
 

 

 

 

 

 

 

  

İTÜ İşletme Mühendisliği Kulübü Bülteni 

SAYI :  89 

 



 

 

Selllaaaaam Kaçma okurlarııı :) 

Gördüğünüz gibi oldukçaa enerjik ve mutluyum, peki sebebi ne sizce? Tabi ki muhteşem Bodrum tatilimiiiz :) 

Döneli biraz geçmiş olsa da dilimizden düşmeyen , bitmek tükenmek bilmeyen resimleriyle Bodrum Bodrum... 

Şimdi günleri kısa bir özetle geçmek gerekirse ; 

İlk gün: 

Bence bütün tatil boyunca birazcık memnun kalınmayan tek şey otobüs yolculuğuydu... Biraz sarsıldık ve 

yorulduk, ee tabi yaz olmasıyla da alakası vardır. Otele vardığımızda sosyal etkinlikçilerimiz bizim için odaları 

hazırlamışlardı zaten , yemeğe gidip anahtarları teslim aldık. ( bu arada otele gelir gelmez uçak bileti aldım , 

dönüş yolu birazcık daha hızlı oldu ). Odalar harikaydı ! Manzaramız süperdi , Burcu ve Elif (ekürilerim) de odaya 

bayıldılar. Bu arada dünyanın en tatlış oda ve tatil arkadaşları :) Akşamında ise barlar sokağına gittik İMK olarak 

ve çılgınlar gibi eğlendik. 

İkinci gün: 

İlk günün aksine hava oldukça sıcak ve güneşliydi. Öyle ki uyuya kalıp kontrolü kaybedince kızlarla ben 1. Derece 

yanık olduk :) sonraki günlerimizi 50 faktörle gayet korunmalı geçirdik. Akşamında ise İMK ve EMK olarak Fink'e 

gittik. Tekrar sosyal etkinlikçilerimizi tebrik etmek istiyorum çünkü Bodrum'un en iyi gece kulübü resmen bize 

tahsis edilmişti :) 

Üçüncü gün: 

Tekne turumuz vardı ! Sosyal etkinlikçimiz Cem yine konuşturmuş ustalığını ve süper bir tur hazırlatmış bizim 

için. Bol akrobasili, biraz üşümeli , çılgın danslı , yüksek müzikli bir turun ardından akşam üstü otelimizdeydik. 

(bu arada Burcuyla olan taktiksel hatalı tekne atlayışımızdan dolayı ağzımız burnumuz deniz suyuyla doluydu) 

Akşamında da yine İMK ve EMK olarak Helva'ya gittik. Gecenin sonunda Pascal Nouma da bize katılınca 

eğlenceyi zirvede bırakıp odalarımıza döndük :) 

Dördüncü gün: 

Oooo bir dakika! Biri İMK - EMK geleneksel voleybol maçı mı var dedii?? Öyleymiş. İki takımda efsane 

performans sergiledi ama tabi ki bir tarafın kazanması lazım ( geçen yıl bizim kazandığımız gibi :) :) Emk’yı tebrik 

ediyor ve akşamında Vittoria'ya yine beraber giderek dostça bir kapanış yaptığımızı belirtmek istiyorum. Burada 

Cem'i tekrar tebrik etmek istiyorum çünkü Vittoria'da olması gerektiğinden çok daha fazla ilgi ve alaka vardı , ee 

tabi öyle olunca eğlence de bir o kadar fazla ve keyifli oluyor :) Biz yine İMK kızları olarak düğün sahipliği yapıp 

ilk dans etmeye başlayıp en son yine biz bitirdik :) 

Son gün :( : 

Herkes bir önceki gecenin yorgunluğu ve bitkinliğiyle uyurken biz üç akıllı ( burcu-elif-ben deniz) 8.10 da kalkıp 

denize girdik. Ardından güzel bir kahvaltı ile Tea Bar’da dönüş saatimizi bekledik. Ve muhteşem İşletme 

Fakültesi Tatili'15 sona erdi. 

Emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum ve bu tayfayla Bodrum gerçekten bir farklı oluyormuş :) 

Benden bu kadaaar şimdilik, bir sonraki Bodrum Fethinde görüşmek üzere. 

      CEYLAN İŞCANLI 

 



 

Evet arkadaşlar, yetkili tatilcilerden elimize ulaşan son 

bilgilere göre bir İMK Tatilini daha geride bıraktık. 

Eminim bazılarınız bilançosunu merak ediyordur, ağır 

oldu mu diye. Yine elimize ulaşan kredi kartı 

ekstrelerine göre bilanço, gidiş çılgın sedat 

şoförlüğünde (ama cidden çılgındı) otobüs ve dönüş 

yine uçak bileti oluyor (tişikkirlir pigisis) . 

Öncelikle bu tadı damağımızda kalan tatilin ardından 

benim teşekkür etmek istediğim birkaç İmk mensubu 

arkadaş bulunuyor, burdan buyrun: 

Sevgili Doğancan B. “Aşk Bodrum’da yaşanıyor güzelim” adlı Bülent Serttaş şarkısını repertuarımıza kazandırdığın 

ve çoğumuzun gerek Youtube gerekse Google arama geçmişine iliştirdiğin için cağnı gönülden bir teşekkürü hak 

ediyorsun, cidden. 

Çok sevgili oda arkadaşlarım Burcu Z. (yılların eskitemediği) ve Ceylan İ. (O artık Alamanya’da) “SİZİN BEBİŞ ODA 

ARKADAŞLIĞINIZI YESİNLER.” Diye kendimi tutamayarak, selam ediyorum. Her gün istemsizce erken kahvaltıya 

kalkıp “Ay keşke kalkmasaydık çok bi şey yiyemiyoruz” demek kolay değil… 

Bu sene de gözlerimiz İMK kokteylini aramış olsa da oteldeki sprite stoğunu bitirten Can B.B. ye seni bravo 

Canboo diyorum. Viskiye alışan bünyelerimiz artık biraz hüzünlü… 

Ve gelelim adam gibi adam CemTurham’a.  Kendisine teşekkürden önce pek sevgili bro’ su Taylan B.Y. ye bir 

selam çakıyorum ardından göz kırpıyorum ve ardından arkama bi kaç kişi toplayıp “Cem babaaa Cem babaaa” 

 

Diğer tatilcilerimiz gibi benim de gözlerim açık büfe, viski sprite, deniz, havuz sonra bi daha deniz bi daha havuz, 

üşenmekten gidemediğim kaydırak, fütursuzca açılan şişeler falan filan arıyor. Ama başlıkta da belirttiğim gibi bu 

ve bunun gibi “en büyük derdimizin akşam ne giysek” olduğunu günler yaşandı bitti saygısızca…  

Geri kalan herkes ve her şey için “YAVRUM KALDIR KOLLARINI TESLİM OL ETRAFIN SARILI” diyorum, zira 

döndüğümüzden bu yana ziyadesiyle kulaklarımı çınlatmakta… 

 

Öpücükler,  

Adıballı 

 

 

 

 

 

 

 

 

YAŞANDI BİTTİ SAYGISIZCA 



 

  

 

Girdiği her 

ortamda uyumayı 

başarabilen İlker 

S. gün geçmiyor ki 

yer mekan zaman 

tanımadan 

uyuyakalmasın. 

 

Crossfitçilerin yüz karası Mert Ö. 

kameralarımıza küçük ama özgüvenli 

göbeğiyle yakalandı. 

Adam gibi adam CMTRHN 

!!! Canını kim sıktı 

bilmiyoruz ama DİK DUR 

EĞİLME İMK SENİNLE!!!! 

 

Adam gibi adam CMTRHN 

!!! Canını kim sıktı 

bilmiyoruz ama DİK DUR 

EĞİLME İMK SENİNLE!!!! 
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Mahmut Tuncer ile halay öğreniyorum adlı 

videodan sonra en çok sükse yaratan olay eminiz ki 

Anılcan, Elif ve Burcu 3lüsünün Pisa kulesiyle horon 

tepmesi. 

Organizatör kardeşler Taylan Y. ve 

Cem T. tatilin gidişatından memnun 

biralarını denizin içinde soğutmaya 

karar vermişler fakat Cem T.’da bir 

solunum yetmezliği dikkatimizi çekti. 

 



 

 

  

Gün boyu yorgun düşen arkadaşlarımız Helva 

öncesi yorgunluklarını masajla atıyorlar… 

Muzun fiyatını duyunca şok yaşayan Canberk 

“Yaa boşversenize ben size yaparım muz” 

diyip kanoya atladığı gibi kanonun arkasına 

tutunan Tuna, Canti ve henüz kim olduğunu 

belirleyemediğimiz bir arkadaşımıza eşsiz bir 

deneyim yaşattı. 

 

Havuzda yaptığı şakalarla 

T.K.A.nın adeta çocuklar 

gibi şen olduğu 

görünürken mağdurların 

durumunu yüz 

ifadelerinden 

anlayabilirsiniz. Cantinin 

yapılan bu şakadan sonra 

hem maddi hem manevi 

tazminat davası açacağı 

öğrenildi. Zira kendisinin 

hem boynu hem de ruh 

sağlığı incinmiştir.   

 



 

 

 

 

 

 

 

  

Gerek voleybol gerek su topu 5 

gün boyunca bütün hünerlerini 

sergileyen Erdem Uzun, su topu 

oynarken yüzüne gelen top 

hakkındaki soruya “hayvan gibi 

şiyapıyorsunuzz yaa” demekle 

yetindi. 

Canberk’in doldurduğu 

vokaları föndüpleyen 

Mirace ve arkadaşını 

aldığımız duyuma göre 

ertesi gün 8kişi 

halatların yardımıyla 

ancak kaldırabilmiş. 

Görgü tanıkları 

Mirace’nin uykusunda 

“O son votkayı 

içmeyecektim” diyerek 

sayıkladığını belirtti. 



 

 

 

 

 

  

İlk defa bir tatili sevgilisinden uzak 

geçiren Burak Yalçınkaya’nın yüzünden 

düşen bin parça. Umarım bu hasret 

bitmiş Burak’ın yüzünde güller açmıştır. 

Ertesi gün KAÇMAGAZİN muhabirlerimiz binbir 

zorlukla çektiği fotoğraf gözden ırak olan 

gönülden ırak olur sözünü adeta doğruladı. 

Önceki gün mutsuz hali gözden kaçmayan 

Burak Yalçınkaya teselliyi Can Fensun’da 

bulmuş görünüyor. 



 

 

  

 

 

 



  

Uzun süredir karşısında mağlubiyet 

görmediğimiz EMK tarafından yaşatılan ağır 

hezimete rağmen daha sahayı terk 

etmeden gırgıra başlayan, taraftarın 

yaşadığı üzüntüyü umursamayıp 

eğlenmeye devam eden voleybol 

takımımızı şiddetle KINIYORUZ. Ayrıca maç 

öncesi elinde içkiyle görüntülenen 

takımımız teknik direktörü Can Berk 

Balaban’ı ivedilikle açıklama yapmaya 

davet ediyoruz. 



 

 

Evvveeet sevgili KAÇMA okurları, sizleri mutlu edebilmek için gece gündüz demeden, kar 

demeden, yağmur demeden, çamur demeden, güneş tatil deniz demeden düşündük durduk veeee 

bomba gibi bir yenilikle geldik. Şimdi hemen telefonunuza bir QR kod tarayıcı indiriyorsunuz. 

Ardında aşağıdaki kodu tarıyorsunuz. Ne mi oluyor?? SÜRPRİZ!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  NOT: Üşenmeyin pişman olmayacaksınız…. 
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İMK’NIN GOPRO İLE İMTİHANI… 


