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Özet 
 
Çalışma kapsamında, temel misyonu yerel şikâyetlerin tespit edilerek, yereldeki yetkili 
mercilere iletmek, vatandaşların demokratik hakları olan bilgi edinme hakkını sağlamak olan 
yerel gazetelerin, Osmanlı İmparatorluğundan günümüze gelişim süreci incelenmiş, bununla 
birlikte Aydın ili özelinde yine Osmanlı İmparatorluğundan, Milli Mücadele dönemine, yeni 
Türkiye Cumhuriyetinin ilk yıllarından çok partili hayata geçiş döneminde dek yayın yapan 
gazeteler ve basın sektörü incelenmiş ve araştırma kapsamında da günümüzde yayın hayatına 
devam etmekte olan (Aydın merkezde) altı gazetenin ilk sayfalarında bulunan haberlerin 
konularının ne olduğu, ne tip haberlere yer verildiği, inceleme haberlerin olup-olmadığı, ulusal 
haberlere de yer verilip-verilmediği ortaya çıkartılmaya çalışılacaktır. Bu kapsamda da, 20 
Şubat-1 Mart 2019 tarihleri arasındaki on günlük dönemde gazetelerin ilk sayfaları içerik 
analizi yöntemi ile incelenmiştir. 
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A CONTENT ANALYSIS TOWARDS FOR THE 
LOCAL PRESS OF AYD 
 
 
 
 
 
 
Abstrac 
 

In this study, the basic mission and identification of local complaints, to transmit to the 
authorities of the local citizens' democratic rights within the local newspaper, which ensure the 
right to information, examined the development process from Ottoman Empire. however, 
Aydin province again from the Ottoman Empire in particular, the National Struggle period, the 
new Republic of Turkey In the transition period from the first years to the multi-party period, 
the newspapers and the press sector were examined. Whether national news are also included. 
In this context, the first pages of the newspapers were analyzed with content analysis method 
in the ten days period between the dates of 20th February and 1th March 2019.  

Keywords: Local press, City of Aydın, Journalism 
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Osmanlı Döneminden Cumhuriyete, Yerel ve Ulusal Basının Gelişimi Üzerine 
 
1831 senesinde Türkçe yayınlanan ilk gazete olan “Takvim’i Vakayi”den sonra, Osmanlı 
İmparatorluğunda yerel basın hızlı bir gelişme göstermiş olsa da, İmparatorluğa gazetenin 
gelişi, yaygınlaşması ve benimsenmesi Avrupa’ya oranla çok geç olmuştur. Zira 1600’lı yılların 
henüz başlarında Avrupa’da gazeteler yayımlanmaya başlarken, gerek matbaanın geç gelişi, 
gerekse de toplumda okur-yazar oranının düşüklüğü, basın sektörünün gelişiminin önündeki 
temel engeller olmuştur. İlk Türkçe gazete olan Takvim-i Vakayi’den sonra, genellikle ülke 
aydınlarının kendi özel teşebbüsleri ile çıkarttıkları gazeteler karşımıza çıkmış, bu gazetelerin 
de temel misyonu aslında halkın eğitim sisteminin yükselmesine yardımcı olmak olmuştur. 
İlerleyen dönemde, Ceride-i Havadis, Tercüman-ı Ahval, Tasvir-i Efkâr gibi yeni gazetelerin 
ortaya çıkmasının temel nedenlerinden birisi ise, basının Avrupa topraklarında yarattığı ya da 
yaratabileceği potansiyel etkilerin fark edilmesi ve Osmanlı’da yaşayan azınlıklara yönelik etki 
ve denetim alanının genişletebilmesi maksatlı olmuştur (Alver, 2010: 299, Tutar, 1993: 7). 
Özellikle Tanzimat döneminde ise, gazetelerin makale, fıkra, haber, röportaj, sohbet, mülakat, 
anı, gezi, şiir, inceleme vb. pek çok türün gelişip, güçlenip, yaygınlaşmasında çok önemli bir 
araç olmuş (Yanardağ, 2010: 2), 1868’de Namık Kemal tarafından Hürriyet, 1867’de Ali Suavi 
tarafından Ulum, 1869’da İbret gazeteleri dönemin ses getiren gazeteleri olmuştur. 1865 
senesinde ise, Osmanlı İmparatorluğunun ilk Yahudi gazetesi “El Lunar”, Judah Nehama 
tarafından yayınlanmıştır (Veinstein, 2001: 14). Yine bu gazetelerde, Darulmuallimat’ta eğitim 
görme imkânı bulan kadınların da, Türk basın hayatında az da olsa kendilerine yer 
bulabildiklerini, Fatma Aliye Hanım örneğinden de görebilmekteyiz (Kanter, 2010: 2). 
 
1864 tarihinde Osmanlı İmparatorluğunda toplumsal alanda önemli bir düzenlemeye gidilerek 
eyalet sistemi yerini vilayet sistemine bırakmış, bu düzenleme ile birlikte de vilayet gazeteleri 
fikri ortaya çıkmış, bu kapsamda da İmparatorluktaki ilk vilayet (yerel) gazetesi Fuat Paşa 
tarafından Beyrut’ta 1860 yılında “Hadikat Al Ahber” isimli Türkçe-Arapça gazete olmuştur. 
Bu gazeteyi 1865 yılında Türkçe-Bulgarca yayınlanan “Tuna” gazetesi takip etmiş ve yerelde 
çıkartılan bu gazeteler, İstanbul’un elinde bulunan basın tekelinin kırılmasına, İmparatorluğun 
farklı bölgelerinde de gazeteciliğin gelişmesini sağlamıştır (Koloğlu, 2015: 31, Timur, 1994: 
101). 
 
Cumhuriyet’in ilanı, yeni harflerin kabulü gibi önemli devrimler sonrasında yerel gazeteler, 
memlekette önemli birer eğitim aracı haline de gelmişlerdir. Çok partili hayata geçiş ile birlikte 
ise yine yerel gazeteler özellikle siyasetçilerin önemli bir kozu haline gelmiş ve halka bilgi 
sağlamada ve onları belirli konularda halkı bütünleştirme konusunda önemli roller üstlenmiştir. 
Ancak ilerleyen dönemde ulusal basının eğitimli personelinin artması, İstanbul dışından çıkarak 
Anadolu’nun en ücra köylerine kadar gazeteleri ya da gazete eklerini ulaştırmaları, yerel 
gazetelerin güç kaybetmelerine yol açmıştır. 
 
 
Aydın İlinde Yerel Basın Gelişimi Üzerine 
 
Özellikle ikinci Meşrutiyet'in özgürlükçü ortamında Aydın ilinde gazete çıkartma girişimleri 
olmuş olsa da, bu girişimler Nazilli ilçesinde 1908 yılında “Celali” isimli gazetenin 
yayınlanmasına dek sonuçsuz kalmıştır. Celali gazetesi, kuşkusuz ilçede kurulan matbaanın da 
etkisiyle ilk yıllarında başarılı olmuş olsa da, toplumsal gelişmelerin de etkisiyle üç yıl yayın 
hayatını sürdürebilmiştir. Kendisini "siyasi, fenni ve havadis-i mahalliyeden bahseden" bir 
gazete olarak tanımlayan Celali’den sonra, Aydın ili ve ilçelerinde sırasıyla, “Yeni Osmanlı”, 
“Mülakat”, “Milli Hakikat”, “Söke”, “Aydın İli”, “Işık” adlı gazeteler de yayın hayatına 
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başlamış, ancak yaşanan Yunan işgali ve çeşitli teknik meseleler yüzünden yayın hayatlarını 
sonlandırmışlardır. Bunun yanı sıra, özellikle Yunan işgali döneminde, bazı Rum vatandaşların 
da gazete çıkartmak için taleplerinin olduğu ortaya çıkmaktadır. Örneğin, Kipriano Lazari 
isimli Rum vatandaşı, “Sada-yı Ahali” isimli gazete çıkartmış, ancak İlya Eftaryadi’nin 
“Hürriyet” adı taşıyacak olan gazetesine dönemin yöneticilerinden izin çıkmamıştır (Güneş, 
2007: 26). 
 
Cumhuriyetin ilanı sonrasında Aydın ilinde basın hayatı 1930'lu yıllara kadar gelişim 
gösterememiştir. Bundaki temel neden ise, savaş ve Yunan işgali sırasında halkın büyük 
çoğunluğunun İç Anadolu gibi bölgelere göç etmiş oluşudur. Savaşın bitiminden sonra ise temel 
düşünce ilin yeniden onarılması olmuştur (Çelik, 1998:151). Cumhuriyet’in ilerleyen yıllarında 
ise, yerel basın tarihinde ilginç bir vaka olarak, Aydın ilinde gazeteden evvel, dergi çıkartılmaya 
başlanmıştır. Doğuş adı verilen dergi bu alanda bir ilk olurken, derginin kapanmasının ardında 
il genelinde artan matbaa sayılarıyla birlikte “Menderes”, “Yeni Menderes”, “Büyük 
Menderes”, “Aydın” ve “Ant” isimlerinde farklı gazeteler de yayın hayatına başlamıştır. Bu 
gazetelere arasında Ant gazetesi, yayın hayatına oldukça iddialı girmiş ve bu iddiayı da 
sütunlarında şu şekilde takdim etmiştir:  
 

“Ant, Aydın halkını ve bütün karilerini en son haberlerden dakikası dakikasına haberdar edebilmek için 
her fedakarlığa katlanmakta ve istihbarat şebekesine vüsat vermektedir. Bilhassa vilayete merbut 
kazalarda ve köylere fazla kıymet verilecektir. Her kazada muhabirlerini temin etmiştir. İzmir, İstanbul 
ve Ankara’da da hususi muhabirlikler ihdasına muvaffak olmuştur” 

 
Şekil 1: Aydın Ant gazetesi 

Kaynak: https://www.nadirkitap.com/ant-gazetesi-17-mart-1954-dergi7543012.html, Erişim Tarihi: 04.03.2019 

 
Ant gazetesi yerini, dönemin tek partisi olan Cumhuriyet Halk Fırkasının açmış olduğu Aydın 
gazetesine bırakmış, Aydın gazetesinin ardından “İnci”, “Halkın Dili”, “Madran” gibi gazeteler 
çıkmıştır. Sonrasında patlak veren İkinci Dünya Savaşı ise Aydın gazetesi dışındaki tüm 
gazetelerin yaşadığı kâğıt sıkıntısı nedeniyle kapanmasına yol açmış, Aydın gazetesi de sayfa 
sayısını azaltmış ama Aydın halkını bilgilendirmeye devam edeceklerini gazete sütunlarından 
şu şekilde aktarmıştır:  

 
“İkinci Dünya harbinin ortaya çıkarttığı ekonomik sıkıntılara rağmen, Aydın vilayetimizin yegâne günlük 
ve siyasi gazetesi olarak mevcudiyetini muhafaza edebilmesinde partimizin himaye ve sahabeti kadar 
okuyucularımızın da alaka ve samimiyetleri vardır.” 
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Şekil 2: Aydın Gazetesi  

Kaynak: http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/18/38/318.pdf, Erişim Tarihi: 04.03.2019 

 
İkinci Dünya Savaşının bitimi ile birlikte yeniden canlanmaya başlayan Aydın’da gazetecilik 
faaliyetlerinde dergi sayısında da hızlı bir artış yaşanmış ve “Akış”, “Kültür” adlı dergiler yayın 
hayatına başlamışlardır. 
 
İlerleyen dönemde ise Aydın yerel basınının gelişimi bir çok vilayettekine benzer şekilde 
gelişmiş ve özellikle Demokrat Partinin iktidara gelmesi ve Adnan Menderes’in de bizzat 
Aydınlı oluşu, bu şehre ve gazetelerine olan ilginin artmasını sağlamış ve basın çalışmaları 
günümüze dek ulaşmayı başarmıştır. 
 
 
Araştırma 
Amaç, Yöntem ve Sınırlılıklar 
Araştırmanın temel amacı, Aydın ili özelinde, yerel basında yer alan altı gazetenin ilk 
sayfalarında ne gibi konulara yer verildiği, bu haberlerin ne kadarının ulusal, ne kadarının yerel 
haber olduğu, diğer bir deyişle, Aydın ili özelinde yerel gazetelerin gazete haber konularının ne 
olduğu ortaya çıkartılmaya çalışılmıştır. Çalışmanın tarih sınırlılığı, 20 Şubat 2019 ile 1 Mart 
2019 dönemi arasındaki toplam on günlük dönemdir.  
 
Çalışmanın yöntemi ise, sözel, yazılı ve diğer materyallerin nesnel ve sistematik bir şekilde 
incelenmesine olanak sağlayan içerik analizi yöntemidir. Eldeki yazılı bilgilerin temel 
içeriklerinin ve içerdikleri mesajların özetlenmesi ve belirtilmesi işlemi olan bu bilimsel 
yönteme, sosyal bilimler alanında sıklıkla araştırmacılar tarafından başvurulmaktadır (Aziz, 
2008, Geray, 2006). Cohen, Manion ve Morrison (2007)’a göre içerik analizi, eldeki yazılı 
bilgilerin temel içeriklerinin ve içerdikleri mesajların özetlenmesi ve belirtilmesi işlemi olarak 
da tanımlanmaktadır. Sosyal bilimler alanında sıklıkla kullanılan içerik analizi, belirli kurallara 
dayalı kodlamalarla kitap, kitap bölümü, mektup, tarihsel dokümanlar, gazete başlıkları ve 
yazıları gibi bir metnin bazı sözcüklerinin daha küçük içerik kategorileri ile özetlendiği 
sistematik, yinelenebilir bir teknik olarak tanımlanabilir. İçerik analizi teknikleri, 
araştırmacının metni iyiden iyiye incelemesine ve içeriği sıradan bir kitap okuma biçiminden 
daha derinlikli bir biçimde keşfetmesine yani metnin içeriğini açığa çıkarmasına izin verir 
(Holsti, 1968: 602). Bu yöntem, bir metni nicel tekniklerle çözümleyerek yani sayısallaştırarak 
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metnin (okuyucu hatta yazar (Burke, 1941: 20) tarafından) önceden farkına varılması zor 
yönlerini objektif ve kesin bir şekilde açığa çıkarma gücüne sahiptir (Neuman, 2014: 371, 372). 
 
Çalışmada kullanılan haber türleri ile ilgili tanımlamalar ise; 
1. Adli haber: İlde yaşayan vatandaşların yaşamış olduğu hırsızlık, gasp, yaralama, ölüm, 

cinsel istismar, intihar vb. olayların içeriğinde olan haber türü. 
2. Eğitim haberi: İl kapsamında yer alan tüm okul, kreş, üniversite ve diğer eğitim 

kurumlarında (dershane vb.) gerçekleşen olaylar, başarılar ya da sınav sonuçları tarzı 
haberlerin yer aldığı haber türü. 

3. Ekonomik haber: İl kapsamında önemli hayvancılık, tarım, turizm, kalkınma, işsizlik gibi 
haberlerin ağırlıklı olarak yer aldığı haber kategorisi. 

4. Siyasi haber: Yerel basın kapsamında, belediye başkan(ları), şehrin milletvekilleri, Vali, 
kaymakamın açıklamaları, açılışlar, seçimle ilgili haberlerin bulunduğu kategori. 

5. Spor haberi: İl kapsamında yer alan spor takımlarının (futbol, basketbol, yüzme vb.) 
müsabaka sonuçları ve çeşitli transfer haberlerinin yer aldığı haber kategorisi. 

6. Kültür/sanat haberi: İlin belediyesi ya da valiliği tarafından gerçekleştirilen sanatsal ve 
kültürel toplantılar, cemiyet ve etkinlik haberleri. 

 
Bulgular: 
 

Gazete 
Adı ▼ 

Tarih 

► 

20 
Şubat  

21 
Şubat 

22 
Şubat 

23 
Şubat 

24 
Şubat 

25 
Şubat 

26 
Şubat 

27 
Şubat 

28 
Şubat 

1 
Mart 

Toplam 

Aydın Denge 14 13 18 11 10 15 16 17 11 15 151 

Aydın Adalet 8 7 7 9 10 7 10 7 7 10 82 

Aydın Güzelhisar 6 10 6 8 7 7 7 5 10 6 72 

Manşet 10 7 7 7 7 11 8 4 14 10 95 

Ses 5 6 10 7 7 12 11 7 8 11 84 

Yeni Kıroba 9 8 8 9 8 3 9 10 9 9 82 
Tablo 1: 20 Şubat 2019-1 Mart 2019 tarihleri arasında gazetelerin ilk sayfalarında yer alan haber sayıları 

 
Çalışma kapsamında ilk olarak çalışma sınırlılıkları dâhilinde incelenen toplam altı gazetenin, 
belirlenen tarih aralığında toplamda haber kategorilerine göre kaçar haber yayınladıkları 
incelenmiş ve on günlük incelemenin ardından toplamda kaç haber yayınlandığı ortaya 
çıkartılmıştır. Buna göre en çok haber yayınlayan gazete Aydın Denge, takiben Manşet, Ses ve 
diğer gazeteler oluşturmaktadır. Gazetelerin toplam sayfa sayısı ile karşılaştırma yapıldığında 
da en çok sayfaya sahip olan gazetenin en çok habere de sahip olması tesadüfi değildir.  
 

Gazete Gazetenin sayfa sayısı 

Aydın Denge gazetesi 18 

Aydın Adalet 12 

Aydın Güzelhisar gazetesi 14 

Manşet gazetesi 12 

Yeni Kıroba gazetesi 8 

Ses gazetesi 10 
Tablo 2: İncelenen gazetelerin sayfa sayıları. 
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Tablo 1 ile karşılaştırmalı analiz gerçekleştirildiğinde daha önce de değinildiği üzere en çok 
sayfa sayısına sahip olan gazete en çok haberi de yayınlayan gazete durumundadır. Ancak, Yeni 
Kıroaba gazetesi en az sayfaya sahip gazete olmasına karşın, Aydın Güzelhisar gazetesinden 
daha çok haber yayınlamıştır. Bunun temel nedenlerinden birisi olarak Aydın Güzelhisar 
gazetesinin ilk sayfasında diğer gazetelere oranla daha fazla reklama yer veriyor oluşu 
gelmektedir. Bunun yanı sıra YeniKıroba gazetesinde de haber fotoğraflarının azlığı, daha çok 
haberin ilk sayfada yer almasını mümkün kılmaktadır.  
 

Gazete Adı▼ Haber Türü► Yerel haber Ulusal Haber 

Aydın denge gazetesi 42 19 

Aydın Adalet 40 18 

Aydın Güzelhisar gazetesi 30 11 

Manşet gazetesi 28 17 

Ses gazetesi  26 9 

Yeni Kıroba gazetesi 17 5 

Toplam 183 79 
Tablo 3: İncelenen gazetelerde erişilen toplam haber sayılarının, ulusal/yerel olarak dağılımı. 

 
 

Gazetelerde toplam erişilen haber sayılarının yerel/ulusal bazdaki değerlendirmesine 
baktığımızda ise, yerel haber sayısının normal bir şekilde oldukça fazla sayıda olduğunu 
gözlemlemekteyiz. Ulusal haberlerin ağırlıklı olarak ele alındığı konular ise, aslında yine yereli 
de çok yakından ilgilendiren ekonomik ve siyasi haberler olduğunu görmekteyiz.  
 

Haber 
kategorisi▼ 

Gazete 
adı► 

Aydın 
Denge 

Aydın 
Adalet 

Aydın 
Güzelhisar 

Manşet Ses Yeni 
Kıroba 

Toplam 

Adli Haber 23 30 11 28 11 9 112 

Eğitim Haberi 8 11 2 6 3 2 32 

Ekonomik Haber 17 19 17 20 14 12 99 

Siyasi Haber 19 29 17 15 11 11 102 

Spor haberi 18 17 7 4 3 3 52 

Kültür/Sanat Haberleri 6 10 2 4 7 4 33 

Tablo 4: İncelenen gazetelerde yayınlanan yerel haberlerin türleri. (10 günlük) 
 
Büyük oranda daha çok yerel haberlerin ele alındığı Aydın ili gazetelerinde, yerel haberlerde 
ağırlıklı olarak incelenen tarihlerde en çok adli haberlerin yer aldığını, sonrasında siyasi 
haberlerin, üçüncü olarak ise ekonomi haberlerinin yer aldığını görmekteyiz. Türkiye 
genelindeki yerel gazetelerin hemen hemen tamamında asayiş konularının ilk sıralarda 
kendisine yer aldığı gerçeğinden hareketle, bu haber türünü bir tarafa koyarsak, ikinci sırada 
yer alan siyasi haberlerin temel nedenin ise yaklaşmakta olan 31 Mart 2019 mahalli seçimler 
olduğunu ve hemen hemen her gün belediye başkan adaylarının demeçlerinden oluşan 
haberlerin gazetelerin hemen hemen hepsinde yer aldığını gözlemlemekteyiz. Yine günümüz 
koşullarında yaşanmakta olan ekonomik kriz ve hayat pahalılığı, yerel haberlerde de kendisine 
sıklıkla yer bulmuş ve üçüncü sırada yer almıştır. Eğitim haberleri bu kategoride son sırada yer 
almıştır ki, gazetelere ilgili tarihlerde yansıyan en önemli eğitim haberlerinin başında Aydın 
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Adnan Menderes Üniversitesinin Rektörlüğünde yaşanan görev değişimi olduğunu 
söyleyebiliriz. Yerel adli haberlerin türleri arasında bir inceleme yapıldığında ise intihar 
haberlerinin ilk sırayı aldığını görmekteyiz. Kuşkusuz bu da, 2018 yılında Türkiye’de en çok 
intihar vakalarının yaşandığı illerden birisi olan Aydın’ın 
(https://tr.sputniknews.com/turkiye/201804061032938981-turkiyenin-intihar-haritasi-
cikarildi/, Erişim Tarihi: 05.03.2019) bu konuda basına yansıyan durumudur.  
 

Haber 
kategorisi▼ 

Gazete 
adı► 

Aydın 
Denge 

Aydın 
Adalet 

Aydın 
Güzelhisar 

Manşet Ses Yeni 
Kıroba 

Toplam 

Adli Haber 4 5 1 3 0 0 13 

Eğitim Haberi 7 3 1 0 0 1 12 

Ekonomik Haber 13 8 11 9 9 10 60 

Siyasi Haber 14 11 15 8 8 14 70 

Spor haberi 13 2 8 9 11 4 47 

Kültür/Sanat 
Haberleri 

- 2 - 1 - - 3 

Tablo 5: İncelenen gazetelerde yayınlanan ulusal haberlerin türleri. (10 günlük). 
 
Çalışmanın sınırlılıkları dâhilinde incelenen gazete ve tarihlerde az da olsa kendisine yer bulan 
ulusal haberlerin içerikleri incelendiğinde ise, ağırlıklı olarak yerel haber içeriklerinde olduğu 
gibi ekonomik ve siyasi haberlerin en çok yer aldığını görmekteyiz. Siyasi haberlerin çokluğu, 
çalışma yapılan dönemin yerel seçimlere en yakın dönemlerden biri olan bir tarihte oluşu 
olduğundandır. Zira seçim kampanya sürecinde hemen hemen her siyasi parti lideri, milletvekili 
ya da belediye başkan adayı çeşitli demeçler vererek halkın reyine talip olmaktadırlar. Üçüncü 
sırada ise ulusal spor haberlerinden bahsedilmiştir. Yerel haberden çok ulusal haber 
kategorisinde sportif haberlerin ön plana çıkmasının temel nedeni, Aydın şehrinin ulusal 
düzeyde bir futbol ya da basketbol takımının olmayışıdır. Zira Aydınspor 2019 yılı itibariyle 
bölgesel amatör liginde mücadele etmekte ve kulüp ile ilgili fazla haber çıkmamaktadır. Ulusal 
lig itibariyle yalnızca Aydın Belediye spor’un bir kadın voleybol takımı bulunmaktadır ve bu 
takım ile ilgili haberler de yalnızca haftada bir kez yayınlanabilmektedir. Basketbol alanında 
ise Aydın vilayetinde ulusal düzeyde mücadele eden bir takım 2019 yılı itibariyle 
bulunmamaktadır.  
 
Sonuç 
Aydın vilayetinde yayın hayatına devam etmekte olan yerel gazetelerden altı tanesinin haber 
içeriklerini ortaya çıkartmaya yönelik gerçekleştirilen bu sınırlı çalışma sonucunda, Aydın 
ilinde yer alan gazetelerin hepsinde yerel haberlerin ulusal haberlere oranla daha çok yer 
aldığını, diğer bir deyişle bazı diğer vilayetlerdeki gibi ulusal haberi daha çok yayınlayarak tiraj 
arttırma yoluna gitmedikleri ortaya çıkartılmıştır. Bunda kuşkusuz, önceki bölümlerde de 
değinilen Aydın ilinde Osmanlı’nın son dönemlerinden bu yana süregelen bir basın kültürünün 
olmasının ve insanların ulusal haberler almak yerine yerel haber almaya daha çok istekli 
olmalarının payı büyüktür.  
 
Son dönemde artan dijital gazetecilik anlayışı, Aydın ilinde de yavaş yavaş etkisini göstermeye 
başlamış ve gazeteler daha çok sosyal medya üzerinden haber paylaşımı yapar olmuşsa da, yerel 
gazete sayısı halen şehir genelinde iyi durumda olup, tiraj sayısında da önemli bir sıkıntı 
yaşanmamaktadır. 
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Bunun yanı sıra toplamda yedi milletvekiline ve on iki ilçe belediyesine sahip bir kent olarak 
Aydın, bunun bir göstergesi olarak yerel gazetelerinde siyasi haberleri sıklıkla işlemektedir.  
Aydın vilayetinin, intihar vakalarında Türkiye’de sekizinci sırada olması da, ne yazık ki adli 
yerel haberlerin sayısında ciddi bir yer alma oranına sahip olması gerçeğini karşımıza 
koymaktadır. 
 
Şehrin futbol ya da basketbol gibi oldukça popüler olan spor dallarında ulusal lig düzeyinde bir 
takımının olmaması, spor haberlerinin ağırlıklı olarak ulusal haberlerden oluşması ve genellikle 
üç büyükler diye tabir edilen takım haberleri ile spor haberlerinin yer alması olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Yalnızca son dönemde Aydın Büyükşehir Belediyesinin voleybol kadın takımının 
başarıları yerel düzeydeki spor haberleri olarak karşımıza çıkmaktadır. 
 
Eğitim haberleri kategorisinde, şehrin tek üniversitesi olan Aydın Adnan Menderes 
Üniversitesinde gerçekleşen haberler yer alırken, inceleme yapılan dönemde Rektör değişimi 
gerçekleştiğinden, eğitim alanındaki haberlerin çoğunluğu ilgili konu ile alakalı olmuştur.  
 
Çalışma sonucunda Türkiye genelindeki bir çok vilayetin tersine, Aydın'da yerel haberciliğin 
küçük gelişmelerle de olsa çalışmalarına devam ettiği ve içerik anlamında da ulusaldan ziyade 
yerel haberlerin öne çıktığını görmekteyiz. 
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