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35 yıldır, eğitim ve kültür
yayıncılığında nitelikten
ödün vermeden, ilk günkü
heyecanımız ve tutkumuzla
üretmeye devam ediyoruz.
Kitaplarla düşünen, düşleyen
ve geleceğe umutla bakan
okurlarımız, yazarlarımız,
çizerlerimiz, çevirmenlerimiz,
velilerimiz, eğitimcilerimiz ve
bayilerimize
teşekkürler...

TARİHÇE

Tudem Yayın Grubu’nun temelleri, İzmir’de küçük bir özel ders merkezinde
atıldı. “Test Uygulama, Değerlendirme ve Eğitim Merkezi” Tudem, nitelikli

eğitim için gerekli kaynağı oluşturmayı, donanımlı öğrencilerin yetişmesine
katkıda bulunmayı ve daha fazla bireye ulaşmayı misyon edindi.

1984

1988

1990

Tudem Soru Kulübü ile

"Öğretimde Derinlik"

testler hazırlayan Tudem,

taşındı ve Tudem Dershaneleri kuruldu.

üniversite adayları için

Tudem, 1990 yılında bugünkü adresine

daha çok öğrencinin

İlerleyen yıllarda kendi yayınlarını üretmeye

gelişimine yardımcı
olmak amacıyla test
kitaplarını Türkiye

genelindeki dershanelerin
kullanımına sundu.

başlayan Tudem, üniversite adayı gençler

için yardımcı kaynaklar hazırladı. 1995’de

ilköğretime yönelik Tudem Test Dergisi’ni

yayımladı ve İzmir’deki ilk kitlesel katılımlı

“Dönem Değerlendirme Sınavı”nı düzenledi.

Tudem
Edebiyat
Ödülleri

Tudem büyüyor, dönüşüyor!
İki binli yıllarla birlikte Tudem'de büyük değişim ve

dönüşümler yaşandı. Türkiye’de eğitim yayıncılığının

güvenilen markalarından biri hâline gelen Tudem, kültür
yayıncılığı alanında da ürünler vermeye başladı.

Tudem, hem kurumsal

hem de sosyal sorumluluk
bilinciyle, Türkçe çocuk
edebiyatının gelişimine

markasıyla Türkçe çocuk edebiyatında

katkıda bulunmak amacıyla

ilk kitaplarını yayımlayan Tudem; İzmir,

Tudem Edebiyat Ödülleri’ni

İstanbul ve Ankara'da kitabevleri açtı.

düzenledi. 2003 yılından
bu yana pek çok yazarın

edebiyat dünyasına adım

atmasını sağlayan Tudem
Edebiyat Ödülleri; masal,

öykü, roman ve tiyatro gibi
farklı alanlarda Türkçeye

1996

2002

2003

yüze yakın yeni eser

kazandırdı. Günümüzde

yetişkin edebiyatı alanında
da verilen Tudem Edebiyat

Ödülleri 17. kez sahiplerine
ulaşmayı bekliyor.

Tudem, uluslararası alanda
Öğrencilerin kendilerini daha geniş bir

çerçevede değerlendirebilmelerine imkân

tanımak, kapasite ve yeteneklerini keşfetme

konusunda onlara yol göstermek için “Dönem

Değerlendirme ve Eğilim Belirleme Sınavları”nı
Türkiye genelinde uygulamaya başladı. Ülke
çapında faaliyet gösteren bayilerini bir araya
getirerek ilk bayi toplantısını gerçekleştirdi.

katıldığı ilk fuar olan

Frankfurt Kitap Fuarı’nda

yerini aldı. İlerleyen yıllarda
yurt dışında gerçekleştirilen
önemli eğitim fuarlarına ve
kitap fuarlarına katılarak
yayıncılık sektöründeki

yenilikleri daha yakından
takip etmeyi sürdürdü.

TARİHÇE
Çocuklar ve gençler için iyi edebiyat
Çocukları ve gençleri nitelikli edebiyat kitaplarıyla buluşturmak,
ebeveyn ve öğretmenlerin kitap seçimlerine yardımcı olmak

amacıyla İyi Kitap’ın ilk sayısını yayımladı. Günümüzde hâlâ

Türkiye’de çocuk ve gençlik edebiyatı alanında yayımlanan tek dergi
olma özelliğini koruyan İyi Kitap, özerk bir duruşla yayın yapmaya,
ülkenin dört bir yanındaki okullara, kütüphanelere, eğitim

kurumlarına ve kitabevlerine ücretsiz dağıtılmaya devam ediyor.
markasını oluşturarak grafik romanlar, manga
ve karikatür kitapları yayımlamaya başladı.

2008

2009

2010

Okul öncesi
markasıyla ilköğretim
öğrencileri için yeni

ürünler vermeye devam
etti. 2008’de şirket

yapısını A.Ş. olarak
değiştirdi.

dönemdeki çocuklar

için kitaplar hazırlayan
Uçanbalık Yayınları’nı
bünyesine katarak

büyümeye devam etti.

Çağı yakalamak
Tudem’de bayrağı ikinci kuşağın devralmasıyla birlikte insan

kaynaklarından üretime, iletişimden satışa kadar tüm süreçler
çağa uygun bir şekilde yeniden yapılandı.

Ürünlerini Türkiye’nin her noktasına kolayca ulaştırabilmek
için Ankara’daki Lojistik Merkezi’ni hayata geçirdi.

markasını oluşturarak Türkçe edebiyat ve çağdaş

dünya edebiyatından sıradışı eserleri ve yazarları

yetişkin okurlarla buluşturdu.

2012

2013

2015
"Eğitim Her Şeyi
Değiştirir"
Öğretmenlerin
dijital içerikle

interaktif çalışma
yapabilmelerini
Eğitim ve kültür alanında yayın yapan tüm
markalarını Tudem Yayın Grubu altında

topladı. Kaynakların daha verimli yönetilmesi
adına Kurumsal Kaynak Planlama programı
ERP’yi kullanmaya başladı.

sağlayan Akıllı Asistan

AKAS’ı kullanıma sundu.

TARİHÇE

Yenilikçi fikirler

• Tudem Yayın Grubu; Tudem Eğitim,
Tudem Edebiyat, Bloktest, Desen,

Delidolu, Uçanbalık markalarıyla

Türkiye’de eğitim ve kültür yayıncılığında
nitelikli ürünler vermenin yanı sıra yeni
projeler üretmeye devam etti.

• Kendi markaları altında yayımlanan
Türkçe eserlerin uluslararası alanda

tanıtımını yapmak ve yabancı dillerde
okura ulaşmasını sağlamak amacıyla
Silva Edebiyat Ajansı’nı kurdu.

• Uçanbalık Erken Öğrenme adıyla okul
öncesi dönemdeki çocukların gelişimini
destekleyen yayınlar hazırladı.

2017

Eğitim ve kültür markaları altında

çıkan ürünleri ticari müşterileri için

“tudemtedarik.com” üzerinden satışa
sundu.

• Türkiye’de desteğe ihtiyaç duyan spor

dallarından biri olan triatlonun gelişimine
katkıda bulunmak amacıyla Mavi Karga

Spor Kulübü’nün sponsorluğunu üstlendi.
• Satış ağına Bursa, Diyarbakır ve

Trabzon Bölge Satış Temsilciliklerini de

ekleyerek ürünlerinin daha kısa sürede
okura ulaşmasını sağladı.

• Eğitim ve kültür yayınlarından çıkan
kitaplarını tanıtmak için yıl içinde

ondan fazla katalog hazırlamaya, her
ay yayınladığı bültenlerle okurlarını
yeniliklerden ve gerçekleştirdiği

faaliyetlerden haberdar etmeye başladı.

Geleceği yaratmak

Alanında uzman çalışanları, ülkenin her köşesinde

bulunan 240 bayisi, zincir, dağıtım, perakende ve internet
satış kanallarıyla Türkiye’de yayıncılık sektöründe

önemli aktörlerden biri olan Tudem Yayın Grubu, yılların
getirdiği deneyimi ve sektördeki sorumluluğunun

bilinciyle hem eğitim hem de kültür yayıncılığı alanında
ürünler vermeye devam ediyor.

2018

Okumak artık
çok daha kolay!

Kurumsal sorumluluk anlayışı
çerçevesinde oluşturduğu

koleksiyonuyla

okuma güçlüğü çeken

disleksik çocuklar için kitaplar
hazırlamaya başladı.

2019

2020

Eğitim yayınları ayağını ilkokul ve

ortaokul öğrencileri için yayınlar üreten
markasıyla zenginleştirdi.

Hedef ve
İlkeler
Tudem Yayın Grubu, eğitim ve kültür yayınlarıyla farklı
okur ihtiyaçlarına cevap vermeyi, okur, öğrenci, öğretmen, veli, bayi ve diğer tüm paydaşları için artı değer yaratmayı amaçlıyor. Yenilikçi ürün ve hizmetler sunarak
yayıncılığın geleceğinde aktif rol almayı ve okurlarının
güvenini sürekli kılmayı hedefliyor.

Tudem Yayın Grubu, yayıncılık faaliyetleri ile okur, bayi, tedarikçi ve diğer
tüm paydaşları için artı değer yaratmayı ve kurumsal sürdürülebilirlik
çerçevesinde ekonomik, sosyal, çevresel tüm kaynaklarıyla Türkiye’de
yayıncılığın gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Tudem Yayın Grubu, yayıncılık sektöründeki sorumluluğunun
bilinciyle, Türkçenin doğru ve düzgün kullanılmasına, gelişip

zenginleşerek zamanın sözel gereksinimlerini karşılayabilmesine
katkıda bulunma amacı taşıyor.

Tudem Yayın Grubu, dijital çağın yayıncılık anlayışına uygun, içerik
ile kullanıcıyı bir araya getiren yeni platformlar oluşturmayı, dijital
teknolojileri sektöre entegre ederek farklı okur ihtiyaçlarına cevap
verebilmeyi hedefliyor.

Tudem Yayın Grubu, sürdürülebilir büyüme hedefiyle kurumsal

ve şeffaf bir yapıda gelecek yatırımlarına devam etmeyi, verimlilik
odaklı önetkin bir yaklaşımla Türkiye’de yayıncılığın geleceğinde
aktif rol almayı amaçlıyor.

Tudem Yayın Grubu, gelişerek ve yenilenerek okur ihtiyaçlarına
cevap verirken, tüm iş süreçlerinde ve ilişkilerinde doğruluk ve

dürüstlük ilkesini benimsiyor. Tüm paydaşlarının güvenini sürekli
kılma gayesiyle hareket ediyor.

Markalar

Türkiye’de çocuk ve gençlik edebiyatı denildiğinde akla gelen ilk markalardan olan Tudem Edebiyat, 2002 yılından bu yana 7-15 yaş aralığındaki çocuk

ve gençler için kitaplar yayımlıyor. Temada ve yaş gruplarında çeşitlilik gösteren bu kitaplar yaşamın her alanında çocukların sorgulama becerilerini
geliştiren cesur metinler içeriyor.

Tudem Edebiyat, dil ve içerik açısından zengin, sosyal meselelere duyarlı
kitaplar yayımlayarak okuma eylemini çocuklar için zorunluluk değil gün-

delik hayatın bir parçası kılmaya; edebi değeri yüksek, toplumsal yönü güçlü çağdaş metinlerle çocukları ve gençleri edebiyatın ışığında aydınlatmaya
devam ediyor.

MARK AL AR

Öğrencilerin seviyesini, ihtiyacını ve öğretim programını esas alarak

1988 yılından bu yana eğitim yayınları hazırlayan Tudem Eğitim, 200'ün
üzerinde kitabıyla öğrencilerin okulda ve sınavlarda başarıya ulaşmasına
destek oluyor. Eğitim yayıncılığında modern yaklaşıma öncülük eden

Tudem Eğitim, zengin içeriğiyle eğitimciler için de geniş olanaklar

sunuyor. Sınıfında Tudem Eğitim yayınlarını kullanan öğretmenlere

hediye edilen Akıllı Asistan AKAS, öğretmenlerin kitap içeriklerine dijital
ortamda ulaşabilmesini ve bu içeriği interaktif bir şekilde öğrencilerle
paylaşabilmesini sağlıyor.

“Çünkü eğitim her şeyi değiştirir” sloganıyla yola çıkan Tudem Eğitim,
değişen öğrenme ihtiyaçlarını dikkate alarak kaynaklar hazırlamaya, titiz
yayıncılık anlayışıyla eğitime yön vermeye devam ediyor.

İçerdiği yararlı bilgilerle çocukları ve gençleri soru sormaya, araştırmaya
ve yeni keşifler yapmaya teşvik eden Tudem Başvuru kitapları, çocukların
zihnini kurcalayan pek çok soruya cevap verirken onları bilime, tarihe,

sanata ve felsefeye yönlendiriyor. Tudem Başvuru kitaplığında, hayat

hakkında düşünülmesi gereken pek çok önemli sorunu genç yaştaki

okurlara sunan çok sayıda kitabın yanı sıra, akademisyenlerin ebeveynlere
yönelik tavsiyelerini içeren çeşitli kitaplar bulunuyor. Tudem Başvuru
yayınları bu yönüyle çocukların ve gençlerin gelişimine katkı sağlarken;

çocuk edebiyatına ve okuma kültürüne ilişkin kitaplarıyla eğitimcilerin,
anne ve babaların da başvuru kaynağı oluyor.

MARK AL AR

Delidolu, farklı olana kucak açan, görülmeyene işaret eden, gidilmemiş
yoldan giden bir Tudem Yayın Grubu markası. 2012 yılından bu yana
Türkçe edebiyat ve çağdaş dünya edebiyatından yaratıcı ve özgün eserleri

yetişkin okurlarla buluşturan Delidolu, kişisel deneyime, kolektif bilince,
edebiyatın ve sanatın dönüştürücü gücüne inanarak meselesi olan, okuruna

sıradışı fikirler sunan kitaplar yayımlıyor. 2017 yılından bu yana Delidolu
koleksiyonuna eklenen “Ne Yapmalı?”, “Okumak / Dünyayı Okumak” ve

“Tanıklık” temalı kurmaca dışı eserler, okura zihin açıcı bir okuma deneyimi
sunuyor. Delidolu, odak noktasına bireyi ve toplumsal değişimleri alırken
farklılığın ve çeşitliliğin değerine, insanlara dokundukça dünyanın olumlu
anlamda değişeceğine inanıyor. Farklı içerik, anlatı ve sunum türlerinin
zenginliklerinden beslenerek alışılmışın dışında eserleri ve yeni yazarları
Türk okurlarla buluşturarak; “Alışmayın okuyun!” diyor.

Kelimeler kadar çizginin de gücüne inananlar için 2009 yılından bu yana
resimli ve sessiz kitaplar, grafik romanlar, manga ve karikatür kitapları
yayımlayan Desen, okurları çizgilerin büyülü dünyasında keşif dolu bir

yolculuğa çıkarıyor. Türkiye’de alanının öncüsü olarak geniş yelpazede
ürünler veren Desen, edebi ve görsel gücü yüksek, estetik açıdan özgün

ve yenilikçi yapıtları okurlarla buluşturuyor. Desen’in koleksiyonunda yer
alan kitaplar zengin görsel yapısı ve merak uyandıran kurgularıyla her
yaştan okurun beğenisini kazanıyor.

MARK AL AR

Erken öğrenme dönemindeki çocukları iyi edebiyat ve iyi eğitim

kitaplarıyla buluşturmak amacıyla 2010 yılında Tudem Yayın Grubu’na
katılan Uçanbalık; masal, öykü, resimli kitap, oyun ve şiir türündeki

kitapları, okul öncesi eğitime yeni yaklaşımlar getiren erken öğrenme
setleriyle çocukların okuma ve keşfetme serüvenine ışık tutuyor.

“Kolayca Öğren” sloganıyla öğrencilere seslenen BlokTest, Tudem Yayın
Grubu’nun eğitim yayıncılığındaki dinamik markalarından biri olarak

2007 yılından bu yana ilkokul ve ortaokul öğrencileri için kitaplar

yayımlıyor. Sınıfta öğrencileri için BlokTest ürünlerini kullanan
öğretmenler, ücretsiz indirilen BlokTest Mobil Ölçme uygulaması

ile yanıtları optik forma okutarak testin sonucunu ve sınıfın genel

durumunu anında öğrenebiliyor. Tudem kalitesi ve uzmanlığıyla
hazırlanan BlokTest ürünleri öğrenci ve öğretmenlerin tercihi oluyor.

MARK AL AR

“Yeni nesil öğrenciler için yeni nesil kaynaklar” sloganıyla 2019 yılında
yayın hayatına başlayan BilgiKüpü, değişen eğitim yaklaşımları ve
çeşitlenen öğrenci profili doğrultusunda ilköğretim öğrencileri için

yayınlar hazırlıyor. Öğrenme, tekrar etme ve pekiştirme süreçlerini

BilgiKüpü yeni nesil kitaplarıyla destekleyen öğrenciler, test çözmede hız

kazandıran soru bankaları ve deneme sınavı setleriyle sınavlara çok daha
kolay hazırlanıyor. Güncel içerikleri, yeni nesil soruları, kullanıcı dostu

tasarımlarıyla BilgiKüpü kitapları ve setleri hem okulda hem de merkezî
sınavlara hazırlıkta öğrencilerin en büyük yardımcısı oluyor.

2017 yılında kurulan Silva Edebiyat Ajansı, dünyanın farklı bölgelerindeki

yayınevleri ve ajanslarla bağlantılar kurarak Tudem Yayın Grubu markaları
altında eser veren Türk yazarların kitaplarını yabancı dillere kazandırıyor.

Türkçe çocuk edebiyatının önemli temsilcilerini farklı coğrafyalardaki
çocuklarla tanıştırmak için; Bologna Çocuk Kitapları Fuarı, Frankfurt

Kitap Fuarı, Birleşik Arap Emirlikleri’nde gerçekleşen Sharjah Kitap Fuarı,
Roma’da düzenlenen Più Libri Più Liberi gibi çok sayıda uluslararası

fuara katılan Silva Edebiyat Ajansı bugüne kadar Tudem Yayın Grubu

yazarlarının eserlerinin Çince, Azerice, Gürcüce, Makedonca, Arnavutça,
Kazakça, Rusça ve Malayca dillerinde yayımlanmasını sağladı.

KURUMSAL SORUMLULUK

TUDEM
Edebiyat Ödülleri
Tudem Edebiyat Ödülleri, Türkçe edebiyata çağdaş eserler ve
yeni yazarlar kazandırma amacıyla 2003 yılından bu
yana düzenleniyor. Gerçekleştirildiği ilk yıllarda
çocuk ve gençlik edebiyatında masal, öykü ve

roman dallarında verilen ödüller, 2017 yılından itibaren

yetişkin edebiyatı alanında da sahiplerini buluyor. Pek çok
yazarın edebiyat dünyasına ilk adımını atmasını sağlayan

Tudem Edebiyat Ödülleri, özgün fikirlerin önünü açarak
yeni eserleri okurlarla buluşturuyor. Bugüne kadar dört
binin üzerinde başvurunun yapıldığı Tudem Edebiyat
Ödülleri, her yıl farklı bir edebiyat türünde verilirken

tarafsız duruşu, özgün ve nitelikli eserleri ön plana

çıkaran yapısıyla günümüzde edebiyat dünyasının önemli
referanslardan biri olarak görülüyor.

Yarışmada dereceye girenlere çeşitli para ödüllerinin

yanı sıra İzmirli heykeltıraş Ozan Ünal tarafından Tudem

Edebiyat Ödülleri için özel olarak tasarlanan bronz heykeller

takdim ediliyor. Devasa kalemiyle ufuklara bakan yazar

imgesiyle şekillenen heykel, güçlü edebi yeteneği ve yenilik
arayışını simgeliyor.

KURUMSAL SORUMLULUK

Türkiye’de çocuk ve gençlik edebiyatı alanında yayımlanan tek dergi

olan İyi Kitap, Tudem Yayın Grubu’nun katkılarıyla 2009 yılından bu
yana Türkiye’nin dört bir yanındaki okullara, kütüphanelere, eğitim
kurumlarına ve kitabevlerine ücretsiz olarak dağıtılıyor. Özerk bir duruşa

sahip olan ve yayınevinin müdahalesi olmadan hazırlanan İyi Kitap, çocuk

edebiyatı alanındaki yetkin kalemlerin eserler hakkındaki bağımsız

değerlendirmelerini okurlarıyla paylaşıyor. Nesnel ve özgür bir şekilde
gerçekleşen editoryal süreçlerde yeni ve dikkat çeken çocuk ve gençlik

kitapları, yine bu alanda emek veren yazarlar, editörler, çevirmenler ve
illüstratörler tarafından yayınevi ayrımı yapılmaksızın değerlendiriliyor.

İyi Kitap’ın içeriği kadar beğeni toplayan kapak tasarımları da yine her
ay alanında uzman illüstratörlere emanet ediliyor. Yayıncılar tarafından
ilgiyle takip edilen İyi Kitap, iyikitap.net ile dijital ortamda da yer alıyor ve
ücretsiz olarak indirilebiliyor.

KURUMSAL SORUMLULUK

Doğuştan gelen, okuma ve yazma becerilerini etkileyen, dil temelli bir
öğrenme güçlüğü olan disleksinin görülme sıklığı her geçen gün artıyor.

Yapılan araştırmalara göre dünya nüfusunun yüzde 15 ila 20’si, yani
yaklaşık her 5 kişiden 1’i okuma güçlüğü çekiyor. Bu bireyler, konuşma

dilinin sesleri ile yazı dilinin sembollerini ilişkilendirmede güçlük

yaşadığı için özel eğitim ve okuma materyallerine ihtiyaç duyuyor. Tudem
Yayın Grubu’nun, kurumsal sorumluluk projesi olarak hayata geçirdiği
SEN de OKU koleksiyonu bu alandaki dikkat çeken çalışmalardan biri.

SEN de OKU kitaplarında, göz yorgunluğunu engelleyen hafif renklendirilmiş kalın kâğıtlar ve harflerin kolayca ayırt edilmesini sağlayan

özel fontlar kullanılıyor. Çocukların ilgi yaşı ve okuma seviyesi dikkate
alınarak tasarlanan kitaplar, cümle yapıları ve kelime dağarcığı bağlamında ilk okuma seviyesinden başlayarak kolaydan zora doğru ilerliyor.

Çeviri eserlerin yanı sıra Türk yazarların eserlerinin de yer aldığı SEN de

OKU koleksiyonu, Türkiye’de okuma güçlüğü yaşayan çocuklara metinsel
ve fiziksel olarak rahat okuyabilecekleri kitap seçenekleri sunuyor.

KURUMSAL SORUMLULUK

Sponsorluğu
Tudem Yayın Grubu, 2017 yılından bu yana Mavi Karga Spor

Kulubü’nün sponsorluğunu üstlenerek triatlonun gelişimine
ve bu spor dalına yeni yeteneklerin kazandırılmasına katkıda
bulunuyor. Türkiye’nin en başarılı triatlon kulübü olan Mavi

Karga Spor Kulübü’nün minikler, yıldızlar, genç ve yetişkin
takımları, Triatlon Federasyonu’nun düzenlediği triatlon,

duatlon ve aquatlon şampiyonalarında Tudem Yayın Grubu
sponsorluğunda madalya ve kupa mücadelesi veriyor.

FA ALİYETLER

Yurtiçi Fuarlar
Yurtiçinde her geçen gün yaygınlaşan ve geniş kitlelerin katılımıyla gerçekleşen kitap fuarları, kitap satışının
yanı sıra topluma okuma kültürünün kazandırılması

anlamında da önemli bir görev üstleniyor. Tudem Yayın

Grubu, yurtiçinde gerçekleştirilen kitap fuarlarının birçoğuna katılarak okurların, yazarların, çizerlerin ve daha
pek çok sektör paydaşının birbirleriyle ve yayın ekibiyle
daha yakın ilişkiler kurabilmesine fırsat tanıyor. Katıldığı

yurtiçi fuarlarla her geçen yıl genişlettiği koleksiyonunu
daha fazla bireye ulaştırmaya, düzenlediği panel, söyleşi
ve imza etkinlikleriyle de okurlarıyla daha güçlü ilişkiler
kurmaya devam ediyor.

Yurtdışı Fuarlar
Tudem Yayın Grubu, farklı ülkelerden binlerce yayıncıyı
ve eğitimciyi bir araya getiren yurtdışı kitap fuarları ve
eğitim fuarlarına katılarak yayıncılıktaki yeni eğilimleri

ve teknolojileri takip ediyor, telif ajanslarıyla görüşmeler
yaparak yeni bağlantılar kuruyor ve Türk yayıncılığını
uluslararası alanda temsil ediyor.

Frankfurt Kitap Fuarı, Londra Kitap Fuarı, Bologna Çocuk Kitapları Fuarı, Angoulême Çizgi Roman Festivali,
DIDACTA Eğitim Fuarı, BETT Eğitim Teknolojileri Fuarı

gibi uluslararası alanda gerçekleşen önemli fuarlara yayınevi yöneticileri, yayın koordinatörleri ve satış ekibinden

oluşan geniş bir kadroyla katılım gösteren Tudem Yayın
Grubu, yayıncılık sektörünün gelişimini izleyerek vizyon
ve stratejilerini bu doğrultuda güncelliyor.

FA ALİYETLER

Yazar Okur
Buluşmaları
Tudem Yayın Grubu, zengin yazar ve çizer kadrosu,
ödüllü karikatüristleri, deneyimli drama liderleri ve atölye
yürütücüleriyle Türkiye’nin dört bir yanındaki okullarda,

kütüphanelerde ve kültür merkezlerinde okurlarıyla bir
araya geliyor.

Okul öncesinden başlayarak ortaokula kadar uzanan ve
eğitim-öğretim programlarıyla ilişkilendirilerek tasar-

lanan etkinlikler çoğu zaman uzun soluklu projelere
dönüşerek

yılın

tamamına

yayılıyor.

Çizgi

roman

atölyesi, yaratıcı drama, sergi çalışması, kent eğitimi gibi
farklı alanlarda düzenlenen faaliyetler okurlara yeni
ufuklar açarak yıllar boyu unutamayacakları deneyimler
kazandırıyor.

FA ALİYETLER

Bayi
Toplantıları
Tudem Yayın Grubu, 1996 yılından bu yana her yıl
geleneksel bir şekilde düzenlediği bayi toplantılarında
Türkiye’nin farklı noktalarında hizmet veren bayileriyle
bir araya geliyor.

Yeni ürünlerin tanıtımının yapıldığı, ufuk açıcı eğitim
ve atölye çalışmalarının gerçekleştirildiği, sektörün
mevcut durumuna ilişkin değerlendirmelerin ve gelecek

öngörülerinin paylaşıldığı Tudem Yayın Grubu Bayi
Toplantıları, bu yönüyle sektörde fark yaratıyor. Çok

sayıda oturumun gerçekleştirildiği bayi toplantılarında
yayınevi yöneticileri ve ekibiyle birebir iletişim kuran,

bilgi ve deneyimlerini paylaşan katılımcılar Tudem bayisi
olmanın ayrıcalığını yaşıyor.

YERLEŞKELER

Merkez Ofis
Eğitim ve kültür alanında yayın yapan sekiz ayrı markasıyla Türkiye’de

yayıncılık sektöründe önemli aktörlerden biri olan Tudem Yayın
Grubu, 1990 yılından bu yana İzmir Alsancak’ta bulunan merkez
ofisinden yönetiliyor. Eğitim Üretim, Kültür Üretim, Bilgi Sistemleri,

Mali İşler, İnsan Kaynakları, Hukuk, Satış ve İletişim birimlerini

barındıran Tudem Yayın Grubu merkez ofisi, yayın grubu bünyesindeki
markalardan çıkan eserlerin hazırlandığı, tüm yayın süreçlerinin

koordine edildiği yer olarak ayrı bir önem taşıyor. Tudem Yayın Grubu
merkez ofisi, üç ayrı kata yayılan 1200 metrekarelik alanda, eğitim
ve kültür yayıncılığında nitelikli eserleri okurlarla buluşturmak için
çalışıyor.

YERLEŞKELER

Kitabevleri
Bayileri, zincir, dağıtım, perakende ve internet satış kanallarıyla
ürünlerinin satışını pek çok farklı platformda gerçekleştiren Tudem
Yayın Grubu; İzmir’de Alsancak Kitabevi, İstanbul’da Kadıköy

ve Beşiktaş Kitabevleri, Ankara’da Kızılay Kitabeviyle okurlarına
doğrudan ulaşabiliyor.

Çizgi romandan şiire, tiyatro oyunundan öykü ve romana çocuk, gençlik
ve yetişkin edebiyatının en iyi örneklerinin özel indirimlerle satışa

sunulduğu kitabevlerinde, Tudem Yayın Grubu'na ait markalardan
yayımlanan tüm kitaplar bir arada sergileniyor. Kitabevlerinde ayrıca,

Tudem Yayın Grubu'nun okurlar ve eğitimciler için hazırladığı tüm
katalog ve rehberler ile aylık Çocuk ve Gençlik Kitapları Dergisi İyi
Kitap'a ulaşılabiliyor.

Tudem kitabevleri, özenli dekorasyonu, çocuk dostu raf düzeni, samimi
atmosferiyle başta çocuklu aileler olmak üzere her yaştan okura keyifli
bir alışveriş deneyimi vadediyor.

YERLEŞKELER

Lojistik Merkezi
Tudem Yayın Grubu, artan taleplere, depolama ve sevkiyat konusunda gelişen iş hacmine paralel olarak, Ankara’da oluşturduğu lojistik
merkeziyle Türkiye’nin her noktasına ürünlerini kolayca ulaştırabili-

yor. Modern altyapıya ve donanıma sahip 3 bin 500 metrekarelik alana

yayılan Tudem Yayın Grubu Lojistik Merkezi, günlük 2 bini aşan koli
bazlı sevkiyat kapasitesiyle farklı ürün çeşitlerini hızlı bir şekilde okurlarına gönderebiliyor.

Tudem
Yayın Grubu
Ailesi
Yazarları, çizerleri, çevirmenleri, bayileri ve

çalışanlarıyla Türkiye’de eğitim ve kültür yayıncılığına özgün, nitelikli ve güvenilir eserler

kazandıran Tudem Yayın Grubu ailesi okurlarının güveniyle büyümeye devam ediyor.

Yönetim Kurulu
Tudem Yayın Grubu’nun yönetim ve temsil organı olarak

idare ve denetimden sorumlu olan Yönetim Kurulu,
yasalar ve sözleşmeler çerçevesinde şirketin ticari, mali

ve iktisadi sorumluluklarını yerine getiriyor, kurumu
geleceğe taşıyacak kararlar alıyor. Tudem Yayın Grubu

Yönetim Kurulu; Kurucu ve Yönetim Kurulu Başkanı İsa
Aykanat, Genel Yayın Yönetmeni İlke Aykanat Çam ve

Genel Müdür Sinan Çam'dan oluşuyor. Ailenin üçüncü
kuşak temsilcileri Ada Çam ve Defne Çam da Tudem
Yayın Grubu Genel Kurul üyeleri arasında yer alıyor.

TUDEM YAYIN GRUBU AİLESİ

Kültür Üretim
Kültür yayıncılığı yapan tüm markaların üretim süreçlerinin yönetildiği Kültür Üretim birimi, deneyimli editörleri,

yaratıcı tasarımcıları, planlama-operasyon elemanları ve

üretim sorumlularıyla çok çeşitli ve nitelikli ürünler veriyor. Tudem Edebiyat, Uçanbalık, Delidolu ve Desen markalarından çıkan kitaplar, eser seçiminden basımına kadar tüm aşamalarda Kültür Üretim birimi çalışanlarının
imzasını taşıyor.

Eğitim Üretim
Tudem Eğitim, Bloktest, Uçanbalık Eğitim ve BilgiKüpü
markalarından çıkan tüm kitapların üretim süreci Eğitim
Üretim birimi tarafından gerçekleştiriliyor. Eğitimciler,

branş editörleri, yazarlar, editörler ve dizgi grafik çalışanlarından oluşan Tudem Yayın Grubu Eğitim Üretim birimi, çağın eğitim ihtiyaçları doğrultusunda kaliteli ve nitelikli eğitim kitapları hazırlıyor.

TUDEM YAYIN GRUBU AİLESİ

İletişim
Tudem Yayın Grubu’nun geleneksel ve dijital medyadaki
içeriklerini hazırlayan İletişim birimi, yayın grubu
bünyesindeki markaların iletişim stratejileri çerçevesinde

hedef kitlesine ulaşabilmesini sağlıyor. Web sitesi ve sosyal

medya hesaplarının yönetimi, görsel tasarım ve video
üretimi, etkinlik ve organizasyon planlaması, müşteri
ilişkileri yönetimi ve medya satın alma gibi tüm konular
İletişim birimi tarafından yürütülüyor.

Bilgi Sistemleri
Tudem Yayın Grubu içerisindeki elektronik bilgi, belge
ve iş akışının aksamadan sağlanması, mevcut yazılım ve
donanımların kesintisiz çalışması, bilgisayar sisteminin
ve ağının düzeni, veri ve bilgilerin güvenliği, AKAS ve

diğer eğitim teknolojilerine ilişkin projeler Bilgi Sistemleri
birimi tarafından yönetiliyor.

TUDEM YAYIN GRUBU AİLESİ

Satış
Satış birimi, okul çalışmaları, bayi anlaşmaları, fuar
organizasyonları, zincir ve perakende satış kanallarına

yönelik pazarlama faaliyetleriyle yayınların daha fazla
okura ulaşabilmesi için çalışıyor. Pazar ve rekabet

analizi, satış planının ve bütçesinin oluşturulması, satış
kanallarının çeşitlendirilmesi ve stokların kontrolü gibi
tüm konular Satış birimi tarafından yönetiliyor.

Mali İşler
Tudem Yayın Grubu’nun vergi ve faturalandırma işlemleri,
maaş ödemeleri, satın alma işlemleri gibi tüm finansal
konuları Mali İşler tarafından yönetiliyor. Mali İşler

birimi, makro ve mikro hedefler doğrultusunda ileriye
dönük finansal planlamalar ve bütçeler hazırlıyor.

TUDEM YAYIN GRUBU AİLESİ

İK / Hukuk
Tudem Yayın Grubu, çalışanların işe alım süreçlerinin
yönetildiği, kariyer planlama, performans değerlendirme
çalışmalarının yapıldığı İnsan Kaynakları birimi ve
çalışma yaşamına, ticari faaliyetlere ilişkin tüm hukuksal

süreçlerin yönetildiği Hukuk birimi ile geleceğe güvenle
bakıyor.

Lojistik
Tudem Yayın Grubu, Ankara’da bulunan ve Türkiye’nin

her noktasına ürün teslimatı yapabilen Lojistik Merkezi ile
bayilerin ve çeşitli satış kanallarının ihtiyaçları doğrultusunda siparişleri istenilen bölgeye hızla ulaştırıyor. Depo
içinde bulunan ürünlerin hasarsız şekilde korunmasını,
stokların kontrolünü, mal teslimi ve iadelerin kabulünü

sağlayan Lojistik personeli, doğru ve eksiksiz bir şekilde
hazırladığı ürünleri, belirlenen süre içerisinde ihtiyaç duyulan bölgeye sevk ediyor.

TUDEM YAYIN GRUBU AİLESİ

Bayiler
Tudem Yayın Grubu güçlü bayi ağıyla Türkiye’nin her
köşesine ulaşarak farklı okur ihtiyaçlarına cevap veriyor.
Yayın grubu bünyesindeki markalardan çıkan eserleri
okurlarıyla buluşturan Tudem bayileri, kuruma karşı
oluşan güvenin de bir parçası oluyor.

TUDEM YAYIN GRUBU AİLESİ

Yazarlar
Türkçe edebiyatın ve dünya edebiyatının usta kalemleri,
yıldızı yeni parlayan ve ilk eserlerini veren isimler,

yaşamın her çehresini, varoluşun bin bir şeklini Tudem
Yayın Grubu’ndan çıkan eserleriyle okurlarına aktarıyor.
Geleceğin iyi eğitim ve iyi edebiyatla inşa edileceğine

inanan Tudem Yayın Grubu yazar ailesi, her geçen yıl yeni
isimlerle zenginleşiyor.

TUDEM YAYIN GRUBU AİLESİ

Çizerler
Tudem Yayın Grubu, çeşitli yaş gruplarına yönelik
kitaplar hazırlarken çizgilerin gücünden de faydalanıyor. Her biri farklı tarzlara sahip, yerli ve yabancı

çizgi ustalarının yer aldığı Tudem Yayın Grubu çizer

ailesi, öykülere hayat veren çizimleriyle yayımlanan
eserlere ayrı bir değer katıyor.

TUDEM YAYIN GRUBU AİLESİ

Çevirmenler
Tudem Yayın Grubu, farklı kültürleri ve fikirleri tanımak
adına, dilsel sınırları aşan çevirmenlerinin emeğiyle

yabancı dillerdeki eserleri Türkçeye kazandırıyor ve

edebiyatın evrensel gücü sayesinde okurlara yeni dünyaların kapılarını açıyor.

MERKEZ:

ALSANCAK KİTABEVİ:

BEŞİKTAŞ KİTABEVİ:

KADIKÖY KİTABEVİ:

1476/1 Sok. No: 10/51
Alsancak, Konak - İzmir
Tel: 0232-463 4638-40
tudem@tudem.com

Ihlamurdere Cad. No: 67
Beşiktaş - İstanbul
Tel: 0212-514 3370-71
istanbul@tudem.com
KIZILAY KİTABEVİ:

Konur 2 Sokak No: 43/A
Kızılay-Ankara
Tel: 0312-417 6711
kizilay@tudem.com

Kıbrıs Şehitleri Cad. No: 189
Alsancak, Konak - İzmir
Tel: 0232-463 4640
alsancak@tudem.com

Mühürdar Cad. No: 82
Kadıköy - İstanbul
Tel: 0216-541 9303
kadikoy@tudem.com

