
 
 

  

İTÜ İşletme Mühendisliği Kulübü Bülteni 

BİZ SENİ BEKLİYORUZ, SEN NEREDESİN? 

SEN OLMADAN BİR KİŞİ EKSİĞİZ! 

HOŞGELDİN 15Lİ 



 
 
 



 
 

İMK'nın yeni üyeleri hoş geldiniz!! 

 
Öncelikle hepinize hayırlı olsun.Yepyeni bir heyecanınız var şu anda. 
İTÜ,İstanbul,yeni arkadaşlar gibi.Her yeni üniversitelinin hayali olan 
Erasmus'u şiddetle öneririm. Yeni arkadaşlar kazanacağınız,farklı 
kültürleri tanıyacağınız ve unutamayacağınız 6-12 ay geçirmeniz 
mümkün. Erasmus yapmış gibi konuştuğuma bakmayın o tren çok 
önceden kaçtı benim için. Giden arkadaşlarımız anlatıyor. 
Duyuyoruz yani. 
 
Şimdiden de belirteyim 4.yılıma girdiğim İTÜ ve İMK hayatımda ilk Kaçma yazımı 
yazıyorum, o yüzden ayrı bir heyecanlıyım.  
 
Okul hayatıyla ilgili tecrübelerimi paylaşmam gerekirse: 
 
1)Mat 103'ü ilk seferde geçin. 
 
Sizlerle tecrübelerimi paylaşabilecek kadar 'eski' olduğuma inanmak istemiyorum. 3 yıl 
göz açıp kapayıncaya kadar geçti. 'Nasıl geçti?' diye sorarsanız İMK sayesinde çok güzel 
geçti. İMK'daki samimiyet ve dostluk ortamının üniversitede başka bir yerde 
bulunabileceğini sanmıyorum.  
 
Sene içinde yaptığımız organizasyonlar ve sosyal etkinliklerle büyük bir aile oluyoruz 
aslında. Sizlerin de gelişiyle ailemiz daha da büyüyecek. Gelmeden önce internet 
sitelerimiz ve Facebook sayfalarımıza bakmanız,sizleri nelerin beklediğini görmeniz 
daha iyi olacaktır.  
Sadece etkinlik yapmıyoruz tabi ki. Kulüp odamızda sohbet edebileceğiniz birini 
mutlaka bulabilirsiniz. Yeri gelince (sınava 3 gün kala) tahtanın önünde ders anlatan ve 
masada ders dinleyen arkadaşlara rastlamanız sürpriz olmaz.  
 
İlk zamanlarınızda kulüpte 'Çay içen var mı?' diye sormamanızı şiddetle tavsiye ederim. 
Yoksa 15 kişiden birden çıkan -Uğur Sezgin'den (Yeri gelmişken anmış olalım eski 
başkanımızı) miras kalan- 'Oluuuurr' nidalarıyla karşılaşabilir, 'Hoaaydaaaaa' çekerek 
gittiğiniz kantinden 2 tepsi çay ile çıkış yapabilirsiniz. Çay ısmarlamaktan kart limiti 
dolan arkadaşlar biliyoruz,bu oyunlara gelmeyelim. 
 
Son olarak 'Sen olmadan bir kişi eksiğiz! ' mottomuzu buraya bırakıyor ve -hala ilk 
günkü heyecanımla girdiğim- İMK odasında arkadaşlarımla birlikte sizi bekliyoruz. 
 
Hadi gelin! 
 
ERDEM UZUN 



 
 

 
Ooooo efenim kimler gelmiş! Hoşgelmiş! 
 
Büyük büyük sınavları aştın da geldin, geç otur şöyle. Azıcık soluklan. Derin bir nefes al, 
rahatla. Ama öyle de salma kendini hemen. Önünde ömrünün en güzel 4 belki de 5 yılı 
var.  Daha çok yorulacaksın, çok çalışacaksın, çok koşturacaksın. Bu 4-5 yılda ömrünün 
geri kalanının temellerini atacak ve yavaş yavaş kat çıkmaya başlayacaksın. Gelecekteki 
patronlarınla, iş arkadaşlarınla tanışacak belki de evleneceğin insanı bulacaksın. Hop! 
Çok hızlı gittim, sen boşver şimdi bunları. Rahatlamaya devam. Tabi bu arada kafanda  
da deli sorular var değil mi?  
-Hazırlık okuyayım mı? 
-Irregular da ne ola ki? 
-Bil101 muafiyeti mi varmış? Ne zamanmış? 
-Şimdi hangi dersleri göreceğim? Nasıl seçeceğim? 
Veeee... 
-İşletme Mühendisliği Kulübü de kimdir? Ne iş yapar bu insanlar bu kulüpte?  
 
Şimdi istediğimiz sorudan başlayabiliyoruz diye düşünerek direk son sorudan 
başlıyorum. Tek soru cevaplayıp çıkacağım. Sen geri kalanını zaten İMK adını duyduğun 
her yerde karşına çıkan ilk kişiye sorabilirsin. İşletme Mühendisliği Kulübü çölde bir 
vahadır. Böreğin yanındaki bol asitli buzlu koladır. Cuma günü mutluluğudur. Bir tatlı 
huzurdur. Okulun Muslera'sıdır, Sneijder'idir. Öyledir veya böyledir… Daha doğrusu 
"Bizi bilen bilir, bilmeyen kendir bilir." yanii. Neyse konumuza geri dönelim…  
 
 
1991 yılından beri vardır ve İTÜ içinde İMK olarak bilinir. Ama yakın arkadaşlarımız 
bizden bahsederken sadece "kulüp" demeyi tercih ederler. Sözün özü kulüp gibi 
kulüptür.  Çok temiz çocuktur. Elinden her iş gelir. Maşallahı vardır efenim. "Elinden 
her iş gelir." derken öyle ortaya atmalık söylemiyorum bak bu lafı. İMK üyeleri tüm 
sene çalışır uğraşır, biri Aralık ayında diğeri Mart ayında iki büyük etkinlik düzenler. 
Böyle klas klas hareketler, yok efenim takım elbiseler, topuklu ayakkabılar, salınırlar 
etkinlik alanında. E tabi eğlenmeyi de çok iyi bilir bu kulüp üyeleri. Tatiller, partiler, 
piknikler, toplantılar, toplantı sonrası takılmacalar, fakülte önünde içilen çaylar, kulüp 
içinde çalan bangır bangır müzikler...  
 
İki büyük etkinlik dedim ya hani. Hemen açıklayayım. Üç kısaltma vardır İMKlılar için. 
Eğer hayatına İMKgiriyorsa hemen diğer ikisi için yer açar. Birinin adı BTZ(Bilişim 
Teknolojileri Zirvesi) ve diğerinin deYBK(Yönetim Bilimleri Kongresi)'dır. Sonra bir 
bakmışsın kaptırmışsın kendini. Artık aralık ayının adı değişir BTZ ayı olur, mart ayı da 
bir anda YBK ayına dönüşür.  
Ocak şubat YBK nisan mayıs haziran temmuz ağustos eylül ekim kasım BTZ!  
 



 
 

Şimdi ben böyle kendimi kaptırdıysam daha bi dünya konuşurum. En iyisi ben azıcık 
susayım da İMK konuşsun: (fotoğraflar) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vee kapanış konuşmama geçip artık yazıma bir nokta koyayım. Öhhömöhhöm... Biz 
seninle tanışmak için çok hazırız. Sen de hazırsan seni hemen kulüp odamıza 
bekliyoruz. (İTÜ İşletme Fakültesi'ne gir, kime sorsan gösterir.) Kulüp koltuklarımız 
yorulduğunda azıcık(!) kestirmen için hazır, o da seni bekliyor. Unutma "Sen olmadan 
bir kişi eksiğiz!"  
 
E sana "Geç otur dinlen" dedik de yeter oturdun yani. Hadi kalk, daha yapacak çok 
işimiz, ilerde hatırlanmak üzere paylaşacak çok anımız var. Terliklerinle gel bize, 
sonunda aşkı bulmuş gibi... Ben kalemin ucunu kaçırdım, en yakın çıkış kapısından 
kendimi dışarı atıyorum.  
 
Hadi görüşmek üzere! 
Bu arada, ben Mirace :)))) 

 

 

 



 
 

 

HOŞGELDİN İMK’LI 

 

İMK Ailesine hoş geldin öncelikle.Çok yoğun çalıştığın bir, 

belki iki senenin ardından emeklerinin karşılığını bizce 

sonuna kadar alacağın çok güzel bir üniversite ve bölüm 

kazandın,TEBRİKLER! Birlikte geçireceğimiz çok zamanımız 

var, o yüzden burada kimseyi tanıtma gereği 

duymuyorum.Zaten sene içindeki etkinliklerimizde,kulüpte 

takılmalarımızda,pikniklerimizde,fasıllarımızda,partilerimizd

e ve her türlü birlikteliğimizde bir insanın tanıyabileceğiniz 

her yönünü tanıyacaksınız.Artık siz de bir İMK’lı oluyorsunuz! Kulüp bence üniversite 

hayatının en önemli parçası.Özellikle bizim için,size sağlayacağı yararları bir kenara 

bırakıyorum size müthiş arkadaşlar kazandırıyor.İTÜ’nün hazırlığı karışıktır,kendi 

bölümünden insanlarla beraber değilsindir.Belki şansına 1 kişi düşer.İlk döneminde 

İşletme Mühendisliğine Giriş hariç bölüm arkadaşlarınla beraber alacağın bir ders 

yoktur.Havuz derslerinde karmakarışık olur sınıflar ve bu sizin kalıcı arkadaşlık 

yapmanızı maalesef engeller.Çünkü mat103’teki arkadaşın fiz101de yoktur,labta 

tanıştığın kişiyi hayatın boyunca belki bir daha görmezsin.Dur DURRRRR!!! 

Umutsuzluğa kapılma.İşte tam burada İMK devreye giriyor.Gururla söyleyebiliriz ki biz 

İMK olarak bir öğrenci kulübünden çok daha fazlasıyız.Güçlü dostluklar,vazgeçilmez 

anılar.Çok zaman geçiricez beraber ÇOOOOOOOOK.Hadi bu yazıyı uzatmayalım.Ben 

genelde ‘after’ etkinlik yazarım.Etkinlik sonrası kaçmalarında görüşmek üzere !!  

 

P.S:Bu yazıyı tahmin edersiniz ki aramıza yeni katılan 15 girişli arkadaşlar için kaleme 

alıyorum.Yoksa diğerleri de hoş geldi tabi, daha erken girişliler hoş bulduk boşu 

yapmasınlar lütfen. 

 

Tolunay Aydın  

 

 
 
 
 



 
 

15LİLER GELİYOR 10LARIN GÖZÜ YAŞLI desem de 10ların pek hüzünlü 

olacağını sanmıyorum çünkü vaktinden önce ya da vaktinde bitirenden çok “kanka 1 
dönem uzattım ben yaaaa” diyenleri gördüm. Neyse arkadaşlar size dönelim. 
Hoşgeldiniz sefa getirdiniz. Gönül isterdi yazımda size işletme mühendisi kimdir, ne iş 
yapar tarzı konularda ahkam kesim ama benim de pek bi *** bildiğim yok :D (Bu arada 
editörümüzün yürüttüğü bu sansürcü, baskıcı, gerici ve çağdışı politikayı sizlerin 
huzurunda esefle kınıyorum.) Ama kulüpten bahsedebilirim biraz. Ya biraz sonra kayıt 
olacaksınız ya da az önce kayıt oldunuz. Standa uğradınız masada üzerinde Hoşgeldin 
Kaçması yazan bişe var. E yapacak bişe de yok henüz kaynaşamadınız insanlarla, onun 
için eliniz mahkum bizi okumaya :D Evvvett arkadaşlar bu standa gelerek  belki de 
üniversite hayatınızda yapabileceğiniz en iyi işi yaptınız. Üniversitede geçireceğiniz min. 
5 sene boyunca ayrılmayacağınız, birbirinizden ayrı yemek yemeyeceğiniz, sokağa 
çıkmayacağınız hatta ve hatta onlar olmadan ayak yoluna bile gitmeyeceğiniz 
arkadaşlarınızı bu kulüpte bulacaksınız :D 

 

 

Zamanla o arkadaşlarınız sizin aileniz olacak işte bu yüzden diyoruz ki İMK bir kulüp 

değil kocamaaan bir aile. Ne mi yapıyo bu kulüp? Neler yapmıyor ki… Fasıl… 

oooooleeeeyyy. Tatil…. oooooleeeeyy. Parti…. ooooooleeeey. Halı saha… ooooleeeyyy. 

Piknik…. oooooleeeyyy. Bu örnekler uzar gider ama arada çalışıyoruz da tabi. Bkz: BTZ 

Bkz:YBK .  

 

 

 

 

 



 
 

 

E bu ailenin bi evi var tabikihemi de bahçeli. İşletme fakültesine giriyosun sol yapıyosun 

sağ yapıyosun sonra 2.aradan sağa giriyosun. Emin olamazsan 3 koltuk var 2sinde de 

birileri uyuyodur. Eğer uyumuyosa sıkıntı yanlış eve girmişsin, hemen arkanı dön ve çık 

:D Bahçemiz de fakültenin yanındaki aradan girince tam karşıda. Hadi yiyecek bişeler al 

gel de otlanalım azıcık. Biraz da kendi tecrübelerimi anlatim belki işinize yarar. Bi 

dönem hazırlık okuyun arkadaşlar irreqular olmak çok kebap bişe ve de sakın hazırlığı 

direk atlamayın atlayan herkes pişman. HA Bİ DE TEKNİK RESMİ SAKIN 

ARKADAŞLARINIZLA BERABER OLMAK İÇİN HACI’DAN ALMAYINN!! BurdanAybik ve 

Albiş’e selamlar :D:D:D Hazırlık olup yatacam diye de düşünmeyin, her sabah 8.45’te 

Maçka’dasınız, tabi 8.45te orda olmak için 8de okuldan metroya binmeniz lazım… B ( B 

kuru olmak her gün 12de kalkmak demek)  kuru olmaya çabalayın arkadaşlar… Daha 

fazlasını öğrenmek için kulübe uğra bi çay kahve içelim :DBi de diğer kulüplerin falan 

stantlarını da görmüşsünüzdür. Onların hepsi bi heves gelir geçer, siz İMK’dan şaşmayın 

derim. Neyse daha fazla uzatmayacam, son bişe söyleyip size veda ediyorum. 

BurdanATEŞ’e selamlarımı iletiyorum, size de tekrardan hoşgeldiniz diyorum :D  

 

      

       

DOĞANCAN BULAK  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Yeni hayatınıza hoşgeldiniiz hepinizi tebrik ederim 
öncelikle. Şimdi diyeceksiniz ne lan bu kaçma kayıt günü 
elime tutuşturdular kıytırık bi dergi! Oku!! Zaten 
okumaya başlayınca duramayacağınız, ilerleyen sayılarda 
kendi ebikgübük fotoğraflarınızı görüp sinir küplerine 
bineceğiniz,zaman zaman emeğinizi esirgemeyeceğiniz, 
her sayısını merakla bekleyeceğiniz bir dergiyle karşı 
karşıyasınız :)) Gel gelelim üniversiteye ilk gelişinizde 
neler yapacaksınız... Banane canım ne yaparsanız 
yapın;gezin,tozun,eğlenin,kazık atın,kazık yiyin :)) Tek bir 
önerim olabilir İMK'dan kopmayın. Zaten bir kaç kere gelince ikinci yuvanız olarak 
benimseyeceksiniz. Yani bende öyle oldu sizi bilemem. Sonuçta herkesin herşeyine 
kimse karışamaz. Ha bir de bir işletme mühendisine sıkça sorulan sorular var. Bakınız 
efendim: 
 
1.O bölüm yeni mi ayol ilk defa duyuyorum. Hayır efendim bölüm açıldığında buralar 
hep dutluktu, biz portakalda vitamin bile değildik! (Since 1977) 
 
2.Sen lisede MF okudun neden TM'den bölüm seçtin ki! Arkadaşlar açın gözünüzü 
koskaca 'mühendisliği' kelimesini kulak arkası ediyolar! 
 
3.İki yıllık mı? Böyle diyenler de var evet şaşırmayın,böyle bi durumda şahsın yanından 
koşarak uzaklaşmanızı tavsiye ediyoruz.  
 
4.Şimdi sen ordan mezun olunca ne olacaksıın? Bir işletme mühendisi adayını en çok 
kilitleyebilecek soru bu işte! Korkulu rüyamız, köşe bucak kaçmak istediğimiz soru! Bu 
sorunun cevabını takdirinize bırakıyorum arkadaşlar, 'hadiii size diyoohadii'(umarım 
gözünüzde Cem Yılmaz canlanmıştır bu replikle)  
 
Neyse benden bu kadar kapasitemi fazlasıyla zorladım Hepiniz hoşgeldiniz aramıza, 
yardımımıza ihtiyacınız olursa hiç çekinmeyin, yeni hayatınızda hepinize başarılar 
dilerim :) 

         

Aysu Öner 

 

 

 

 



 
 

 

ÇAPI DA BOŞ VER, YAN DALI DA 

Hoşgeldin. Aylar, yıllar süren çalışma, dersane, etüt, sınav 

derken bugün buradasın. İTÜ’ye, İşletme Mühendisliği’ne 

hoşgeldin!  

Şimdi soluklan. O sınav senesi temposunu unut ve kendini 

yavaşça keyif senesi İngilizce hazırlık dönem/dönemlerine 

bırak. 

Daha ilk gün, ilk hafta. Bi yandan Kaçma’yı karıştırırken bi yandan da yanındaki 

arkadaşın “ya şu bölümle çift diploma olayı yapsam diyorum” dediğini duyacaksın. Ona 

söyle, yapamayacak  Yapmasın da zaten. Şu üniversite kaydına kadar o kadar yoğun, 

o kadar kazanımsal bir süreçten geçiyoruz ki alışkanlığımız bize bu soruları getiriyor. 

Yan dal, çift diploma, yatay geçiş... Bence uğraşma, koşturma. Olay diplomaysa bi tane 

İTÜ diploması da senin işini görür zaten, merak etme. Çimlerde yatmaya, kulüpte 

goygoya vaktin yoksa olur mu öyle üniversite? Daha ilk sene, ilk anlar. Unutsana 

kariyeri, biraz da keyfine odaklan. Dansa git, vazgeç, dağcı ol, baktın olmadı, 

fotoğrafçılığa bi merak sal. Bu sene bunun için... 

Gel gör ki ne kadar diyorsam diploma işlerini boşver diye bir o kadar da okul dışı 

olaylara da merak sal derim. Yaz programlarını sor soruştur, sosyal sorumluluklar için 

ne yapabilirsin gör, ilk fırsatta yurtdışına nasıl kaçarım diye kovala. Bunların “A takımı” 

ise erasmus, aiesec, workandtravelgibi programlar. Özellikle erasmus – yüksek not 

ortalaması gerektirir- hakkında çok duyarsın, instagramdan görürsün. Gelecek 

yazımızda bu programlara detaylı bakıp, reklamını yapıcaz haberin olsun.  

Tekrar hoşgeldin, burası artık senin yerin, tadını çıkarmaya bak  

 

Taylan 

 

 

 

 

 

 



 
 

Merhabalarrrr!! 

Öncelikle HOŞ GELDİN! 

İyi ki geldin, ne güzel ettin. Umarım bilerek ve isteyerek buraya gelmiş, bu Kaçma’yı 

okuyorsundur. Geçen seneye kadar başkalarından okumaya alıştığım bu ‘deneyim’li üst 

dönem, bilirkişi yazısını şimdi ben yazıyorum. Yaşlandım a dostlar.. (Ahretliğim 

Edibali’ne buradan öpücüklerimi yolluyorum) 

İşletme mühendisliği özelinde (farklı bölümden olanlar için elimden bir şey gelmiyor) ve 

kulüp genelinde aklıma gelen her şeyi yazıyorum; siz önemli yerleri alın, önemsizleri 

atın: 

1. İşletme mühendisliği nedir,ne yapar güzzelcene öğren.Çok soran oluyo, sonra 

‘girdiği bölümün ne olduğunu bile bilmiyo’ ayaklarına maruz kalma. Kendi kelimelerinle 

insanlara açıklamak zor olabiliyor. 

2. Önemli bölüm hocalarını uzaktan da olsa tanı.Sonra muhabbet arasında dönen 

Lerzan hocalar, Ayşe Banu hocalar sana Fransızca gelir.  

3. Ders seçimleri öncesi bir büyüğüne danış.Ders seçimine 15 dk. kala hangi dersi 

alacağını öğrenenler de gördük (bknz. Ceylan İşcanlı) 

4. Kendi fakültemizin kritik isimlerini öğren.Örn. Şenol abi, Hakan abi, Ziya abi, ve 

diğer abilerimiz 

5. İMK’nın sosyal medya hesaplarını takip et, incele. Neler oluyor bu İMK’da?; 

öğrenmenin en iyi yolu. 

6. Eski organizasyon fotoğraflarına bak.Zamanı geldiğinde organizasyonların gözünde 

canlanması için iyi olur. 

7. Okulun sağladığı Erasmus, Exchange programları hakkında bilgi sahibi ol. (Erasmus 

yapamamış biri olarak en içimde kalan şeydir..) 

Vsvsvs 

 

Eminim diğer yazılarda da bu ve benzeri tavsiyelerde bulunacaklardır. Şahsen benim 

canım sıkıldı ve bir sonraki sayfadaki küçük tabloyu hazırladım  

Tablonun adı da ‘Her yol İMK’ya çıkar’ 

 

‘Geleceğin Yöneticileri Maçka’da Buluşuyor’ pozum ile 

yazımı bitiyor, bu pozun sene içinde sizi nelerin 

beklediğine dair biraz merak uyandırmasını, heyecan 

yaratmasını umut ediyorum.  

Umarım yüze yüze tanışma fırsatımız olur, 

Burcu Z.   



 
 

 

 

  

Hiçbir şey fark etmez, 

aynen devam :D 

Hiçbir şey fark etmez, 

aynen devam :D 

 

EVET HAYIR 

Çook güzel bi tatil yaptım, okula hazırım 

Üniversiteye girmesi zor, çıkması kolay 

EVET HAYIR 

Okula isteyerek gelmemi sağlayacak bir şey lazım 

EVET EVET HAYIR HAYIR 

Yeni insanlar 

tanımaya bayılır, 

kapı gıcırtısıyla 

sohbet ederim 

Yoklama diye bi 

gerçek var, istesen 

de istemesen de 

geleceksin 

O zaman bu zamanı 

hem eğlenerek 

hem öğrenerek 

geçirebilirim 

Ders çalışmakla 

geçmez 5 sene, 

başka şeyler de 

yapmak lazım 

Arkadaşlık, dostluk, kariyer 
Derslerden sıkıldım, bi insan 

yüzü göreyim 

İşletme mühendisliği bölümündeyim 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yaz demeden, sıcak demeden çalışıyoruz. 

Fotoğraf çekilmeyi de unutmuyoruz tabii... 

BİR TUTAM    
 



 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köfteler cızbız, İTÜ’lü arılar vız vız 

Su çok güzel, gelsenize :D 

Festivali de biz yapacak değiliz ya, biraz 

da başkaları çalışsın biz eğlenelim. 



 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hem çalışırız hem çocuklar gibi eğleniriz. 

(Aracın kontrolünü kaybeden T.A., önce 

Şiyar’ın aracına çarptı ardından barikatların 

üzerinden takla atarak seyircilerin üzerine 

düştü.)  

Aman tanrım gerçekten 

3000 katılımcı mı ?!?!?! 

Bu arkadaşlar da çıkışlarını bizimle yapan ünlülerin bir kısmı 
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