
MODADA
BLOG YAZARLIĞI
VE SOSYAL MEDYA
PROFESYONEL
GELİŞİM
PROGRAMI



SÜRE:
3,5 ay (84 saat)

PROGRAM DİLİ:
Türkçe

GÜN VE SAAT:
Gün ve Saat: 
Pazartesi ve Çarşamba 
18.30 – 21.30

BAŞVURU:
Katılımcılar mülakatla seçilir.

Blog yazarlığı geniş kitlelere ulaşabilirliği, özgürlüğü ve özgünlüğü sayesinde 
bugün yeni medyanın önemli bir kanalı haline gelmiştir. Söz konusu moda 
olduğunda ise bu cazibeli ve dinamik alan hakkında sektör profesyonelleri kadar 
sektör dışından birçok kişi de fikirlerini, düşüncelerini yayınlıyor, hatta kendi 
stillerini ve yaşam tarzlarını günlük olarak paylaşıyor. Geçmişi yalnızca 2000’lerin 
ortasına dayanan ve başlangıçta hobi olarak başlayan blog yazarlığı günümüzde 
artık kayda değer getiri sağlayan itibarlı bir meslek dalı. Öyle ki geçmişte yan 
yana gelinmesi pek mümkün olmayan kişilerle defilelerde ön sırayı paylaşabilir, 
moda etkinliklerinin aranılan davetlileri olabilirsiniz. Bu programda blog 
yaratmanın ve içerik oluşturmanın yanı sıra blog yazarlığını gelir getiren bir iş 
olarak yönetmenin inceliklerini öğreneceksiniz. Program sonunda verilecek 
birebir danışmanlık hizmeti ile hedefleriniz ve sektör ihtiyaçları doğrultusunda 
yönlendirmeler alabileceksiniz.

PROGRAM

PROGRAMI
TAMAMLADIĞINIZDA

• Teknik altyapısı sağlam bir blog kurmayı 
öğrenecek, Arama Motoru Optimizasyonu 
(SEO) ile sitenize trafik akışı sağlayabilecek 
ve ilgili analizleri yaparak sitenizin etkinliğini 
ölçebileceksiniz,
• Hedef kitlenizi ve oluşturmak istediğiniz 
blog stilini belirleyecek, doğru hedef kitleyi 
ve hedef kitlenize uygun içeriği 
belirleyebilecek, bloğunuzu ve içeriğinizi 
destekleyecek diğer sosyal medya 
mecralarının kullanımına hakim olacaksınız,
• Kendinize özgü yazı üslubunu bulacak ve 
içerik geliştirme becerisi kazanacak,
• Marka iş birlikleri yapma ve sponsorluk 
desteği alma prensiplerine hakim olacak,
• Sektöre dair geniş bir iletişim ağı 
oluşturabileceksiniz.

0212 219 41 41 (1216-1219)

DETAYLI BİLGİ:
0212 219 41 41 (1216-1219)



İÇERİK
• Dijital dünyada jargon ve 
terminoloji
• Dijital ekosistem
• Dijital yayıncılık

• Moda yazarlığı
• İnteraktif haber etkileşimi ve sosyal 
medya
• Görsel habercilik ve telif hakları
• Responsive site tasarımı
• Akıllı fotoğrafçılık ve video
• Dijital düzenleme teknikleri
• Yaratıcı aplikasyonlar

BLOG DÜNYASINA GİRİŞ

İÇERİK YÖNETİMİ

• Site trafiği ölçümleme ve raporlama
• Sosyal medya stratejisi oluşturma ve 
hedef belirleme
• Sosyal medya istatistiği
• Arama motoru optimizasyonu (SEO)
• Google ve monetizasyon

SOSYAL MEDYA VE ÖLÇÜMLEME

• Marka iş birlikleri
• Monetizasyon
• Markalarda dijital iletişim stratejileri
• Kullanıcı deneyimi tasarlama
• Sponsorluk ve görünürlük prensipleri

MARKALARDA DİJİTAL İLETİŞİM

BLOG OLUŞTURMA
• Blog açma
• İsim alma
• Site tasarımı yapma
• Logo oluşturma
• Post girme
• Dijital içerik çeşitlendirme
• Site yönetimi



0212 219 41 41
istanbulmodaakademisi.com

info@istanbulmodaakademisi.com
facebook.com/istanbulmodaakademisi
instagram.com/istanbulmodaakademisi

twitter.com/imaacademy


