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Yaşar Üniversitesi 
Meslek Yüksekokulu Adına İmtiyaz Sahibi

 -Prof. Dr. Şevkinaz Gümüşoğlu 
Genel Yayın Yönetmeni 

-Öğretim Görevlisi Dr. Merba Tat 
Yazı İşleri Sorumlusu 

-Öğretim Görevlisi İrem Tükel 
Yayın Danışmanı 

-Selim Türsen 
Görsel Yönetmen 

-Öğretim Görevlisi Korkut Ünal 
-Öğretim Görevlisi Tansel Özalp 

Kapak Tasarım
-Yaren Ön 

İçindekiler Tasarım
-Nursena Dayıoğlu

Teknik Koordinasyon
-Batuhan Yeniyol

Katkıda Bulunanlar 
-Medya İlişkileri Koordinatörlüğü

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Son Kasıma Kadar

29 Ekim’de 4 Bin Zeybek

Dış Ticarette Yeni Eğilimler

MYO Basket Takımı Şampiyon

Yaşar’ın Cesur Kızları

Körfez Kupası’nı Öğrenciler Yaptı

Arkas Sailing Göz Doldurdu

Buzda Madalyalar Toplandı

Japonya’dan Yaşar’a Bilgi Yolculuğu

Duvarlar Pencereye Dönüşmeli

Barajı Geçti Sigorta Uzmanı Oldu

Çalışılacak En İyi Beş Ülke

Hayatın İçinden Yaşar’ım

Başarılı Bir K adın Gazeteci

Haber Hayatın İnsanlara Dokunduğu Yerde

Çözüm Sosyal Medya

Bir Yaşam Tarzı VEGAN

Sağlıklı Yaşamın Sırrı

Kadınlara İyi Bir Gelecek

Dünya Kadın Hakları Günü

Mutluluk İçin Sosyal Sorumluluk

Gündoğdu’da İyilik Vaktı

İçinizdeki Gücün Farkına Varın

Yaşar’da Yeni Bölümler

Topluluklara Büyük İlgi

Öğretmen Değil Arkadaşınız

Bilim Herkesi Birleştirir

Muhteşem Gece

Contact Film Festivali

Üç Kitap, Bir Kahve

Welcome Party
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Etkinlik

Panel

Spor

Röportaj

Kariyer

Medya

Sağlık

Yaşam

Kampüs

Eğitim

Teknoloji

Kültür-Sanat

Müzik-Eğlence
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HİKAYESİ

BAŞARILI BİR
KADIN
GAZETECİNİN

Haber Türk Egeli  gazetesi Haber Müdürü Meltem Nur, iş 
yaşamını,  gazeteci olmanın zorluklarını ve güzel yanlarını bu 
mesleği yapmak isteyen gençler için anlattı.
Merhaba öncelikle kendinizden biraz bahseder 
misiniz?
Tabii öncelikle kişisel olarak bilgi vereyim adım 
Meltem Nur SEYIS. 43 yaşındayım. Mersin’in 
Tarsus ilçesinde doğdum. Beş çocuklu bir aile-
nin ikinci çocuğuyum. Üniversite için 1999 
yılında İzmir’ e geldim, Ege Üniversitesinde 
İletişim Fakültesinde Halkla İlişkiler bölümünde 
okudum. Daha sonra da kalıcı olarak İzmir’de 
kalma kararı aldım.26 yıldır İzmir’de yaşıyorum. 
Gazeteciliğe ise 1995 yılında başladım. İlk olarak 
Evrensel Gazetesinde çalıştım, daha sonrada Ti-
caret Gazetesinde ekonomi muhabirliği yaptım.

Bu mesleği nasıl şeçtiniz 
seçerken sizi etkileyen biri var 
mıydı ?
Aslında gazeteci olmak gibi bir 
niyetim yoktu. Zaten okuduğum 
bölümde Halkla İlişkilerdi. 
Halkla İlişkiler bölümünü de 
biraz teyzemi örnek alarak seç-
tim çünkü teyzem Basın Yayın 
Yüksekokulunda Halkla İlişkiler 
mezunuydu. Teyzeme çok öze-
nirdim o yüzden ben de Halkla 
İlişkilerci olmak istedim ama 
okurken çok fazla bu meslekte 
bir şeyler yapabileceğimi his-
setmedim. Bir süre sonra da 
rastlantı sonucunda gazeteci 
oldum. Okulu bitirdikten son-
ra bir kültür merkezinde halkla 
ilişkiler bölümünde çalışıyor-
dum. Orada iş nedenli farklı 
gazetecilerle tanıştım. Gazete-
cilerin teklifleri sonucunda bu 
mesleğe başladım.

Mesleğinizin zorlukları nele-
rdir?
Mesleğimin zorlukları bir kere 
çok yoğun tempoda çalışmak bu 
nedenle de bu mesleği gençlere 
çok tavsiye ediyorum diyemem. 
İş koşulları çok insancıl değil 
tabi ben çok genç yaştan itibar-
en bu işe başlayarak bu tem-
poya alıştığım için şuan normal 
geliyor bu koşullarda çalışmak. 
Örnek vermek gerekirse tatili 
yok, hafta da bir günlük izniniz 
var. Bayramlar da çalışıyor-
sunuz. Gecesi gündüzü belli 
değil yani her an çağırılabilir-
siniz. Bazı zamanlarda ise çok 
yoğun bir program oluyor ve siz 
daha çok yoruluyorsunuz. Bu işi 
yaparken hem bedensel hem 
zihinsel güç gerekiyor, sürek-
li uyanık olman lazım. Gün-
demi takip etmen lazım sürekli 
okuyor olman lazım bu yüzden 
yıpratıcı bir iş zorlukları bu ama 
zorluklarının yanında güzel-
likleri de var.

Haber müdürü olmak için han-
gi aşamalardan geçtiniz?
Haber müdürü olmak için şu 
aşamalardan geçilir diye bir ku-
ral yok ama tabi muhabirlikten 
geliyor olmamın çok avantajını 
gördüm yani şuanda bana bağlı 
muhabirlerin tamamının nasıl 
haber yapacağını, haber yap-
arken hangi süreçten geçeceğini 
biliyorum çünkü onların geldiği, 
yetiştiği yerden geldim. Haber 
nasıl bulunur, nasıl yazılır ve 
haber üretmek konusunda biraz 
başarılıyım çünkü bende uzun 
bir süre muhabirlik mesleği-
ni yaptım. Sorunuza gelince 
dediğim gibi ekonomi mu-
habirliğinden başladım valilik 
muhabirliği, eğitim muhabirliği, 
adliye muhabirliği yaparak bu 
mevkiye ulaştım.

Peki kadın için muhabir olmak 
erkeğe göre daha mı zor?
Aslında kadın için de erkek 
içinde muhabirlik yapmak yine 
aynı şey çünkü bu meslek zor 
ama kadınlar için bazı deza-
vantajları var. Özellikle haber 
kaynaklarında kurulan in-
formal iletişimde sıkıntılar 
yaşanabiliniyor.

İşiniz de en çok önem 
verdiğiniz nokta nedir?
En çok önem verdiğim nok-
ta birkaç şey var. İlk olarak 
doğruluk, yazdığınız şeyi 
pek çok kaynaktan doğru-
latmanız gerekir. Bu yüzden 
muhabirlerim benden çok 
şikayetcilerdir.( gülerek 
söylüyor ) çünkü her zaman 
birden fazla kaynaktan tey-
it etmelerini isterim. İkin-
ci olarak güvenirlilik, haber 
kaynağımızın bize güveniyor 
olması lazım. Son olarak da 
disiplin, lakayıtlık hiç benim 
hoşuma giden bir şey değil.

Bu mesleği yapabilmek 
için hangi kişilik özel-
liklerine sahip olmak ge-
rekir?
En başta atılgan olmak ge-
rekir, biraz korkusuz olmak 
lazım çünkü soru sormanız 
belki karşınızdaki kişiyi 
sıkıştırmanız gerekece-
ktir. Daha sonra kendine 
güveniyor olmanız lazım 
ama bunların dışında bence 
en önemlisi Türkçeyi çok iyi 
kullanıyor olmalısınız. Çok 
okuyup çok yazmakta bu 
meslek için çok önemlidir.

HABER: Zülal Değimli – Ebru Özkaçak TASARIM: Aysu ER

1998 yılında ise Yeni Asır Gazetesinde de 
ekonomi muhabirliği yaptım. Yeni Asır 
Gazetesinde neredeyse her işte çalıştım, 
yani her alanda muhabirlik yaptım. Örneğin 
ekonomiden politikaya, adliyeden eğitime 
her mevkide muhabirlik yaptım. Ek olarak 
istihbarat şefliği yaptım. Daha sonra 1 yıl 
süre ile editörlük yaptım.2008’den itibaren 
ise haber müdürü olarak Yeni Asır Gazete-
sinde çalıştım ve şuan Haber Türk Gazete-
sinde haber müdürüyüm.
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Vegan
Her canlının kendi doğal konu-
munda özgürce var olma hakkı 
vardır ve insanların hayvanlar 
üzerinde hüküm kurma hakkı 
yoktur. Dolayısıyla, vegan bes-
lenme şekli de hayvanları mal ve 
kaynak olarak görmeyi ve onları 
kullanmayı reddeden bir beslen-
me şeklidir. Bu bakış açısıyla, ve-
ganlık tüm hayvansal gıdalardan 
arınmış bir beslenme şeklidir. 
Öyle ki; tereyağı, kırmızı et, ta-
vuk, balık, süt ürünleri hatta bal 
gibi ürünleri tamamen hayatınız-
dan çıkarmanız gerekiyor. ‘‘Eee 
hayatımızdan onca besini çıka-
rınca geriye ne kaldı ki?’’ diye 
düşünebilirsiniz. Ancak, bakli-
yatlar, sebzeler, tüm yeşil bitkiler, 
soya ürünleri, bitkisel yağlar ve 
tahıllar vegan beslenmenin vaz-
geçilmezleri.

Vegan beslenme çok yaygın olma-
dığı için çevremizde yeteri kadar 

vegan kafe de bulunmuyor. Bu yüz-
den, biz Yaprak dergisi muhabirleri 

olarak vejetaryen beslenenler ve 
vegan tarzı beslenmeye ilgi duyan-
lar için keşfettiğimiz Yaşam Vegan 

Kafe’nin özel mutfağını sizlerle 
paylaşıyoruz. 

Yaşam Vegan Mutfak İzmir’in ilk 
%100 vegan mutfağı. Tamamen 

organik ve yerel bir menüye sahip. 
Vegmacundan, vegan dönere, vegan 
mantıdan, vegan sütlaca kadar zen-
gin ve yaratıcı yemekleri vegan bes-
lenenlere sunuyor. Vegan beslenme 
deyince akla elbette birçok soru da 

geliyor. En çok merak edilenlerden, 
vegan beslenen birinin protein 

ihtiyacını neyle sağladığını Yaşam 
Vegan Mutfak’ın şefine sorduğu-

muzda Uzak Doğuya özgü bitkisel 

protein deposu Seitan (buğday glu-
teni) yanıtını alıyoruz. Gelelim bu 
özel mutfağın menüsünün öne çı-

kan lezzetlerine… Baklagil kö�e ve 
vegan cheddar peynirinden oluşan 

Vegburger soğan halkası, patates 
kızartması, ketçap, vegan mayonez 
ile servis ediliyor. Vegmacun soya 

kıyması, domates, maydanoz ve 
soğandan oluşan içeriğiyle meraklı-

sına sunuluyor.
Veganlık kimisi için bir beslenme, 

kimisi için bir tercih, ancak biz 
veganlığı bir yaşam tarzı olarak ele 

aldık ve vegan yaşam mutfağıyla 
sizlere sunduk. 

Unutmayın, 
bizim için bir akşam yemeği 

onlar için hayatın
ta kendisi!

   Tasarım: Elif AydoğduHaber: Buse Yalçın – Mısra Şahin22
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Tasarım : Elif Acar
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Tasarım : İrem Şahin29
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Tasarım: Furkan KARADOĞAN

Haber : Gizem ŞEN
             Esra AYDIN
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Tasarım : Halit N. Fidan 33
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Peki Tenten ismi nereden gelmiş ?

Üç Kitap Bir Kahve

 Haber: İrem GÖLCÜK     Tasarım: Ezgi YORULMAZ

ETKİNLİK

İsmini kafenin kurucusu Burak Alper Tibin’in tıraş olmaya git-
tiği berberde ‘tenten modeli’ saç kesiminden gelmiş ve daha 
sonra üstüne ismi gibi yapışıp kalmış bu saç modeli. Sosyal          

yaşamında da bu isimle anılmaya başlayan Tibin, kafe-
nin ismini bile düşünmesi gerekmemiş. Ve böylece bu 
kendine has kafenin ismi ortaya çıkmış.

Yani kısaca Tenten kafe “kahveyle kitabı, çayla muhab-
beti, müzikle sokağı buluşturduk” diyor ve kitapsever-
leri mekana bekliyor.

Alsancak’ta herkesi de-
korasyonu ve içeriğiyle 
büyüleyen, sıcacık, Tenten 
kitap kafe. Kafede ister-
seniz içtiğiniz kahvenin 
kupasına kadar her şeyi 
satın almak mümkün. Satın 
alamadığınız tek şey kitap. 

Alsancak’ta bulunan, 2014 
yılında hizmete başlayan, 
Tenten kafe, Gönül Yazar 
Sokak’a ayrıca bir renk 
katmış. Kafenin bahçesinin 
her yerinde asılı olan tab-
lolar, çicekler ve daha bir 
sürü antika eşyalarla kafe 
daha otantik bir hale geti-
rilmiş.

Tenten kafede ücretsiz 
kahve içmekte mümkün; 
sadece 3 kitap karşılığı ile. 

İki kitap getirene bir ki-
tap, üç kitap getirene bir 
kahve veya çay ücret-
siz. Dilerseniz kafenin gi-
riş kısmındaki kitaplıktan 
kitap alıp kahvenizi içerken 
kitap okumakta mümkün. 
Bu sayede hem kitap dö-
nüşümüne katkı sağlıyor-
lar hem de kitap okuma-
ya teşvik etmiş oluyorlar. 
Ayrıca bu kafede bardak 
altlığından tutunda masa-
lara kadar her şey el 
yapımı ve satılık. Kahve 
içtiğiniz kupayı diler-
seniz satın bile alabilir-
siniz.  
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