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Mekanda Adalet Derneği 
Mekanda Adalet Derneği (MAD), kentte ve kırda daha adil, demokratik, 
ekolojik ve katılımcı süreçlerin/pratiklerin geliştirilmesi için disiplinler 
ötesi çalışmalar yaparak yenilikçi, nitelikli ve kamusal bilgiyi üretmek 
ve paylaşmak amacı ile kurulmuştur. MAD, ürettiği bilgiyle İstanbul ve 
ötesini herkes için daha yaşanabilir hale getirecek politikaların ve iyi 
uygulamaların geliştirilmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Kent 
ve çevre hakkının; engelliler, çocuklar, yaşlılar, göçmenler, kadınlar 
ve yerel aktörler/örgütler gibi kesimlerin mekan üretim süreçlerine 
aktif katılımı ile sağlanacağına inanan MAD, katılımcı tasarım ve 
eğitim pratiklerini, çalışmalarının merkezine almaktadır. Sözü edilen 
amaçlara çok perspektifli, disiplinler ötesi ve saha odaklı çalışmalar ile 
erişilebileceği inancı ile MAD bünyesinde mimarları, tasarımcıları, şehir 
plancılarını, video/fotoğraf sanatçılarını, sosyal bilimcileri ve hukukçuları 
barındırmakta ve farklı grupların eşit temsiliyeti ilkesini hayata geçirmek 
için çalışmaktadır.



Mekanda Adalet Derneği bir sivil toplum örgütü olarak 22 Haziran 
2016’da İstanbul’da kuruldu. Derneğin tarihi eskiye dayanmasa da 
kurucu üyelerinin Türkiye’deki kent ve çevre hareketleri ile ilişkisinin uzun 
bir geçmişi var.
 
MAD’ın mimarlık, şehircilik, hukuk, eleştirel coğrafya, sosyoloji, 
toplumsal cinsiyet çalışmaları, medya çalışmaları, mühendislik, 
gazetecilik ve bilgisayar programlamaya kadar çeşitli arka planları olan 
18 kurucu üyesinin birçoğunun akademi ile olan ilişkisi devam etmekte. 
Aynı zamanda Türkiye’deki farklı toplumsal hareketlerle de birlikte 
çalışmaktalar.
 
Üyelerimiz, adaletsiz kentsel dönüşüm uygulamaları ve hukuki 
güvencesizlik sebebiyle yerinden edilme tehdidi yaşayan mahallelerde 
kurulan mahalle dernek ve kooperatifleriyle dayanışma göstererek 
gönüllü olarak çalışır. 
 
Birçok üyemiz aynı zamanda 1999’da Düzce’de yaşanan deprem 
sonrasında evsiz kalmış kiracı depremzedelerin sağlıklı ve güvenli konut 
hakkı arayışına da gönüllü olarak destek vermektedir. Düzceli Evsiz 
Depremzedeler Konut Kooperatifi’nin yaklaşık 20 yıllık mücadelesinin 
devamında inşaatına başlanan Düzce Umut Evleri’nin katılımcı tasarım 
sürecini koordine eden Düzce Umut Atölyesi’nin gönüllüleri arasındadır. 
 
Kurucularımız Türkiye’deki mega projelerin toplumsal ve çevresel 
etkilerine karşı farkındalık oluşturmak, büyük ölçekli altyapı ve 
gayrimenkul projelerinde şeffaflığı ve hesap verebilirliği teşvik etmek 
amacıyla çalışan sivil araştırma kolektiflerinin de parçasıdır.

Bunun dışında üyelerimizin bir kısmı uzun yıllardır çevre davalarında 
yerel topluluklarla birlikte çalışmaktadır. Bu çalışmalar, çevresel adalet 
mücadeleleri ile temas halinde kalmamızı sağlarken İstanbul’un ötesinde 
tanımladığımız konumumuzu da sağlamlaştırıyor. 

Tarihçe



Ayşe Adanalı | Gazeteci | Üye

Çiğdem Furtuna | Mimar | Sayman

Kerem Çiftçioğlu | Sivil Toplum Uzmanı | Yönetim Kurulu Sekreteri

Özlem Zıngıl | Avukat | Üye

Sinan Erensü | Sosyolog | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Sinem Boyacı | Mimar | Üye

Yaşar Adnan Adanalı | Urbanist | Yönetim Kurulu Başkanı

Bahar Bayhan | Şehir Plancısı | Editör

Barış İne | Sosyal Bilimci | Kurumsal İletişim ve Kaynak Geliştirme

Cemre Kara | Şehir Plancısı | Proje Asistanı

Deniz Öztürk | Şehir Plancısı | Proje Koordinatörü

Duygu Dağ | Grafik Tasarımcı | Arşivleme Sorumlusu

Onur Temel | Videograf | Video Editör

Selin Yazıcı | Mimar | Veri Görselleştirme Sorumlusu

Sinan Erensü | Sosyolog | Eğitim ve Araştırma Direktörü

Volkan Işıl | Videograf | Video Editör

Yaşar Adnan Adanalı | Urbanist | Direktör

Yönetim Kurulu 

MAD Ekip
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Sayılarla MAD

15
MAD Ofis’te ve İstanbul’un çeşitli yerlerinde 
herkese açık düzenlenen etkinliklerin sayısı. 
Bu etkinliklere 1000’den fazla insan katılım 
gösterdi. 

26
Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir, Diyarbakır, 
Mersin ve Gaziantep’te davet edildiğimiz, 
dernek modelimizi ve çalışmalarımızı 
anlattığımız etkinlik sayısı. 

55
Türkiye, Almanya, ABD ve Fransa’dan dernek 
çatısında gönüllü çalışmak için başvuruda 
bulunan kişi sayısı. Bu gönüllülerin bir kısmı 
dernek faaliyetlerine aktif katılım gösterdi. 

15.000+
Facebook, Twitter ve Instagram gibi sosyal 
medya mecralarında ulaşılan takipçi sayısı. 

20
Bizim Mahalle, Çevresel Adalet Yürüyüşleri ve 
Kentsel Politik Ekoloji Yaz Okulu programları 
kapsamında beş farklı şehirde gerçekleştirilen 
yürüyüş sayısı. 

31
2018 yılında MAD’ın dernek faaliyetlerini, 
projelerini, ilgili konularla ilgili çözüm önerilerini 
ve dernek modelini anlattığı basında yer alan 
haber sayısı. 



Basında MAD

25.11.2018 CNN Türk TV — YAŞÖM ve Mekanda Adalet Derneği'nin hikayesi - Fark Yaratanlar 10. Sezon

27.10.2018 Gazete Duvar — Mega Kentin Mega Projeleri Yeni Bir Üniforma Sundu

26.10.2018 Kültür Ltd — MAD Araştırma Desteği Programı 2018 Başvuruları Başladı

22.10.2018 Yeşilist — Çevre Dostu Etkinlik Rehberi

22.10.2018 Açık Radyo — Açık Dergi: Adalet ve Gıda

16.10.2018 Arkitera — “Mekanda Adalet ve Gıda” Tanıtım Yürüyüşü ve Paneli

16.10.2018 Arkitera — beyond.istanbul’un Üçüncü Sayısı Mekanda Adalet ve Gıda Çıktı

05.09.2018 Medyascope — Mekanda Adalet

15.08.2018 Fox Turkey — Gücümün Yettiği Kadar

28.06.2018 Sivil Sayfalar —“İstanbul Sorunların Değil Çözümlerin Kenti”

20.06.2018 XXI — İstanbul Yollarında Kentsel Politik Ekoloji Yaz Okulu’nda Açık Dersler

19.06.2018 bi-özet — İstanbul Yollarında Kentsel Politik Ekoloji Yaz Okulu #4 Başladı

19.06.2018 Arkitera — İstanbul Yollarında Kentsel Politik Ekoloji Yaz Okulu #4 Başladı

24.05.2018 İç Mimarlık Dergisi — İstanbul Yollarında Kentsel Politik Ekoloji Yaz Okulu

22.05.2018 STGM — Mekanda Adalet Derneği’nden Atölye ve Panel: Mekanda Adalet ve Çocuk

22.05.2018 Arkitera — Atölye ve Panel: Mekanda Adalet ve Çocuk

09.05.2018 Medyascope — Şehir, Seçim, Adalet

04.05.2018 Arkitera — Hafızanın Mekanları, Mekanın Hafızası

25.04.2018 XXI — beyond.istanbul’un 2. sayısı Mekanda Adalet ve Çocuk Çıktı

24.04.2018 Arkitera — beyond.istanbul’un 2. sayısı Mekanda Adalet ve Çocuk Çıktı

10.04.2018 Eğitimpedia — 95cm Mega Kentin Mini Yurttaşları Belgesel Projesi

10.04.2018 Sivil Sayfalar — Mekanda Adalet Derneği’nden İstanbul Yollarında Kentsel Politik Ekoloji Yaz Okulu

02.04.2018 XXI — İstanbul Yollarında Kentsel Politik Ekoloji Yaz Okulu 2018

30.03.2018 Mimarizm — İstanbul Yollarında Kentsel Politik Ekoloji Yaz Okulu 2018

30.03.2018 Arkitera — İstanbul Yollarında Kentsel Politik Ekoloji Yaz Okulu 2018

28.03.2018 Gazete Kadıköy — Çocukların Gözünden Megakent

21.03.2018 CNN TÜRK — Başka Bir Dünya Mümkün

15.03.2018 Cumhuriyet — Mekanda Adalet Derneği

15.03.2018 Arkitera — “İnsanın Mesleğini İnandığı Amaçlar Doğrultusunda Yapma Arayışının Çoğaldığı Bir Dönemdeyiz”

05.03.2018 XXI — 95cm Projesi İçin Destek ve Katılım Çağrısı

05.03.2018 Arkitera — 95cm: Mega Kentin Mini Yurttaşları Desteğinizi Bekliyor



beyond.istanbul - online

MAD’ın 2017 yılının Şubat ayında hayata geçen online yayıncılık 
platformu beyond.istanbul, İstanbul ve mekan çalışmalarına 
disiplinlerarası bir yerden yaklaşarak; kent-kır, formel-enformel, doğa-
insan, merkez-çeper, iyi-kötü, yasal-kaçak, yerel-küresel, planlı-plansız, 
teorik-pratik, yatay-dikey, mimari- planlama gibi ikililiklerin ötesine 
geçmeyi hedeflemektedir. 

MAD’ın yaptığı etkinliklerin duyurusunu ve ürettiği içerikleri 
barındırmanın yanı sıra mekan çalışmalarına ilgili araştırmacıların, 
gazetecilerin ve öğrencilerin çalışmalarını ve yazılarını 
yayınlayabilecekleri bir alan olmayı da amaçlayan beyond.istanbul 
websitesinde 2018 yılında bir kısmı İngilizce olmak üzere 150 farklı içerik 
paylaşılmıştır.



beyond.istanbul - süreli yayın

Online platformla aynı isimli süreli basılı yayın, her sayısında farklı 
bir mekanda adalet konusuna odaklanıyor. Bu yayınlar derneğin 
savunuculuk faaliyetlerinin bir parçası olmakla birlikte aynı zamanda 
politika geliştirilmesi için kamu ve sivil toplum kuruluşları ile diyalog 
imkanları yaratmayı amaçlıyor. Hem teorik bir çerçeve hem de 
bir toplumsal talep olarak mekanda adalet kavramını derinleştirip 
çeşitlendiriyor. 

İlk sayısı Mekanda Adalet ve Sakatlık başlığıyla 2017’de çıkan beyond.
istanbul’un 2018 yılında farklı temaları ele alan ikinci ve üçüncü sayıları 
yayımlandı. İkinci sayı olan Mekanda Adalet ve Çocuk’ta mekanda 
adaleti, oyun parkları ile sınırlamadan, çocuğun güvenli ve sağlıklı 
bir çevrede büyüme, nitelikli eğitime ve hizmetlere erişim hakkını ele 
alarak tartışmaya açtık. Üçüncü sayı olan Mekanda Adalet ve Gıda 
kapsamında mekanda adalet kavramını sağlıklı gıda üretimi-tüketimi 
ve erişimi üzerinden ele alarak İstanbul’daki farklı gıda kolektiflerlerinin 
görüşlerini yansıtma fırsatı bulduk. 



#BizimMahalle Yürüyüşleri 
ve Belgesel Projesi

2017 yazında, İstanbul ve İzmir’in kentsel dönüşüm projelerine karşı ve hukuki güvence için 
haklarını savunan mahallelerinde, mahalle dernek ve kooperatifleri ile birlikte Bizim Mahalle 
Yürüyüşleri başladı, haritalama, sözlü tarih çalışmaları ve belgesel çekimleri gerçekleştirildi.

Yürüyüşler, önce mahalle haritaları üzerine mahalle tarihinin ve mahallenin öne çıkan mekanda 
adalet gündemlerinin işlendiği bir atölye ile başlıyor. Atölye sonucunda çıkarılan mahalle yürüyüş 
güzergahları boyunca plancılar, mimarlar, sosyal bilimciler, fotoğrafçılar ve videograflar, mahalle 
dernek temsilcileri ile birlikte yürürken mahalleliler ile röportajlar ve çekimler gerçekleştiriliyor. 

2018 yılında da da devam ettirilen #BizimMahalle yürüyüşleri çerçevesinde Düzce, İzmit ve 
İstanbul’da toplam 15 farklı yürüyüş gerçekleştirildi. Kentsel dönüşüm, soylulaşma, yerinden 
edilme, denetimsiz yıkım ve halk sağlığı sorunları gibi farklı problemlere maruz kalan mahallelerde 
gerçekleşen yürüyüşlerde elde edilen çıktıların ve görüntülerin arşivlenmesinin yanı sıra mahalle 
deneyimlerini yansıtan uzun metraj bir belgesel projesinin de prodüksiyon aşaması tamamlandı. 

Mahalle/Şehir Ay/Yıl Yürüyüş temaları
Kuzguncuk/İstanbul Mayıs Kentsel dönüşüm, mülksüzleştirme

İnönü-Emek/İzmit Mayıs Kentsel dönüşüm, katılımcı planlama, soylulaştırma, yerinden edilme

Kuzguncuk/İstanbul Haziran Kent bahçeleri/bostanlar, istimlak

Fikirtepe/İstanbul Haziran Kentsel dönüşüm, yıkım, mülksüzleştirme

Bağdat Caddesi/İstanbul Haziran Kentsel dönüşüm, soylulaştırma

Beyköy/Düzce Haziran Katılımcı planlama, konut projeleri

Yıldıztabya/İstanbul Eylül Kentsel dönüşüm, halk sağlığı (asbest), istimlak

Kavakpınar/İstanbul Eylül Kentsel dönüşüm, mülksüzleştirme

Fikirtepe/İstanbul Ekim Kentsel dönüşüm, risk alanı, soylulaştırma, yerinden edilme

Taksim/Beyoğlu Ekim Kamusal alan, soylulaştırma

Batı/İstanbul Ekim Kentsel dönüşüm

İçerenköy/İstanbul Ekim Kamusal alan

Kirazlıtepe/İstanbul Ekim Kentsel dönüşüm, risk alanı, mega projeler, istimlak, halk sağlığı

Çayırbaşı/İstanbul Ekim Mülksüzleştirme, yerinden edilme

İstiklal Caddesi/Beyoğlu Aralık Soylulaştırma, kentsel miras







Beyoğlu Yıkılmadım 
Ayaktayım Haritası

Beyoğlu Yıkılmadım Ayaktayım Haritası halen varlığını sürdüren, yer 
değiştirmek zorunda bırakılmış veya kapatılmış hafıza mekanlarını 
bir araya getiren bir çalışma. Bu harita, katılımcı bir şekilde, sanal 
anketimizi dolduran Beyoğlu severlerin ve uzun yıllardır Beyoğlu’nda 
yaşayan, burası üzerine düşünen ve üreten uzmanların katkıları ile 
oluşturuldu. Ankette, “Sizin için Beyoğlu’nu Beyoğlu yapan ama artık var 
olmayan hafıza mekanları hangileri?” ve “Beyoğlu’nda halen gitmekten 
keyif aldığınız, kapanırsa Beyoğlu’nun karakterinden de bir şeyler 
eksileceğini düşündüğünüz mekanlar hangileri?” sorularını sorduk. Ve bu 
mekanlara dair hafızalarından yaşanmış bir hikayeyi, his ve düşüncelerini 
paylaşmalarını istedik. 

“Hafıza mekanı” olarak işaretlediğimiz yerleri, “anıtsal” özelliklerinin veya 
“kültür mirası” kriterlerinin değil; gündelik hayatın toplumsal ilişkilerinin 
ve Beyoğlu’nu kentsel müşterek olarak tahayyül eden kolektif hafızanın 
tarif etmesini tercih ettik. Beyoğlu’nu Beyoğlu yapan ama artık var 
olmayan mekanları hatırlama ve yıkılmadan ayakta kalmaya çalışan 
özgün mekanlara sahip çıkma çağrısı niteliği taşıyan bu çalışma 2018 
yılının Kasım ayında yayınlandı. 



MAD Video Haberler

Mekan üretim pratiklerini ve daha adil mekanlar için yükselen 
toplusam adalet talebini görünür kılmak adına başlattığımız MAD 
Video Haber programı mekanda adalet gündemlerini video formatında 
haberleştirmeyi amaçlıyor. Sorunları ve çözüm önerilerini konunun 
muhatapları ile birlikte ele alarak kamuoyu oluşturmayı hedefleyen 
program kapsamında 2018 yılında 10 adet haber üretimi, kentsel 
dönüşüm süreçlerinin amatör spor kulüplerinin sahalarını elinden 
almasından, Artvin’deki maden karşıtı direnişin sembolü olan Erzade 
Nine’nin hikayesine; mekan politikalarının halk sağlığına olan etkisinden, 
Vicdan Takımı gibi umut veren örneklere kadar geniş bir yelpazede 
gerçekleşti. 

İngilizce altyazılı olarak da yayınlanan haberler, İstanbul ve ötesindeki 
mekanda adalet gündemlerini Türkiye dışındaki kitleye de tanıtmayı 
hedefliyor. 2018 yılında hazırlanan video haberler; Youtube, Facebook 
vb. sosyal medya mecralarında on binlerce kişiye ulaşmanın yanı sıra ana 
akım medya mecralarında da kendine yer buldu.



İstanbul Yollarında 
Kentsel Politik Ekoloji 
Yaz Okulu

Kent ve ekoloji meselelerini bir arada düşünmeyi hede eyen yaz okulu 
kapsamında bir yandan kentsel politik ekoloji külliyatının ana metinleri 
okunup tartışılıyor, bir diğer yandan da bu heyecan verici araştırma 
alanı üzerinden İstanbul’un nasıl yeniden keşfedilip çalışılabileceği
ele alınıyor. Alışılagelmiş pedagojik metotlardan farklı olarak, 
dersliği İstanbul yollarına taşıyan yaz okulu, bir dizi okumanın yanı 
sıra mahalleleri, parkları, bostanları içeren saha gezileri etrafında 
şekilleniyor. Kentsel dönüşümler ve bu dönüşümlerin toplumsal ve 
ekolojik etkileri teorik bir çerçeve ile ele alınıyor.

2018 yılında dördüncü düzenlenen yaz okulu 2015 yılından dernek 
kurulmadan önce başladı ve o yıldan bu yana yaz okulu kapsamında 
20 farklı yürüyüş düzenledi, 32 araştırmacı konuk eğitmen olarak 
katıldı ve yüzlerce başvuru arasından kabul edilen toplamda 46 öğrenci 
mezun verildi. 



Umut Arşivi

Umut Arşivi, kentsel ve kırsal mekanda verilen adalet mücadelelerinin katılımcı ve müşterek bir 
görsel hafıza platformudur. Dünyanın çeşitli yerlerinde benzer mücadeleler verenlere görünürlük 
sağlamayı, birbirleriyle iletişim kurabilecekleri bir platform olmayı amaçlar. Bu platform, iyi 
örneklerin çoğaldığı ve daha görünür olduğu bir video arşividir. Her bir video, bir umut hikayesi 
anlatır. 

Temmuz 2017’de kullanıma açılan Umut Arşivi websitesi için 2018 yılı boyunca halihazırdaki 
kullanıcılardan ve potansiyel faydalanıcılardan geri bildirimler toplandı. Bu değerlendirmelerin 
sonucunda 2018’in ikinci yarısında websitesinin daha kullanıcı dostu bir şekilde yeniden 
tasarlanması için çalışmalar başlatıldı ve sitenin 2019 yılında daha aktif kullanılması adına 
STK’ların, inisiyatiflerin ve farklı umut aktörlerinin içerik üretebileceği video atölyelerinin 
projelendirilmesi gerçekleştirildi. 



95cm: Mega Kentin 
Mini Yurttaşları

95cm: Mega Kentin Mini Yurttaşları Projesi, 
başta İstanbul olmak üzere mega kentleri 
çocukların gözünden anlamayı ve anlatmayı 
amaçlayan bir belgesel film projesi. 95cm, 
sağlıklı bir üç yaşındaki bir çocuğun ortalama 
boyunu simgeliyor. Sağlıklı ve güvenli bir 
çevrede büyümesi gereken çocuklar için 
sunduğumuz mekansal deneyim oldukça zorlu. 
İşte bu zorlu deneyimi daha görünür kılmak 
için kamerayı 95cm perspektifine indirip, 
İstanbul’a çocukların gözünden bakmaya 
çalıştığımız ve İstanbul sorunları ve imkanlarıyla 
hep “büyüklerin” perspektifinden tartışılırken 
çocukların mekanda adalet talebini yükseltmeyi 
hedeflediğimiz bu projenin ön çalışması 
ve prodüksiyon süreci 2018 yılı içerisinde 
tamamlandı. 

2019 yılı başında post-prodüksiyon sürecini 
tamamlamayı hedeflediğimiz bu projenin bir 
eğitim modülü haline getirilerek okullarda 
ve ilgili kamu kuruluşlarında gösterilmesini 
planlamaktayız.



Mekanda Adalet İçin 
Yurttaş Davaları

Bu proje, yurttaşların ekonomik, sosyal ve çevresel insan haklarını 
Türkiye’deki önemli yurttaş davalarına odaklanarak ortaya koymayı 
hedeflemektedir. Yurttaş davaları (actio popularis), yurttaşların, 
kentte ve kırda yaşayanlar ile doğal ve kentsel yaşam üzerinde zarar 
verici etkileri olan kalkınma projelerine karşı haklarını arayabileceği 
önemli bir hukuk mekanizmasıdır. Özellikle, mega projeler, işçi hakları, 
madencilik, enerji ve kentsel dönüşüm konularındaki önemli yurttaş 
davalarının dokümantasyonunu ve dağıtımını yaparak yurttaş hakları 
ve sorumlulukları konusunda farkındalığı arttırıp çevresel ve mekansal 
adaletin hukuk uzmanları, çevre örgütleri ve kent aktivistleri gibi 
paydaşların katılımı ile sağlanması amaçlanmaktadır.

2018 yılı içerisinde, kitap serisinin tasarımının tamamlanmasının 
yanında ilgili taraflarla ve avukatlar yapılan görüşmeler sonucunda 
kitaplaştırılacak davalar seçildi. Kitaplaştırılacak ilk üç davanın 
belgelerinin ve içeriklerinin toplanması ve derlenmesi süreci de 
tamamlanarak ilk iki kitap yayına hazır hale getirildi. Aynı zamanda 
2018 yılı haziran ayında düzenlenen yaz okulu kapsamında kitap projesi 
ve projenin hedeflerinin öğrencilerle paylaşıldığı bir ders gerçekleştirildi. 



Çevresel Adalet 
Yürüyüşleri

MAD, enerji ve maden projeleri gibi sebeplerle kirlilik ve arazi kapatma 
gibi çevresel problemlere maruz kalan Türkiye’nin farklı kırsal ve 
kentsel bölgelerinde savunuculuk yürüyüşleri ve saha çalışmaları 
düzenlemektedir. Bu yürüyüşlere ilgili bölgede yer alan dernek ve 
inisiyatif temsilcileri ile birlikte MAD’dan mimarlar, sosyal bilimciler, 
avukatlar, video ve fotoğraf sanatçıları, tasarımcılar ve gönüllüler 
katılmaktadır. 

2018 yılında Artvin-Cerattepe’deki maden projesinin yarattığı yıkımı 
belgelemek ve bölge halkı ile yerel örgütlerin deneyimlerini öğrenmek 
adına ilk yürüyüşümüzü Artvin kent merkezinde, Cerattepe mevkiinde 
ve madenin tahribat yarattığı kırsal alanlarda gerçekleştirdik. Üç günlük 
çalışma sonunda, haritalama çalışmaları yapmak üzere veri toplandı; 
sözlü tarih çalışmaları, ses ve video kayıtları gerçekleştirildi. 

Yılın ikinci yürüyüşü, Ordu ilinin Melet havzasında taş ocaklarının, HES 
projelerinin ve yol çalışmalarının yarattığı tahribatı belgelemek için 
havza hattında yerel çevre derneklerinden temsilcilerle birlikte yapıldı. 
Tahribatın haritalanması çalışmasının yanında dernek temsilcilerinin 
tanıklıkları ve havzada gerçekleşen ekolojik yıkım da kayıt altına alındı.



İnşaat Suçları

Kentte yaşayan, ve inşaat kaynaklı gündelik sorunları artarak 
tecrübe eden, hayatın her kesiminden ve her görüşten insana, 
“#inşaatdeyipgeçme, inşaat suçlarını takip et, suçluları bildir” mesajı 
veren bir yurttaş denetçiliği platformu. Sağlıklı ve güvenli bir çevrede 
yaşama hakkını ihlal eden, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri almayan 
işverenleri, şantiyeleri, hafriyat kamyonlarını; denetleme sorumluluğunu 
yerine getirmeyen kamu aktörlerini izleyip suçluların kaydını tutar. 
Twitter’da @insaatsuclari hesabı üzerinden yapılan şikayet ve bildirimleri 
kamu yetkililerine iletir. 2018 yılında 40’tan fazla inşaat suçu 
@insaatsuclari hesabı üzerinden sorumlulara bildirilmiş, şikayet edilen 
noktaların kamuoyunda görünürlüğü artırılmış ve bu suçların bir kısmının 
ortadan kaldırılması sağlanmıştır. @insaatsuclari hesabının 2372 
takipçisi bulunmaktadır.



MADkütüphane

Mekan Çalışmaları Kütüphanesi, MADkütüphane; yenilikçi, nitelikli ve 
kamusal bilgiyi üretmek, biriktirmek ve paylaşmak için başlattığımız 
dernekleşme süreci ile aynı anda ortaya çıkan ve onunla birlikte büyüyen 
bir fikir. Bu kütüphaneyi, mekan çalışmaları olarak adlandırdığımız, 
kentte ve kırda daha adil, ekolojik, katılımcı ve demokratik mekanlar 
üzerine çalışmak uğraşısının çerçevesini çizen bir birikim ve paylaşım 
aracı olarak görüyoruz ve önemsiyoruz. 

Derneğin ve içinde bulunduğu tarihi yapının atmosferini, özgün bir 
tasarım ile yansıtmayı hedefleyen kütüphanenin yapım çalışmaları; 
Itır Saran, Deniz Tümerdem ve Onur Ceritoğlu yürütücülüğünde 26 
öğrencinin katılımıyla, Bilgi Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü’nde verilen 
Mobilya ve Modüler Sistemler başlıklı ders kapsamında Mekanda Adalet 
Derneği ile ortak bir çalışma yürütülerek 2017 yılında tamamlandı.

Katılımcı tasarım ve yayın toplama süreçlerinin ortak ürünü olarak 
MADkütüphane, derneğin düzenlediği yaz okuluna ve etkinliklere ev 
sahipliği yapmakla beraber her etkinliğimiz ve projemiz sürecinde 
faydalanılan ve ortaya çıkan ürünleri de barındırarak bir bellek görevi 
ifa ediyor. 2018 yılında da büyümeye devam eden MADkütüphane’de 
şu anda 1100’den fazla farklı yayın bulunmaktadır. Araştırmacılar, 
öğrenciler ve aktivistler kütüphanemizi kullanmak için derneğimiz ile 
iletişime geçebilir. 



MAD Araştırma Desteği 

MAD Araştırma Desteği Programı, mekanda 
adalet kavramını bir araştırma gündemi ve/
veya bir politik-etik eksen olarak birlikte 
düşünmemize katkı sağlayacak konuları 
çalışan ve ana akım mecra ve kurumlarda yer 
bulmakta zorlanan araştırmacı ve pratisyenleri 
destekler. 2018 yılının son dönemde 50’den 
fazla başvuru arasından seçilen beş 
araştırmaya maddi destek sağlanmıştır. Altı 
aylık periyot sonucunda, 2019 yılının Bahar 
dönemi sonunda, araştırmaların basılı bir 
yayın haline getirilmesi ve MAD bünyesinden 
düzenlenecek etkinliklerle tanıtılması 
planlanmıştır.
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