
 

  

İTÜ İşletme Mühendisliği Kulübü Bülteni 

SAYI :  81 

‘ Bİtmek bilmeyen ‘İşletme Mühendİslİğİ Nedİr?’ soruları bu 

bayram da yakamızdan düşmedİ! ’ 



 

 

 

  

        Kirli sakallı, marjinal bıyıklı ve sheqilli saçlı gençler, gençlerimiz… “Askere gitmicem ben abi, 

kaçabildiğim yere kadar kaçacam” diyip Dr. Richard Kimble hayatı sürdüren Prison Break ruhlu 

vatan evlatları. “Yüksek lisans filan yaparım gitmem yeaa” diye hiç hesapta yokken akademik 

hayata başlayıp Doç. Dr. Olan genç dimağlar. Hepinizin dönüp dolaşıp geleceği yer asker ocağı. 

Ne kadar erken yaşta girip çıkarsa(nız) o kadar rahat oluyor, benden söylemesi. 

        O kapıdan içeri adımını attığın anda o psikolojiye giriyorsun. Çevrende kim yeşil giymişse 

herkese selam verme tribindesin. Çünkü sen o hiyerarşinin en altındaki pırpırsız, sefil bir ersin. 

Yeşile selam vermek boynunun borcu. İnsana, ağaca, ota, böceğe vs. Bir askerlik klasiği; eskiler, 

yeni gelenlere hoş geldin şakası yaparlar. Bu şakaya hazırlıklı olmana rağmen nizamiyeden 

adımını attığın anda tüm savunma kalkanların devre dışı kalır kirli sakallı, bildiğini unutursun. 

Bizden öncekiler de uzun yıllar askerden kaçmış, 40’larına merdiven dayamış bir abiyi ikna edip 

bizim karşımıza çıkardılar. Adam bizim gibi er, kamuflajında bir tane onbaşı pırpırı var ama binaya 

gelir gelmez karşımızda onu görünce bizde orgeneral etkisi yarattı. “Burası ana kucağı değil, asker 

ocağı” diyerek bağırmaya başladı. “Hepiniz selam vereceksiniz, geriye dön, selaaam dur!!!” Selam 

durduğumuz yerde sadece büyük bir ağaç vardı. Komutanın!? Sesi kesilmişti. Bir kişi de selamı 

yarıda kesip arkasına bakmıyordu korkudan. Taa ki gerçek bir onbaşının “nabıyonuz la bebeler, 

ağaca selam mı veriyorsunuz?” dediğini duyana kadar. Sözüm sana marjinal bıyıklı, sen sen ol hoş 

geldin şakalarına karşı ayıq ol! 

        Askerde herkesin ilgilendiği bir işi, görevi olur. Bu görevlerin belirlenmesi de Cem Yılmaz’ın 

dediği gibi Atom Mühendisi isen TV ile ilgilenmek gibi absürd eşleşmeler şeklinde gerçekleşir. 

Makine mühendisleri çamaşır makinası sorumlusu, Jeofizik mühendisleri de Hamamcı olmaya 

kendilerini hazırlasınlar. Bu eşleştirmeleri komutanlar gerçekleştirirken stratejik davranmak 

gerekiyor. Eğer usta birliğin başka bir yerde ise, 20 gün sonra oradan ayrılacaksan kesinlikle 

sazanlık yapmayacaksın. Soracakları ilk soru “yazın güzel mi?” olur. Hayır, kesinlikle hayır! Bu, 

300 kişinin çeşitli evrak işleri ile ilgilenmen demek ve biz hafta sonu Şaban filmi izlerken senin 

çalışıyor olman demek. 2. soru “Word’ü, Excel’i iyi olan var mı?” Excel mi? O da ne , ilk defa şimdi 

duydum, tribine girmen lazım yoksa yanarsın, bir sürü amele iş. 3. soru “Eğitim yapamayacak 

derecede sağlık sorunu olan var mı?” Eğer gerçekten bir sağlık sorunun varsa elini kaldır, bu işin 

şakası olmaz. Sağlık sorunum yok veya ufak bir şey var ama eğitimden yırtarım, millet yürürken 

ben onları izlerim diye kaytarma amaçlı o eli kaldırırsan, o eller tuvalet temizler delikanlı. Tuvalet 

dediysem de normal tuvalet diye düşünme, ilk defa burada tuvalet ile tanışan askerler var ;) Usta 

birliğine geçtiğinde ise bu kurallar değişir. Önce mesleğini sorarlar, ondan sonra Word, Excel 

bilgisi. Çok abartılı olmamakla birlikte bu alanlarda iyi olduğunu söyle ve yazıcılık görevini kap. 

Yazıcılık demek ince belli bardakta çay içmek demek. Bunun ne kadar büyük bir nimet olduğuna 

daha sonra değineceğim. 

 

 



 

  

        Askerin komutanla en büyük imtihanlarından biri de hitap sorunsalı. Bugüne kadar alıştık 

“hocam” demeye. Acemi döneminde bu alışkanlığından vazgeçtin vazgeçtin, yoksa usta 

birliğinde çarparlar. (Çarpmak, komutanın seni ağır olabilecek sözler eşliğinde azarlaması 

demek. Askerde üstlerinin sana fiziksel şiddet uygulaması kanunen yasak, büyük cezaları var) Ör: 

 

K: Kantin açılmış mı asker? 

T: Evet hocam!?! 

K: Akşam 5’ten sonra odama gel de seni hoca ile tanıştırayım asker 

Yukarıdaki çarpılma örneğinde hoca ile tanışma teklifinde bulunulan kişi olmak istemiyorsan 

hocam alışkanlığından kurtulmak için 20 günü var. 

        

        Komutanın askerle iletişimi tek yönlüdür. “Merhaba asker” der, Sağol veya sağolun 

komutanım dersin. “2 çay getir” der, emredersiniz komutanım dersin. Yani komutanla aranda 

şöyle bir konuşma geçmesi pek mümkün değil: 

 

K: Günaydın Tokgöz 

T: Günaydın komutanım 

K: Nasıl geçti çarşı iznin? 

T: Valla komutanım aynı işte, kankalarla takıldık. 

         

        İletişimin tek yönlü olduğu bu ilişkide özveride bulunan taraf hep sen olmalısın. Karşı taraf 

ne derse desin senin sesin çok çıkmamalı. Onbaşılıktan Hürgeneralliğe  terfi edene kadar, 

ilişkinizin ilk 6 ayı çok kritik. Bu dönemde özellikle Merkür retrosu ve Venüs’ün de etkisiyle 

onunla olan iletişiminizde sorunlara yaşanasfdsad… 

        Neyse kafalar yandı, haydi görüşürüz. 

 

 

 

 

 

Osman TOKGÖZ        

 



 

  

          Bir bayramı daha“İşletme mi okuyorsun?”lar, “Puanına yazık etmişsin evladım,niye tıp 

yazmadın?”lardan “Yalnız doktorlar da ne maaş alıyor be…”ye dönen muhabbetler ile geride 

bıraktık…Açıklamaya kalkmayınız,itinayla kafa sallayınız.  

Ben de çok düşünmüştüm zaten. İşletme mühendisi ne yapar? Daha doğrusu bir 

mühendis ne yapar? Çünkü doktorlar,avukatlar,öğretmenler gibi kesin ve net bir işiniz 

yoktur. Sözcüklere dökemezsiniz öyle pek… 

 Ben, endüstri mühendisliği isterken kendisini işletme mühendisliğinde bulanlardanım. 

Puanımız yetmedi falan, ama başka bir üniversitede kendimizi heba edecek kadar da kötü 

değildi. İTÜ şahsen benim dört senelik hayalimdi. Bazı üniversitelerin tıpları falan da tutacak 

gibi olunca o tercih haftası bana zehir olmuştu. Tıp tutacak bir puan tutturmuşum da nasıl 

mühendislikte sürünürmüşüm? İşin aslı bilmeyenler için böyle…Ama biz kendimizi 

geliştirirsek, o istek içimizde varsa neden olmasın?Yabancı dil,belki bir süre yurtdışında 

yaşamak,erasmus,etkinlikler,kulüpler…Yani istesen kendini geliştireceğin o kadar çok şey 

var ki…Yeter ki iste,yaşam standartlarını belirlemek tamamen senin elinde! 

Henüz üç hafta geçmiş olmasına rağmen bölümümden çok memnunum. 

Yapabileceklerimi görüyorum çünkü. Eğer istersen bir sürü olanak var. Mesela İMK. 

İnternetten araştırdıklarımız kadarıyla bildiğimiz İMK daha ilk haftadan bizi sarıp sarmaladı! 

Tanışma çayı yeni gelen bizler için çok önemliydi.Özellikle şehir dışından gelen bizler 

kendimizi yalnız hissederken,hiç tanımadığımız bir ortama girecekken, hiç de yalnız 

olmadığımızı fark ettik.Kulüpteki herkes tanışmak için çok istekli,bizi memnun etmek için çok 

gönüllüydü. Birbirimizi tanımamız için hazırlanmış oyunlar, muhabbet etmemiz için karışık 

oturtulduğumuz masalar… Yani benim hayatımda görmediğim bir etkinlikti. Lise malum size 

çok bir şey katmıyor. Böyle memnun ayrılmışken, yaptığımız iki toplantı da çok keyifli bir 

şekilde devam etti. Bize görevler verildi, bir şeyler öğrenmeye başladık. Şahsen daha üç 

haftadır üniversiteli olmama rağmen kendimi işe yarar hissediyorum. Bir şeyler için yardım 

ediyor,çabalıyoruz çünkü. Benim de üniversiteden en büyük beklentim buydu zaten… Aktif 

olmak, sadece ders için değil hem eğlenmek hem öğrenmek için orada bulunmak. Bu 

nedenle buradan böyle güzel bir kulüp kurup daha yeni gelenleri bile kendilerini yabancı 

hissetmemelerini sağlayarak yüreklendiren bütün kulüp üyelerine teşekkür ediyorum… 

Devrik cümlelerim için bağışlayın. Aslında güzel yazarım ama yoğun bir sınav senesinden 

çıkınca ne kitap okumaya ne yazmaya vaktiniz oluyor  Kulüpte daha birçok güzel etkinlik 

için görüşmek üzere! 

  SİMGE NOGAYER 

 

Bayramda İşletme Mühendisi Olmak 



 

  

 

 

          Bol bol kavurma yediğimiz mis gibi bir bayram tatilden döndük. Hoş döndük. Ama 

İşletme Mühendisleri adayları olarak bu bayram tatilleri malesef bizim için pek de 

bayram tadında geçmiyor. Hele ki bayramda oturup akraba karşılayan, kolonya şeker 

tutan benim gibiyseniz... Vay halimize açıkçası! 

 

          Bu bayram başımdan çok ilginç bir şey geçti. Hemen anlatıyorum:  

 

          Aslında bayram olağan şekliğiyle ilerliyordu. Misafirleri karşılıyor, ‘Sahi ne 

okuyordun sen?’, ‘Ne olcaksın mezun olunca?’, ‘İşletmeden farkı ne?’ sorularına sabır 

ve itinayla cevap veriyordum. Bir süre sonra tecrübe kazanıyor, ‘hıı hıı’lar ve kafa 

sallamayla geçiştirmeye alışıyorsunuz tabi. Sonuçta ben, adı ‘Köy Hizmetleri A.L.’ olan 

bir liseden geliyorum, kaç bayramdır ‘İnek mi sağıyorsunuz okulda asjnfkjshdgjk’ gibi 

seviyesiz esprilerle karşılaşa karşılaşa geldim bu günlere, ekstra tecrübeliyim 

anlayacağınız. Bu bayram da canım misafirlerimizin soruları hız kesmeden devam 

ediyor ve cevaplarım da klişeleşiyordu:  

 

          ‘Evet, İTÜ farkı olması büyük artı.’  

          ‘Evet amcacım, dil çok önemli.’ 

          ‘Onun bölümü farklı, İşletme okuyordu o, 2 yıllık.’ 

          ‘Bu sene hem Maslak’tayım, hem Maçka’da’ 

          ‘Tıptan vazgeçtim ben sonra yaa’ -‘Yoo tutuyordu puanım.’ çırpınışları 

          ‘Mezun olunca çalışcam işte bi yerde’  

         ‘Endüstri Mühendisliği de diyebiliriz.’ kaçamakları. 

 

          Günahlarını da almayım, birkaçı fakültemin yerini biliyordu da mutlu ediyordu 

beni açıkçası.  

 

Sana da ‘İyi Bayramlar!’ İşletme Mühendisi!  



 

  

 

 

 

         Bayramın daha ikinci günü, evde uzanmış sıradaki misafirleri beklerken zil çaldı. Baaya 

kalabalıklardı bu sefer. Soruları düşünsenize! (koskoca evde işletme mühendisliğinden başka 

konu mu yok yani, yokmuş kardeşim yokmuş) Kolonya şeker, şu şu şu napıyor soruları,veeee 

işte konuyu baştalatacak o soru: ‘İTÜ’deydin di mi sen? Bölümün neydi?’ DANKKK! Bir diğeri 

‘Fakülten nerde? Çok uzakta mı?’ Bir diğeri ‘Heee iyi Beşiktaş yakın’ (İçimden ‘Nah yakın!’ 

diyorum da dışım sadece kafa sallıyor.) Ve hiç beklemediğim bir şey, bir abim başladı 

konumaya: ‘Fakültesi muhteşem yerde, Akaretler’den çıkarken sağda kalan muhteşem bina. 

Bölümü de harika, 97’de ben girdiğimde %0.1’lik dilimi almıştı sadece, çok değerli bölüm ve 

devlet üniversiteleri arasından sadece İTÜ’de var......... ‘ Ben sustum dinledim sadece, kaç kere 

başıma gelcek böyle bir şey kimbilir, anın tadını çıkarmak lazım.  

 

           Tabi ben böyle cevap alınca neler hissettiğimi en iyi siz anlarsınız diye sizinle de 

paylaşayım dedim. Vardır sizin de çevrenizde bu tarz sorularla sizi birkaç dakikalığına hayattan 

soğutan, belki siz de çoktan bulmuşsunuzdur bölümünüzü iyi bilen soru sormayıp sizin yerinize 

soruları cevaplayan akrabanızı. Öyle ya da böyle girdik bi kere, o sorular da bitmeyecek 

cevaplarımız da. Başka bölüme girseydik başka sorular soracaklardı, orası kesin.  

 

          Bayramıydı, şekeri çikolatasıydı, kahvesi tatlısı, sorularıydı derken bu bayramı da 

enerjimizi kavurmalardan alarak noktaladık. En azından benim için öyle. Umarım sizin de 

bayramınız çok güzel geçmiştir. Geç de olsa bayramınızı kutluyor, nice güzel bayramlar 

diliyorum !  

 

 

Mirace Eda HOCAOĞLU  

 

 



 Geçtiğimiz günlerde tanışma çayı için 

limbo* dersleri almaya başlayan Burcu Z. 

ve Tuna A.ın Limbo World Championship'e 

katılacağı ortaya çıktı.Pratik yapmak için 

hiç bir fırsatı kaçırmayan ikiliye biz de 

Kaçmagazin ekibi olarak bol şans        

diliyoruz. 

*karayip adalarına özgü ulusal dans 

 
 Eski djlerden Reşat Uğur U. nun PMI 

konferansında olay çıkarttığı 

öğrenildi. Mixer görünce 

dayanamayıp 'abi biraz da ben 

çalayım' diyen kulüp üyemizin 

güvenlik görevlilerince zar zor 

uzaklaştırıldığı aldığımız haberler 

arasında. 

 Son günlerde tanışma çayındaki hula hoop şovuyla 

adından sıkça söz ettiren Tuna Koray A.ın yaptığı 

açıklama herkesi şaşırttı."Yıllardır bu an için 

hazırlandım." diyen Tuna Koray A.ın yakında 

Yeteneksizsiniz Türkiye'ye katılacağı kulislerde 

konuşulmakta. 

 

 

 

 

  

 

 Bir önceki Kaçma’da bol bol boy gösteren Erdem 

U.’u ‘Abiii, o kadar param olsa yarış atı alırdım 

bee.’ derken yakaladık. Biz ‘Neden?’ diye sormaya 

korktuk açıkçası. 

 “Tek taşımı kendim aldım tek başıma 

kendim taktım” sözünü çok yanlış 

anlayan Elif U.un aldığı yüzüğü Ege 

G.’a takması objektiflerimizden 

kaçmadı. 



 

 

 

 

 

  

 2 kişiyle başlayıp biranda 

büyüyen masaj topluluğu 

olaysız dağıldı. 

 Falında birinin kendisine platonik 

olduğunu öğrenen Kerem K.’nin 

İnşaat fakültesi koridorlarında o kızı 

aradığı öğrenildi. İnşaat kantincisi 

Kerem’den bıkmış durumda.  

 Kulüp hayatının ve 

partilerin aranan 

ismi haline gelen 

Taylan Burak Y. 

baya yorulmuş 

anlaşılan.  

 ‘Yuh Barış, ne kadar 

zayıflamışsın, başkası 

sandım!’ tepkilerinden 

oldukça sıkılan Barış 

Ü.’in hızla kilo almaya 

çalıştığı söyleniyor. 

 Bir oyuncakçıda kendisine 

Barbie bebek alırken 

objektiflerimize yakalanan Elif 

U. “İçimdeki öldürmüyorum” 

diyerek kameralara saldırdı. Elif 

U.un arkadaşları bir hayli 

endişeli. 
 

 Kerem Bursin hayranlığını uzun 

süre saklayan Beril Öz.sonunda 

dayanamadı. Parkta bir 

muhabbet esnasında ‘Kerem 

Bursin mi? Abiii çok iyi yaaaaa’ 

diye bağırması herkesi şaşkına 

uğrattı. 

 Pizza yerkenki görüntüleri internete 

sızan Selen G. sessizliğini korurken 

arkadaşlarının ‘bir türlü doyuramıyoruz’ 

diye isyan ettiği haberini aldık. 

 Tuna Koray A.’ı bu kadar 

efkarlandıran kişiyi hala araştırıyoruz. 



 

 

  
 Smö aday önerme süreci için attığı 

tweeti Buse Terim’in rt’lemesi üzerine  

gündeme bomba gibi düşen Mirace E.H. 

aldığımız haberlere göre bu durumdan 

pek de memnun değilmiş.”Uff hepsi 

salak bunların .s.s” diyen Mirace E.H. 

yeni gelen takipçilerden epey şikayetçi. 

 Çikoya benzerliğiyle dillere dolanan 

Anılcan S. beklenen açıklamayı 

nihayet yaptı. ”Evet o benim” diyen 

Anılcan S.’ndan artık ağlamamasını 

rica ediyoruz  
 

 Kulüpteki fal modasına kayıtsız 

kalamayan Can Berk B. elinde fincanla 

dolaştığı söyleniyor. Her baktığı fala 

‘Sana yol var.’ diyen Can Berk’in kendisini 

geliştirmesini önemle rica ediyoruz.  

 Bir zamanların çılgın metalcisi Sena T. gece 

hayatına geri döndü! Uzun zamandır 

gecelerde göremediğimiz kulübümüz 

üyesinin bu ani dönüşü bu fotoğrafıyla 

yankılandı. ‘Geçmişimden bir türlü 

kurtulamıyorum’ diyen Sena T.’ın 

fotoğraflarda hala metalci gibi çıkması başını 

derde sokuyormuş. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Türkçemizi koruma adına çok büyük 

çaba harcayan Burcu Z.’nun bu 

gayretini takdir ediyor kendisine 

Türkçe sözlük hediye ediyoruz.  

 Aldığımız son bilgilere göre  

twitterda ‘En iyi çift biziz’ diyerek  

birbirlerine meydan okuyan Mirace 

E.H.-Beril Öz.  ve Burcu Z.-Elif E.’nin 

fanları kontrolden çıkmış durumda.  

Bu büyük rekabette Mirace+Beril’e 

destek olmak için “SMÖ MİRİL’’ 

Burcu+Elif’e destek olmak için “SMÖ 

BUREL” yazıp  2222ye göndermeniz 

yeterli. 

 LÜTFEN DİKKAT! 

Kulüp üyelerimizden 

Taylan B.Y. ve Erdem 

U. tarafından 

başlatılan 

trollemeler 

anasayfamızı 

kaplamaya devam 

ediyor. 

Kendilerinden bu işe 

artık bir son 

vermelerini istiyor, 

eski sakin 

anasayfalarımızı 

özlüyoruz. 



 

 

 

 

  

İMK COYAG KOŞUSU’NDA!  

 Kulübümüz üyeleri  ‘Kanserli Çocuklar Çocuklukları’nı Yaşasın!’ sloganıyla İTÜ 

Maslak Kampüsü’nde düzenlenen COYAG koşusuna katılarak destek verdi.  

 Biz İMK olarak 27 Eylül’de 

Mürekkep’te düzenlenen 

İşletme Fakültesi Açılış 

Partisi’nde çok eğlendik. 

Sıradaki partide tekrardan 

görüşmek üzere !  
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