
 

 

 

 

 

  

 

İTÜ İşletme Mühendisliği Kulübü Bülteni 

BTZ ÖZEL SAYISI 



 

 

  

AFTER BTZ 

 
 
      Öncelikle geçmiş olsuuuunn! 
 
      Koskoca bir BTZ dönemini atlattık. Standlara mı gidilmedi, gruplarda trollemeler mi 
yapılmadı, arkadaşlar ikna edilmeye mi çalışılmadı… İyi veya kötü atlattık. Umarım 
herkesin bolca yorulduğu bu organizasyonun eğlence kısmının da hakkını vermişizdir.  
       Bu yazıyı yazabilmek için bir önceki kaçmayı açıp çalıştım nasıl yazmışlar diye.Tuğçe 
ne güzel yazmış öyle. Ben Can Yücel’den falan örnek vermem, öyle janjanlı sözler falan 
da söylemem. Tarzım değil. Konuşulabilecek çok ama çok şey var ama bir nokta var ki 
İMK olarak adeta bir yumruk olduk, etle tırnak olduk, güçlü kaldık.  
 
      BABET!!!!‘’Dost başa düşman ayağa bakarmış’’ sözüne aldırmadan gözüm İMK’nın 
güzide kız üyelerinin ayaklarına bakarak geçti tüm BTZ. Çizmeler, topuklular, birbirinden 
güzel ayakkabılar gördüm.Bütün İMK kızlarına buradan teşekkür etmek istiyorum babet 
denilen illete bulaşmadığınız için.Maç skorunu bildiriyorum İMK 1 – Babet 0.  
    
      SMÖ nasıldı bu arada beğendiniz mi ??? Ünlülere ödül verdik,selfie çekildik falan mis 
gibi organizasyon di mi yalçın,ben de çok beğeniyorum. Biliyosunuz ben de 
Serenaylaydım : ))))))))))))))) Gönlümün efendisiyle olan ilişkimiz başlı başına bir kaçma 
yazısı olur burada heba etmeyelim hiç onu. 
    
      Artık yeeeep yeni bir süreç başlıyor. YEBEKAA. Yeniden bol bol standa gideceğimiz, 
bol bol trollemeler yapacağımız, şirket çalışanlarının telefonlarını susturmayacağımız bir 
dönem yeniden başlıyor. Çok heyecanlı diymi? Yeni arkadaşlarımızın daha tanışamadığı 
YBK sonrası fasılı var bir de. Yürek dayanmaz. Daha fazla uzatmadan After YBK’da 
görüşmek üzere diyeyim. 
 
      Babetsiz günler dilerim..   
 

      İMK ile dosta güven, düşmana korku salmaya devam !!! 
 
 
 

Tolunay AYDIN 
 
 



 

 

 

 

  

İlk BTZ, ilk heyecan 

       Hayatımda katıldığım en yorucu fakat en zevkli etkinliklerden biri oldu bu 

yılki BTZ. Koşuşturması ve görevleri bol bir etkinlik olduğundan yorucuydu. 

Fakat o yorgunluğu bile güzeldi. Bence BTZ'nin başarılı olmasını sağlayan yönü 

herkesin her işi yapmaya hazır oluşuydu. Nerede bir insan ihtiyacı olsa kolayca 

gerekli kişilere ulaşıldı ve hemen sorunlar çözüldü. Bazı aksaklıklar yaşandı 

tabi ama o aksaklıklarla etkinliğin nazarı çıktı. 

       Neredeyse tüm oturumları izleme fırsatım da oldu ve hem bilişim hem 

teknoloji hem de iş dünyasında yeni olsam da hepsi hiç sıkmadan kendini 

dinlettiren konuşmalar oldu. 

       İMK'ya biraz geç katılmış biri olduğumdan BTZ sayesinde pek çok insanı 

daha yakından tanıma fırsatı da buldum ki bu en güzel taraflarından biri oldu. 

Önümüzdeki İMK etkinliklerini daha çok görev ve daha çok heyecanla 

bekliyorum. 

 

 

                                                               Ekin BÜYÜKAKTEN  

 



 

  

GELDİ GEÇTİ BTZ!  

 

      Öncelikle bu değerli organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etmek lazım. Mezun 

olacaklardan '14 girişlisine kadar bu kulübün bu denli sahiplenildiğini görmek beni şaşırttı. Ben 

de '14 girişli biri olarak kulübün ağır toplarının adaptasyon sağlamamdaki katkılarını inkar 

edemem. Aylardır üzerinde çalışılan şeyi yaşamadan anlamak imkansızmış gerçekten, 

söylerlerdi de inanmazdım. Başından sonuna kadar BTZ'ye giden yola şahit olduğum için 

kendimi şanslı hissediyorum. Reşat U.U. 'nun susmayan telefonu, Elif E.'nin susmayan maili, 

Anılcan S.’nun susmayan bendeniz(Cem T.) bu sürecin göze çarpanlarıydı. Abi Türkiye'de 

aranmayan firma kalmadı resmen, stantlar açıldı, afişler asıldı ve herkes elini taşın altına koydu. 

Bir kariyer kulübünden fazlası olduğumuzu ispat ettik.  

     Gelelim BTZ'yee. Kızlar şıklıklarıyla, erkekler yakışıklılarıyla 2(iki) gün boyunca Mustafa 

Kemal'de göz kamaştırdılar. Tabii herhangi bir görev anında koşuştururken bütün coolluklarını 

kaybettiler. Ben de 2.günde sunucu olarak görev aldım. Bana güvendikleri için MÜTEŞEKKİRİM. 

Selen G.’e de yalan söylemiştim daha önce tecrübem var diye. Buradan günah çıkarıyım. Bu iki 

günü minimum aksaklıkla tamamlamayı(zırtapoz* bir bey dışında) başardık. Ama en efsane olay 

telsiz konuşmalarıydı. Hiç unutamayacağım, o an çok ciddi görünen ama şimdi manyak komik 

gelen sövüşmeler aklımdan çıkmıyor. Misal: Ses yok laaaan, ses verin hemen ******* 

      İstatistiklere göre 6 bin resim çekilmiş, 4 bini nedense Serenay ile :) 3 ayda yapamadığım 

primi bir gecede yapmak spontane oldu. "Serenay'ı tanıyan çocuk" olarak bilinicez şimdi iyi mi ;) 

(Medcezir 51. Bölüm Part 2 diyorum, 52 de yolda.)   

      İşletme Mühendisliği Kulübü Yönetim Kurulu'na koccaman tebrikler. Yüklerini biraz 

hafiflettiysek ne güzel. Onu da kendileri biliyor artık.  

      Bu ailenin bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyum.  

      Ve son olarak BİR DE BENİ TEK ÇEK KNK ! 

 

          *ZIRTAPOZ (türkçe) anlamı       ZIRTAPOZ (türkçe) ingilizcesi 

                1. Delişmen                                      1. Crazy 

                2. Zıpır                                               2. Hayta 

 

                                               Cem TURHAN 

 



 

  

   Selam Kaçma okurları , 

 

   Ben en yeni BTZcilerden Ceylan :) 

 

   Geldi geliyor , oldu oluyor derken BTZ 2014 geldi geçti. Ama nasıl geçti!? 

İlk gün olaya adapte olmakla geçti o yüzden konuya pek vakıf değildim ama 

topuklularım ve ben BT alanında ciddi anlar yaşamadık değil. 

 

   İkinci gün tek kelimeyle harikaydı. Oturumlar çok güzel aktı ve konuşmacılar çok 

kaliteliydi ( tabii ki ilk gün gibi ). Katılımcısı bol ve ilgi oldukça fazlaydı. Ceyhun 

Yılmaz'ın gerçekleştirdiği bol kahkahalı oturumdan sonra sıra geldi SMÖ’ye :)) 

Sahne dekorasyonunun profesyonelliği zaten herkesi bir moda soktu ve Atilla 

Taş'ın gelmesiyle ödül töreni başladı. Hiç sıkmadan güzel bir sürede bitti , bu da 

profesyonelliğimizin bir göstergesi bence :) 

 

   Günün sonunda gittiğimiz partide deliler gibi dans ettik ve haklı gururumuzu 

kutladık. 

 

   Başta Reşat U.U.  olmak üzere BTZ çalışmalarında emeği geçen herkesle gurur 

duydum ve bir kere daha ne kadar doğru bir yerde , ne kadar doğru insanlarla , ne 

kadar güzel bir is yaptığımızı fark ettim. O zaman bir daha ki BTZ ye kadar 

görüşmek üzere , bol eğlenceli günler :) 

 

 

Ceylan İSCANLI 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

      Bir BTZ'nin daha sonuna geldik. Yeri geldi Alphan Manas ile uğraştık, yeri 

geldi Hamçökelek'i canlı olarak dinleme fırsatını bulduk, Atilla Taş'ı havalara 

attık. Çok yorulduk ama şunu söyleyebilirim ki, değdi.  

       BTZ’den önce BTZ'yi standart, sıradan bir organizasyon gibi görüyordum. 

Ama BTZ'nin içinde bulununca, aslında baya büyük ve emek harcanan bir 

organizasyon olduğunu anladım.  

       İşin içine girmeden önce BTZ benim için Yılmaz Morgül ise, BTZ sonunda 

benim için Serenay Sarıkaya seviyesine geldi.  

       Tamamıyle içten sempatik ve güzel bir organizasyon BTZ, hem başka 

nerde Atilla Taş size özel konser verebilir ki. 

 

Sinan KORAMAZ 

 



 

 

 

  

 

BTZ özel 
 Daha önce de kulüpte dans ederken 

yakaladığımız ve anlam 

veremediğimiz İlker S. İle Almira 

K.’nın niçin böyle hazırlıklara girdiği 

BTZ’e ortaya çıktı! Oturum 

aralarında tekrardan, BT alanında 

dans ederken yakaladığımız 

arkadaşlarımız istedikleri ilgiyi 

göremeyince hiçbir şey olmamış 

gibi yapıp çiğ köfte yerken görülmüş 

en son. Duyduğumuza göre YBK’ya 

çok farklı koreografi ile 

geleceklermiş. Hadi hayırlısı!  

 Tweetle çalışan kahve makinesi Erhan K. 

ve Onur G. hayretler içinde bıraktı. ‘Benim 

seçkin takipçilerim var, ben öyle her şeye 

twit atmam!’ diyerek tweet atmayı 

reddeden ikilinin makineye saldırması 

üzerine olaya BT alanı ekibi el koymak 

zorunda kaldı. 

 BT alanına eşya taşırken fazla 

gaza gelen Ege Ç. hastaneye 

kaldırıldı. ‘’O son masayı 

taşımayacaktım” diyen kulüp 

üyemize geçmiş olsun 

diyoruz. 

 Taylan B.Y. ‘i sakinleştirmek hiç de 

kolay olmadı!  



 

 

 

 

ü  

 Bir etkinlik yok ki Mirace Eda H. kulüp 

üyelerinin kahve falı isteklerine yenik 

düşmesin. Bu BTZ’nin kazananı Ece B. 

olurken Almira K.’nın sorgulayan bakışları 

gözümüzden kaçmadı.  

  Ödülünü almaya giden 

Muharrem İnce’nin 

heyecanı yüzünden 

okunuyor… 

 ‘Haydi, bir Trabzonlu fotoğrafı 

çektirelim!’ diyen dört 

Trabzonlu (Erdem U., Burcu P., 

Yavuz Selim Y. ve Doğancan B.) 

bir anda horon tepmeye 

başlayarak BT alanına doğru 

hareket ettikleri görüldü. 

Gruptan daha sonra haber 

alamadık. 

 Bu BTZ’de kravat 

takmayan Erhan K. Ve 

Barış Ü. ‘i ortalıkta ‘ağaza 

sokmalık kravat’ ararken 

yakaladık. İkilinin üstün 

çabaları sonucunda bir 

İMK geleneği daha 

bozulmadı. 

 BTZ sonrası 

kulüp üyeleri 

tarafından 

havaya atılan 

Reşat U.U.’dan 

hala haber 

alınamadı. 



 

 

 

  

 Whoishotmanager bağımlılık yapıyor!! (kesin bilgi yayalım arkadaşlar) 

BTZ boyunca “hot manager”ı seçmeye çalışan Elif D.,Erhan K. ve İlter Güneş Y.’ın ne kadar 

seçici olduğu gözümüzden kaçmadı. Elif D.’ın “yaa bunlar benim arkadaşlarım seçim 

yapamıyorum .s.s.s” deyip eve gidince oylamaya devam ettiği ortaya çıktı. Ayrıca sitenin 

çökmesi üzerine “hot manager”ı öğrenemeyen kulüp üyelerimiz oldukça üzgün. )): 

 BTZ boyunca telefonu hiç susmayan Anılcan S. 

için endişelenmeye başladık. Artık telefonsuz bir 

dakika bile geçiremeyen Anılcan S.’nun 

yanındakilerle konuşmak için bile “whatsapptan 

yazsana yaaa” dediğini öğrendik. 

 BTZ’den hemen sonra Yavuz Selim Y.’ın çocuklar gibi şen hali 

objektiflere böyle yansıdı. (Malesef aynı şeyi Sedat A. İçin 

söyleyemiyoruz.) 

 Yıldız Tilbe’ye olan hayranlığı, ezbere 

bildiği Yıldız Tilbe şarkılarıyla 

arkadaşlarını sık sık şaşkınlığa 

düşüren Ceren Ezgi D.’un BT alanında 

Yıldız Tilbe çaldırmak için etkinlik 

boyunca Canberk B.’ın  başının etini 

yediğini duyduk. 

 “BTZ’den sonra bir 

uyucam bir daha 

kalkmıcam” diyen 

Erdem U.’un şaka 

yaptığını sanmıştık 

ki ekibimize ulaşan 

fotoğraflar gayet 

ciddi olduğunu 

kanıtladı. 



 

 

 

 

 

  

 Güneş sana hayırdır ?!?!! 

‘Verin şu makineyi azcık ortalarda gezineyim’ 

diyip fotoğraf makinesini alarak dolanmaya 

başlayan İlter Güneş Y.’ın Fortune standında 

oturan, kimliğine bir türlü ulaşamadığımız  

kadın ile samimi dakikaları Kaçmagazin 

ekibinin gözünden tabi ki de kaçmadı.  

 SMÖ sırasında Serenay Sarıkaya‘ya ödül veren 

Tolunay A.’ın yüz ifadesine bir türlü anlam 

veremezken neden 1 km takip mesafesi bıraktığını da 

buradan kendisine sormak isteriz açıkçası. Kaçma 

ekibi olarak Tolunay’a ‘’Seviyorsan, git konuş’’ 

diyoruz. 

 İTÜ Müzikalin sahne 

performansından bir hayli 

etkilenen Erhan K. ve Onur 

G.’ün müzikal ekibine 

katılmak için hazırlıklara 

başladığını duyduk.  

 Hiç kimseye sormadan, kendi aramızda yaptığımız 

oylamaya göre Ufuk Balcı ile Atailla Taş’ın bu 

fotoğrafını ‘’BTZ’nin en iyi fotoğrafı’’ seçiyor, ikiliye 

birer süpürge hediye ediyoruz.  



 

 

 

Kendimizi tutamadık !  
(Renkli halleri için mail kutunuza gelecek olan PDF sayıyı bekleyin) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


