
ALİ ÖLMEZ VE İÇERİK UZMANLIĞI
Ali Ölmez, 1975 yılının karsız bir aralık gününde Karşıyaka İzmir’de dünyaya geliyor. Doğduğu
toprakların özelliğinden olsa gerek 35.5 rakamını çok seviyor. İlk yazarlık deneyimlerini ablalarının
okul defterlerini ve kitaplarını anlamsız bir şekilde karalayarak yapıyor.
Okul yıllarında da yazmayı çok seven Ölmez, en çok Türkçe dersini seviyor. Sayısal derslerden kaçacak
delik arıyor. Şimdi de 10 yaşındaki kızının ödevlerine yardım ederken matematik dersini gördüğünde
mutlaka ortamdan kaçmaya çalışsa da tüm derslerine yardım etmeyi babalık görevi sayıyor. Seneye 6
yaşındaki oğlu da okula başlayacağı için sırf matematik dersi yüzünden kara kara düşünüyor.
Kaldığımız yerden devam edelim Ali Ölmez’in ilkokul günlerine. Kompozisyon yazmayı çok seven
Ölmez, yazdıklarının başkaları tarafından görülmesini istemediği için yazılarını bir tek öğretmeniyle
paylaşıyor.

ALİ ÖLMEZ VE HABERCİLİK YILLARI
Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi’nden mezun olan Ali Ölmez, profesyonel yaşama gazetecilik
yaparak başlıyor. Okulda yazılarının başkaları tarafından görünmesini istemeyen Ölmez, çeşitli
gazetelerde binlerce haber içeriği yapıyor. Ölmez, eşinden olan korkusu (!) nedeniyle bir tek Magazin
Gazeteciliği yapmıyor. Her konuda haber yapan Ölmez, uzmanlık alanı olarak ekonomi ve politika
muhabirliğini seçiyor. O, muhabirlik ile başlayan gazetecilik yaşamında editörlük ve yazı işleri
müdürlüğüne kadar yükseliyor. Daha sonra Karşıyaka’da “Karşıyakalım Gazetesi” isminde yerel bir
gazete çıkarıyor. Babası 2013’te düşüp kalça kemiğini kırınca üstelik Alzheimer hastalığına
yakalanınca Ali Ölmez, ofisi kapatıp işleri evden yürütmeye başlıyor.
Ali Ölmez bugünlerini “2 yaşına basan kızım bebek arabası kullanmayı artık bırakmıştı. Kızımın bebek
arabası bıraktığı gün babam tekerlekli sandalye kullanmaya başladı” diye anlatıyor.
SEO UYUMLU İÇERİK YAZARLIĞI İLE TANIŞMA
İşleri evden yürüten Ölmez, internetten iş yapmaya başlıyor. Ali Ölmez’in SEO ile tanışması bu
dönemde oluyor. Kendi çapında içerikler yazan Ölmez, bazen markalarla iletişim kuruyor iyi paralar
kazanıyor bazen ajans adı altında 2 lira, 3 lira verenlerin emek sömürücülüğü ile karşılaşıyor. Ali
Ölmez, akademik makaleler de hazırlıyor, ters piramit kuralı uygulayarak içerik yazarlığı da yapıyor.
Düşük cümle kullandığı köşeler de yazıyor, blog sitesine gezi içerikleri de gönderiyor. Değişen
teknoloji karşısında gelişimi önemseyen Ali Ölmez, İstanbul İşletme Enstitüsü’ndeki mesleki gelişim,
kişisel gelişim ve hobi amaçlı derslere katılmayı ihmal etmiyor. Burada tanıştığı Dr. Sertaç
Dalgalıdere’den İçerik Editörlüğü ve İçerik Uzmanlığı dersleri alıyor. Bilal Şentürk’ün Blog Yazarlığı
dersi de Ölmez’in aldığı dersler arasında.
Ali Ölmez, 1999 yılında haberde tanışmış olduğu Elif Aydede ile yaşamını birleştiriyor. Ali-Elif çiftinin
Ada Beren ve Ata Kemal adında geleceğe umutla bakan 2 çocuğu bulunuyor.
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