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GÜÇLÜ YAPI |STRONG FOUNDATION

Yayın hayatına Şubat 2014’te Turkuvaz Medya Grubu’nun bir üyesi olarak başlayan Daily 
Sabah, Türkiye’nin en çok okunan İngilizce gazetesi olarak yayın hayatına devam ediyor. 

Daily Sabah, Türkiye’de yerleşik İngilizce haber okuyucularının yanı sıra dünyanın dört bir 
yanında Türkiye ve bölgesindeki gelişmeleri özgün bir içerikle okumak isteyenlere sesleniyor. 
Turkuvaz Medya’nın uzun yıllara dayanan medya tecrübesini İngilizce yayıncılığa taşıyor. 

Founded in 2014 as a member of Turkuvaz Medya Grubu, Daily Sabah is Turkey’s highest 
circulating English newspaper. 

In addition to informing local English readers, Daily Sabah addresses readers worldwide 
who are interested in keeping up with the developments in Turkey and the region through 
unique content. 

Daily Sabah is a representation of Turkuvaz Medya’s long history of experience in media. 



GENİŞ ERİŞİM |BROAD ACCESS 

Basılı, web ve sosyal medya üzerinden her gün 50 binin 
üzerinde kişiye erişim. Dünyanın farklı yerlerinden sadık bir 
okur kitlesi. 

Over 50,000 people per day access Daily Sabah via print, 
web and social media formats with regular audiences from all 
corners of the world. 

dailysabah.com  

twitter.com/dailysabah

facebook.com/dailysabah

instagram.com/dailysabah 



KALİTELİ İÇERİK |HIGH 
QUALITY CONTENT

Yazar ve yorumcu kadrosuyla Türkiye ve bölgedeki 
gelişmelerin sağlıklı yorumları. Türkiye ve dünya 
üzerinden takip edilen ve gündem oluşturan yazarlar. 

Sound interpretations of developments in Turkey and the 
region by expert journalists and leading columnists. 

Mehmet Barlas, İbrahim Kalın, Osman Can, Cemil Ertem, 
Etyen Mahcupyan, Markar Eseyan, Kılıç Buğra Kanat, 
Sadık Ünay 



UZMAN KADRO |EXPERT STAFF

Dünyanın önde gelen medya kurumlarında tecrübeli uzman editöryal kadro. 

Serdar Karagöz – Genel Yayın Yönetmeni  |Editor-in-Chief

Nejat Başar – Yazı İşleri Müdürü |Managing Editor



İŞ DÜNYASINA KÜRESEL PERSPEKTİF 
|A GLOBAL PERSPECTIVE FOR 
BUSINESSES 
Türkiye’de yatırım yapmak isteyen yabancı şirketler için önemli bir haber kaynağı. 

A major news source for foreign companies considering to invest in Turkey.



TÜRKİYE’NİN NABZI |THE PULSE OF TURKEY 

Özellikle Türkiye’de yerleşik yabancılar için hayatın tüm renklerini yansıtan köşeler ve 
özel haber çalışmaları. 

Features and exclusive news stories reflecting all aspects of life for expats in Turkey.



BÖLGENİN MERKEZİ |HEART OF 
THE REGION

Balkanlar, Kafkasya ve Ortadoğu’daki gelişmeleri uzman 
gazetecilerle değerlendiriyoruz. 

All events in the Balkans, Caucasus and the Middle East are 
critiqued by expert journalists. 



OKUR KİTLESİ | AUDIENCE 

Türkiye’deki büyükelçilikler | Uluslararası şirketler ve karar vericiler | Uluslararası yatırım 

uzmanları |Türkiye’deki expat topluluğu |Her gün 700’ün üzerindeki Türk Hava Yolları 

uçuşundaki uluslararası yolcular |İngilizce öğrenimini sürdüren öğrenciler. | Avrupa 

Parlamentosu ve ABD’deki karar vericiler ve politik çevreler 

Embassies in Turkey |Foreign companies and decision-makers |International investment 

experts |Expats in Turkey | International passengers on over 700 Turkish Airlines flights every 

day | ESL students | Decision makers and political environments in the European Parliament 

and U.S.



ÖZEL PROJELER |SPECIAL PROJECTS

Her sektör için içerik ve tanıtımı birleştiren 
özel projeler. 

Special projects combining both content and 
presentation for each sector. 



SAGLIK | HEALTH

Araştırmalara göre Türkiye’ye saç ekim, plastik cerrahi de dahil olmak üzere sağlık turizmi için 
önemli sayıda kişinin tercihi oldu. 2010 yılında 109,678 olan sağlık turisti sayısı 2012 
rakamlarında 270,000’e ulaştı. 

Uzun yıllar Dr. Mehmet Öz’le birlikte çalışmış Dr. Halit Yerebakan, popüler sağlık tavsiyeleri ile 
Daily Sabah’ta. TV dünyasındaki çalışmalarıyla da dikkat çeken Yerebakan,  akademik 
bilgileri yalın bir üslupla aktararak geniş bir okur kitlesine sesleniyor. 

According to the studies, the number of health tourists coming to Turkey for medical treatment
including hair transplantation and plastic surgery has been increasing regularly for the past 
years. While 109,678 patients came to Turkey in 2010, there were patients 270,000 in 2012. 

Dr. Halit Yerebakan, who has worked many years with Dr. Mehmet Oz, shares his  popular 
health advice in Daily Sabah. Dr. Yerebakan, also known for his TV program, addresses a 
broad audience by simplifying academic information. 



EXPAT CORNER |EXPAT CORNER  

Leyla Yvonne Ergil Türkiye’nin farklı yerlerini ve tatlarını Daily 
Sabah okurlarıyla düzenli olarak paylaşıyor. 

Expat yaşamıyla ilgili ipuçlarını ve expat sorunlarını gündeme 
getiren Ergil, köşesinde yaşanan sorunlara ve çözüm yollarına yer 
veriyor. 

Türkiye’deki expat topluluğu ile yakın iletişim içindeki köşe sıcak 
üslubuyla Türkiye’de yerleşik yabancıların nabzını tutuyor ve 
etkileşim sağlıyor. 

Leyla Yvonne Ergil regularly shares various sites and venues across 
Turkey as well as diverse Turkish cuisine with Daily Sabah readers. 

Giving tips on expat life in Turkey and bringing to attention expat 
issues, Ergil offers possible solutions in her column. 

Her close contact with Turkey’s expat community and sincere tone 
keeps expats interested and interactive. 



BUSINESS |BUSINESS 

İş dünyasında yaşanan gelişmeler arka planıyla Business sayfalarında yer alıyor.

Current developments in the business world and their comprehensive background can 
be found in the Business pages. 



HAFTASONU | WEEKEND 

Portre, yaşam ve edebiyat sayfaları ile daha 
doyurucu içeriği okurlarımızla buluşturuyoruz. 

Our readers are offered more satisfying content 
with the Portrait, Lifestyle and Culture&Art pages in 
our weekend edition. 



AVRUPA ÖZEL|EUROPE SPECIAL

Salı günleri Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerinin yoğun 
olarak işlendiği bir gündemle Brüksel’deki tüm karar 
vericilerin masasına ulaşıyoruz. 

With particular focus on EU-Turkey relations, every 
Tuesday, Daily Sabah reaches all decision-makers in 
Brussels. 



DAILY SABAH EDU| DAILY SABAH EDU

İngilizce öğrenenler için hazırlanan Daily Sabah Edu, sadeleştirilmiş haber dili ile 
hazırlanan özel haftalık gazete. 

Daily Sabah Junior is a special weekly newspaper written in simplified news 
language made for ESL students. 


