
 

 

 

İTÜ İşletme Mühendisliği Kulübü Bülteni 

SAYI :  80 



 

 

            

        
                    

  

  

  Geçtiğimiz ağustos ayında evlenen kulübümüzün eski üyerinden Özlem Yakut ve 

Tevfik Çınar çiftine ömür boyu mutluluklar dileriz. 

 Askerde ‘İşletme Mühendisliği’ ile 

başı oldukça dertte olan 

mezunlarımızdan Osman Tokgöz’e 

kolay gelsin diyor ve hayırlı 

teskereler diliyoruz.  

  Yeni mezunlarımızı 

tebrik ediyor ve kariyer 

hayatlarında  onlara 

başarılar diliyoruz. 



 3 Eylül’de yeni İşletme Mühendisi 

adaylarının kayıtları yapılıken 

İMK da onların heyecanını 

paylaşmak, sorularını cevaplayıp 

fikirler vermek, İşletme 

Mühendisliğini ve kulübü 

tanıtmak için oradaydı.  

 

Yeni 

gelenlerin 

bir sürü 

sorusu 

vardı. 

 

Ve İMK da 

bu soruları 

cevaplamak 

için hazırdı  

13.00’da KSB’de yapılan tanıtımdan sonra geriye güzel havanın ve MED çimlerin tadını çıkarmak kaldı. 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

             Selam Sevgili Okuyucu. Yine “İMK yapıyorsa gidilir” mottosuyla yola çıkarak 

katıldığım bir etkinlik olan İşletme Fakültesi Tatili'nden kısaca bahsedeceğim sana. Bu 

sene geçtiğimiz yıllara göre daha kalabalıktık. 3 otobüs olarak yola çıktık. Nerede çokluk 

orada gül bahçesi diye düşünmeye başladıysan yazımın devamını okumanı ve yanıldığını 

görmeni tavsiye ederim. Tatillerin en sinir bozucu ve yorucu kısmı olan yolculuklar bu 

sene de bizi şaşırtmadı ve tatilin en zor ve meşakkatli kısmı oldu. Yolculuk boyunca 

eğlenmediğimiz düşünülmesin. Son teknoloji otobüsümüzde çalışan bir TV olmaması 

sebebiyle Serdar'ın internetini sömürerek tabletten Dünya Kupası maçı  izledik. Bir ara 

ismini vermek istemediğim bazı kişilerin ilkokulda hepimizin muhakkak oynadığı 

oyunlardan biri olan el çarpma oyununu oynadığını bile gördüm. Oyun demişken 

İMK'nın favori oyunlarından biri olan kabak'a da ayrı bir başlık açmazsak olmaz. Özellikle 

aramıza yeni katılan erkek arkadaşlarımıza bu oyunu öneririm. Bu oyunun adı geçerse 

mutlaka katılın ve oynayın.Uzunlu kısalı bir sürü moladan ve toplamda  yaklaşık 16 saat 

süren yolcuğumuzdan sonra bize çölde bir vaha gibi görünen otelimize ulaştık. Odamı 

canım kardeşlerim Uğur, Erhan ve Umut'la paylaşacağımı biliyordum. Odamızda 4 tane 

tek kişilik yatak yerine 2 adet tek kişilik ve 1 adet çift kişilik yatak olması durumu bizi 

uzun bir süre düşündürse de önceki tatillerden antremanlı olduğumuz için koyun 

koyuna yatma durumu bir şekilde Umut G. ile bana kaldı. 

O andaki ruh halim Eminönü’de 

 yaşayan bu arkadaş betimlemiş :  



 

         

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ya da daha içselleştirilmiş haliyle 

şöyle de özetleyebilirim : 

             Bu tramvadan sonra tatilin eğlenceli kısmına geldik. Bol bol yemek, "alkolsüz" içkiler,  

gece gezmeleri, tekne turu  ve içinde arkadaşlık barındıran bir sürü aktiviteler. Aktivitelerden 

kasıt nedir diye sorarsan sevgili okuyucu ilk aklıma gelen aktivite plaj voleybolu. Aklıma ilk 

gelen aktivitenin plaj voleybolu olmasında kardeş kulüplerimizden olan EMK'dan bu oyun 

sayesinde kazandığımız içkilerin etkisinin de olduğunu kabul etmem gerekir. Bu arada bu 

konuda bir ek bilgi veriyim EMK'nın İMK'yı yendiği son plaj voleybolu maç kadrosundakilerin 

seneye emekli olacağı söyleniyor.Plaj voleybolu konusunda söylemem gereken başka bir şey 

ise uzun süre sırtımda bir dövme gibi yara bandı izin taşımamı sağlayan Burcu'ya olan 

selamımdır. Gece gezmelerinden ve tekne turundan bahsetmemek de olmaz tabi. Bodrumun 

eşsiz güzelliklerindeki koylarında tamamen kendimize ait olan teknemizle muhteşem bir tur 

attık. Deniz o kadar temizdi ki metrelerce derinlikte bile suyun dibini görebiliyorduk. Bu 

koyların temizliğini sen de görmek istiyorsan sevgili okuyucu kulübün ağır işçisi Tuna Koray'ın 

feysbuk profiline bakabilirsin. Gece gezmeleri kısmını en sona bıraktım çünkü bu yazıdan 

aklınızda Selen ve saz arkadaşlarının 1 tabla midye dolmayı yediği gerçeğinin kalmasını 

istedim.  Bu dehşet verici gerçeğin dışında bu sene arkadaşlar toplantı sonrası X mekanına 

gidiyoruz demelerinden tanıyacağınız Taylan'ın kulüp için 5 şişe açtırdıktan sonra "Abi bir 

tane daha açtırıyım mı abi? Bak açtırırım abi" şeklindeki çığlıklarını burada anımsatmamak 

olmazdı. 

             Evet sevgili okuyucu bir kaç defa yüzünde bir gülümseme belirtmesini amaçladığım 

kısa tatil yazımın sonuna geldik. Havuzda oyunlar oynamak, her akşam yemeğinden sonra 

toplu olarak vakit geçirmek, çocuklar için yapılmış kaydıraktan 10 kişi kaymaya çalışmak ve 

daha bir çok renkli aktiviteyi yapmak için seneye tatilde seni de aramızda görmek istiyoruz. 

Hoşçakal ve unutma "sen olmadan bir kişi eksiğiz" 

BERAT DURGUT 



 

  



 

 

             Siz bu satırları okurken ben helikopterden helikoptere atlarken şarjör değiştiriyor 

olacağım. (YAZICI OLDU, ÇAY GETİRİP GÖTÜRÜYOR.) 

             Tanımayanlar için tekmil vereyim (askeriyede kendini tanıtmak için kullanılan terim): 

Osman Tokgöz, KONYA. Bir zamanların uzun dönem İşletme Mühendisliği öğrencisi, şimdi de kısa 

dönem asker. Bu yazı dizisinde çevrenizden duyduğunuz klasik askerlik anılarından ziyade, 

antimilitarist kafaya sahip erkekler ve “orda napıyolar acaba” diye merak eden kadınlar için 

askerliğe farklı bir pencereden bakıp gözlemlerimi paylaşacağım. 

             “Askeriye’de mantık aranmaz” en bilinen klişedir. Bu gerçeğe rağmen hala burada dönen 

işlerde mantık arayan arkadaşlarım var ve oldukça zor günler geçiriyorlar. Şahsen, cep 

telefonumu ve beynimi dışarıda bırakıp öyle teslim oldum buraya, birisi zorunlu diğeri de kendi 

rahatın için opsiyonel. 

             Acemi birliği için gittiğim yer Ankara Mamak’ta bulunan MEBS okulu oldu. Acemilik işte 

bir nevi bizim Maçka’daki hazırlık sınıfı gibi, üniversiteye başlamadan önce gittiğimiz bir yer gibi 

fakat tek farkı öyle sınava girip atlayamıyorsun. MEBS Okulu’na girdiğimde Cem Yılmaz’ın da 

askerliği burada yaptığını öğrendim. Parası mı yoktu acaba? Ne demek, adam sırf malzeme, 

gözlem ve biraz da tatil için gelmişti buraya. Ben 25 günde doldum taştım adam 12 ayda ihya 

olmuştur. Gösterilerinde askerlik ile ilgili anlattığı hikayelerin tamamının gerçek olduğunu, daha 

doğrusu olabileceğini buraya gelince anladım. Özellikle Er Gazinosu tespitleri çok değerliydi ve 

benim de favori mekanlarımdan biri olmuştu. 

             İsimdeki şatafata adlanılmasın; birkaç sandalye, masa ve bir de TV’den oluşan bir mekan 

Gazino denen yer. 280 askere hizmet vermeye çalışan gazinonun ortalama TV seyirci sayısı 35-

40 arasındaydı. İzlenecek olan TV programına kim çoğunlukta ise onlar karar veriyordu. Bölüğün 

tamamı üniversite mezunu olduğu için demokrasinin çalıştığı nadir yerlerden biriydi gazino. 

Şimdi size bu karar vericileri biraz tanıtayım: 

 

- Haberci Tayfa: NTV, CNN ve zaman zaman abartıp Bloomberg HT’ye kadar farklı 

kanallardan haber takibi yapan elit bir kitleydi. Çok az iktidara geldiler ama gönüllere taht 

kurdular. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

- Dizici Tayfa: Asla yeni dizi ve yeni bölüm izlemeyen, tekrar dizileri ile hafıza tazeleyen 

farklı bir gruptu. Bu prensiplerinin sebebini sorduğumda aldığım cevap düşündürürken 

düşündürdü. “Şimdi yeni bir diziye başlayacağız ama devamının gelmesi lazım, burada 

2-3 bölüm izledik, e sonra gittiğimiz yerde devam bölümlerini izleyemezsek bu bizde 

kapanması zor yaralara sebebiyet verebilir.” Sonlarını düşündükleri için hiçbir zaman 

kahraman olamayacak bu manyakların favori dizileri: Geniş Aile, Alemin Kralı ve 

Medcezir’di. 
 

- Şaban Tayfası: Bugüne kadar adını hiç duymadığım yerel kanallardan tüm gün Kemal 

Sunal filmleri izleyebilecek bir potansiyele sahip olan gruptu. Benim de zaman zaman oy 

verdiğim bu tayfanın bulduğu kanallar gerçek manada 24 saat Kemal Sunal filmleri 

yayınlıyordu ve yayını bölen tek reklamlar 179 TL’ye satılan İXPERİA S5 telefon 

reklamıydı. (İnci kolye de hediye) Hatta reklam girildiğinde diğer Şaban TV açılıyor ve 

oradan başka bir film ile devam ediliyordu. 
 

- BKM Tayfası: Taraflı tarafsız herkesin oyunu toplayabilen bu grup, Çok Güzel Hareketler 

Bunlar ve Güldür Güldür Show ile gazinonun en çok izlenen programlarını izlettirme 

fırsatı buldular. 

 

- Klip Tayfası: Kral TV, Kral Pop, Powerturk ve NR1 arasında dolaşan gizemli bir tayfaydı. 

İlk günlerde gerçekten müzik dinlemek için var olan bu grup daha sonraları amacından 

sapmaya başlamış, sesi kısıp görüntüye odaklanan zombiler haline gelmişti. İlk 2-3 gün 

Leman Sam’ın “İlla İlla” şarkısına eşlik eden adamı, 15 -20 gün sonra Hadise’nin 

“Nerdesin Aşkım, Burdayım Aşkım” klibini izlerkenki halini görseydiniz ne demek 

istediğimi daha iyi anlardınız. Klip tayfasına dair iletmek istediğim başka bir anekdot ise 

tam bir Türkiye gerçeği. Hızlı bir oylama ile isteyenler vs. istemeyenler o an ne izlenmek 

isteniyorsa karar verilir, 2-3 saat seçilen program izlenirdi. Gazinoya sonradan giren kişi 

karara saygı duyar oturur izler veya çeker giderdi. Klipçi tayfanın son günlerde müzik 

dinleme kisvesi altında ses yok – görüntü var klipleri tercih etmesi, oy verenlerde 

utanmaya sebep oluyordu. Oylama esnasında kalkan ellerin sahipleri adeta bir gizlilik 

yemini ediyorlardı. Oylamadan sonra gazinoya gelen kişi “beyler değiştiriyorum, klip 

izleyen var mı?” diye sorduğunda oyuna sahip çıkan 2-3 kişi dışında kimse “ben 

izliyorum” demiyordu. Verdiği oydan utanan, ne aklıyla ne de kalbiyle düşünüp o eli 

kaldıran asker, askerlerimiz… Gazinoya sonradan giren ve kanalı değiştirmek isteyen 

askerin bu olay üzerine sorduğu soru yine düşündürürken düşündürdü: “Bu oyu sen 

vermedin, o vermedi, e kim verdi o zaman?” 

 

OSMAN TOKGÖZ             

 

 



 
 

  

 Geçtiğimiz günlerde ‘TRT Okul Kampüs Magazin’ programı 

İMK’yı ziyaret edip kulüp üyelerimizle röportaj yaptı. Aldığımız 

habere göre birdenbire bu kadar ünlü olmayı beklemeyen 

Reşat U., Burcu Z, Ceren E.D., Anılcan S. ‘nun ‘tükenmişlik 

sendromu’na girdikleri öğrenildi. ‘Okul koridorlarında rahat 

yürüyemiyoruz’ diyen kulüp üyelerinin Almanya’ya kaçma 

planları yaptığı duyduğumuz söylentiler arasında. 

 Reşat U.’ya denk gelen bu 

kadar kuş pisliği üzerine BTZ 

sponsorluklarının 6 haneli 

rakamlara ulaştığı kulaktan 

kulağa yayılmakta. İnsanların 

merakını gidermesi için Reşat 

U.’yu açıklama yapmaya 

davet ediyoruz. 

 Yeni mezunlarımızdan Cem C. nin iş hayatına hızlı bir 

giriş yaptığı kulağımıza çalındı.Kendisini “Pfizer’ın 

prensi” ilan eden Cem C. ye başarılar diliyoruz. 

 

 Gelişen teknolojiye kayıtsız kalamayan Tuna K. A. sonunda kendine yeni bir telefon alarak 

herkesi şaşırttı. Tuna K. nın 'ön kamerayı deniyorum' bahanesiyle etrafındakileri bunaltması 

üzerine kulüp üyelerinin daha şimdiden ‘Tuna 3310’a Geçsin İmza Kampanyası’nı başlattığı 

biliniyor.       Ayrıntılı bilgi için : http://www.change.org/tuna3310 

 Aksilikler Can Fensun O.’un bir türlü 

peşini bırakmıyor!  Yeniden alçısı ve 

koltuk değnekleriyle kulüpte boy 

gösteren Can F.O. “Bunlar hep nazar” 

diyerek artık kurşun döktüreceğini 

söyledi. Kendisine geçmiş olsun 

dileklerimizi buradan iletiyoruz.   

 



 

 

 

 Belçika’dan gönderdiği bira snapleriyle kendinden sık sık 

söz ettiren Selen G. ‘nun ‘Peki o biralar göbek yapmıyor 

mu?’ sorusuna verdiği akıl almaz cevaplar ağızları açık 

bıraktı. 

 "Bir boşnak böreği 

kolay yapılmıyor" 

diyerek rakiplerine 

meydan okuyan 

Mirace E. H. nun hala 

mutfaktan çıkamadığı 

öğrenildi. 

 

 

 Dudaklarının büyüklüğünden son 

derece şikayetçi olan Taylan Burak 

Y.’nin estetik cerrahi arayışlarının 

devam ettiği öğrenildi. İyi bir estetik 

cerrahı tanıyan, duyan varsa 

Taylan’a acilen bildirmesi tüm 

okuyucularımızdan önemle rica 

edilir. 

 Elif U.’un arkadaşları isyanda!!!! 

Yemekhanede kendi tatlısı bittikten 

sonra arkadaşlarının tatlılarına da göz 

diken Elif U’un arkadaşları ne 

yapacaklarını şaşırmış durumda. Elif 

U. ise sessizliğini korumaya devam 

ediyor. 

 

 Biz Onur G.’ün yolunu 

gözlerken İngiltere’den 

fotoğrafları ulaştı elimize. 

Japonlarla arasının çok iyi 

olduğu gözlenen Patron’un 

yeni arkadaşlarına Kayseri 

pastırması ikram etmesi fakat 

beklediği tepkiyi alamaması 

bizleri çok üzdü. Onu en kısa 

zamanda aramızda görmeyi 

bekliyoruz. 



 

 

 

 

 

  

 ERDEM U. Kafaları Karıştırmaya Devam Ediyor! 

           İlk önce kulüp üyelerinden Reşat Uğur U. ile samimi fotoğrafları internete sızan Erdem U. 

“Sadece arkadaşız” diyerek tepkilere yanıt verdi. Tatil dönüşü ile birlikte fısıltılarla yayılan Taylan 

Burak Y. ile olan ve hayrete düşüren fotoğraflarına yorum beklerken kendisini bir başka kulüp 

üyemiz Emre F. ile gayet samimi bir şekilde görüntüledik. Tüm bu fotoğraflara ne cevap vereceğini 

merakla beklediğimiz değerli kulüp üyemiz Erdem U.’yu Kaçma’ya bir açıklama yazısı yazmaya 

davet ediyoruz.  

           İŞTE O FOTOĞRAFLAR! 

 



 

 

 

 


