
 

 

  

İTÜ İşletme Mühendisliği Kulübü Bülteni 

SAYI :  84 



 

 

 

  

          Herkesin yaşam tarzı ve günü yaşayışı farklı. 24 saat, yüzlerce farklı kombinasyonda 
yaşanıyor. Askerlik o kadar da zor değil (en azından benim gibi batıda olanlar için). Askerliği bu 
kadar zor kılan, bizi alışkanlıklarımızın, rutinlerimizin dışına çıkarması. 

          2500 acemi girmiştik o kapıdan. 2500 farklı insandan aynı 24 saatin yaşanması rica 
edilmiyor, emrediliyor. Sabah uyanma saati erken-geç, kalktığında yatağını yapan-yapmayan, 
sabah duş alan-almayan, kahvaltı yapan-yapmayan, kahvaltıda çay içen-içmeyen vb. uzar gider 
bu liste. Mühendislik olarak özetleyecek olursak binlerce input var ama output tek olacak aga! 
O tek output formatına ne kadar uyum gösterirsen, bukalemun olabilme becerin ne kadar 
yüksek ise o kadar rahat geçer askerliğin. Omurgasızlıktan bahsetmiyorum dikkat, bukalemun 
da omurgalı bir canlı ama değişen koşullara hemen uyum gösterir, kezbanlığa gerek yok, 
polemiğe girmem der. Takım çalışmasına yatkın ve değişen koşullara ayak uydurabilen mavi 
kimlikli İşletme Mühendislerinin askerliğinin zor geçeceğini düşünmüyorum, raad olun :) 

          Bu yazıda, tek output olurken yitirilen ve özlenen noktalara değinelim dedik. Bazıları size 
çok garip gelebilir, bu da özlenir miymiş dedirtebilir ama yokluğunda gerçekten özleniyormuş. 
Bu listeyi, askerdeki en iyi arkadaşım, büyük kaleci Sevran Alptekin ile birlikte hazırladık.  

 

          Huzurlarınızda Özlenen Top 10: 

 

10. Alarm Ertelemek: Sen ne güzel şeymişsin. O iki alarm arasındaki 10-15 dakikalık uyku o 
kadar tatlı ve güzel ki kadın olsa evlenirdim. Askerliğim bittiğinde çılgınlar gibi alarm 
erteleyeceğim. 

 

9. İnce Belli Bardakta Çay İçmek: Bardağın ince belini kavrarken parmaklardan tüm vücuda 
yayılan o sıcaklık, boğazdan geçen sıcak ama aynı zamanda da harareti alan o sıvının verdiği 
huzur, çaydanlığın fokurdaması... ANLAYAMAZSINIZ! 

 

8. Akşam Gezmeleri: "Canım sıkıldı hadi bi sahile inelim yemek yiyelim" Out, "Saat 5'e geliyor, 
geç kalırsak ayvayı yeriz" In. Akşam ezanı okunduğunda topu oyunu bırakıp eve koşan çocuklar 
gibiyiz. 

 

Özlenen Top 10 



 

  

7. Koltuğa Uzanıp TV İzlemek: Askerin TV ile imtihani yazisini okuyanlar bilir burdaki TV izleme 
sistemini. Lig TV, Premier Lig, Moviemax her türlü kanalımız, LCD TV bile var ama kanepeye 
uzanmadan bir manası yokmuş, kanepelerin kıymetini bilin. 

 

6. İstediğin Zaman Duş Alabilmek: Akşam 8-9 arası duş saatimiz, o saatler bende tramva etkisi 
yaratmaya başladı, eve döndüğümde uzun bir süre akşam 8-9 arası banyonun önünden 
geçmeyeceğim. 

 

5. Halıya Basmak: "Bastığın yerleri toprak diyerek geçme" demişti M.Akif, bastığımız yerler 
hep beton. Yurtdışından gelenler toprağı öpüyorlar ya, ben de eve gidince halıyı öpmeyecem 
belki ama tıpkı kanepe gibi kıymetini bilmeye başlayacağım. 

 

4. Telefon Melodisi Duymak: TSK'da telefon yasak ama kimse uymaz bu yasağa. 
Yakalanmamak için de tüm telefonlar sessizdedir. Telefonumun nasıl çaldığını unuttum, 29 
Ocak'ta çaldırın beni. 

 

3. İstediğin Elbiseyi Giyebilmek: Bugün ne giysem diye düşünmene gerek yok, bu yıl ve her yıl 
yeşil tonların ağırlıkta olduğu bir kreasyon söz konusu. 

 

2. Saç-Sakal-Bıyık: Ne güzel bıyıklarım vardı, bu konuda daha fazla konuşmak istemiyorum :( 

 

1. Kadın Parfümü: Sözün bittiği yer. 

 

 

 

 

Osman TOKGÖZ 



 

 

    

                                                                                 
, 
  
 

 

 

 

  

"BT alanında güzel yemek varsa gelicem söz." 

                     Selen G. (3) 

 

"YBK daha eğlenceli oluyo diyolar, ama ben BTZ'ye 

de giderim canım." 

                                                        Tuna K.A. (2) 

AMANIN BTZ! 
 

 
 

Sevgili Kaçmaseverler, 
Hazır mısınız? Btz geliyor! Yani gerçek anlamda hazır mısınız?  
Mesela bazılarımız yıllardır BTZ gününü bekliyormuş, öyle duydum.  
Kimler mi? 
 

"BTZ'  de ne giysem karar veremedim, en olmadı 

böyle takılırım hem daha cool olur." 

 

     BurcuZ.(3) 

 



 

 

  

          Fotoğraf sahiplerinin yaşlarından emin olmamakla birlikte bebek bezi 

sponsorluğundaki yazım burada sona eriyor. Umarım hepimizin BTZ'14 ü çılgınlı, 

müthişli falanlı filanlı mükemmelli geçer. Eğlenceli geçsin o da olur. Spoiler 

vermek istemeyip kendimi BTZ sonrası Kaçmasına saklıyorum(Editörlere 

duyurulur;) 

 

           Neyse efendim, "YA GERÇEKTEN NE GİYCEZ" sorularının bitmek bilmediği 

nice organizasyonlara!  

 

Edibali(20) 

 

 

"Ben her şekilde tatlıyım, ama BTZ' ye gidersem 

daha da bi tatlı olurum sanki..." 

                     CerenE.D.(2) 

 



 

 

 

 

Tüm Mümkünlerin Kıyısında 
 
 
 

 “Saate bakmaksızın kapısını çalabileceği bir dostu olmalı insanın” diyor ya Can Yücel, işte 
o hesap. 
                                                                                        … 
 
 Öyle ders arasında, can sıkıntısında, okul çıkışında, boşluğunda yardıma gidebileceği bir 
kulübü olmalı insanın. Kulüp deyip de sıradanlaştırmamalı bir de yanına “dost” kelimesini 
sıkıştırmalı. Sadece orada, kulüpte bir yerlerde olduğundan değil, kulübün de hep onun yanında 
olduğundan. Elif’in attığı bir mailde, facebooktaki bildirimde, evdeki kitaplıkta, albümlerdeki 
fotoğraflarda, buzdolabının üstünde, defterimin içinde, anılarda ve daha türlü türlü yerde.  
 
 Birgün bir etkinlikte şöyle bir şey demişti konuşmacı “İnsan en yakın 5 dostunun 
ortalamasıdır”. Şimdi İMK’yı da düşündüm de, öyle hakikaten. İMK’nın her başarısı emeğini, 
gönlünü, dostluğunu koymuş her insanın ve o her insandaki farklı hissetme, başarma duygusu 
da biz canım İMK’nın ortalaması. Şimdi bunlara neden mi girdim? Çünkü BTZ geliyor.  
Hem de ne gelmek!  
 
 Toplantıları bir türlü yakalayamayan yılın hayırsızı ben, 4.BTZ için yine çok heyecanlıyım. 
Heyecanlıyım çünkü Her BTZ’de - en azından geçtiğimiz 3 yılda bana neler kattığını düşününce-  
her şey mümkün. Hele o BTZ’nin ardından bir de SMÖ varsa tamamen mümkün. Mesela 
beklemediğiniz sürpriz isimler gelebilir. Bazen beklediğiniz isim sürpriz olarak gelmez. Ya da bir 
bakarsınız sahnedesiniz, olmadı mı? O da oldu. Koşuşturmaktan adınızı unutmanız da mümkün. 
Kırmızı halı? O da mümkün. SMÖ, BTZ paylaşımlarından sosyal medyadan aldığını isyanlar, 
sürekli her lafa sıkıştırmanızdan sıkılan insanlar da eh işte ara ara mümkün. Kaçan sınavlar, 
hocalara dert anlatmalar bazılarımız için mümkün. Topuklulardan ayakları şişen zavallı İMK 
kızları, her yıl tamamen mümkün. Havaya atılan başkanlardan tutulan da mümkün, zor 
tutulanlar da. Hadi, her yıl kar yağmasın dileklerini geçtim diyelim. Takım elbiseli karizmatik 
beylerimizin dondurma makinesinden, standına her şeyi taşıyıp BTZ’de kas yapması da, BT 
alanında sürekli bir şey yemekten kilo alanı da. Unutmadan; en önde oturup uyuyakalan komite 
de bir hayli mümkün. Hepimizin yine bilmediği şeyler öğrenip ağzı açık dinlemesi, katılımcıları 
sollayan girişimleri açık ara mümkün. Benim gibi kulüp denilince ilk aklına BTZ gelen de. BTZ’yi 
çocuğu gibi görenler bile var aramızda biliyorum. Mümkün mümkün, her şey mümkün. BTZ 
gelirken de, BTZ’deyken de ve BTZ bitmişken de. Hatta Can Yücel mısrası işle başlayıp mümkün 
de mümkün diye tutturan BTZ yazısı bile mümkün.  
 
 “Tüm mümkünlerin kıyısında..” dememiş miydi hem Turgut Uyar? İşte içinde BTZ  olan ne 
varsa, o hesap. 
 

 Tuğçe Gençoğlu 
 



 

 

 

 

  

BU YAZIYI OKUMADAN 

BTZ’YE GELMEYİN! 

Sevgili Kaçma Okuyucuları 

Sizin de hissettiğiniz gibi havaların soğuması ile BTZ mevsimi geldi çattı. Akıllarda deli sorular 

(aşklar hep yalan). Bu aralar kulüpteki en popüler soru ‘’BTZ’de ne giyeceğiz? ‘’ 

 Siz etek mi-elbise mi, kravat- gömlek uyumu çıkmazındayken biz de sizin için biraz geçmiş 

yıllardaki Kaçmaları karıştırdık, geçen yıldan da notlar çıkardık ve karşınızda hafızalardan 

silinmeyen BTZ fotoğrafları :  

 



 

 

 

 

 

  

BTZ’de duyulması muhtemel sözler:  
 

 

 - Beyler hadi şu masaları aşağıya taşıyoruz 

 

 - Kızlaaaar! Çorabım kaçtı ojesi olan var m? 

 

 - Oturum başlamışken biz de bir şeyler mi yesek? 

 

 - Ooooo selfie mi var?  

 

 - Bi de beni tek çek! 

 

 Kızların topuklu yakınmalarına dayanamayan erkekler de: ‘’Sen bu kundura 

nasıl vuruyor biliyor musun?’’ 

 

 - Gençler, oturum başlıyor. Milleti toparlayalım.  

 

 - Plaketi kim verecek? Arkada biri var mı? 

 

 - Hadi bu oturuma biz de girelim!  

 

 - Partiye gidiyor muyuz?  

 

 - Bu fotoğrafı bana at mutlaka!  

 

 -O zaman bi çay içelim hadi 



 

 

  
AMAN DİKKAT! 

 Kızlaaaaaaar! Topuklu iyi güzel hoş, yukarda havalar da harika ama siz yanınızda babet 

getirmeyi unutmayın en iyisi, bizden söylemesi. 

 

 Beyleeeer! BTZ günü traş kolonyası koksun ortalık lütfen 

 

 Btz öncesi ve hatta BTZ’nin ilk akşamı kendinize dikkat edin aman! Yoksa fotoğraflarda 

alnınızda kocaman sargı beziyle boy gösterebilirsiniz. (şekil 1.a) 

 

 Kızlar o çoraplar kaçıyor, çözüm yok malesef. Yedeğiyle gelin, üzülmeyin 

 

 Arkanızda fon yapacak bir yer bulduysanız sessizce fotoğrafınızı çekilin ve kaybolun. 

(Aksi halde baknız: şekil 2.a) 

 

 Güzel kıyafetleri 2.güne saklayın, malum SMÖ günü, ortalık ünlü kaynıyor. Fotoğrafların 

nerede çıkacağıını bilemeyiz. 

 

 2 kişi başlayan fotoğraf çekimi Zümrüt’te son bulabilir, dikkat! (şekil 3.a) 

 

 215846519854 kere BT alanını dolaşmaya hazır mıyız? 

 

 Profilinizde yeni pp’niz için yer açın!  

Şekil 1.a 

Şekil 2.a 

Şekil 3.a 



  

  Kulübün hamarat kızlarının, -kulübün pek de 
hamarat olmayan- beylerinin hamarat anneleriyle 
verdiği mücadelede karlı çıkan Imk' nin doğum 
günu oldu! Günün starı ilk biten yemek olarak 
Tuna K.A. annesinin yaptığı Ispanaklı Börek 
olurken, diğerlerini de silip süpüren  Genç Imk lilar 
artık biraz daha agir... Aksama bi' şey yemeyiz artık 
hahayt      çığlıklarıyla kısıra, yaprak sarmaya, keke, 
böreğe atlayan Imklilarin bir bolumu 'Çok 
utanıyorum, normalde insan gibi yerdim kendimi 
tutamadım' seklinde basin açıklaması yaptıkları, bir 
bölümününse " Hic utanmıyorum, pişman degilim 
keske kulüpte her ay yapsak böyle şeyleri" dediği 
duyuldu. ( hamarat anneler ve hamarat imklilara 
duyurulur) 

 

 Aynı zamanda İMK’nın doğum günü kutlamalarını bahane edip kulüp 

odasında altın günü düzenlendiği ortaya çıktı.Kontrolden çıkan kısır sever 

kulüp üyelerimiz gelecek hafta kimde toplanacaklarına hala karar 

verememişler. 

 120 erkeğe 1 kızın düştüğü  İTÜ’de 

5 kızla gezerken görülen Bora B.’in 

vadi yurdu erkekleri tarafından 

aranıyor. 

 Uğur S. : Benim niye enerjim yükseldi ya, 

akşama saklayayım biraz ?!?!?!?!?!!!!!! 

 Grupları trollerken kendini iyice 

kaybeden Burcu Z’dan uzun 

süredir haber alınamıyor.  



 

 

 
 

 

 

 

  

Selen G. Imk’da çığır açtı! 1. Geleneksel 
Imk Veli Toplantısını gerçekleştirmek 
isterken, Funda Teyze yi kolundan tuttuğu 
gibi alıp en ön sıraya geçen Selen' in bu 
çabaları Kaçmagazin ekibinin gözünden 
kaçmadı. Annesine: " Sor bakıyımm ben 
nasılmışım, zekiyim ama çalışmıyor 
muymuşum, yoksa hem zeki hem çalışıyor 
muymuşum hehe" dediği duyulan Selen 
G. " Kızım burada da evde yedigi kadar mı 
yiyor?:( " sözlerini duyunca sözü apar 
topar BTZ' ye getirdiği kulislerde 
dolaşıyor. 
 

 Son zamanlarda duygusal halleriyle 

dikkat çeken Erdem U. İçindeki 

anne şevkatiyle Sergen T.’ı 

boğarken kameralarımıza böyle 

yakalandı. 
 

 Gizli bir tarikata üye 

olan Tolunay A.ve 

Özge G.’ün kulüp 

üyelerinden kantinde 

selfie çekilip , btz 

afişine dokunup 

kaçmalarını  

istemeleri akıllarda 

soru işareti bıraktı.  

 İkilinin kulüp 

üyelerini sıcak tutan 

polar şapka 

vaatleriyle kandırdığı 

ekibimize ulaşan 

haberler arasında. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Partilerin aranılan ismi Taylan B.Y. nin ailesinden çağrı! Geçtiğimiz senelerde 
bitmeyen Work & Travel serüveni yüzünden oğlunun yollarını gözleyen aile 
"Sinan Çetin' le Film Gibi programı olsa ona başvuracağız, nerede oğlumuz?" 
nidalarıyla bültenimize başvurdu. Son planlarının Taylan' ı arayıp 'İstanbul' 
daki bütün parti biletleri elimizde, bir tanesine bile gitmek istiyorsan önce 
buraya!' Olduğu elimize ulasan bilgiler arasında. 

 

 BTZ brandasını asmaya çalışan 

Erdem U., Tuna K.A., Taylan B.Y’in 

bu halleri bremen mızıkacılarını 

anımsattı sanki. 

 Onur Ç: Bunu asmak BTZ’yi 

yapmaktan daha zor oluyor yaa! 

 Taylan B.Y: Biraz büyük olmamış mı bu 

branda sanki ??? 

Elif E. : Olsun, seneye de kullanırız (((((: 

T: ???!?!??!?!?!!!!!!!!! 

  Makarna makarna olalı böyle zulüm görmedi !!!  

Gün geçmiyor ki Elif U.’un makarna yerken garip 

fotoğrafları telefonlarımıza düşmesin. Kaçma ekibi 

olarak bu durumu sizinle de paylaşıyor, bu konu 

hakkında sosyal farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz.  

 Kulüpteki yorucu günler devam ederken 

kanepede uyuyakalanlara bir yenisi daha 

eklendi. Kulüp üyeleri ”Yemekten sonra 

azcık kestireyim’’ diyen Selen G.’yi 

uyandırmakta epey güçlük yaşadılar.  



 

 

  
 İMK’da Bu Tarz 

Benim rüzgarları 

esmeye devam 

ediyor. Çizgili kazak 

için ‘Bu Tarz Benim’ 

diyen Uğur S. Ve 

Erhan K. renkli 

çizgileriyle dikkat 

çekerken karşı 

tarafta Taylan B.Y. ve 

Can F.O. kareli 

gömlek konusunda 

ısrarlı görünüyor. 

 Taylan Y.’in buz pateni konusundaki 

üstün yetenekleri Bahadır A.’ı bir 

hayli zorlamış. 

 Bu kareden sonra ‘Abiiğğğğ buz 

patenine gidelim hep birlikte yiaaa’ 

diyen Taylan’ın bu konudaki ısrarına 

anlam veremedik açıkçası. 

 Son günlerde yalnızlıktan 

oldukça yakınan Aysu Ö.’in yakın 

zamanlarda İzdivaç programına 

çıkıp saadete kavuşmak 

istediğini duyduk. Takipteyiz !!! 



 

  

 

 

  

ATATÜRK İLKOKULU 3B SINIFINDAKİ ARKADAŞLARIMIZIN 

BTZ ÖZEL ÇALIŞMALARINI SİZLER İÇİN KAÇMA’YA TAŞIDIK 

 Kokteyl için 

bir yerin 

100bin tl 

fiyat istemesi 

üzerine 



 

 

 

 

 

 

  

 Bu caps’i yapan 

arkadaş kör oldu!!!  
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