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      HELAL OLSUN İMK YÜREKLİ ÇOCUKLAR 

 

        Merhabalar millet. Nasılız YBK sonrası? Yorgunluk vardır biraz. Eee o kadar koşturduk 

hep beraber olsun o kadar. Ben biraz boşluğa düşmedim değil açıkçası. Biz bu YBK olmadan 

naaaapıyoduk??? Yazı işinden hiç anlamıyorum ya, baya yazıp yazıp siliyorum yazıyı baştan 

sona. Öncelikle ben hepinizin eline sağlık demek istiyorum.  

 

        Gerçekten müthiş bir ekip işi oldu, herkes her işe koşturdu. Bu yüzden sonuçta 

neredeyse muazzam oldu. Tunayı da ayrı bir tebrik edelim,müthiş işçilik çıkardı. Helal olsun 

YBK yürekli çocuk! 

 

        Taylan etkinlik uğruna günü gününe kalorisi kalorisine 

uyduğu diyetinden vazgeçti, sırf ekip çalışması uğruna eklerleri 

üçer beşer gömdü. Bilmiyor muydu o diyetine devam etmeyi? 

Ama hayır, Taylan dedi ki ‘’En kalorili gün YBK günüyse biz 

bugünde İMK’lıyız!‘’.  Helal olsun ekler yürekli çocuk!  

 

        Kayıt masası nasıl formundaydı? Kayıt kuyruğunda bir hamile ablamız çocuğunu 

doğurdu, Ezginin Günlüğü konserine hitaben ufak kızımızın adını Ezgi koydular. Helal 

olsun konser yürekli ablamız. Artık Ezgi kardeşimiz de İMKlı. 

 

        Ferit abimiz tecrübesiyle, göz doldurdu kongre süresince. Özellikle 50-100 metre 

yüzmede ve balıklama stilinde on üzerinden on puan aldı bütün kulüp üyelerinden. 

Mirace belki paylaşır bizimle videoları. Helal olsun havuz yürekli Ferit abimiz! 

 

        Ne demişler; Ana gibi yar olmaz, Anılcan gibi finansçı olmaz. Adeta bir Wall Street 

bankeri edasıyla nasıl da kalkındırdı bütün kongreyi. Helal olsun Finansman yürekli 

çocuk! 

 



 

  

        Elif ve Burcu. Kulübün neşe kaynakları, iyilik melekleri,ayrılmaz ikili, ediyle büdü, 

Ersan ve Franco gibiydiler. Bu tandem bozulmaz, Selen Bilic bu tandemi bozmazsa 

şampiyonluk gelir. İkililerden bahsedince akla Reşat-Canbo ikilisi de gelmiyor değil. Ekibin 

görünmez kahramanları, IT’nin gülleri, teknoloji bülbülleri. Helal olsun IT yürekli çocuklar!  

 

        Erdem Uzun bu ekibin Demba Ba’sıydı. Kariyer alanına yaptığı koşular, stantlara olan 

hakimiyeti, özellikle kayıt masasına yardıma gelmesi günümüz forvetlerinden olması 

beklenen ‘’All around striker ( Demba ba) ‘’ oyuncu olduğunu adeta haykırıyordu. Ezginin 

Günlüğü konserinden sonra secdeye yattı kuliste Gürdal abiyle beraber, siz görmediniz. 

Ben ordaydım, gördüm, yaşadım biliyorum. -Her şey bilmekle başlar ;)- Neyse,Helal olsun 

DemBABA yürekli çocuk! 

 

        Selen ve Slaven Bilic benzetmesini yukarıda yaptım. Selenin on biri genelde 

belli,değiştirmekten hoşlanmıyor. Ekibinde istikrar isteyen Selen Hanımsa başarının 

soğukkanlılıkta yattığını düşünüyor. Helal olsun istikrar yürekli kız! 

Cezgi üstüne su döktüğüm için özür dilerim, kafamı o sırada kaldıramadığım için özür 

dileyemedim. Valla çok pardon.  

 

        YBK muhteşem oldu. Bugüne kadar kimler gelmedi ki YBK’ya. İngiltere Kralı rahmetli 

Başkan Kennedy, Beckenbauer, Kaleci Mayer, Nadya Komanachi, Bridget Bardot, 

Fenerbahçeli Cemil bile YBK’daydı, bir zamanlar bizim taşıdığımız ses sistemlerini onlar 

taşıyordu. Bahadır abi daha o zaman Winamp’ta MP2 mixleri yapıyordu. Hey gidi günler 

hey! Uzatmadan bir dahaki kongre yazımda görüşmek üzere diyeyim.  

 

Hepinize Helal olsun İMK yürekli çocuklar, çok eğlendik ! 

 

Tolunay AYDIN 

 

 
Editörlerden Not:  

Normalde ayrı yazılan de/da’ları bitişik yazan ve kesinlikle  ayrı yazılmaması gereken ki/de/da’ları ısrarla ayrı yazmaya devam 

eden Tolunay’ın bu yazısını düzenlerken harap ve bitap düştük. Tolunay’ı bu konuda gereğini yapmaya davet ediyoruz.  



  

  

~Bir YBK Masalı~ 

1. Bölüm - YBK 

        Böyle dramatik bir giriş yapmak istemezdim ama cidden masal, rüya, efsane (ve benzeri kelimeler) 

yakıştırılabilecek bir YBK geçirdik.  

        Bir etkinlikte bir tane mi aksilik, terslik olmaz arkadaş? İlk gün geçti; nazar değmesin dedim, aman 

başımıza bir şey gelir dedim, ağızımı açmadım. İkinci gün geçti; bu da mı şans dedim, bir şey oldu da 

haberim mi yok acaba dedim, yanıldım. E üçüncü gün artık “Göğsümden ama kalbimi kalbimi kalbimi…” 

vakti gelmişti. 

        YBK hakkında söylenecek pek de bir şey yok aslında. Bol katılımcılı, güzel sponsorlu, tıkır tıkır 

ilerleyen bir etkinlik yaptık. Enerjimizle herkesi kendimize hayran bıraktığımızı da söylemek isterim 

buradan. Bu etkinliği kendi başımıza yaptığımıza inanmayanlar, profesyonel destek aldığımızdan 

şüphelenenler bile oldu. İltifatlar havalarda uçuştu; her sene gittikçe kendimizi geliştirdiğimiz konuşuldu.  

        Konuşmacılarımız salonun doluluğu karşında mest oldu, sponsorlarımız “seneye de görüşürüz 

inşallah” modunda bize teşekkür etti. Katılımcılar kariyer alanında kendilerini oradan oraya atarken, 

‘sertifikamı ne zaman alabileceğim?’ diye soran öğretim üyeleri bile oldu. 

        Ben o kadar mutluyum ki anlatamam, cidden. Ne yalan söyleyeyim bu kadar iyi bir etkinlik 

geçireceğimizi düşünmüyordum. Çünkü, bu kadar iyisini görmemiştim. Şuana kadar yapılanların en 

azından en başarılılarından birini yaptığımız kesin. Ve ben bunu yapan ekipte olduğum için çok şanslıyım. 

3 gün boyunca enerjisini kaybetmeyen, ‘of’lamadan her işin ucundan tutan, eğlenmeyi de çalışmayı da bilen 

#imkteam ile birlikte olduğum için acayip mutluyum. (gözleriniz doldu değil mi?) 

        Neyse bu kadar duygusallık yeter. Bu konuya yazımın sonunda tekrar değineceğim. Biraz son günün 

akşamından bahsedeyim. Eminim diğer yazanlar da bir şeylerden bahsetmişlerdir. 

 

Not: Bu yazı yoğun duygusallık içerir. Kalp, tansiyon, şeker dengesizliği 

gibi hastalıkları olanların doktoruna danışmadan okumaması önerilir. 

 



 

  

 

2. Bölüm – Fasıl 

 

        Ezginin Günlüğü konserinin bitişinin ardından Tuna’da havaya atıldığına göre yapılacak bir 

şey kaldı: FASIL. Fasıl denilince aklıma gelen isim Cem(baba) açıkçası. Kaçma ekibinin kimi fasıl 

star seçeceğini bilmem (zira pek çok aday var) ama benim şahsi fikrim Cem(baba)’den yana. Kendisi 

şarkılarıyla kulaklarımızın pasını silmiş, danslarıyla gözlerimize ziyafet yaşatmıştır. (Ayrıca 

buradan sevgili Tolunaycığıma su gibi İngilizcesini boşa harcamamasını ancak ‘station’ ve 

‘situation’ kelimelerinin farkını iyi öğrenmesini öneriyorum) 

        Fasıl sonrası sağ kalanlarla (!) çeşitli mekanlarda geceye devam edildi. Gecenin devamında da 

güzel eğlenildi, eğlendik, eğlendim. Ayaklarımda hala uyuşukluk olması durumu yeterince 

açıklıyordur sanırım. Bu kısmı hızlı geçiyorum, isteyenlerle özel olarak sohbet edebiliriz bu konuda. 

 

 

 

        Ve sonuç; İMK. 

        Ben hepinizi kucaklıyor, bu başarılı etkinlik için tüm İMK’yı tebrik ediyorum. Hepinizi çok 

seviyor, yanaklarınızdan öpüyorum. 5 sene sonra da konuşulacak bir etkinlik yaptığımızı 

düşünüyor ve bununla gurur duyuyorum. 

 

        Burcuş 

 



 

 

  

Sevgili kaçma okurları, 

Okurken bazılarınızın küfür edeceği ‘Böyle yazı mı olur?!’ deyip belki de 

yarıda keseceğiniz yazımı okumaya başlamadan önce hepinizi başarılı  

organizasyonumuzdan dolayı kutluyorum. Çiğ köftesiyle kuruvasanıyla,  

ekleriyle sandviçiyle, kolasıyla red bulluyla yine her fırsatta bir şeyler tıkınan ekip üyelerini 

gördüğümüz bir etkinlik oldu. Galiba yine en çok ben yedim :/ Rivayetlere göre bu seneki 2 

etkinlikte yediğim toplam sandviçlerin besin değeri ortalama bir Afrikalı ailenin yıllık besiniyle 

kapışıyormuş, olsun, pazartesi diyete başlarız: D  

YBK’nın en çok sevilen konuğu şüphesiz Marketin Toys standındaki Sıpaydiydi. Makas alanını mı 

ararsınız yoksa alt dudak alanını mı hepsi mevcut. Hatta son gün Sıpaydiyi evine götürmek 

isteyen arkadaşlar bile oldu (Mert ve İlker). En sevilmeyen de galiba makarna oldu. Pringles 

kokan ıslak samana benzettim ben onları.  

Birkaç tane EN paylaşmak istiyorum sizlerle.  

 EN çok Kamil Hurmacı İlker Sağkaya   

 EN çok kravat değiştiren Erdem Uzun  

 EN çok süslenen Bora Bilgin  

 EN crossfit Mert Özdemir   

 EN çok uyuyan adam gibi adam cmtrhn …  

Biraz da katılımcılardan bahsedip yazıyı bitirelim. Kaçınız YBK poşetini her şeyden 2şer 3er 

alıp dolduran teyzeyi gördü bilmiyorum ama ben 3tane kolayı çantaya atarken gördüm. 

Kokteylde tabağını piramit şeklinde dolduran teyzemizin eski mezunlardan olduğunu 

öğrenince bir an ne yaptığımı sorgulamadı değilim. Teyzeye bakarsak ancak BTZ’den YBK’ya 

yemek yiyebileceğiz galiba.  

Peki ya kırmızı halıda fal bakan kızlarımıza ne demeli? Kendilerindeki her ortamı altın gününe 

çevirebilecek potansiyeli hepimiz gördük.  

İki şeye değineceğim ve bitireceğim. Birincisi beni en çok duygulandıran andan bahsetmek 

istiyorum. Tabi ki başkanımızın ailesine teşekkür ederkenki o boğazının düğümlenişi, o 

gözlerinin doluşu… Anlayamazsınız! İkincisi ise Ezginin Günlüğü grubunda adının Ezgi 

olduğunu düşündüğüm daha doğrusu Ezgi olması gerektiğini düşündüğüm hanımefendinin ( 

hatunun ) yaşadığı kafaydı.  Bu yazıda fasıldan da bahsetmek isterdim ama maalesef o bende 

yok. Daha uzatırsam saçmalayacağım, onun için benden bu kadar. Gitmeden selam söylemek 

istiyorum. Buradan ATEŞE sevgilerimi iletiyorum. Bir dahaki bol yemekli ve bol katılımcılı 

YBK’da görüşmek üzere.  

Doğancan Bulak 



 

  

 

 Fotoğraf çektirmek için çok yanlış bir partner 
seçtiğini belirten Anılcan S. ertesi gün fitnessa 
yazıldığını açıkladı.Burak Y. ‘ya meydan 
okuyan kulüp üyemiz ”Hele bir aminoasidi 
basayım o zaman görün beni” diyor. 

 YBK’ya bir hafta kala stres atmak için kendilerini 
PES’e veren kulüp üyelerinden Tuna K.A.’ın aldığı 
ağır mağlubiyetlerden sonra evden dışarı 
çıkamadığı ortaya çıktı. Tuna K.A. ‘ın ”Ya abi ben 
FIFA’cıyım yoksa affetmezdim bilirsin “ diyerek 
avunmaya çalıştığı kulağımıza gelen dedikodular 
arasında. 

 Eğlenirken dozu biraz fazla kaçıran 
Doğancan B.’ın trambolini kırmasını 
hiçbirimiz beklemiyorduk. 



 

 

 

  
 Arkadaşlıklarıyla dostu düşmanı çatlatan 

Can F.O. ve Burak Y. çifti baharın gelmesini 
fırsat bilip soluğu çayır çimende almış. 
”İkimiz bir fidanın güller açan dalıyız” diye 
şarkılar söyleyerek el ele kırlarda gezinen 
ikiliye mutluluklarının devamını diliyoruz. 

 Oturum aralarında ancak dışarı çıkıp insan içine 
karışabilen Can Berk B.’ın çocuklar gibi şen hali 
gözümüzden kaçmadı. Kendisinin ”Cnm biraz 
dha anlatsana ltfn “ diyerek muhabbeti uzatma 
çabalarına rağmen güvenlik görevlileri 
tarafından geri salona götürüldüğü aldığımız 
haberler arasında. 

 Şenol Abi’nin sınır tanımayan sevgisinin 
bu seferki hedefi Şiyar Ş. oldu.Kulüp 
üyemizden hala haber alamadık. 

 Extrem sporlara olan 
düşkünlüğüyle bilinen Ferit 
Ö., 1.50 m derinliğindeki 
havuza balıklama atlayınca 
ufak çaplı bir kaza geçirdi. 
”Abi dişlerim yerinde mi?“ 
diye etrafındakilere kontrol 
ettiren Ferit Ö.’e biz de 
geçmiş olsun diyoruz. 

HER GÜNE BİR ÖZLÜ SÖZ! 

 Ünlü bir Trabzonlu düşünür der ki :  

“İçmek bir sanatsa Can Berk Picasso’dur.” 

 

 YBK’da dağıtılan havluları 

toplayan İMK’lı kızların çeyiz 

düzmeye başadığı haberini 

aldık, iletelim istedik. 

 



 

  

 Geçenlerde sosyetenin ünlü 
simalarından KAMİL HURMACI’ya 
rastlayan İlker S.’nın paylaştığı 
fotoğraf yine büyük olay yarattı(!). 

 

 YBK, Erdem U. ve Taylan 
B.Y.’i  baya yormuş… 

 YBK hazırlıkları sırasında 
bir standın arkasında 
sıkışıp kalan Erdem U.’un 
bu halleri yürek burktu. 
”La bu uşak size ne etti?” 
diye isyan eden Erdem U. 
uzun çabalar sonunda 
kurtarıldı. 

 YBK sonrasında 
boşluğa düşen kulüp 
üyelerimizden Selen 
G. farklı bir kariyer 
planlamasına gitmiş 
anlaşılan.  

 Her etkinlik de  bir “I’m apaçi and 

I know it” pozu veren Tolunay A. 

bu seferde geleneği bozmamış. 

NOT: Bu yazıdaki “de” ekleri 

Tolunay A.’ın tarzını yansıtmak 

için kullanılmıştır.  



 

 

  
 Beklenen haber sonunda geldi! 

 Kulüp üyelerimizden Burcu Z.-Elif E. 
(#burel) çifti YBK sırasında nişanlanmış ! 
Darısı kulübümüzün bir diğer çifti Can F.O. 
ve Burak Y.’nın başına artık… 

 İşte YBK başkanının gerçek yüzü !!! 
3 gün boyunca zaman zaman ortalıklardan 
kaybolan Tuna K.A.’ın neler yaptığını araştırdık 
ve bulduk! ”Napıyım hiç olay yok .s.s.s” diyen 
YBK Başkanımızı sıkıntıdan kendisini kulisin 
koltuklarına atmışken yakaladık.  

 

 YBK HEYECANI (TEMSİLİ DEĞİL) 

 Kulüp üyelerimizden Can Berk B., Ferit Ö. ve 

Taylan B.Y.’in kafa dinlemek için birkaç 

günlüğüne Umre’ye gitiğini duyduk. Elimize 

geçen bu kare ise haberimizi doğrular 

nitelikte!  



 

 

 

 

 

 

 

  

 ‘Bunlardan bir tane de kulübe 

alalım!’ diyen kulüp üyelerini 

trambolinlerden indirmek hiç 

de kolay olmadı.  

İMK FasılStar’ını seçiyor!!!  

Kaçma ekibi olarak bu senenin Fasıl Star’Inı belirlerken oldukça kararsız kaldık ve durumu 

oylamaya sunmaya karar verdik. Sen de arka kapaktan kendi FasılStar’ını seç, kes ve 

FasılStar Oy Kutusu’na at.  

2015 YBK Fasıl Starı için durma! OY VER!  

 Fasılda dansöze para takmayı bir türlü 

beceremeyen Tolunay A.’ın bu başarasızlığı 

üzerine işin ehlilerinden özel ders almaya 

başladığını duyduk. Bir dahaki fasıllarda 

kendisinden bu konuda daha başarılı sonuçlar 

bekliyoruz. 



 

 

 

 

CEM 

TURHAN 

 

 

OZAN 

ERDEM 

 

UMUT 

ÇAKMAK 

 

AYBÜKE 

TUĞRUL 

 

DOĞANCAN 

BULAK 

 

AYSU 

ÖNER 

 

TOLUNAY

AYDIN 

+Abi benim kız geliyo napiyim? 

-Normal davran 


