinamik’den 

sıfır alacaksın. Çizimim iyi diyeceksin Teknik Resim’de düz çizgi çizemeyeceksin. 

O havandan kurtul.  

- Erasmus yaparım yurt dışına giderim diyorsan Schizophrenia kelimesini şimdi 

bir telaffuz et. Sonra gir Sesli Sözlüğe bak. Tutturamadıysan Farabi yap. 

Adana’ya git bir dönemliğine mesela.  

- Çimlerde kızlı erkekli oturur gitar çalar bira içeriz diyorsan bizim okulda kaktüs 

bile yok. Heves etme öyle şeylere. Sırası gelmişken erkek arkadaşlara 

sesleniyorum yine. Hepimiz lisede iken gitar kursuna gittik. Haluk Levent’in 3 

şarkısını çalıyorum diye gaza gelme ezer geçerler seni. Beklentilerinin üzerinden 

geçtiğimize göre şimdi de yapmaman gereken şeylere gelelim.  



- Her şeyi bir anda yapmaya çalışma. Hem dans kursuna, hem tenise, hem de 

dağcılığa yazılırsan hiç birine gitmezsin. Bir düzen kur kendine. Yavaş yavaş 

hepsini yaparsın. ( Boş geldin boş gidecen, hiç birini yapamıcan ama neyse)  

- Tam olarak emin olmadan hiçbir dil kursuna yazılma. 1 kur İspanyolca 

biliyorsun diye Barcelona’nın yönetim kuruluna almazlar seni. Devam 

edeceksen başla.  

- Erkek arkadaşlar için söylüyorum. Hemen spor yapacağım diye atlama. 4 sene 

önce tam olarak 25 kişi spora başladık sadece 1 kişinin kası var şu anda. O öyle 

kolay iş değil. Sakin ol, göbeğinle mutlu ol.  

- Kız arkadaşlar için söylüyorum. Formunuza dikkat etmek için sadece salata 

yemeyin. İyi beslenin. Anneniz burada değil. Hasta olursanız oda arkadaşınız 

bırak çorba yapmayı, Off bana bulaşmaaz demieaa gibi bir tepki verirler.  

- Erkeklere söylüyorum. Eve çıkma konusunda o kadar da hevesli olmayın. Abi 

zaten yurtta yemek yapamıyorum, çıksam evde yerim resmen aynı paraya gelir. 

Hem evi temizlemekte ne var ki demeyin. Evde yemek yapmazsınız, bir yerden 

sonra çöp evde yaşarsınız. Yurdunuzda kalın efendi gibi.  

- İzmirli’lere söylüyorum. Evet arkadaşlar siz ülkenin yıldızısınız. O zaten çekirdek 

değil çiğdem. Yıllık değil andaç. Bu dediklerinizi duyar gibiyim. Şimdi bırakın o 

elinizdeki boyozu. Böyle saçma sapan şeyler söylemeyin. Emin olun siz İzmir’i ne 

kadar çok sevip, deniz olmayan yerde yaşanır mı yaa gibi tepkiler verdikçe diğer 

insanlar o kadar tiksiniyor o şehirden. Nihayetinde şehir orası. Yozgat’tan bir 

farkı yok.  

- Abi İşletme Mühendisliği kral, biz mühendisin dilinden anlayan işletmecileriz 

yok efendim biz karışık pizzayız, aşureyiz, temeli yeni atılmış binayız gibi saçma 

sapan şeylere kendini inandırıp umutlanma. 4 yıl’ını kendini geliştirerek geçir. 

Yoksa staj bile bulamazsın. Sana bir de birkaç tavsiye vereyim. Bunları yaparsan 

sırtın yere gelmez bundan sonra.  

- Derslerini üst dönemlere aldır. Kontenjan sıkıntısı yaşama.  

- Kesinlikle farklı fakültelerden ders al. Ortamı kokla. Sıkışıp kalma İşletme 

Fakültesi’nde 2. Sınıftan sonra.  

- Üniversite dışından arkadaş çevrenle asla bağı koparma. Farklı insanlar farklı 

bakış açıları demek.  



- Not tutmuyorsan fakülte fotokopilerinde vardır diye rahat olma. Var ama 

hocalar özellikle orda olmayan şeyleri sormayı severler. Özellikle derste 

anlattığı bir şeyi sorabilir. Sınıfın ön sıralarında oturan kızlarla arkadaş olun. 

Evet seninle akşam bara gelmezler ama sınav öncesi en iyi dostunuz olurlar.  

- Kimseye bacım deme işin düşer.  

Ve son olarak ortam yapmak için gerekli şeyler:  

Siyaset konuşacaksan, o zamanın konjonktüründen baktığımızda ve 80 sonrası 

Türkiye kelime öbekleri çok önemli. Nietzsche Ağladığında, Suç ve ceza, 

Oblomov, Savaş ve Barış, Tutunamayanlar, Kürk mantolu Madonna, Aylak 

adam, Orhan Pamuk kitapları ve 100 Temel eserin tamamı. Bunların sadece 

konu başlıklarını, başkahramanlarını öğreniyorsunuz. Muhabbet geldiğinde ‘Abi 

Nietzsche’nin de dediği gibi diyorsunuz gözler size dönüyor. Evet Serdar Ortaç 

seviyorsunuz ama ortamda onu ezmek zorundasınız. Müzik kalitesinden, 

sözlerden yakının. Daha sonra Blues, Caz dinlediğinizden geçen gün yine Fazıl 

dinliyorum cümleleri ile klasik müziğe olan ilginizden bahsedin. Film olarak 

yönetmen, oyuncu ve konuların yanında ünlü repliklere hakim olun. Neler var 

bakalım. Baba, Yüzüklerin efendisi, Star Wars, Fight Club, Esaretin bedeli gibi 

temelde bilmen gereken IMDB 250’in ilk 50’sini öğreniyorsun. Kızlarla 

muhabbet için Eternal sunshine of the spotless mind’ı izliyorsun doğru telaffuz 

ediyorsun. Ve sen de istemez miydin gibi geyiklere giriyorsun. Eski evgilisini 

unutmuş mu acaba. Bir adım üste çıkmak için artık Kubrick gibi kült ama 

anlaşılması zor yönetmenleri deniyorsun.(mesela: 2001: A Space Odyssey) 

Anlamasan da Ekşi Sözlük’te ne demek istediğini anlıyorsun. Türkiye’den de 

Recep İvedik izleyenler ne buluyor o küfürlerden bilmiyorum diyor, ve Nuri 

Bilge Ceylan, Derviş Zaim gibi yönetmenlerden bahsediyorsun. Sanırım sonuna 

geldik yazının. Daha çok fazla şey var ama birazcık da kendin tecrübe et. Daha 

bir sene ben de bu okuldayım. Her sırrımı verirsem biz nerden ekmek yiyecez 

abisi. Yukarıda sana worst case’lerden bahsettim. ( ne dedim sana, İngilizce 

kelime) Bu kadar karamsar olma. Erasmus’a gidebilir, 4 seneni acayip eğlenerek 

de geçirebilirsin. Okuduğun bölüm çok değerli. Stajlar köpeğin olsun. Önemli 

olan senin ne istediğin. Unutma sadece 14x8 haftan var lisansta. Her anını 

değerlendir. Hoş geldin liseli, hoş geldin, Ayağını bastın okula, Kırk yıllık beton, 

çayır çimen şimdi. ( Nazım ) 

 

Cem Cansever  



Merhaba Sevgili İşletme Mühendisi Adayı,  
 
Bunun klasik bir giriş cümlesi olduğuna bakma, 
buralarda genelde çok orijinal şeyler döner. Mesela 
şu an okuduğun fasikül (ki Kaçma derler adına), o 
kayıt telaşı içinde eline tutuşturulan belgelerden, en 
çok senin dilinden konuşanı. Tembelliği bırak da bir 
çırpıda okumaya başla hadi. Tamam, ‘’Hoş Geldin 
Kaçması’’ olması sebebiyle biraz daha bilgi içerikli 
bir sayı olduğunu kabul etsek de daha sonra fark 
edeceksin ki mizahın da, kültürel muhabbetlerin de 

ve daha nice konun da en bankoları burada dönüyor. KaçMagazin’den şimdilik 
bahsetmiyorum bile. 
 
 Yazının başında fasikül kelimesini kullanarak kafanı biraz karıştırmış olabilirim 
ama merak etme, gaza gelip sana ‘’efendim, lisan-ı münasiple, bölümün ve 
okulun en mühim hususları bunlardır’’ falan demeyeceğim. Hele hele şimdiden 
bilgi yüklemesi yapmaya hiç niyetim yok. Yüksek ihtimal, sen çoktan 
araştırmalara başladın zaten. Yine de soracağın soruları yanıtlamak adına 
önümüzde çok fazla zaman, o soruları cevaplayacak çok fazla insan olacağını 
bilmeni isterim. Hele sen şu ‘’kayıt da tamam, gelsin üniversiteli olma keyfi’’ 
durumunun zevkini bir çıkar, ondan sonra bakarız. 
 
Buraya kadar havadan sudan konuştum. Bu yazıda İşletme Mühendisliği’nden 
hiç mi bahsetmeyeceğim? Aslında evet, amacım hemen bölümü övmek değildi 
ama emin ol geldiğin bölüm çok güzel. Burada kendini geliştirmek adına 
imkanın çok. Öğrenci kulübü de var, birlikte gidilen pikniği de partisi de… 
Erasmus da var, başka bölümlerle yapılan çap’ı da yan dalı da… O da var bu da 
var. Hatta şu hırs işini biraz abartıp, sosyal hayatından da azıcık(!) ödün 
verirsen, Amerika’da okuma şansın bile var! Cümle biraz garip oldu di mi? 
Burayı okuyan veliler varsa çok fazla göze batmadan konuyu kapatalım. Sevgili 
işletme mühendisi adayı arkadaşlar, ne demek istediğimi az çok anlamışlardır 
.  
 
Böyle sürekli yeni paragraf açtıkça, yazı da uzuyor maalesef. O yüzden fazla da 
kalabalık yapmadan bitirişe doğru ilerleyelim. Kısa ve öz olarak,  İşletme 
Mühendisliği ailesi adına, kocaman bir hoş geldin diyorum sana. Bir şey daha 
diyecektim ben.. ama unuttum galiba. Neyse onu da ‘İMK Geleneksel Tanışma 
Çayı’nda söylerim. Yaa, tanışma çayı tabii. Hadi orada görüşürüz. 

Uğur Sezgin 



HOŞGELDİN !!! 

Uzuun ve yorucu bir sürecin ardından 

buradasın , hayatının belki de en güzel 

dönemini geçireceğin yerde. Sana özel 

hazırlanan bu Kaçma ile bir nebze de olsa 

yardımcı olmak , yeni bir başlangıç yaparken 

zorluk çekmemeni sağlamak istiyoruz. Diğer 

sayfalarda göreceğin gibi benim de bazı tavsiye 

/ uyarı / düşüncelerim var. Bunları madde 

madde yazıyorum , umarım sana herhangi bir 

şekilde yardımı dokunur : 

 İlk ve en önemli şey , okul göz açıp kapayıncaya kadar bitecek. Her anını 

değerlendirip , kıymetini bil. (Daha 2inci senesinde olan biri olarak 

söylüyorum bunu ama cidden öyle , vallahi) 

 Şartlar uygunsa hazırlığı bir dönem okuyup irregular ol. (Ben şuana 

kadar irregular olup da pişman olan görmedim.) 

 Kulübe olabildiğince erkenden ve fazla gel. (1 sene sonra pişman 

olursun neden önceden gelmemişim diye.) 

 Kaçmaları takip et. (Olaylardan geri kalma , esprileri kaçırma!) 

 Okuldaki insanları tanı , arayı iyi tut. (Hakan abi , Ziya abi , Şenol abi …) 

 Kulübü temiz tut , ortada çöp bırakma. (Sonra sinekleniyor ; yepyeni 

çöp kutumuz var,  onu verimli kullanalım) 

 Kapı önü sohbetlerini kaçırma. (Bi çay kap gel , sohbete dalar dersi 

kaçırırsın belki ama olsun.) 

 İlk derse girmedin diye ikinci derse girmemezlik yapma. (Sonu yok bu 

işin, bir yerden başlamak lazım) 

 Ders hocalarıyla alakalı önceden bilgi al. (Üst dönemlerden 

yararlanılacak önemli noktalardan) 

 Hangi konu önemli , nerden soru çıkar bi üst dönemine danış. (Derse 

girmeden bile geçersin ; ama yine de derse gir  ) 

 Teknik resim dersi için şimdiden playlist hazırlamaya başla. (Zorlu 

zamanlar olacak.) 

 Maslak’taki dersler için bina seçimlerini iyi yap , oradan oraya 

koşturma. (Yorulursun , yazık) (MED iyidir,candır.) 



 Kulüp toplantıları ilk dönemlerde Çarşamba , ikinci dönemlerde 

Perşembe olur ve tabii ki Maçka’da. Ders programını ona göre ayarla. 

(Bize bunu söylememişlerdi , kıymetimi bilin.) 

 İşletme Fakültesi’nde F’li sınıfların yerini öğren. (Aniden lazım olunca 

bulmakta zorlanırsın sonra) 

 F’li sınıflara çıkarkenki tuvaletler aşağıdakilere kıyasla daha iyi 

durumdadır. 

 Canın langırt oynamak istiyorsa kulüpten yanına adam kesin bulursun.  

 BIL101’den umarım muaf olursun , çekilmez.  

 Maillerini sürekli kontrol etmeyi ister istemez öğreniceksin. (Kulübün 

kazandırdığı güzel alışkanlıklardan) 

 Gmail kullanmıyorsan hemen bir hesap aç. 

 Panolarda asılı olan afişleri, kağıtları oku. (İşine yarayacak şeyler 

olabilir, üzülürsün sonra) 

 FEB’de herkes ilk seferde kayboldu , üzülme. (Zamanla labirenti çözen 

tavşancık olacaksın.) 

 İnşaat binası soğuk oluyor , güz dönemi için önermem. 

 MED’i kışın çok ısıtıp , baharda da çok soğutabiliyorlar. (Orta halli 

giyime uygun) 

 Şimdiden söyleyeyim; Haziran ayında İşletme Fakültesi tatili oluyor. 

(Sonra yok ‘ben bilmiyordum da başka plan yaptım’ falan demeyin , 

tatil pek bi güzel geçer) 

 Ders notlarını almayı son ana bırakmayın. (Konular hakkında az çok 

bilgi sahibi olun , son gece kara kara düşünmeyin.) 

 Ve en önemli noktalardan biri bölüm ve kulüp ile ilgili her gelişmeden 

haberin olması için takip edebileceğin İMK hesapları; 

Facebook – İşletme Mühendisliği Kulübü –(IMK) 

Twitter – İTÜ İMK 

Instagram – itüimk 

 

Aklıma gelen gerekli, gereksiz şeyleri yazdım. Umarım bi fayda sağlarlar. 

İTÜ’ye yeni adımını atan , İşletme Mühendisi adayı ; tekrar hoş geldin! 

Güzel bir başlangıç yapıp , dolu dolu bir üniversite hayatı geçirmen 

dileğiyle! 

Burcu Zülfikaroğlu 



Merhaba! Bölüme ve daha önemlisi İşletme 
Mühendisliği Kulübü’ne hoş geldiniz. Eğlenceli ve 
başarılı bir üniversite hayatı sizinle olsun diyerek 
konumuza geçmek isteriz. 
 
Ne yazalım diye düşünürken Onedio yardımımıza 
yetişti ve “Kulüple ilgili yapılması veya 
yapılmaması gereken 10 şey” sıralayalım dedik. 
Buyurun sizlerle: 
 
 
 
 
 

 
1) İMK bir etkinlik düzenliyorsa hiç düşünme, katıl 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

2) “Çay isteyen var mı?” diye sorma 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

3) Dersten sonra kulübe uğra 
 

             
 
 
 
 
 
 
 

4) Kendini her zaman langırt için hazır tut  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) Toplantılara gel, aktif ol 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
6) Stantları kaçırma  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
7) Parkı öğren, yaşayın, yaşatın 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

8) Sosyal medya hesaplarını kulüpte açık bırakma 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

9) Kulüpte uyursan kapak fotoğrafı 
olursun 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10) En önemlisi Onur Güleryüz ile mutlaka tanış. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erhan Kaya – Umut Gül 



 

Maraba Televole ! 

Öncelikle sevgili arkadaşlar hepinize hoş 

geldinlerden bir  buket, merhaba ben 

Eliflerden bir demet sunarak ay ne yazsam iç 

çekişli yazıma başlıyorum. Sizde sıkıcı sınav 

senesini geride bırakmanın dayanılmaz 

hafifliği, bizde yeni yüzlerle tanışmanın 

müthiş heyecanı ile yeni bir döneme -uzun 

cümlelerle- başlıyoruz. Tekrar ediyorum:  

H O Ş G E L D İ N İ Z ! 

Ne bu böyle, nereye geldik şimdi diyecek olursanız şöyle diyim: (Maslaktan 

yol uzun geldi) Beşiktaştan 30M ile çıktığınız bu yolda Valideçeşme'de mi 

Maçka' da mı insem ikilemleri D U R düğmesi yardımıyla son buldu. İşte 

geldiniz!  İTÜ İşletme Fakültesi. Evet kapıdan içeri girdik. (Hımm  biraz küçük 

bi kampüs dediniz belki) Neyse. Sola döndük, sonra bi daha. Orada mavi mavi 

duvarlarıyla süzülen bir kulüp odası var. Kafamızı uzattığımızda içeri girmeye 

değer diye iç geçirdik. Ve işte an itibariyle İMK' ya ayak bastık! Burası sene 

içinde "Merhaba ben X, sizi İTÜ İşletme Mühendisliği Kulübünden 

arıyorum....bıdı bıdı..." diye çeşitli aramalarda bulunup belki de boş 

zamanlarınızı çılgınlar gibi dolduracağınız o sihirli yer( yani bilgisayarınızı açıp 

çizgi film izleyeceğiniz yer de olabilir tabi size kalmış).  

Lafı fazla dolandırmadan burada yapabilecekleriniz artık size kalmış diyorum 

buradan sonra neler yapalım a geçiyorum.Yani buradan sonra benim yaptığım 

genelde yemek yemek oluyor. Nerde ne yiyelim diyorum. 

 

 

***** 

Dikkat!!! Az sonra okuyacaklarınız Beşiktaş özlemiyle Ayvalık'taki yazlıktan 

yazılmıştır. 

***** 

 



Ev yemeklerinden vazgeçemiyorum diyorsanız, okuldan biraz aşağı yürüyünce 

tam karşıda duran 'Tabak' sizi her zaman doyurur korkmayın.Aslında her 

zaman doyuramaz, çünkü saat 14.00 a kadar yemekler bitmiş oluyor ona 

göre:P 

Akaretlerden inip Beşiktaş' a doğru geçerken orada bir Ali Baba var. Canım 

iskender çekti derseniz benim için de bi yiyin. (akıldan geçmesi istenen cıssss 

tereyağı sesi) 

Hemen yanında Ye Beşiktaş adında zeytinyağlılardan bir demet sağlıklı sağlıklı 

beslenelim kafasına erişiyoruz. Neyse ki henüz emekli olmadık, genciz. 

Boşverin sağlığı, tam karşımızdan geçeceğimiz yolda önünde uzun kuyruklar 

oluşan Karadeniz Pide Döner bizi bekliyor. 

Ben kahvesiz yapamam diyenler için Ihlamurdere'de Mambocino benim 

faforim. Benim için karamel soslu bi iceamericano patlatın.  

Canım çikolata çekti derseniz sizi biraz daha ileriye yürütüyorum, işte Valonia. 

Burada sene içinde ders de çalışabilirsiniz MALUM STARBUCKS HEP 

KALABALIK. 

Çarşıdaki balık ekmekçileri de yabana atmayın diyerek sizi ışıklardan karşı 

şeride geçiriyorum (aslında oraya geçmeden Roma Dondurmacısından bi 

dondurma da alabiliriz:P) ve biraz da yukarı diyerek "ay nerde yiyelim?" in 

belki de en alışılmış cevabı: Tıkıntı. Ben şahsen bizzat kendim olarak liseden 

beri Beğendi Soslu Tavuğundan kopamadım -benden başka kopamayan 

olmadı o ayrı bi konu:( -. Köşedeki The Best de bir seçenek tabi ki orayı da 

unutmuyoruz. 

Karnınız acıktı mı bilemeyeceğim sevgili arkadaşlar, ama  benim ilk aklıma 

gelenler bunlardı. Umarım birlikte de bol bol yemek yeriz diyerek ne kadar aç 

biri olduğumu sezdirmişimdir diye düşünüyorum. Hepinize kocamanından 

sevgiler... 

adios! 

 

 

Elif Edibali  

 
  



Merhaba arkadaşlar, 
 

Normal şartlar altında 5 sene sürmesi gereken 
üniversite hayatınızda yaşayacaklarınız ve 3-4 
dönemde başınızdan geçecekler yaklaşık olarak 
aşağıda belirtildiği gibi olacaktır.  
 
Kayıt işlemini atlattıktan sonra karşınıza Hazırlık 
atlama sınavı, yani "Proficiency" çıkacak. Sınavı 
geçemezseniz bir başka sınav ile kurunuz 

belirlenecek, şayet geçtiyseniz (ki sınav zor değil) tebrikler artık bir lisans 
öğrencisisiniz. Hazırlık aşamasında saç uzatma, küpe takma, sakal bırakma 
(çünkü mağara adamı gibi görünmek bunu gerektirir), kulüplere üye olma, dans 
ve dil kurslarına başlama ve en nihayetinde sevgili bulma gibi çeşitli aktiviteler 
içinde bulunacaksınız. Bu cepte. 
 
En nihayetinde lisansa başladınız. İlk haftadan bir şevkle not tutmaya 
başlayacak, en iyi ihtimal 3.hafta bu sevdadan vazgeçeceksiniz. Aranızda derece 
yapmaya koşanlar olacaktır, onlar not tutmaya devam edecek. Dönemler 
ilerledikçe keşkeler birikecek ama elinizden gelmiyorsa boşverin. Yeni insanlar 
tanıdıkça (ki medeni olmanın önemli bir unsuru) yerinize imza atacak birilerini 
bulacak, yeri geldiğinde de aynı işi yapıyor olacaksınız. Ne olup bittiğini 
anlamadan vizeler gelecek, fotokopici yolları aşındırılacak, soru türleri 
ezberlenecek ve bir şekilde çanın içinde kalmaya çalışacaksınız. Çan CC diyenler 
etrafınızda dönüyor olacak lâkin o iş öyle yürümüyor. Sonra finaller gelecek 
festival derken ilk yıl bitti bile. (Bu arada ikinci dönemde sakın teknik resimden 
kalmayın) 
 
İkinci yılda özel hayatınız düzene girecek, (yani normali o şekilde) artık derslerin 
nasıl olduğuna kanaat getireceksiniz. Bölüm derslerini almaya başlayarak 
maçkada da zaman geçireceksiniz. Proje ve case gibi terimlerle tanışacaksınız. O 
zaman yaptığınız projeler gözünüzde büyüyecek mesela. Bu noktada size en 
önemli tavsiyem tanıdık birini bulup ikinci sınıf sonunda yapacağınız Teknik Staj 
için iyi bir yerde çalışmanız, çünkü iyi şirketlerle doldurulacak CV ler geleceğiniz 
için önemli olacaktır. 
 
Üçüncü yılda bölüm derslerinin ağırlık kazanmasından ötürü maslaktan biraz 
olsun uzaklaşıp (mükemmel seçmeli derslerimiz var) maçkada daha çok vakit 
geçireceksin. Pazarlama, Finans, Üretim gibi dersler senin hangi departmanda 
çalışmak istediğinle ilgili sana gerekli bilgiyi sunacaktır.  



 İkinci sınıfta yaptıkların (evet hani şu gözünde büyüyenler) işte onlar gitgide 
fazlalaşacak, içeriği yoğunlaşacak ve seni isyan ettirecek, ama bunlar iyi 
günlerin. İkinci sınıfta iyi bir staj bulduysan ve sonrasında şirketlerin stajyerlik 
aşamalarından başarıyla geçersen üçüncü sınıf sonunda yönetim stajını iyi bir 
yerde yapacaksın. Bu aşama çok kritik çünkü sen ve senin üstlerin şirketteki 
durumundan memnun ise part time çalışmaya başlayabilirsin. Yönetim stajı 
bulamazsan yine panik halinde tanıdık arayacak, şirketlerde yer edinmeye 
çalışacaksın. (Tanıdığının etkisi iyiyse tam bir beceriksiz olsan bile staj işi oluyor 
merak etme, yalnız tanıdık önemli).  
 
Dördüncü yani son sınıfa gelmiş bulunmaktayız, arkanda çok ders 
bırakmadıysan son sene hem çalışıp hem de derse gidebilirsin. Tabi işte çalışıyor 
olman ders programında sıkıntı yaratacak, arkadaşlarına çoğunlukla imza 
attıracaksın. Bu yılda üniversitenin o eski tadı kalmayacak, koşuşturmanın 
içinde yer alacaksın. Bolca geçen yılları, olayları yad edecek, senden sonra 
gelenlere şu an yapmakta olduğum gibi yol göstereceksin. Son sınıf olduğundan 
ve dönem arkadaşların senin gibi nadiren okula geldiğinden tanıdık yüzleri 
arayacaksın. Bu arada bitirmeydi, projelerdi, iş yoğunluğuydu derken duygusal 
olarak ne istediğini bilemeyeceksin ve 4-5 senelik üniversite hayatın bitmiş 
olacak. 
 
İşletme Mühendisliğini kazanan gelecekteki meslektaşlarıma tebrik eder, 
benden öncekilerden aldığım bayrağı sizlere teslim ederim. Kaçma editörlerine 
(bkz. Mahşerin Dört Atlısı) yeni dönemlerinin hayırlı olmasını dilerim. 
 
Yazının kalan bölümü önceden bahsetmediğim konularla ilgili tavsiyeler 
olacaktır.  
 
-Hazırlık ve lisansın ilk iki dönemi gezmek için en müsait zaman aralığı. Gezin, 
tozun.Hazırlık bittiğinde work and travel ya da interrail yapın (ne yapıp edip) 
Derslerden bihaber olmayın, gözetim hiç komik değil çünkü. 
-Gözetime kalmayın, çıkması ayrı, okulu olabildiğince çok uzatması ayrı derttir. 
Bir şekilde ülke farketmeksizin Erasmus'a gidin (yüksek ortalama 
gerekmektedir) 
-İlk yıllardan ayrı eve çıkacağım diye ailenizle kapışmayın. Önce ev arkadaşınız 
olacak kişiyi iyi seçin. 
-Güzel not tutan insanlarla arkadaş olun ama asla onları kullanmayın (hoş değil) 
-Hocalarla iletişiminiz iyi olsun 
-Öğrenciliğin kıymetini bilin 

Haşim Pekkoç 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoşgeldin 
 
 

Liseden mezun olduğum zamanı hatırlıyorum. 
'Üniversite için hazır olmak' diye bir şartım 
varmış gibi son sınavlarda da elimden gelenin 
yüzde onunu yapıp (lafın gelişi) geri kalan 
zamanımı bölüm araştırmalarıyla 
geçiriyordum. Uzun ve yorucu olan şey benim 
için sınavlar değil hayatımın geri kalanında 
gerçekten hangi üniversitede hangi şehirde 
hangi bölümde bulunmak istediğimdi. 

İstanbul'da okumaya karar verdikten sonra tıp okumak istemememle 
birlikte üniversite tercihlerim oldukça daralmıştı. Tutmayacağını bildigim 
ama içimde kalmasın diye yazdığım birkaç üniversite dışında, merak 
ederek ve yetersiz bir bilgi birikimiyle tercih listeme yazdığım ve girdiğim 
bu bölümün ciddi anlamda tatmin edici olduğunu söyleyebilirim. Özellikle 
şehir dışından annenizin babanızın evinden ayrılıp gelenler icin 
söyleyebilirim ki burası (istanbul) gercekten tahmin edildiğinden çok daha 
sıcak bir ortam olabiliyor. 
 
Ve ben de seni tekrar tebrik ediyorum, hosgeldin diyorum. 
 
 
 
 
 

Reşat Uğur Ulu 
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