
 
Sizin Çocuğunuz Bizim Çocuğumuz 

 
Sizleri de aramızda  görmekten  gurur  duyarız. 
 
Doktoramcam.com Alexa sıralamasında  Türkiye’de  Sağlık  siteleri  arasında ilk  10 arasında  yer alan bir  güçlü bir 
sağlık portalıdır.  Ayrıca kurucu ve yöneticisi  çocuk  doktoru  olan Türkiye’nin  ilk  ve  tek  çocuk  sağlığı  portalıdır,  
hak  verirsiniz  ki  bu  da  güvenilirliği  arttıran  bir  unsur,  çünkü  internette  bilgi  kirliliği  malumunuz,  özellikle   
sağlık  konusunda  çok  tehlikeli  bir  boyuta  ulaştı.  
 
Doktoramcam.com kişisel  web  sitesinden  Portala dönüştükten  sonra 3 yılda 20-25 kat gibi çok  hızlı bir büyüme  
kaydetti,  şu  anda  günde 8-10 bin  anne-baba ziyareti  olan,  88 uzmanla  hizmet  veren, yazılı  ve  görüntülü  
zengin  bir  bilgi  kaynağı  haline  geldi.  
 
Öncelikle  oldukça  hızlı  büyüyen  ve  uzmanlarımızın  internette  bulunurluğuna ciddi  katkıları  olan bir  
site  olduğumuzu  söylemek  isteriz. 9-10 binleri bulan  günlük  ziyaretçi  sayılarımız, 80000’e  yakın Facebook 
hayranımızla Türkiye’nin   en  hızlı  büyüyen  sağlık  platformlarından  birisi  olduğumuzu söylemekten  onur  
duyarız. 2014 “Altın Örümcek  Web Ödülleri” yarışmasında Eğitim  kategorisinde  finale kaldık.  
 
Sitemizdeki  uzmanlarımızın büyük çoğunluğu google  gibi arama  motorlarında  ilk  sayfa  1-3. 
sırada  çıkarlar,  üstelik sadece soru  cevaplayarak  tam fonksiyonlu  bir profile  ücretsiz  sahip  olabilirsiniz. o 
yüzden  doğru  bir  tercih  yaptınız    
 
Uzman üyelik işleyişimiz: 

1. Öncelikle paket  seçiminiz, sitede hangi  fonksiyonlarla  yer  alacağınız,   iletişim  bilgileriniz  ve  yayın  
izinlerinizle  ilgili bilgiler  içeren  aşağıdaki  anket linkini  tıklayarak  doldurmanızı  rica  ederiz. 

       
 Uzman başvuru anketi 

 
2. Profilinin boş  görünmesini istemeyen  uzmanlar  özgeçmiş, bir  resim,  

konusu  hakkında  halkın  anlayabileceği  dilde  ort.  1  A4  sayfasını  geçmeyen, daha  önce  herhangi  bir  
internet  sayfasında  yayınlanmamış (yayınlanmışsa  da  farklı  bir  şekilde  yeniden  
düzenlenmiş),   2  adet  bilgilendirici  makaleyi  tarafımıza  göndermelidir. 

3. Zaman  zaman  izin  veren  uzmanlarımızın  bazı makalelerini kendi  adlarıyla birlikte oldukça  sık  ziyaret  
edilen  Milliyet  Doktoracam.com  köşelerimizde  de  yayınlıyoruz  

4. Profiliniz  açılınca  size  kullanıcı  adı  ve  şifre, soru-cevap ve  makale ekleme  için 
yönetim  panelinin  kullanma  klavuzu  gibi  bilgiler  içeren  bir  e-posta  gönderilir. Size  sorulan sorunuz 
olduğunda  zaten mail  adresine  sistemde  sorunuz  var  diye  bir  hatırlatma  maili gelecektir. İlk  girişte  
beni  hatırla  seçeneğini  işaretlemeniz daha sonraki girişlerinizde  kolaylık sağlayacaktır.  
 

Uzman Üyelik  paketleri: 
Uzmanlarımızın sitemizde  bulunmaları  tanıtımlarına  ciddi katkılar  sağlamaktadır.  Bu  nedenle profilinizin dolu 
olacağı  paketlerden  birini  tercih  etmenizi  öneririz. Eğer yoksa  bir  an önce videolarınızı çektirmenizi, sitede  
mümkün  olduğunca  aktif  olmanızı  tavsiye ederiz. İstatistiklere göre aktif  uzmanlarımız  daha  çok  ilgi  görmekte  
ve  takip  edilmekte, dolayısıyla  hasta  geri  dönüşleri  de  daha  fazla olmaktadır. (soru  cevaplama-makale  
yayınlama-Uzman videoları)  
 
 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/1FABuJihl7N_AfMa_AVsxkAGUbug4IGlzSUPkabmqVhY/viewform


 
Sizin Çocuğunuz Bizim Çocuğumuz 

 
 

1) Giriş Paketi: Ücretsiz 
2) Standart paket: Soru cevaplayanlar için ücretsiz  
3) Tanıtım paketi: Soru cevaplamak istemeyen uzmanlarımız için yıllık aidat bedeli  250 TL+KDV 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

*Paketler hakkında  ayrıntılı bilgi  almak,  bizimle videolarını  çektirmek  ve  yayınlatmak  isteyen  
uzmanlarımız,  bilgi@doktoramcam.com  adresinden irtibat kurabilirler.  

 

Not: Ücretli üyelik paketleri fatura bilgileri ve dekontlarınızı gönderdikten  sonra, aktive  olacaktır. 
Hesap bilgileri : Denizbank Beylikdüzü Şubesi, İbrahim Anıl Yeşildal 

                                          IBAN No: TR40 0013 4000 0050 2482 5000 04 
 

Her  türlü soru,  öneri, iletişim  bilgisi  değişikliği ve  belge, dekont  gönderimi için  bilgi@doktoramcamcom veya        
destek-uzman@doktoramcam.com  mail adreslerinden  bizimle  irtibat  kurabilirsiniz. 
 
Bizi tercih ettiğiniz için  teşekkür  ederiz. 

          
               
                                                                                           Doktoramcam.com Portal Yönetimi 
                              
     

Paket Özellikleri Giriş Paketi Standart Paket Tanıtım paketi 

Makale yayınlama Sınırsız Sınırsız Sınırsız 

Soru cevaplama Yok Mecburi  Yok 

Özgeçmiş yayını Yok Var Var 

İletişim bilgisi yayını Yok Var Var 

Video yayını Yok Var Var 

Yıllık Ücret(TL+KDV) Yok Yok 250  
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