
 

 

 

GENELGE  

Sayı   : 001-1. 27                                                                                 Tarih : 12.01.2021  

Konu : TDBD 2021’de e-Dergi Olarak  

              Yayımlanacak  

DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA, 

Türk Dişhekimleri Birliği Dergisi (TDBD) 35. yılına tarihsel önemde bir değişiklik yaparak, 

TDBD'yi; 2021 Şubat ayından  itibaren  ‘E-dergi’ olarak meslektaşlarımıza sunacağız. 

  

Salgınla birlikte basım ve dağıtım koşullarının olumsuz etkilenmesi üzerine teknoloji çağının 

gereklilikleri, bilgiye hızla ulaşma talebinin de değerlendirildiği 28.11.2020 tarihli Merkez Yönetim Kurulu 

ve Oda Başkalarından oluşan Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısında uzun süredir gündemde olan e-

dergi’ye geçme projesi  görüşülmüş ve  ağırlıklı olarak  benimsenmiştir.   

 

Konu ayrıca Merkez Yönetim Kurulumuzun 16.12.2020 ve 10.01.2021 tarihli toplantılarında da 

gündeme alınarak ilk e-derginin,  basılı TDBD’nin teselsül eden 179. Sayısı ile  2021 Şubat ayında 

başlayıp, 31.12.2021 tarihine kadar her ay olmak üzere 11 sayı çıkarılmasına karar verilmiştir.  

 

e-dergi’nin hazırlanmasıyla birlikte okurlara istenilen zaman ve yerde erişmesi, pdf sayfadan 

işlenebilir metne web sitesi üzerinden ulaşılabilmesi ve pandemi sürecinde temasın azaltılması gibi önemli 

avantajları olduğu,  diğer yandan dünyada  dijital ortamda yayımlanan dergi sayısının da  her geçen gün 

artmakta olduğu görülmektedir.  

 

Dağıtım açısından çok büyük bir kolaylık sağlayan e-dergi sayesinde eski sistemde bir haftayı 

bulan baskı ve iki haftayı bulan dağıtım süresini atlayarak hazırlandıktan saniyeler sonra mail kutusuna 

ulaştırabilecektir. Üstelik dağıtım şirketlerinden kaynaklanan aksaklıklar, telefon trafikleri vs. de tümüyle 

ortadan kalkmış olacaktır. 

 

Çevresel etki açısından baktığımızda her sayıda tonlarca ithal kağıdın kullanıldığı, yüzlerce araç 

ve kuryenin dağıtım için dolaştığı basılı dergi formatından vazgeçilmesi, karbon ayak izimizi küçültmek 

gibi ekonomik değeri kolay  ölçülemeyecek ama toplumsal sorumluluğumuz açısından değerli bir sonuç da 

elde edileceği düşülmektedir. 

  

Bu ön değerlendirmelerin gerçekliği; e-derginin okunabilirliği ve takibinin somut olarak 

görüldüğü raporlar,  31.12.2021 tarihinden sonra  Odalarımız ile paylaşılarak TDB Dergisinin basım şekli 

yeniden değerlendirilecektir. 

 

Diğer yandan meslektaşlarımızın bu yeni  aktüel iletişimden anında yararlanabilmesi bakımından 

 Oda kayıtlarının taranarak mail adresi  olmayanların bilgilendirilmesinin önemi artmaktadır.  

  

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim 
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