
 

 

  

SAYI :  82 

İTÜ İşletme Mühendisliği Kulübü Bülteni 

DEMEK TÜM SATIRLARI YEŞİLE BOYAMIŞSIN 

 



 

 

 

  

 

        İlk 2 yazıda biraz goygoy yaptık, bu yazıda biraz daha ciddi olalım ve bir askerin gününe 

ışık tutalım. Daha önce de dediğim gibi günlük rutin acemi ve usta birliğinde farklılık 

gösteriyor. 

        “Koğuuuuş kalk!” diye inler ortalık saat 5’te. Bazı yerlerde nöbetçi elinde anahtar veya 

yumruğuyla dolaplara vurarak hayatınızda bir daha duymak istemeyeceğiniz bir ses çıkarır. 

Dünyanın en kötü alarmı olabilir bu; duymama ihtimaliniz olmayan, 5 dk. ertelenmesi 

mümkün olmayan. Saat 6’ya kadar duş, traş, üzerinizi giyinme, yatak düzenleme, botları 

boyama ve aşağıda hazır olmak gerekir. 200 kişi kahvaltıya gidersiniz. 20-25 dk. sıra 

bekledikten sonra 4 adet zeytin, kibrit kutusu kadar peynir, 2 dilim ekmeğe sürülecek kadar 

bal demir bardaklardan çayınızı alırsınız. 

        Dünyanın en kötü alarmı ile uyanıp dünyanın en kötü kahvaltısını yaptıktan sonra 

mıntıka temizliği yaparsın. Tuvalet temizlemekten daha kötüsü de varmış, o da hayatında hiç 

sigara içmemiş biri olarak başkasının yere attığı sigara izmaritlerini toplamakmış dostlar. 

Sonbaharda askerlik yapmanın kötü bir tarafı da siz orda düşen yaprakları görüp kendinizi 

bir film sahnesinde hissederken o yapraklar bizim kabusumuz oluyor haberiniz yok. Temizlik 

biter, içtima alınır ve eğitim başlar. Kendimi kötü hissettiğim anlardan biri de dünya kadar iş 

yapıp “ee artık öğlene az kalmıştır” dedikten sonra saatin 9.30 olmasıdır. Ya ben 1-2 ay önce 

o saatlerde ofiste çay-simit gözler yarı uykulu bilgisayarı yeni açarken şimdi öğlen olmak 

bilmiyordu. Öğlen olduğunda koştur koştur yemekhaneye gidersin ve kadim dost patlıcan 

bekler seni. Patlıcan ile yapılabilecek tüm yemek çeşitleri burada, seven beri gelsin, 

sevmeyenlere geçmiş olsun. 

        Usta birliğinde ise uyanma saatleri değişir. Kalk saati 6.30 olur. 5’te uyanmaya alışan 

bünyeler için 6.30’ta uyanmak büyük nimettir. 9.30 gibi rutin işlerini bitirirsin ve kahvaltının 

üzerinden uzun zaman geçmiştir, e öğlene de daha çok vardır. Kantin de açıldığına göre abur 

cubur zamanıdır. Burada abur cubur daha bir keyiflidir. TSK kar amacı gütmediği için 

kantinler oldukça ucuzdur. Damak çikolatanın 1 TL, Erikli suyun 25 kuruş olduğu başka bir 

yer var mı bildiğin? (Bu yazıda ürün yerleştirme yapılmıştır.) Sonra öğle yemeği, akşam 

yemeği ve gece yiyintisi ile birlikte günlük öğün sayısı 5’e çıkmaktadır. Gece yiyintisi saat 9-

10 arası genelde koğuş arkadaşların ile birlikte yaptığın mini yerli malı etkinliğidir. 

Çikolatalar, püskevitler, kola vs. derken yatmadan önce tam bir günah gecesi yaşarsın. Diğer 

koğuşlardan “bizde niye yok” diye gelen davetsiz misafirler de olur. Biten günü 

değerlendirirsin, komutanların dedikodusunu yaparsın. Dedim ya tam bir günah gecesi. 

Askerin burada yaşayıp yaşayabileceği en büyük günah gecesi bunun ötesine geçemez zaten. 

 



 

  

        Yemekten çok bahsettim, o değil de yemek yemek çok güzel değil mi yaa? Buraya gelen 

kilolu arkadaşlar zayıflarken, zayıf arkadaşlar kilo alıyor. Kilo problemlerinin az-çok yemek 

ile doğrudan ilgisi olmadığını burada gördüm. Olay tamamen düzgün yaşamak ile ilgili. 6 ay 

boyunca her sabah erken saatte kalkıp aynı saatlerde yemek yiyip erken saatlerde yatınca 

özetle vücudu düzene soktuğun zaman, arkadaş kendisini optimuma getiriyor zaten. Sivilde 

bu programa uymak zor ama benden söylemesi, işin sırrı bu. 

        Gece 12’den aşağı uyumam, güneş doğar öyle yatarım, geceler bizim diyen nice 

delikanlıların özellikle acemi birliğinde akşam 8.30-9 gibi çam gibi devrildiğini gördük. Uyku 

başladığında bile kopamıyorsun bu dünyadan, rüyalar sayıklamalar… Acemi birliğinde 3. 

haftam, yemin törenine birkaç gün kala herkes Tümgeneralin önünden düzgün geçmeyi 

konuşuyor, onun etkisiyle olsa gerek rüyamda o Tümgenerali gördüm. Tümgeneral 

dediğimiz kişi yaklaşık 10 bin kişiyi komuta eden ve omzunda galaksi olan paşalardan. Ben 

rüyamda görmüşüm, büyük lütuf. İşte böyle bilinç altına da işleyen bir tarafı var askerliğin. 

Bu yazıyı şahit olduğumuz çeşitli sayıklamalar ile bitirelim: 

- Çayı öyle demleme, komutan kızar. (Kahramanımız eski çaycı, büyük ihtimal yeni 

çaycıyı eğitiyor.) 

- Arkadaşlar, ıııh, kardeşler, ıııııh, lütfen düzgün… (connection lost) 

- Umut, Yekta… kimse yok… geliyolar komut. (Hüseyin Başçavuş’un klasik “2 adam bul 

gel” emrinden sonra ne hikmetse GS futbolcularından medet uman erler, erlerimiz.) 

 

Rüyanız hayrolsun. 

. 

.. 

… 

 

06.29 Koğuuuuş kalk! 

 

 

 

 

 

Osman TOKGÖZ        

 



 

  

 
Temmuz ortasında çıktım yola, 6 haftalık bir maceraya. İlk durağım Rusya’nın o 
anlatıla anlatıla bitirilemeyen Moskova’sıydı. Uçaktan iner inmez gözüm beni 
karşılayacak olan buddy’imi aradı, çünkü Rusçam ‘merhaba, nasılsın, benim adim 
Taylan’dan’ öteye gitmezken, havaalanındaki İngilizce seviyesi de exit 
tabelalarinindan öteye gitmiyordu. Bulana kadar gergindim; buldum, rahatladim.  
 
Hostele doğru yol alırken, tamam Rusya’dayım diyebildim. Rusça’yi erkekler kendi 
aralarında konuştuklarında kavga ettiklerini düşünmemeniz imkansız. Bilet alırken, 
treni ararken gördüğüm dialoglarda hep aynı ses tonu, hep aynı kaba aksan, verdim 
eksisini. Dedim ya treni ararken diye, trenlerin çoğu Sovyet Rusya’nın bıraktığı gibi 
duruyor, Putin bütçeyi pek o tarafa ayırmamış sanırım.  
 
Hostele ulaştiktan sonra bir mutluluk içimi kaplıyor, yaşasin Ingilizce konuşan 
insanlar! Çok büyük bir hostel değil The Wind, 8er kişilik 4 odadan 32 kişiyiz genelde 
ama mutfağımız, salonumuz çayımız(!) olunca böyle büyük bir aile havası var 
içeride. Çantamı bırkıyorum odama, bir bardak su diye mutfağa yaklaşırken 
anlıyorum ki Hindistan’dan tanıdığım bolca insan olacak bu yazın sonunda, 
yaşasın(!) bu baharat kokusu. -İlk gün efsaneydi, son gün "abi yeter nolursunuz"  
du- Kissadan hisse aynı evin içinde Hindastan, İtalya, Meksika, Kolombiya, Mısır, 
Brezilya, İngiltere ve Tunus'tan bir kadroyla 4 gün yoğunlaştırılmış yerel kültür dersi 
aldım. Rusya’yı pek göremedim açıkçası. 
 
Devam edecek...                                               
 

                                                                                                  Taylan Burak YENİLMEZ 
 

                          

Gezi Yazisi vol2, Yolum Dustu Rusya’ya 
 



 

  

*Merhabalar sayın Kaçma okuyucusu. Bu benim Kaçma’daki ilk yazım olacak. Bu yüzden 

biraz heyecanlıyım aslında *Öncelikle şunu diyeceğim ki , zaman çok çabuk geçiyor. 

Zaman çok hızlı sevgili okuyucu. İnsanlar bunu fark edememiş olsa gerek; herkesin 

dilinde bir cümle : ZAMANI DURDURAMIYORUM. Durmaz tabi , son gücüyle koşarken 

kim durmak ister ? Şu zaman bir gün yorulacak mı , o bilinmez işte. Bekleyip göreceğiz, 

beklerken öleceğiz sayın okuyucu. *Seksen küsür yaşında anneannem var . Görürüm 

arada , her görüştüğümde bana bir şeyler anlatır .Zaten bilirsin okuyucum , yaşlı 

insanların anlatacak çok şeyleri vardır. “Seksen iki yaşındayım ; ama bunca yıl nasıl geçti 

,anlamadım” der. Onca yılı..Onca anıyı.. Anlamamış…Bu işin içinden şu genç yaşımda 

çıkamadım ben inan ki . *Düşününce, şu an içinde bulunduğumuz zaman denilen bu 

nehirde savrulup dururken, çarptığımız her kayada yavaşlıyoruz; yavaşlayınca 

yolculuğumuz daha anlaşılır geliyor bize , öyle değil mi ? 

 

*Mutluyken zaman hızlı geçer, mutsuzken yavaş. Kimseye kızma, kendine kız sevgili 

okuyucu. Niye mutsuz oluyorsun ? Baksana bir dışarı, insanlar nefes alabiliyor. Herkesin 

bir derdi var mesela, ama triplerde olan sensin dostum. Aşk var hayatta, ara ki bulasın. 

Birilerini sev ki , sen de sevilesin. Mutsuzluk güçsüzlüktür sevgili okuyucu. Don’t worry, 

be happy .. 

 

 

 

Mustafa Sedat ARISOY 



 

 

 

KARE BULMACA 

 

  

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          



 

  

1)FAV FAV FAV – Reşat U.U.’nun sahne adı 

2)Fotoğraftaki ünlü İMK üyesi– Kulübümüzün en bahtsızı 

3)’Hasta la vista baby!’ – Kulübün grup trolleyeni 

4) ‘Kızlar ben geçen gün Mert Fırat’la konuştum, bu aralar yoğunmuş’ – Metal müziğin 

son zamanlardaki aranan ismi 

5) OY VER!! – “Abi çok iyi fikir aslında biliyo musun ?!?!” 

6) Bölümde popülasyonu en fazla olan isimlerden biri – Facebook trollemelerine en sık 

maruz kalan kulüp üyemiz 

7)Reşat U.U.’nun eski mesleği – Her daim laptopuyla kulüpte hazır bulunan üyemiz 

8)ÇİKOOO!! – Şu aralar fakültedeki en popüler hayvan 

9)Bir dönemde anca 2 ders alabilen kulüp üyemiz – Bursaspora gönülden bağlı üyemiz 

10) Kulübün İstatistik 2 yi 6. Kere alarak rekora koşan ismi – Barbie düşkünü biricik 

üyemiz 

 

 



 

 

 

 

 

  

 Kimliği belirlenemeyen üç kişi 

tarafından kulüp odasında uyurken 

saldırıya uğrayan İlker S. sağlık 

durumunun iyiye gittiği öğrenildi. 

Görgü tanıkları olayın şokuyla sessiz 

kalmaya devam ederken, saldırganların 

kimliği çerçevesindeki araştırmalarımız 

devam etmekte. 

 

 



  

 Geçtiğimiz günlerde elinde tesbihle dolaşırken 

objektiflerimize yakalanan Mirace E.H. görenleri 

hayrete düşürdü.”Pendikliyiz ezelden” diyen kulüp 

üyemiz için arkadaşları  bir hayli endişeli. 

 İzledikleri maç özetinin 

etkisinde fazla kalıp tribün 

yapmaya kalkışan kulüp 

üyelerimiz güvenlik 

görevlilerince zar zor 

sakinleştirildi. Olayın 

ardından Tuna K.A.’ın  “Daha 

üçlük çektirecektim ama ” 

dediği öğrenildi. 

 Gittiği cha cha kursunda 

defalarca partnerleri  

tarafından terk edilen 

Almira K. twitterda isyan 

etti. “Her rt bir umut” 

sloganıyla yola çıkan 

Almira K.’ ya bu zorlu 

arayışında  kaçmagazin 

ekibi olarak bol şans 

diliyoruz. 

 PATRON YURDA DÖNDÜ!!!!! 

Türkiye’ye dönüşü coşkuyla karşılanan Onur G.’ün 

‘Hoşgeldin kutlamaları’ yurdun dört bir yanında 

devam ediyor. 



 

 

 

 

  

 Son zamanlarda sık sık ünlü 

simalara rastladığımız İMK bu 

sefer Ceyhun Yılmaz’ı 

ağırladı.”Sizden çok etkinliklere 

ben geliyorum” diyerek kulübün 

daimi üyesi olduğunu belirten 

Ceyhun abiye sevgilerimizi 

iletiyoruz. 

 

 Kulübümüzün ayrılmaz ikilisi Elif E.ve 

Burcu Z.’nun üzgün halleri 

gözümüzden kaçmadı. Duyduğumuza 

göre “ikimize karşı bu dünya ” diyen 

BUREL bazı hayranlarının MİRİL’i 

desteklemelerinden şikayetçilermiş. 

 

 

 

 “İstatistik mi? Severizz” diyen 

Uğur S.’in tahtanın başına geçip 

ders anlatmaya başlaması 

objektiflerimize böyle yansıdı. 

 Akademik kariyerine masör olarak devam etmek 

istediğini belirten Kerem K. “Ne işletme ne inşaat en 

iyisi masörlük ohhh” diyen Kerem K.’nin birikiminin 

tamamını Tayland’a gitmek için harcadığı yayılan 

dedikodular arasında. 



 

 

 

 

 

  

Görülen o ki Selen G.’in karnı çok acıkmış.  

Bakalım onu pizzasına ulaştırabilecek misin?  



  


