
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İTÜ İşletme Mühendisliği Kulübü Bülteni 

SAYI:  94 



İLKER SAĞKAYA’NIN YBK’dan SONRA YAZDIĞI BTZ 

YAZISI 

Sevgili KAÇMA, 

BTZ günü sabah büyük bir heyecanla uyandım. Takım elbisemi giydiğim gibi 

sınava gittim ve 50 alacağım sınavı büyük bir ciddiyetle yaptım. Sınav çıkışı 

doğruca ana kapıya gittim. İlk gördüğüm kişi Ege oldu. Hemen bulmuş güzel bir 

ablamızı gülüşmelerin eşlik ettiği bir sohbeti başlatıvermiş. Ah Ege ne alem 

adamsın! İçeriye girdim ve yanaklarının neden kızardığıyla ilgili rivayetler dönen 

Taylan’ın yardımına koştum. Tabi ki Ateş Team üyeleri beni yalnız bırakmadı ve 

organizasyona hep beraber yardım etmeye çalıştık. Selfie lerin hiç eksik 

olmadığı BTZ nin birinci günü katılımcıların kullanımına sunulan langırt 

makinesinin Bora B. tarafından zevkle işgal edilmesine tanık oldum. Seviyorum 

seni. O gün Almirayla bir fikir vardı kafamızda. İki Latin dansçısı olarak 2 ay 

kursa gitmenin vermiş olduğu tecrübeyle ortaya bir kareogrofi dökecektik. 

Döktük de…  Ama yanımızdan geçip çiğ köfte almaya gidenler bozdu olayı. 

Imajımızı götürürdük orada. Neyse günün sonuna geldik ve kravatlarımızı 

gevşetip bara oturunca memur psikolojisine girdik ister istemez. BTZ nin ikinci 

günü ayrı bir heyecanla devam etti. Çünkü akşam BTZ nin göz bebeği SMÖ 

vardı. Hepimiz Serenay’ı görecektik. Serenay diyorum yanlış olmasın etkinlikten 

sonra resmiyeti aştık çünkü. Ödüllerimizi verdikten sonra organizasyonu güzel 

bir kapanışla sonlandırdık. Atilla abimizi de çok sevdik. Tam bizim kafadandı 

adam. Bir ara Hayko Cepkin’i de gördük. Ödülünü alıp çıktı.  BTZ den sonraki 

partide Aybüke arkadaşımızın yoğun çabaları sonunda alınabilinen shotlarımızı 

yuvarladıktan sonra bir güzel dans edip eğlendik. Yorucu ama gerçekten güzel 

geçen iki günü iyi bir kapanışla sonlandırdık. Sana anlatacaklarım bu kadar. Bir 

dahaki BTZ ye görüşürüz. 

 

 

 

 

 

    İLKER SAĞKAYA 

 



HOŞGELDİN YA BTZ 

Yine geldi çattı o mübarek günler : ) Her sene içimde ayrı bir mutluluk ayrı bir 

heyecan… Gerçi daha 2. senem ama çaktırma :D Takımımı aldım, ayakkabılar 

tamam, kravat okey, kemer kravatla uyuyor, saçı kestiriyoruz, sakal?? O kalsın 

ya bence. Her şey hazır geriye sadece beklemek kaldı. Beni asıl heyecanlandıran 

şey 2 gün boyunca yiyeceğimiz yemekler ve ardından fasıl. Geçen seneki 

sandviçler, BK cafe ve komagene allahım ağlayacağım. Bu sene de aşağı 

kalacağını düşünmüyorum. Kanepeler, mantılar, kahveler… Arkadaşlar zulanızı 

yapın yoksa yiyecek bir şey bırakmayacağım haberiniz olsun. 2 gün boyunca 

sınırsız yemek, ne güzel şeysin sen BTZ!!! Tabii yediğimizin yarısını da gün boyu 

koşuşturmacayla yakacağız. Taşınacak damacanalar, yemekler, koliler… 

Perşembe akşamından herkesi amfiye bekleriz arkadaşlar, çok iş var. E gelene 

ödül de var tabi. BTZ ilk günü akşamı için plan yapan arkadaşlar şimdiden 

uyarıyorum YAPMAYIN. O ilk günün verdiği yorgunluk… ANLAYAMAZSINIZ. Gün 

sonu tek isteğiniz artık eve ya da yurda artık her nereye gidiyorsanız gidip 

takımınızdan ya da elbisenizden ve ayakkabılarınızdan kurtulmak olacak. Tabi 

bu koşuşturanlar için geçerli, stanttan aldıkları kahvelerle bir köşeye çekilip 

kahve falı bakan kızlarımız için değil… Gece güzel bir uyku çekin çünkü fasıldan 

sonra ya çok yoruldum ben after’a gelmeyeceğim gibi serzenişler duymak ne 

bizim ne de Cem’in hoşuna gidecektir. Gelelim fasıla… Sosyal Medya Ödülleri 

sahiplerini buldu peki ya Fasılstar Ödülü kimin olacak. Fasılstar için kıyasıya bir 

mücadelenin bizi beklediğini hissedebiliyorum. Fasılstar olmak için aranan en 

önemli özellikler sarhoş olabilmek ve tabii ki en önemlisi eşsiz dans yeteneği. 

Sınırsızın hakkını vereceğim diyenleri Taylan Yenilmez ve benim bulunacağım 

masaya bekliyorum. Daha fazla uzatmak istemiyorum hepinize bol yemekli, bol 

neşeli ve bol rakılı BTZ’ler diliyorum. 

 

 

 

 

       DOĞANCAN BULAK 

 

 

 



BEFORE BTZ 

Selamlar sevgili okuyucular.Bir kaçma yazısında daha birlikteyiz.Akademik 

takvimler 12.haftayı gösterirken,İMKGÜCÜ El Classico tadındaki derbi 

karşılaşmasında BTZ ile karşılaşmaya hazırlanıyor. 8 yıllık ezeli rekabet – ebedi 

teknoloji parolasıyla anılan karşılaşmada sektörün iki güçlü rakibi 

karşılaşıyor.YÜREK DAYANMAZ! Bu haftaki 11lerde ön alanda Mustafa ve Finans 

KURULU ile başlayan ERDEM LONG savunmam sağlam olsun gerisine karışmam 

diyor.Mustafa’nın tutuculuğunun bunda muhakkak ki etkisi var.Beklerde Beril 

ve Üniversite iletişimine güvenen Sir LONG,göbeği ise Miroş-Basın tanıtım ikilisi 

şeklinde kurmayı tercih etmiş.Ekibin yaramaz çocuğu Jem Tworhan ve 

SEKomitesi forvet arkasını karıştırıp küçük etkinlikler yapmayı 

hedefliyor.Kanatlarda JOHNBEARCK’ın tecrübesine güvenen Sir’in içi 

rahat.Burcu ve Üniversite iletişimi yedek soyundurtan Long, Umut ve Maçka 

ekibini yine 18’de düşünmüyor.Aynı şekilde Ay-touch ve design ekibi de son 

haftalarda LONG’un gözüne giremeyenler oldular. Şüphesiz ki bunun arkasında 

LONG’un forma adaletine verdiği büyük önem yatıyor. En ileri uçta takımın 

büyük silahı,kulübün kalbi, İMK’nın süpermeni Tolunay CHA CHA ve BT alanı 

var.Ürün krallığında birinci sırada bulunan BT alanı, skorerliğini konuşturursa 

BTZ’nin hiçbir şansı yok.BTZ öncesi Sir’e şans diliyoruz.YOU WİLL NEVER WALK 

ALONE Sir ! 

TOLUNAY AYDIN 

 



KAÇMAGAZİN  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bir kulüp üyesi daha akrabaların 

instagram mecrasınaayak atmasının 

azizliğine uğradı… Erdem başkanın 

ailesine BTZ’den bahsetmemiş olması 

kafalarda soru işaretleri yarattı? 

Erdem’e seslenmek istiyoruz bizden 

utanıyor musun Erdem?? 

BT Alanı yine bomba gibi geliyor! 

Geçen seneden fotoğraflarla 

özetliyoruuuuzzz!Aman ha, 

oyunlara,yemeklere ve fotoğraf 

çekilmelere dalıp da oturumları 

kaçırmayın :))(PS:Sedat A. ne de 

güzel vites atıyorsun öyle:))  



 

 

 

 

 

      

      

            

            

      

      

      

      

      

      

       

   

 

 

 

İsmini vermek istemediğimiz bazı kulüp üyelerimiz 

(Canti, Tuna ve Erdem) geçtiğimiz günlerde yaşanan 

fırtınadan sonra (İMK’nın halı sahada estirdiği 

fırtınadan bahsetmiyoruz tabiiki) kopan BTZ afişini 

yerine asarken zorlu bir o kadar da sıcak anlar yaşadı. 

Afişi astıktan sonra da bir süre böyle duran 

arkadaşların dağılmaya niyeti olmadığını fark ettik 

ancak güvenlik görüntünün okul için uygunsuz 

olduğunu söyleyerek üçlüyü dağıttı. 

Uyuyana yılan bile 

dokunmazmış ama anlaşılan 

Cem T. Dokunuyor… 

“BTZ uğruna ne saçlar kaybettim!!!” diye 

yakınan Erdem U.’nun yıllar içindeki 

değişimi görülmeye değer.  

 

“Saçlarını geri verseler BTZ’den vazgeçer 

misin?” diye sorduğumuz Erdem U. 

“Soraaa?” diye yanıt verdi. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BTZ 2014’te “O damacanaların hepsi 10 

dakika içinde taşınacak!!” diye AnılcanS.’ye 

emir veren Selen G., söylediğinin 

gerçekleşmemesi üzerine aşırı sinirlenmiş ve 

Anılcan’ın kulağına asılmış. 

 

Etkinlik sırasında çalışmayanların, işten 

kaçanların kulağını çekiyoruz. DUYURULUR!! 

 

Ve anlaşılan Selen G. bu kulak çekme işinden 

bayağı zevk alıyor. Aman kendisinin eline 

düşmeyin. 

BOL BOL FOTOĞRAF ÇEKİLMEYİ UNUTMAYALIM 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BTZ’de profil fotoğrafı çekilmeden 

olmaz tabi.Beni de çek ay bi de böyle 

çek bu nasıl yok yok beğenmedim bir de 

tek çek… Hatta bazen fotoğraf sırasında 

kavgalar bile 

oluyor.BurcuZülfikaroğlu’nun fotoğraf 

sırasını kapmaya yeltenen Edibalinin 

hazin sonunu fotoğraftan da 

görüyorsunuz… 

 

Ceylan İscanlı’nın korumalığını yapan 

Erdem Uzun’un tırnaklarıyla kazıyarak 

geldiği BTZ 2015 başkanlığı oldukça takdir 

edilesi. 

Oturumlar sırasında 

ortadan kaybolan İlker 

uzun süren araştırmalar 

sonucu bir odadan dışarıyı 

gözlerken görüntülendi. 

İlker’in o odada ne yaptığı 

ise hala meçhul… 



 

  

Takım elbiselerini giyen kulübümüzün 

erkekleri gün boyu çok canlar 

yakabiliyor… Hepsi olmasa da… Takımını 

giyen Mustafa bu bakışlarıyla can 

yakmak isterken beynimizi yaktı, 

gözlerimizi kanattı… 

 

Eeeee BTZ demek yemek demek tabiki… 

Kaçmagazin ekibine yemek yerken 

yakalanan Sena Torlak ve Elif Uygur’un 

yemek yerken basılmaktan oldukça 

rahatsız oldukları yüzlerinden okunuyor. 

Burdan okurlarımıza sesleniyoruz Kızlar 

dar giymeyin gün sonunda göbeğimiz 

çıkıyor. 

 

Gün boyu yedikleriyle doymayan 

arkadaşlarımız, daha doğrusu gözü 

doymayan, eve gitmeden önce 

kendilerine paket hazırlarken… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kızlarımız ‘çocuk da yaparım 

kariyer de’ diyerek poşetleri 

kafalarına geçirmişler… 

Garip hareketler yapmamaya 

dikkat edin her yerde sizi 

ansızın çekecek kameralar 

bulunacaktır… 

İşte Benim Stilim! BTZ’ye 

takım elbiseden farklı bir 

tarz vermeye çalışan 

arkadaşlarımız üzgünüz 

BİZİMLA DİYİLSINIZ…  



  

SMÖ’ye o kadar çok ünlü geliyor ki, diğerinin 

ününü gören bir diğer ünlü kendi ününü 

unutuyor. Evet yanlış görmediniz. 

Fotoğraftaki dünyaca ünlü sanatçı Atillas 

Thasos… Kendisi bizi o kadar sevdi ki 

SMÖ’den sonra kalıp ortalığı toparlamamıza 

yardım etti, yetmedi bir de yerleri süpürdü. 

Seviyoruz seni koca yürekli insan… 

GÜZİN ABLA KÖŞESİ 

 

Btz’de ne giyeceğim Güzin abla? Hem biraz 

resmi olmalıyım hem de öğrenci olduğum 

belli olmalı… 

Kızlar genelde etek, elbise tercih ediyorlar 

çocuğum. Yalnız aman ha iş yapıcaksınız. 

Oradan oraya koştururken eteklere dikkat. 

Bir de babet denilen illet var ki allah 

düşmanımın başına vermesin ama 

topukluyla bütün gün eziyet çekmek 

istemiyorsan mecbur babet ya da çizme 

giyiliyor.İsmini vermek istemediğim bir 

arkadaş (S.N.) geçen sene BTZ artı YBK olmak 

üzere toplam 5 gün her gün çizme giymişti 

mesela… 

Erkekler içinse normal düz bir takım elbise 

işini görür. Fit durmak istediğinizi biliyorum o 

yüzden lütfen bedeninize uygun bir takım 

elbise seçiniz yoksa takım üzerinizde ağlıyor. 

Ayrıca lütfen saçınızı jölelemeyin o kadar da 

değil yani… 
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