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Tez Özetleri
Hazırlayan: Tülin SELVİ ÜNLÜ

GELENEKSEL MERSİN
EVLERİNİN BİÇİMSEL
ÖZELLİKLERİNİN
İNCELENMESİ

ARSLAN, Tülin
Yüksek Lisans, Çukurova Üniversitesi, 
Mimarlık Anabilim Dalı
Danıșman: Prof. Dr. Erkin Erten, 2001, 
133 s.

Çalıșmada, Suriye’den gelen Hıristiyan Arap-
ların Marunilerin, Mısır’dan, Kıbrıs’tan, Girit 
ve Rodos gibi adalardan gelenlerin, Avrupa-
lıların, Yahudilerin, Rumların ve Müslümanla-
rın bir arada yașadığı Mersin’in kentli yașam 
biçimini benimsemiș zengin kültürüne vurgu 
yapılmaktadır. Söz konusu zengin kültürel
yapısı ile Mersin evlerinin arasındaki ilișkiyi 
irdelenerek, kentin sahip olduğu kültürel
çeșitliliğin konut mimarisindeki etki ve yan-
sımalarının izi sürülmektedir. 

Çalıșma kapsamında, on dokuzuncu yüzyılın
ikinci yarısından sonra bir kıyı kenti olarak 
ortaya çıkan Mersin’in, Tanzimat sonrasında
devletin gerekli gördüğü yeni örgütlenme ve 
yapılanmanın bir ürünü olarak geliștiği ve
bu gelișmenin de kentsel dokuda kendini
gösterdiği ortaya konulmaktadır. 

Bu kapsamda tezde, geleneksel konutların 
biçimlenme ilkelerine değinilerek, konutların 
plan ve cephe olușumları, yerleșim özellikleri
çerçevesinde değerlendirilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Mersin, Konut, Konut
Biçimlenmesi, Analiz, Tipoloji

MERSİN HALKEVİ
BİNASININ TARİHİ
SÜREÇ İÇERİSİNDE
İZLENMESİ ve
GÜNÜMÜZ KULLANIMI
İÇİN ÖNERİ

ESKİYENENTÜRK, Ela
Yüksek Lisans, Çukurova Üniversitesi, 
Mimarlık Anabilim Dalı
Danıșman: Prof. Dr. Tamer Gök, 1998, 
85 s.

Mersin Halkevi binasını konu alan çalıșma, 
binanın yapılıșından günümüze kadar
geçirdiği süreçleri incelemekte, yapı üze-
rinde yapılan çalıșmaları değerlendirerek,

günümüzdeki kullanım amaçlarına yanıt
verebilecek șekilde yenilenmesi için öneriler 
geliștirmektedir.

Çalıșmada, yapının 1946 yılında halkevi
olarak açıldığı tarihten bu yana çeșitli res-
torasyon çalıșmaları sonrasında uğradığı
yapısal değișiklikler değerlendirilmekte,
yapının günümüzde üç farklı idari birim
tarafından kullanmasından doğan sorunlar
üzerinde durulmaktadır. 

Tez kapsamında, söz konusu sorunların
çözümüne yönelik öneriler geliștirilmekte
ve bu öneriler bir yenileme/onarım projesi
üzerinde de gösterilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Halkevleri, Mersin,
Restorasyon

ZAMAN VE MEKAN
BOYUTUYLA GÖÇ
ve KENTLİLEȘME:
MERSİN DEMİRTAȘ
MAHALLESİ ÖRNEĞİ

KAYGALAK, Sevilay
Yüksek Lisans, Mersin Üniversitesi, 
Kamu Yönetimi Anabilim Dalı
Danıșman: Doç. Dr. Atilla Göktürk, 1999, 
285 s.

Türkiye’de 1950’li yıllarda bașlayan ve yoğun
kırdan göçlerin eșlik ettiği hızlı kentleșme
döneminde baș gösteren sorunlara, 1980
sonrası uygulanan yeni liberal ekonomik
politikaların da eklenmesi, sosyal devlet
uygulamalarını iyiden iyiye azaltmıș, ișsizlik 
oranlarını artırmıș, kentlerdeki gelir dağılımı 
adaletsizliğini daha belirgin hale getirmiștir.
1990’lara gelindiğinde ise Türkiye’deki iç göç
bașka bir boyut kazanmıș, Doğu ve Güney-
doğu Anadolu Bölgeleri’nde yașanan șiddet 
olaylarına bağlı olarak kitlesel göç hareketleri
yașanmaya bașlamıștır. 1980’lerin sonlarında
bașlayıp 1990’ların ilk yarısında yoğunlașan 
bu göç, askeri kaygılarla denetlenmesi zor 
bulunan kırsal yerleșimlerin boșaltılmasına 
bağlı olarak gerçekleștiği için, göç edenler 
açısından zorunlu bir yer değiștirme süreci 
yașanmıștır. Bu süreç, göçmenlerin olduğu 
kadar, göçün varıș noktasındaki kentler için 
de yepyeni sorunları gündeme getirmiștir. 

Tez çalıșmasında, 1990’larda göçmenlik ve 
kentlilik olgularını etkileyen bu yeni süreç ve 
dinamikleri, Mersin’in kenar mahallerinden

biri olan Demirtaș Mahallesi’nde yapılan
bir alan araștırması üzerinden ortaya
koymaktadır. 

Çalıșmanın temel varsayımı, 1980’lerde
bașlayıp, toplumsal sonuçları açısından
1990’larda sonuçları görülmeye bașlanan
yeni liberal politikaları ve 1990’larda 
yașanan zorunlu göç süreciyle kentsel
yoksulluğun derinleștiği ve mekansal ayrıș-
maların belirginleștiği kentlerde, göçmenlerin
yașam koșullarının önemli ölçüde bozulduğu
ve geçmișe göre daha büyük sorunlarla karșı
karșıya bulunduklarıdır. Söz konusu temel
varsayımın sorgulanmasında kuramsal ve
ampirik olmak üzere iki yönlü bir araștırma 
yöntemi benimsenmiștir.

Tez kapsamında, genel olarak göç ve 
kentleșme ilișkisinin tarihsel gelișimi ortaya 
konmakta, alan araștırmasından elde edilen 
bulguların kentleșmenin bugünkü evresinde 
toplumsal yapıya ve ilișkilere biçimini
veren olgular çerçevesinde çözümlemesi
yapılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Göç, Kentleșme,
Kentsel Yoksulluk

MERSİN KENTİ AÇIK
ve YEȘİL ALANLARI
ÜZERİNDE BİR
ARAȘTIRMA

HİSARLI, Gaye
Yüksek Lisans, Çukurova Üniversitesi, 
Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı
Danıșman: Doç. Dr. Erdoğan Gültekin, 
1988, 88 s.

Çalıșmada, hızlı bir kentleșme süreci yașan 
Mersin kentinin sahip olduğu açık ve yeșil 
alanların durumunu tespit etmekte, plan-
lama sürecinin konuya yaklașımını değer-
lendirmekte ve ileriye yönelik olarak kent
için uygun bir yeșil alan sistemi önermeye 
çalıșmaktadır.

Tez kapsamında, kentin birbirinden farklı özellik-
ler gösteren üç bölgesi esas alınmakta, bu böl-
geler temelinde kentteki açık ve yeșil alanlara 
ilișkin sorunlar tespit edilmektedir. Söz konusu 
sorunlar doğrultusunda, kıyıya pararlel ve
dikey doğrultuda yeșil koridorlar olușturulması
gerekliliği üzerinde durulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Mersin, Kıyı, Açık ve
Yeșil Alan
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ON DOKUZUNCU
YÜZYILDA MERSİN’İN
KENTSEL GELİȘİMİ

SELVİ ÜNLÜ, Tülin
Yüksek Lisans, Mersin Üniversitesi, 
Tarih Anabilim Dalı
Danıșman: Prof. Dr. Tamer Gök, 2007, 
291 s.

On dokuzuncu yüzyıl Mersin’de, gelișen ticari
fonksiyonları, sanayi ve demiryolu, karayolu 
gibi bu ișlevi daha da güçlendiren kentsel
altyapı yatırımları ile yepyeni ve kendine
özgü bir kentsel doku üretmiștir. Bir ticaret ve
liman kenti olarak Mersin’e kimlik kazandıran
1800’lü yılların ortalarından itibaren bașla-
yan kentleșme süreci kenti, on dokuzuncu 
yüzyılda önemli değișimler geçiren pek çok 
Osmanlı kentinden farklılaștırmıștır. Çünkü 
Mersin, pek çok Osmanlı kentinin gelenek-
sel dokusuna yeni ve modern unsurların
eklendiği ya da geleneksel kent dokusu
öğelerinin ișlevlerinin değiștiği bir dönemde 
gelișmiștir. 

Oysa on dokuzuncu yüzyıl, imparatorluk
sınırları içindeki pek çok kenti değișip
dönüștürürken Mersin’de yepyeni bir kentin 
olușumunu sağlamıștır. Bu durum Mersin’i, 
geleneksel Osmanlı kent yapısından farklı-
lașan, kendine özgü bir kentsel dokuya sahip
kılmıștır. Kentin, liman kentlerinin yıldızının 
parladığı bir dönemde, aynı kıyıda sırala-
nan pek çok liman kentini geride bırakan
bir hızla geliștiği ve geleneksel Osmanlı
kentinden farklılaștığı görülmektedir. Ancak, 
Mersin’i farklı kılan esas öğe, kentin olușum 
sürecidir. 

Tez çalıșmasında, Mersin’in bu özgün kentsel
gelișimini bașlatan sürecin bileșenleri olan
imparatorluk dıșındaki gelișmeler, impara-
torluk içindeki gelișmeler ve özel olarak da 
Çukurova’daki gelișmeler, üst ölçekten alt
ölçeğe doğru ele alınmaktadır. Çalıșmada, 
kentin sosyal ve iktisadi gelișimi, mekansal 
gelișimi ile ilișki içinde değerlendirilmekte,
kentin olușum süreci, mekansal gelișim,
toplumsal yapı ilișkileri ve mekan arasın-
daki karșılıklı etkileșim ve ilișki çerçevesinde
ortaya konmaya çalıșılmaktadır. 

Bu doğrultuda çalıșmada, konuya ilișkin
literatürün yanısıra, Halep Vilayet Salname-
leri, Tarsus Șeriye Sicilleri, Vakıflar Genel
Müdürlüğü Arșiv Belgeleri, Bașbakanlık
Osmanlı Arșiv Belgeleri gibi arșiv belgele-
rinin yanı sıra, on dokuzuncu yüzyılda kenti 
ve bölgeyi ziyaret eden gezginlerin anlatıları,
ulusal ve yabancı arșivlerde bulunan kon-
solosluk raporları ve ekleri ile Osmanlı Șark 
Ticaret Yıllıkları’ndan yararlanılmaktadır.

Bunların yanı sıra, sözlü tarih çalıșmaları,
kentsel dokunun gelișimine ilișkin önemli
bilgiler içeren kent kartpostalları, fotoğraf
vb. görsel malzeme ile kentteki ticari yapıya 
ilișkin bilgi veren tüccar yazıșmaları, telgraf 
vb. belgeler kullanılmıștır. Anlatımda, harita,
kartpostal ve bașka pek çok görsel malze-
meden yararlanılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Mersin, Doğu Akdeniz
Liman Kenti, Kentsel Gelișim.

MERSİN KENTİ KIYI
BANDININ PEYZAJ
MİMARLIĞI AÇISINDAN
İRDELENMESİ

TOROĞLU, Begüm Bedia
Yüksek Lisans, Ankara Üniversitesi, 
Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı
Danıșman: Prof. Dr. Halim Perçin, 1999, 
277 s.

Çalıșmada, Mersin kıyı bandı düzenlemesi 
kapsamındaki yapısal ve bitkisel uygulamalar
tespit edilerek, aralarındaki ișlevsel ilișkiler 
sorgulanmaktadır. Araștırma alanına ilișkin, 
tarihi perspektif doğrultusunda, kullanımlar,
kullanım yoğunlukları, ișlevsel ve yasal düz-
lemde değerlendirilmektedir. Kıyı boyunca
yer alan kullanımlar, geçmișteki kullanımlar 
ile karșılaștırılarak, kıyı șeridinin kullanımına
ilișkin öneriler geliștirilmeye çalıșımaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Mersin, Kıyı, Kıyı
Kanunu, Kıyıların Korunması, Dolgu Alanı 

PLANLAMA DENETİM
MEKANİZMALARININ
BAĞLAMLARI İÇİNDE
PLAN DEĞİȘİKLİKLERİ:
MERSİN ÖRNEĞİ

ÜNLÜ, Tolga
Doktora, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, 
Șehir ve Bölge Planlama Bölümü
Danıșman: Doç. Dr. Özcan Altaban, 
2005, 306 s.

Türkiye planlama sisteminde imar planları, 
kentsel gelișmenin, belirlenmiș planlama
dönemi içinde bir bütün olarak tamamla-
nacağını öngörmektedirler. Bu doğrultuda
planlama sistemi, kentsel gelișmeyi ayrıntılı 
bir șekilde denetlemeyi amaçlamaktadır.
Ancak, düzenleyici bağlamda temel bel-
geler olan imar planlarının durağan yapısı, 
sosyo-politik bağlamın dinamik yapısına
yanıt verecek stratejiler üretememektedir.
Bağlamlar arasındaki bu çelișik durum,
planlama denetim mekanizmalarında geri-

limler yaratmakta, bu gerilim ise mekansal 
bağlamda yarılma/çatlamalar olușturmak-
tadır. ‘Mekansal bağlamdaki değișiklikler’,
bu yarılma/çatlamaların bir ifadesi olarak
değerlendirilmektedir. Bu değișiklikler yerin 
kendine özgü özelliklerinin geliștirilmesine
ya da yıpranmasına ve bozulmasına neden 
olabilmektedirler. 

İmar planlarının durağan yapısı değișiklik 
olasılığını önemsemediği için Türkiye plan-
lama sisteminde plan değișiklikleri ‘mekan-
sal bağlamdaki değișiklikler’in olușmasında 
temel araçlar olarak ortaya çıkmaktadırlar
ve çoğunlukla bireysel olarak gündeme
gelmektedirler. Böylece, bireyler kendi
șehircilik biçimlerini/örüntülerini kendileri
olușturmaktadır. 

Bu anlamda, imar haklarının fi ziksel biçimlen-
dirilmesiyle ilișikli olan ‘mekansal bağlamdaki
değișiklikler’in denetimi ve yönetimi bu çalıș-
manın merkezinde durmaktadır ve çalıșma, 
plan değișikliklerinin mekansal bağlamdaki 
niteliksel ve niceliksel etkilerini incelemeyi
amaçlamaktadır. ‘Mekansal bağlamdaki
değișiklikler’inin ortaya çıkmasında temel
etken olarak değerlendirilen plan değișiklik-
leri, Mersin Büyükșehir Belediyesi sınırları
içinde gerçekleștirilen ayrıntılı bir çalıșma
ile değerlendirilmektedir. Bu kapsamdaki
çalıșma planlama denetim mekanizmalarının
bağlamları çerçevesinde gerçekleștirilmiștir 
ve Türkiye planlama sistemi içinde planlama 
denetim mekanizmalarının ișleyișine de
odaklanmaktadır. 

Anahtar kelimeler: Planlama Denetim
Mekanizmaları, Plan Denetim Bağlamları,
Durağan ve Dinamik Denetim, Plan Deği-
șiklikleri

TARSUS’TA
KORUNMASI
GEREKLİ BÖLGESEL
KENT DOKUSUNUN
DEĞERLENDİRİLMESİ
ÜZERİNE BİR
ARAȘTIRMA

UÇAR, Meltem 
Yüksek Lisans, Yıldız Teknik 
Üniversitesi, Mimarlık Anabilim Dalı 
Rölöve-Restorasyon Programı
Danıșman: Doç. Dr. Nadide Seçkin, 
2000, 223 s.

Tarsus tarihi bölgesi, günümüzde, șehrin
merkezinde bulunmaktadır. Bu tarihi dokuda
19.yy sonu ve 20.yy bașlarına ait Osmanlı 
dönemi geleneksel konut yapılarının oluș-
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turduğu iki kentsel sit alanı, bir arkeolojik
sit alanı (Donuktaș ve çevresi) ve bir arke-
olojik ve doğal sit alanı (Gözlükule Höyüğü) 
bulunmaktadır. Tarihi merkezde ayrıca farklı 
dönemlere ait anıtsal yapılar ile arkeolojik
alanlar ve yapılar bulunmaktadır.

Bu tez kapsamında çalıșılan bölge, daha
önce Ermenilerin yașadığı, St. Paul Kilisesi, 
Ulu Cami, Kırkkașık Bedesteni, Bilal-ı Habeși 
Türbesi, Amerikan Koleji’ni içeren, arkeolojik
ve doğal sit alanı olan Gözlükule Höyüğü ile 
kentsel sit alanı olan Tabakhane Mahallesi 
arasında kalan Șehit Kerim Mahallesi ile
Cami-i Nur Mahallesi’nin bir bölümünü içer-
mektedir. Çalıșma ile, Tarsus kent yerleșimi 
içinde henüz koruma altına alınmamıș bu
bölgedeki anıtsal, kültürel ve estetik değer-
ler tespit edilerek, bölgenin kent bütünü
ile paylaștığı ortak değerler vurgulanmak
istenmiștir. Çalıșma, bölgeye ilișkin analitik 
çalıșmalar kapsamında korunması gerekli
yapıların tespitini, bölge için koruma öneri-
lerinin getirilmesini ve seçilen pilot bölgenin 
bilimsel korumanın ilke ve yöntemleri doğrul-
tusunda düzenlenmesini içermektedir.

Anahtar Kelimeler: Tarsus, Bölgesel Tarihi
Doku, Sivil Mimari Yapılar, Bilimsel Koruma

KULLANICILARIN
KÜLTÜR
VARLIKLARINA
YÜKLEDİKLERİ
DEGERLERİN
PLANLAMA SÜRECİ
İÇİNDE TESBİT
EDİLMESİ ÖRNEK
ÇALIȘMA: TARSUS

UÇAR, Meltem 
Doktora, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, 
Fen Bilimleri Enstitüsü Restorasyon 
Programı
Danıșman: Doç. Dr. Emre Madran, 
Ortak Danıșman: Öğr. Gör. Dr. Nimet 
Özgönül, 2007, 274 s.

Günümüzde kültürle ilișkili bütün ürünler
kültürel mirasın bir parçası olarak değer-
lendirilmektedir. Bu bağlamda, kișiler kültür 
varlıklarının belirlenmesi ve tașıdığı değerle-
rin tespiti konusunda temel kaynaklardan biri
olmaktadır. Bununla birlikte kullanıcı temelli 
değerlerin tespit edilmesini ve planlama
sürecine aktarımını sağlayacak genelde
kabul görmüș bir süreç bulunmamaktadır.

Bu kapsamda, bu çalıșmanın amacı kullanıcı
temelli değerlerin tespit edilip koruma karar 
verme sürecine aktarımını sağlayacak bir

süreç tanımlamaktır. Çalıșma iki temel
veriden yola çıkarak süreci tanımlamıștır.
Birinci olarak, değerlerin karar verme
sürecine aktarımını sağlayacak bir düșünce 
sistemi tanımlamak için çok kriterli karar
verme metotları incelenmiștir, ikinci olarak
da veri toplamada kullanılacak yöntemlerin 
ve sürecin tanımlanması için kullanıcıların bir
nesneye değer yükleme süreçlerinin doğası 
irdelenmiștir. Bu bağlamda, değer tespit
süreci, problem çözme düșünme sistemi
içinde yeniden tanımlanmıștır ve kullanıcı
temelli değerleri tespit etmede kullanılacak 
süreç belirlenmiștir. Önerilen veri toplama
süreci, Tarsus örneğinde sınanmıștır. Tarsus
örnek çalıșmasında, Tarsus’ta yașayan kiși-
lerce kendi kültürleri ile ilișkilendirilen yerler 
ve bu yerlere yükledikleri anlam ve değerler 
tespit edilmiștir. Tespit edilen veriler Tarsus
için geliștirilmiș mevcut koruma karaları ile 
karșılaștırılmıștır.Tarsus örneği üzerenden
yapılan değerlendirmede, kullanıcıların
kültür varlıklarının tanımlanmasında önemli 
kaynaklar olduğu ve mevcut yasal mevzuatta
kullanıcıların değer yüklediği yerlerin korun-
masının sağlanabilmesi için yeni tanım ve
araçların geliștirilmesinin gerekliliği ortaya
çıkmıștır. Ayrıca, problem çözme düșünme 
sisteminin, değerlerin planlama sürecine
katılımı için uygun bir yaklașım olduğu ve
birden fazla yöntemi kullanarak istenilen
verilerin elde edilebileceği anlașılmıștır. 

Anahtar Kelimeler: Kentsel Koruma,
Değer Tespit Süreci, Kullanıcı Temelli 
Değerler, Problem Çözme Düșünce Yakla-
șımı, Tarsus.

MERSİN’DE
GELENEKSEL
BİR KONUTUN
RESTORASYON
PROJESİ: CAMİȘERİF
MAHALLESİ 5227 SOK.
NO:14

YILMAZ, Yavuz Salim 
Yüksek Lisans, Ortadoğu Teknik 
Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 
Mimarlık Bölümü, Restorasyon Bölümü
Danıșman: Doç. Dr. Gül Asatekin, 2005, 
218 s.

Tezin konusu, bir Osmanlı geç devir konutu 
olan ve bölgedeki geleneksel konut dokusu-
nun en yoğun olarak bulunduğu Camișerif 
Mahallesi, Mersin’de bulunan binanın res-
torasyon projesinin, daha sonra yapılacak
olan koruma projelerine bir örnek olușturacak 
biçimde hazırlanmasıdır. 

Çalıșma kapsamında, yapının ve çevresinin 
bugünkü durumu detaylı olarak incelen-
mekte; tarihi araștırma ve yapının benzer
örneklerle karșılaștırılması ile özgün durumu
araștırılmaktadır. 

Toplanan bilgilerin değerlendirilmesi ıșığında,
çalıșma bir restorasyon projesi önerisi ile
sonuçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Restorasyon, Geç
Dönem Osmanlı Geleneksel Konut Mima-
risi, Mersin. 

MERSİN HALKEVİ

YİĞİT, Resul
Yüksek Lisans, Mersin Üniversitesi, 
Tarih Anabilim Dalı
Danıșman: Doç. Dr. Nükhet Adıyeke, 
2001, 189 s.

Ulus devlet inșası sürecinin temel tașlarından
biri olan halkevleri, halkın devrimleri benim-
semesinde büyük rol oynayan kurumlar
olmuștur. “Mersin Halkevi” bașlıklı tez çalıș-
ması ile bir ulusal halk örgütlenmesi olarak 
Türkiye’nin birçok kentinde halk eğitimi görevi
üstlenen halkevlerinden “Mersin Halkevi”
birçok yönü ile ele alınmaktadır. 

Tez çalıșması, toplam altı bölümden oluș-
maktadır. İlk bölümde, Türkiye’de halkev-
lerinin yapılanması değerlendirilmiștir. Bu
bölümde, halkevlerine neden gereksinim
duyulduğu, Türk Ocakları’nın kapatılıșı,
halkevleriyle ulașılmak istenen hedefi n ne 
olduğu, halkevlerinin ișlevleri ve çalıșmaları 
ile ilgili genel bilgilere yer verilmektedir.

Tezin ikinci bölümünde, Mersin Halkevi’nin 
açılıșı için yapılan çalıșmalar, Halevi’nin açı-
lıșından sonra yapılan etkinlikler ve Mersin 
Halkevi’nin idari yapısı, bütçesi, binası ve
mimarisi değerlendirilmektedir.

Çalıșmanın üçüncü bölümünde, halkevle-
rinde açılması öngörülen ve Mersin Halke-
vi’nde de faaliyet gösteren dokuz șubenin
amaçları ve bu șubelerde yapılan etkinlikler 
ele alınmaktadır.

Dördüncü bölümde, Mersin Halkevi’nin
düzenlediği ve katıldığı törenler ve özel
günler detaylı olarak anlatılmaktadır. Mersin 
Halkevi’nde tiyatro, sinema, konferans, șen-
likler ve diğer etkinliklere, halkın sanatsal ihti-
yaçlarının karșılanması ve bilinçlendirilmesi 
açısından önem verildiği için gerçekleștirilen
diğer sanatsal ve sosyal etkinlikler ise çalıș-
manın beșinci bölümünde ayrıca yer almak-
tadır. Çalıșma Mersin Halkevi Yayınları’nın
incelendiği bölüm ile sonlandırılmıștır. 

Anahtar Kelimeler: Halkevi, Mersin


