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Ideal Kiiltur Yaymcilik, Universitelerarasi Kurul Ba§kanligi (UAKl'nm Do^entlik Ba§vuru Jartlan'nda belirttigi 
tammda tanmmi$/bilinen Uluslararasi Yaymevi olup, en az be§ yildir uluslararasi diizeyde diizenli faaliyet 
yuriiten, yayimladigi kitaplar dunyanm tanmmi§/bilinen universitelerinin kataloglarmda yer alan ve aym alanda 
farkli yazarlara ait en az 20 kitap yaymlami§ olan yaymevi statiisundedir. ideal Kiiltur Yaymcilik 2011 yilindan 
itibaren faaliyet!erini bu tanun kapsaminda surdiirmektedir.

Turkic dili di§mda yaymlanmi§ 20'den fazla yaymi bulunan ideal Kiiltur Yaymcilik, 17 Ocak 2020 tarihinde 31011 
sayili Resm? Gazete'de yaymlanan degi§ikliklerle birlikte Akademik Te§vik Odenegi Yonetmeligi'negoreTanmmi? 
Uluslararasi Yaymevi niteligine haizdir.

2008 yilmda yaym hayatma ba§tayan ve diizenli yaym yapan, 2011 yilindan itibaren de faaliyetlerine 'Uluslararasi 
Yaymevi' statiisiinde devam eden ideal Kiiltur Yaymcilik, kurulu§undan bu yana 2019 yili Araltk ayma kadar 
ge^en surede 159 kitap yayimlami^ ve bu kitaplarm 44 adeti yurtdi$mda bulunan kiituphaneierde 
kataloglanmi^tir.

Sosyal, Be§eri ve idari Bilimler Temel Alantna Ait Yaym Listesi'nde Ideal Kiiltur Yaymcilik tarafindan T.C. 
Universitelerarasi Kurul (UAK) Ba§kanligmca belirtenmi§ Temel Alanlara Gore Uluslararasi Yaymevi statCisiinde 
yaymlanm«§ kitap iistesi yer almaktadir. Ek Yaym Liste 1'de, ideal Kiiltur Yaymcilik tarafindan yaymlanan ve 
YOK'iin belirledigi dunyanm onde gelen iiniversite ve kamu kiituphanelerinde kataloglanan kitaplanmizm Iistesi 
siralanmi5tir. Bu kitaplanmizm tanitimlarma ve basim bilgilerine Ek Yaym Iistesi 2'den ula^abilirsiniz. Ek Yaym 
Iistesi 3'de ideal Kiiltiir Yaymcilik kitaplarmm bulundugu yabanci kutiiphanelerin online indeks linkleri verilmi§tir. 
ideal Kiiltiir Yaymcilik Yaym Listesi'nde, yaymevi tarafindan bugiine degin basilmi§ olan kitaplarm iistesine 
ula$abilirsiniz. ideal Kiiltiir Yaymcilik Yabanci Yaym Listesi'nde yaym listemizde yer alan Turkge dili di§mda 
basilmi$ olan yaymlanmiz ayn bir liste olarak verilmi§tir.

ideal Kiiltur Yaymcilik, aym zamanda kurulu§undan bu yana iiniversitelerin, kolejlerin, kutiiphanelerin, belediye 
bilgi evlerinin diger kamu ve ozel kurulu§larm kitap ihtiyaglarmi kar§ilamaya yonelik hizmet de vermektedir. Bu 
dogrultuda yaymevleri, dagitimcilar, enstitiiler ve dernekler ile yapmi§ oldugu i§ ortakliklanyla mevcut 
kutiiphanelerin geli$tirilmesi ya da yeni kutiiphanelerin kurulumu gali§malarmda mii^terilerinin her tiirlu 
ihtiya$larmi en iyi 5ekilde kar§ilamayi hedeflemi§tir. A'dan Z'ye kiitiiphane ya da bilgi evi kurulumu hizmetlerinin 
yanmda kiituphanelerin ihtiya? duydugu LC ve Dewey kataloglama hizmeti de vermektedir.
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Ideal KiiltLir Yaymcihk; 2011 yilmda kurumlar igin siireli yaym aboneligi hizmeti vermeye ba§lami§tir. Her alanda 
yaymlanmakta olan Turkic dergi aboneligiyle birlikte universiteler, kolejler vb. kurumlar abone olduklan 
dergilerin yeni sayilanni hizli ve duzenli bir §ekilde temin etmektedirler. Yaymevinin bunyesinde yer alan bir 
diger markadir Idealonline.

Ideal Kultur Yaymcihk, "Idealonline" markasi ile ara§tirmacilarm Tiirkiye'de yayimlanmakta olan her tiirlu bilgi 
kaynaklarma hizli, kolay ve zamandan bagimsiz bir §ekilde eri§ebilmelerini ve eri§tikleri bilgilerden etkili bir 
§ekilde yararlanabilmelerini saglayacak veri tabanlan olu§turmaktir.
ideal Kultur, UAK kriterlerine gore ulusal ve uluslararasi yaymevi statusunde duzenli yaym yapmakta olup, 
yaymlan Ulusal ve Uluslararasi (Stanford University Library, Yale University Library, Library of 
Congress, Princeton University Library, Columbia University Libraries, Harvard Library, Explore the British 
Library, Bulgarian Academy of Sciences vb.) kutuphanelerde kataloglanmaktadir.

Gerek igerik gerek ise basim kalitesi bakimmdan gosterdigi ozen ile bu alanda kendine hakli bir yer edinen Ideal 
Kultur Yaymcihk, yaym sektoriinde sahip oldugu deneyimi farkh tur ve alanlardaki eserlere de yansitarak Turk 
yaymcihgma renk katmaktadir. Bu amafla roman, uzun oykii, deneme, geviri eserlerini de ekledigi kataloguna 
birlikte 2019 yilmda da gocuk kitaplarmi ilave etti.

Bugiin ve gelecekte okuyucuya dogru bilgiyi ula§tiracak gah§malari ve kelimeler aracihgiyla kimi zaman farkh 
diinyalan tamtacak kimi zaman da okuyucunun hayatma 151k tutacak eserleri Turk yaymcihgma kazandirma 
ilkesini yaym prensibi olarak benimseyen Ideal Kultur Yaymcihk, yaym katalogunu yeni eserlerle 
zenginle§tirmektedir.

Ahmet Dundar 
Genel Yaym Yonetmeni
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