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İLGİLİ KURUMA, 

SABEV Yayınları sosyal hizmetleri ve sosyal çalışma mesleğini ulusal ve uluslararası planda tanıtıp 
bilinir kılmak için kurulmuş ve bu amaçla çeşitli sosyal projeler imza atmış olan Sosyal Hizmetler 
Araştırma, Belgeleme, Eğitim Vakfına ait bir resmi yayınevidir. İlk kitabını 1997 yılında 
yayınlamış olup (Veysi Oymak, Zeka Özürlü Çocukların Yetiştirilmesi), bir çeviri kitap dışında 
tamamı yerli üretimlerden oluşmuştur. 

Yayınevimiz bugüne kadar Türkiye’de hepsi sosyal hizmet alanlarıyla ilgili, sosyal çalışma 
mesleğini ilgilendiren, sosyal bilimler alanında farklı yazarlara ait 62 kitap yayınlayarak bilimsel 
literatüre kazandırmıştır.  

SABEV yayınlarının bir özelliği de piyasa yayınevlerinin özellikle satılamaz kaygısıyla basmak 
istemediği sosyal çalışma disiplinine ait kitapları kâr amacı gütmeden basma politikasıdır. Bu 
nedenle üniversitelerin sosyal hizmet bölümleri için aranan kitapları yayınlamış olmaktadır. 

Büyük gururumuz kitapların Türkiye’nin hemen hemen her tarafındaki sosyal hizmet bölümleri 
öğrencileri tarafından istenir ve okunur olmasının yanısıra SABEV yayınlarının kitapları 
yayınlanmış bilim insanlarının akademik derece yükselmesine katkı vermiş olmasıdır. 

Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinin kütüphanelerinde SABEV Yayınlarına ait kitaplar 
taranabilmektedir. Bu üniversitelerden bazıları; “Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, 
Başkent Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy 
Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Süleyman Demirel 
Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, İstinye Üniversitesi vb.” olarak 
sıralanabilir.  

Söz konusu kütüphanelerin internet sitelerinde katalog taraması yapıldığında yayınlarımız 
görülebilmektedir. Ayrıca http://www.sabev.org.tr/yayinlar bağlantısı üzerinde tüm yayınlarımız 
bilgileriyle birlikte şeffaf bir şekilde paylaşılmaktadır. Tüm bu özellikleri ile yayınevimiz aşağıda 
belirtilen Üniversitelerarası Kurul’un “Ulusal Yayınevi” kriterlerini karşılamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

 
 

 

Yayınevi adına 
SABEV Başkanı 

Prof. Dr. İlhan TOMANBAY 
 

 
ÜAK Ulusal Yayınevi Tanımı 

Tanım Ulusal Yayınevi: En az beş yıl ulusal düzeyde düzenli faaliyet yürüten, 
yayınları Türkiye’deki üniversite kütüphanelerinde kataloglanan ve daha 
önce aynı alanda farklı yazarlara ait en az 20 kitap yayımlamış yayınevi. 

Tanımın Bulunduğu Bağlantı http://www.uak.gov.tr/temelalan/TA_Tablo11_2018E_081018.pdf  
	


