
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İTÜ İşletme Mühendisliği Kulübü Bülteni 

SAYI:  96 

3 VJ 

YAKINDA TÜM TREN PERALARDA…. 



 

Selam sevgili Kaçma okurları 

Size 6 günlük Madrid, Barcelona ve Roma tatilimizin nasıl geçtiğini neler yaptığımızı kısaca 

anlatacağım. Öncelikle şunu söylemek isterim; dili bir kenara bırakın, senede bir, iki senede bir fark 

etmez, başka bir ülkede bambaşka bir atmosferin içinde sizinki ile alakası olmayan bir kültürün içinde 

büyümüş insanlarla aynı havayı solumak ve onlarla iletişim kurmak size hayatınız boyunca 

barındıracağınız yeni bir bakış açısı ve ufuk katacaktır. Bu tecrübeleri edinmek için tabi ki Gizem 

Sırmalı gibi abartmanıza gerek yok. Bu arkadaşımızın annesi ona ekmek almasını söylerse, kendisi 

ekmek almak için Avrupa’ya gidebilecek bir potansiyele sahip. Instagram’da habersiz fotoğrafları 

kartpostal gibi çıksa da Gizem’e artık “otur oturduğun yerde” demeli tabi ki.  

Planın başlangıcı Doğancan Bulak’ın yazın sonunda “Sömestrda benimle beraber Orta Avrupa’yı 

gezmek isteyen var mı?” demesiyle başladı. Mesajı görür görmez babamla konuştum ve haklı olarak 

“orda o mevsimde kıçın donar” demesiyle Doğancan’a aşağı tarafları gezmeyi teklif ettim. 2 gün süren 

2’şer saatlik bir araştırmadan sonra gideceğimiz yerleri 2’şer gün Madrid, Barcelona ve Roma olarak 

belirledik. Uçak biletlerini ve kalacağımız yerleri kaliteli ve çok uygun bir fiyata kapattık. Egemen 

Düzgün de teklifimiz üzerine bize Ekim’de dahil olup aynı rezervasyonları yaptırdı. Göz açıp 

kapayıncaya kadar gelen 16 Ocak sabahı saat 6 da yola çıktık. Nihayet öğleden sonra Madrid’e vardık. 

Hosteli bulalım, yerleşelim, kendimize gelelim derken akşamı bulduk ve yaklaşık 10 km süren bir 

arayıştan sonra kendimize uygun bir bar bulduk. Barlarla dolu bir sokak beklerken barların bu kadar 

dağınık konumlarda olduğunu tahmin edememiştik. Gece bir güzel biramız ve shotlarımızı yuvarlayıp 

eğlendik. 2. Gün Madrid’in yerlisi bir arkadaşımızın rehberliğinde Madrid’in görülebilecek her yerini 

gördük ve akşam deneyebildiğimiz her yöresel yemeği denedik. Gecemiz de tabi ki devam etti fakat 

bir ara bir kurtların inine kadar geldik diyebiliriz . 3. Gün sabah istikametimiz Barcelona’ydı. 

Ayarladığımız hostel şansımıza inanılmaz sosyal, akşam mutfağında herkese sushi yapıp, salsa 

gecesinden ve Barcelona’nın en meşhur barlarından birinde cila yaptıktan sonra nightout yapan bir 

hosteldi. Maalesef ilk gece kendimde güç bulamayıp geceye katılamadım fakat Doğancan ve Egemen 

arkadaşlarımız bayağı bir eğlenmişler. 3. güne müteakip, Egemen maalesef kendinde derman 

bulamayıp aramıza katılamadı. Doğancan’la sabah hostelimizin yaptığı bedava tura katıldık ve orda 

tanıştığımız Avustralyalı ve Amerikalı arkadaşla turdan sonra kendi programımıza devam ettik. Hazır 

program görünce atladılar tabi  Şansımıza Gizem ve arkadaşlarıyla aynı tarihte Barcelona’daydık. 

Gavurları ekip akşam onlarla buluştuktan sonra hostelimizin götürdüğü şık ve büyük bir barda kör 

olduk. 5. Gün yola çıktık ve son durağımız olan Roma’ya vardık. Roma’da iki günde 6 günlük bir gezi 

yaptık doğrusu. (Bu Doğancan’ın en son tamamen ciddi bir imayla onu bırakıp devam etmemizi 

söylemesinden de anlaşılabilir.) Saat 10’dan sonra hostelimizden dışarıya adımımızı atamadık. 

Neticede son şehrimiz olan Roma’da geçirebileceğimiz en verimli zamanları geçirdik. Eğer Roma’ya 

gidecekseniz size 5 tavsiye,  

1. Kesinlikle bir restorana oturup margarita ve türevi pizzalar yemeyin çünkü 10 euroya kaşarlı 

pide yersiniz. Self servis yapan pizzacılar çok daha güzel.  

2. Oturup pizzayı mekanında yiyorsanız Bursalı Egemen arkadaşımızın yaptığı gibi gidip pizzayı 

sararak dürüm şeklinde yemeyin. Hepimiz Türk’üz ama biraz kendimize hakim olalım lütfen.  

3. Collesium’a 12 euroluk sıradan bilet değil yeraltı müzesinin de dahil olduğu 20 euroluk bilet 

alın yoksa gezinizden pek birşey anlayamıyorsunuz.  

4. Eğer aranızda Roma’ya gidecek varsa mutlaka TomHanks’in başrolünde oynadığı 

“Angels&Demons” filmini izlesin çünkü gezilebilecek en meşhur yerler filmde mevcut ve film 

güzel.  

5. Yanınıza Doğancan Bulak veya Egemen Düzgün gibi bir organik pusula alın. Ulaşım süreniz yarı 

yarıya düşecektir. 

Tatilde yaptıklarımız oldukça kısa bir özetle bu kadardı. Detayıyla anlatacak olsaydım metin daha 

gereksiz boyutlara varabilirdi  Bunu okuyanlarla ileride hep beraber daha güzel bir tatil yapmak 

dileğiyle herkese bol gezmeli, eğlenceli, patlamalı, güzel bir dönem dilerim. 

(ateşe selamlar) 



 

Umut'un (çakmak olan) neredeyse her ay olan rutin ısrarlarına yanıt niteliğindeki yazıma 

başlıyorum. Öncelikle umarım tatilinizi dolu dolu 

yaşamışsınızdır. Mesela bazı İstanbul dışından gelenler 

memleketlerine gitti, kimisi büyük bi özlemle, kimisi "Ay ben 

orda napcambi hafta-on gün, kafayı yerim" laflarıyla. 

Mesela BAZILARIMIZ DA ROMALARA, GAVUR 

TOPRAKLARINA, GİTTİ... Tatilin son günlerinde YK üyelerini 

kulüpte gördük ama tam olarak neden orda oldukları 

konusunda bi fikrim yok. Snaplerden gördüğüm kadarıyla 

sürekli göbek atıyorlardı dkfkf. Şimdi bana bunu okuduktan 

sonra kesin "Yiaaa sen evde boş yatarken biz YBK için 

çalışıyorduk. Bak, aramaların hala duruyor, git mail at, boş 

durma" diyecekler. Desinlerdi. İrem aramalarını yapmıştı, 

maillerini atmıştı, lakin drive'ı sarıya boyamayı unutmuştu. 

Olsundu. İrem kendini biliyordu. Savaşla aşkı 

karıştırmıyordu. İrem unutkan ama akıllı bir kızdı. İrem gibi 

olun. Hazır bahsi açılmışken aramalarını yapmayan, 

maillerini atmayan arkadaşlar, bakın, bir aydan az bir 

süremiz var. Halledin şu işlerinizi. Ha, vaktim yok, yapamıyorum, güçlü kalamıyorum 

diyorsanız da YK üyeleri ile bir çay için bence :)))) YBK bangır bangır geliyor. 3-4-5 Mart'ta 

Mustafa Kemal Amfisi'ndeyizzzz 

 

"Ben tatilimi yaşayamadım ki :'(((" diyen arkadaşlar da vardır elbet. Tatilini yaşayamayan 

küçük şıpıdıklarım, yalnız değilsiniz. Geçirdiğim operasyondan mütevellit ben de 

yaşayamadım çünkü. Haftalardır ev hapsindeyim. Tek tesellim ilkleri yaşamamdı :)) 

Fesatlaşmayınız. İlk defa ameliyat olmak, ilk defa narkoz yemek, ilk defa hastanede bi gece 

yatmaktan bahsediyorum. Bunların hepsi benim hayalimdi aslında :D Hep bunları yaşamak 

istemiştim ki bir kere bunları tecrübe etmek bana yetti, bir daha başıma gelmez inş. Bu 

deneyimimden aklımda kalan, ameliyattan sonra gözlerimi ilk açtığımda yanımdaki sedyede 

yatan, yeni doğumdan çıkmış kadınla olan harikulade narkoz kafası ile yaptığım sohbet oldu 

diyebilirim. Boş yapmadan duramıyorum resmen. Kadın yanımda baygınlık geçiriyor, ben 

soruyorum  

 

+Geçmiş olsunnn, sizin neyiniz vardı? 

-Doğum yaptım. 

+Ay ne güzel. Normal doğum muu? 

-Yok, sezaryen. 

+Allah bağışlasın. Kız mı erkek mi? 

 

Bu sorumun cevabını alamadım. Çünkü kadını götürdüler yanımdan difkdjf. Sonra ben de 

doktorlara sardığımı hatırlıyorum. Böyle salak salak sorular sorduğumu falan. Sonra 

dayanamayıp beni de odama çıkardılar difjfj. Ha, bir de o ameliyat önlüğü hayatımda 

gördüğüm en seksi şey sanırım. Sözün özü, bu öz sana tatilden umduğunu bulamayan İMK'lı, 

üzülme, ben buradayım... Bu hüzün dikişlerimi sızlattı... Neyse... 

Hazırlık zamanlarımdan 1 kare 



 

Bu arada bu dönem hazırlıktan lisansa geçen kader ortaklarım. Taze irregularlarım benim. 

Size bir sorum var. Biz neden geçtik ki lisansa? Ne acelemiz vardı? B.k vardı da lisansa geçtik. 

Biz ne güzel hazırlıkta yatarken, 12.20’de okuldan çıkıp çılgınlar gibi, fütursuzca sürterken 

hayat çok güzeldi bence. Diyeceksiniz ki sen neden geçtin? Ben de bilmiyorum :D Hani derler 

ya, bir şeyin kıymetini kaybedince anlarsın. Heh işte ondan. Kendime ders programı yaparken 

kafaya dank etti hepsi. Çünkü sabahın 8.30’unda ders başlıyor(muş) -lisansa daha gelmediğim 

için yazan saatlerde başlar mı başlamaz mı bilemiyorum- ve akşama kadar. Hoş, 

hazırlıktayken dersler 8.45 başlıyordu ama OLSUN. HAZIRLIK HARİKA BİR ŞEY. HER ŞEYE 

RAĞMEN. Kısacası o, sabahları 4 saat sadece İngilizce gördüğünüz, öğleden sonraları kulüpte 

boş yaptığımız günler geride kaldı. Tabii bu saydıklarım özellikle B1+ olanlar içindi, aramızda 

lisansa geçmeyen arkadaşlarımız da olabilir :D Lisansa geçtikten sonra belki editlerim bu 

entrymi. Güzel günler görürüz belki lisansta, güneşli günler. POLLYANNA MODE ACTIVATED 

Hazır bu mod aktif olmuşken biraz daha lisansın iyi yanlarına bakayım. Mesela cuma günüm 

boş :') Evet, bu kadardı, başka yok çünkü :') 

 

A bir de ders seçimini ilk irregularlar yaptı :) 1 Şubat sabahı hepsi -uyuyakalanlar dışında- saat 

10’da bilgisayar başında hazırdı. Sizi bilmem ama ben tatil sabahı 10’da uyanabilmek için 

9.20’den itibaren 10 dk arayla alarm kurdum... Ve herkes o sayfayı yenileye yenileyefolloş 

etti desem yalan olmaz. #justdersseçimithings 

 

Bir rivayete göre bu dönem toplantılar perşembe günü olacakmış. Kulübün çoğunluğu teknik 

resimde olacak galiba toplantıdan önce. O zaman toplantıda görüşürüz.  

 

Ayrıca bir konuya açıklık getirmek istiyorum. Sanırım burnum hakkında birtakım söylentiler 

çıkmış. Estetikli demişler aldığım istihbarata göre :D Eğer bu söylentileri işittiyseniz pek itibar 

etmeyiniz. Lakin kendisi tamamıyla Allah'ın imzasını taşıyor :))) 

 ***NAZAR BONCUĞU*** 

 

İrem Rozerin Özkan 

 

 

NOT: İrem’e güzel yazısından dolayı Kaçma ekibi olarak teşekkürü borç biliriz. Aynı zamanda yazdığı 

bu güzel yazı isteyeceğimiz diğer yazıların da habercisidir. Lakin kendisini zaman zaman sertleşen 

üslubu ve argoya kaçan tabirleri nedeniyle de uyarmak boynumuzun borcudur. Kaçma ekibi olarak 

(Umut Ç. hariç) sansüre yüzde yüz karşı olduğumuzu belirtmek isteriz. Metinde sansürlenmiş 

kısımların yazarın kendi tercihi olduğunu belirtmek istiyoruz. İrem’e bundan sonra yazılarında b.k, 

s..y, f.ll.ş, s.rtm.k gibi kelimeleri kullanmaktan kaçınmasını öneriyoruz. Tüm İşletme Mühendisliği 

ahalisine duyurulur. Saygılar. 

         KAÇMA EKİBİ  

 

 

 



 

Umarım güzelce dinlenmişsinizdir. Çünkü WINTER IS COMING. Şey pardon, YBK 

IS COMING!!! 

 

Irregularların“Nasıl program yapacağım?” telaşı, 1., 2. Sınıfların “Off kontenjan 

kalmadı. Programım bozuldu.” söylemleri ile geçti yarıyıl tatili. Tabii bu sırada 

ne olduuu? YBK yaklaştııı. Maçka Dergisi hazırlandııı. Neyse şimdi onları 

geçelim. Toplantı başlayınca konuşuruz zaten. 

 

Ben ne yaptım tatilde? Bir şey yapmadım aslında. Beni tanıdıysanız tahmin 

edebilirsiniz zaten ne yaptığımı. Gezdim, yemek yedim, eğlendim, sonra yine 

eğlendim… Zaten eğlenmek üzerine programlanmışım, yapabilecek fazla bir 

şeyim yok. Şimdi bunları biraz irdeleyelim. Nerelere gittim, neler yedim, nerede 

ve nasıl eğlendim. Size nereleri tavsiye edebilirim? 

 

Nereye gittin diye soracak olursanız İstanbul’un her ucuna gittim. Zaten benim 

için İstanbul içinde uzak bir yer yok, asla üşenmem bir yere gitmeye İstanbul 

içinde. Önemli olan tek şey zamanlama. Eğer doğru saatte yola çıkarsanız 

İstanbul’un her yerine rahatlıkla gidebilirsiniz, İstanbul’un her köşesine toplu 

ulaşım var çünkü. Fakat trafik olan saatlerde yola çıkarsanız işte o zaman yol 

sizin için bir çileye dönüşebilir ve gideceğiniz yer uzak gelebilir. Neyse fazla 

dağılmayalım. Ataşehir’e de gittim tatilde, Beylikdüzü’ne de gittim, 

Mahmutbey’e de, Bakırköy’e de. Ataşehir’e bayağı gittim tatilde ve 

diyebilecepim tek şey: Bir şey yok Ataşehir’de gitmeyin arkadaşlar. 

Beylikdüzü’nde düğüne gittim. Sahnelere çıkmayalı, kurtlarımızı dökmeyeli 

bayağı olmuştu. Çıktık sahneye, içimizden geldiği gibi oynadık kimseyi 

umursamadan. Benim bütün ailem eğlence kafasında olduğu için bu tarz 

organizasyonlarda çok eğleniyoruz. Ailede 20 tane Umut olduğunu düşünün, 

öyle işte. Eğlence meraklısı olduğumuz için düğünden bir hafta önce de 

evlenecek olan akrabamıza bekarlığa veda eğlencesi düzenledik evde. Espriler 

havada uçuştu, şarkılar, danslar gırla gitti. Bu arada şunu keşfettim: Beylikdüzü 

de artık dolup taşmış, orada da trafik oluyor.  

 

BeerHall’de 3 gün süren sokak sanatçıları festivali vardı. 2 gün oraya gittim. Çok 

kalabalıktı; fakat güzeldi, eğlenceliydi. Yan masamızda bize laf atan abimizle 

beraber bayağı eğlendik. Güzel ortam, tavsiye ederim. Yapmamanız gereken tek 

şey, ısıtıcıların altına oturmamak. Yoksa buhar olup gidersiniz. Bir ara Can 

Berk’in sağ kolu bronzlaşmıştı, amele yanığı olmasın diye diğer kolunu 

çevirirken gördüm.  



 

Soraaa, pis boğazlılığımızın sonucu olarak Edirne’ye gittik, sadece ciğer yemek 

için. Ama bu sırada Edirne Belediyesi ile bazı işbirlikleri, ortaklıklar görüşmeyi de 

ihmal etmedik  Bir gün benim canım yine yaprak ciğer çekti, Edirne’ye gidip 

ciğer yiyelim dedim. Demin de dediğim gibi bu tarz şeylere üşenmem. Can Berk 

bu tarz tekliflere her zaman açık zaten, Mirace deseniz ona yemeğin ye-‘sini 

diyip anında tamam der. Mustafa’yı da ikna ettik, Tolunay da tamam dedi. Ama 

Bay Uyuşuk’un sorun yaratacığını hepimiz biliyorduk. Tolunay her zamanki gibi, 

gideceğimiz gün 45 dakika geç 

gelerek bizi yine şaşırtmadı. Bir 

ara bırakıp gitmeyi düşündüm, 

ama arkadaşlar “Yazıktır, 

bekleyelim, gençliğine ver” 

diyerek beni ikna ettiler. Yolda 

Mirace’nin muhteşem(!) sesiyle 

şarkı söylemesine maruz kaldık; 

fakat hala iyiyiz, merak etmeyin.  

 

Şimdiii geldik tatil boyunca yaptığım en güzel şeye. Hatta belki de hayatım 

boyunca verdiğim en doğru kararlardan biri. Levent Yüksel konseri. 5 Şubat 

2016 akşamı başlayan konserde eğleneceğimi biliyordum, ancak bu kadarını 

tahmin etmemiştim. Beyoğlu JollyJoker’de düzenli olarak çıkan Levent Yüksel 

hem şarkılarıyla, hem dinleyenlere laf atmasıyla, hem de sahnedeki danslarıyla 

inanılmaz bir eğlence sunuyor gidenlere. İzlerken aklımdan “Fasıla gelse ne 

eğleniriz, karşılıklı oynarız” diye geçmedi değil. Üstelik arkasında çalan ekip ve 

vokaller de çok iyi. Kelimenin tam anlamıyla unutulmaz bir geceydi benim için. 

Hepinize tavsiye ederim, pişman olmayacaksınız. 

 

Yeter bu kadar yazdığım, geri kalanını kulüpte konuşuruz zaten. Gelin çay 

içerken, arama yaparken, ufak bir dinlenme için parka gittiğimizde ;) konuşuruz 

bol bol. Ama fazla gecikmeden gelin, özledim yahu.. 

 

Hadi görüşmek üzere,  

 

Umut Çakmak 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahar gelir evlere, sevgi verir bizlere, 

dıtdırırırııdıtdırırırı… Çimlerde sıcak 

havanın etkisiyle kendini kaybeden 

Y.S.Y. ‘bana bi güneş gözlüğü bi de 

yastık’ derken objektiflerimize böyle 

yansıdı… 

Aldığımız son haberlere göre İtalyada 

çeşme suyunun güzelliğini duyan İlker S. 

her gittiği yerden litrelerce su içmiş, 

‘oğlum bu su harika, hem bedava hem 

lezzetli’ diyerek bavuluna da litrelerce 

doldurarak Türkiye’ye getirmiş. Şimdi o 

sular bitince ne yapacağını düşünen İlker 

S.’ya acil şifalar diliyoruz… 

KAÇMAGAZİN  
 

İMK’nınSnapchat ile İmtihanı 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulübümüzün güzel sarışını miraceeda yıllardır 

aradığı aşkı sonunda buldu. Üstelik tam da 

gönlüne göre bir delikanlı bulmuş kendisi. Artık 

Mirace’nin her sabah kulübe gelip 10 dakikada bir 

“açım” demesini duymayacağız diye umut 

ediyoruz. Çünkü kendisi Amerika’nın ünlü 

fastfood restoran zinciri sahibi Mr. McDonald ile 

bir ilişki içerisinde. Mirace’nin mutluluğu 

gözlerinden okunuyor, fakat bunun sebebi gerçek 

bir aşk mı yoksa yemek aşkı mı bilemedik. Karar 

sizin…  

Kulübümüzün bir diğer aç insanı 

İrem Rozerin’iyandaki yazı çok 

güzel anlatmış. Biz de bu yazıyı 

desteklemek için arşivimizi 

karıştırdık ve elimize BTZ’de 

çekilen bir fotoğraf geçti. Üstelik 

yakalandığını fark eden İrem biraz 

da sinirlenmişe benziyor. İrem’e 

tavsiyemiz ise… İreme’e bir 

tavsiyemiz yok ya, afiyet olsun 

tosunumuza. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gün geçmiyor ki İMK dans 

hususunda bir yetenek daha 

çıkartmasın. Kulüpteki abilerini 

ablalarını izleyen Bartu C. 

Kendini dansa adamış ve 

çalışmalara başlamış. Boynuz 

kulağı geçebilecek mi yakın 

zamanda göreceğiz. Sayın Bartu 

C. Sizi pistlerde de görmek 

isteriz.  

Fotoğrafta elinde birasıyla gördüğümüz 

Egemen “Ya Doğan burda biralar çok 

güzel hiç su katmıyolar  : ))”dedi ve 

biraları yuvarladı. Anlaşılan o ki biralar 

Egemen’i biraz çarpmış. Yoksa hiçbir 

insan 4 saat bu pozisyonda uyuyamaz… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malum bahar gelmek üzere… Yeni t-shirtler 

pantolonlar vs almanız lazım ancak bu işleri 

sevmiyor musunuz? Durun üzülmeyin!!! 

Berdan size yardımcı olacaktır. Geçtiğimiz 

günlerde 2016 bahar kreasyonunu muhteşem 

bir gecede tanıtan Berdan yorgunluğunu 

atmak için arkadaşlarıyla dışarı çıkmış. 

Arkadaşlarıyla sıradan bir günde buluşurken 

bile Berdan’ın şıklığı gözlerden kaçmadı. 

Saçlarının dalgalılığının sakallarıyla 

bütünleşişinin kırmızı çantasının deri ceketiyle 

uyumunun seksiliğini bizi bizden aldı… 

BEFORE İMK  AFTER İMK 

Kulübümüzün faydaları say say 

bitmez. Kulübümüze katılarak 

profesyonellerle, mezunlarımızla 

tanışabilir birçok arkadaş edinebilir 

ve yaptığımız etkinliklerin bir parçası 

olabilirsiniz. Kulübümüzün hizmetleri 

bu kadarla da sınırlı değil. İMK estetik 

hizmeti de vermekte…. 



 

S:Sevgili Güzin abla, 

Ben ismini vermek istemeyen bir İMK severim. 

Görüyorum ki herkes sömestr tatilinde gezmiş; 

instagramda, snapchatte resimler gırla 

uçuşuyor… Bu duruma daha fazla 

katlanamıyorum. Evet! Ben de gezmek isterdim. 

Ama memlekette akrabalar beklerdi, olmadı 

olduramadım, takipçi kaybettim… Şimdi 

soruyorum sana,ben tatilde hiç gezmemiş biri 

olarak nasıl arkadaşlarımın ‘tatilin nasıl 

geçtiiieee’ sorusuna cevap vericem? Onların 

yüzüne nasıl bakıcam? ÖLÜYORUM ANLASANA 

C:Sevgili çocuğum, bazen yurtdışına çıkmak bazı şeyler için yeterli değildir. Bir 

okuruma daha önce de söylediğim gibi orda hep kızlar teklif etmiyor, onlar hep 

uydurma… Bir diğer yandan, yurtdışı resimleri koyamıyorsan sen de 

anneannenin yaptığı sarmaları, anneannenin koltuklarını falan koy. Vintage, aile 

sevgisi falan ordan yürürsün. Sevgilerimle, Güzin ablan… 

 

 

 

S:Sevgili Güzin abla, 

Aklımda tek soru var ve kara kara düşünüyorum: ben neden irregular oldum?  

C:Hazırlık bir rüya olarak kalacak akıllarımızda. O rahatlık, o sorumsuzluk hissi 

bambaşka fakat İngilizce öğrenmek için yapılmış ama asla İngilizce öğretmeyen 

derslerden sıyrıldığın için kendini şanslı saymalısın. Çünkü önünde çok daha geç 

kalkacağın, kendi ders programını kendin belirleyeceğin, kampüsün tadını 

çıkaracağın harika bir bahar dönemi var. Dersler de var evet ama hazırlık kadar 

boş günlerin olmaması, daha nitelikli şeyler yapacak olmak her zaman seni daha 

mutlu edecektir, inanıyorum. Üniversiteye geçtiğini iliklerine kadar 

hissedeceksin,  malum hazırlık lise 5’tir her zaman. Ayrıca fakültedeki ortam 

sayesinde hızlıca hazırlıktakileri ‘bebe’ olarak görme evresine geçeceksin, artık 

maçkada 12 çeyrekten önce yemekhaneye gitme çalışmalarına hazır ol! Güzel 

günler geliyor, güneşli günler… 
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