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Mercator Vakfı’nın Çalışmaları Üzerine

Amaçlarımıza ulaşmak için 2008/09 yıllarında „Mercator 2013 - fikirlere 

ilham vermek, hedeflere ulaşmak“ başlığı altında geliştirmiş olduğumuz 

bir stratejiyi takip etmekteyiz. Bu doğrultuda özel bir vakıf olarak sahip 

olduğumuz avantajları kullanıyoruz. Bağımsız ve özel bir aktör olarak 

belli riskler alabiliyor ve itibarımızı da kullanarak belli fikir ve konuları 

sahiplenebiliyor, çoğunluğun onayını kazanabiliyor ve farklı toplumsal 

grupları bir araya getirip, onların görüşmelerini sağlayabiliyoruz. Bu 

kapsamda girişimci, profesyonel ve uluslararası bir duruş çalışmaları-

mızı belirlemektedir. 

Bizler, vakıflar arasındaki ortak çalışmanın geleceği belirleyeceğine 

inanıyoruz. Eğer bizler temel sosyopolitik sorularda diğerleri ile birlikte 

sesimizi yükseltirsek, aynı hedefe yönelik olsalar bile, birbirinden ba-

ğımsız eylemlerden çok daha fazla ilgi toplayabiliriz. Böylece elimizdeki 

olanaklar ve sergilediğimiz duruş ile amaçlarımız doğrultusunda müm-

kün olduğunca büyük bir etki yaratmak istiyoruz.

Kurucu ailenin memleketi ve vakfımızın merkezi olan Ruhr 

Metropolü’ne karşı kendimizi bilhassa sorumlu hissediyoruz. Gelişmek-

te olan bu metropol bölgesini bir fikir laboratuarı olarak algılamaktayız.

Vizyonumuz, adalet ve tüm insanların toplumsal yaşamın merkezi alan-

larında katılımlarını eşit fırsatlar altında arttırmaktır. Adalet ve katılım, 

faaliyetlerimizin temelini ve amacını oluşturmaktadır. Bu sebeple bu iki 

olgu, tehlikeli bir iklim değişikliğini önlemek ve uyum ile kültürel eğitimi 

geliştirmek için gösterdiğimiz angajmanın da temel amaçlarıdır. Küre-

selleşen dünya, bizlerin bu değerler için yerel ve küresel bazda çaba 

sarf etmemizi gerektirmektedir.

Bilim sistemi içerisinde, eğitim politikasında ve uluslararası ilişkiler 

alanındaki uzmanlığımızla, kendi konularımız ve hedeflerimiz doğrultu-

sunda çalışmaktayız. Bu şekilde yeni fikirlere ilham vermek istiyoruz. Bu 

kapsamda pratik çalışmamız ile „fikir sözcülüğü” anlamında yürüttüğü-

müz sosyopolitik konuların savunuculuğunu birleştiriyoruz.

Hakkımızda



Uyum, iklim değişikliği ve kültürel eğitim – bu üç 

temel konu genel çalışma alanlarımız olarak profi-

limizi içerik bakımından belirlemektedir. Bu konu-

ların hepsi ile ilgili olarak önümüze hedefler koy-

tuk:

Çalışma Alanları
//  Uyum 2020: Birlikte göç toplumu Almanya’yı 

şekillendirmek ve uyumu ileriye taşımak

// İklim 2020: Tehlikeli iklim değişikliğini önlemek

//  Kültür Toplumu 2020: Almanya’da kültürel  

eğitimin önemini arttırmak



Almanya kendi içerisinde çoğulculuğa giden bir göç ülkesi. Bu toplu-

mun gelecekte de ayakta durabilmesi bakımından, burada yaşayan tüm 

insanların potansiyellerinin harekete geçirilmesi belirleyici olacaktır. 

Buna ek olarak kamusal ve siyasi müzakereler problem odaklı değil, 

potansiyellere odaklanarak sürdürülmelidir. Almanya’da yaşayan tüm 

insanlar, toplumsal yaşamın temel alanlarına katılma şansına sahip ol-

malıdırlar. Bunun için belirleyici ön koşul, başarılı bir eğitim sürecinden 

geçmektir. Biz bu sebeple okul ve yüksek okul mezuniyetleri bakımın-

dan göçmen kökenli olan ve olmayan insanlar arasında mevcut eğitim 

eşitsizliklerinin ortadan kaldırılması için çaba harcıyoruz.

Bizler göç toplumunu şekillendirmek ve uyumu 

ileriye taşımak istiyoruz

Uyum 2020: 



Eğer biz, insanların sebebiyet verdiği iklim değişikliğini frenlemeyi başa-

ramazsak, bu gelişme daha içinde bulunduğumuz yüzyılda gelecek ne-

sillerin yaşam şartlarını belirgin şekilde olumsuz etkileyecek çevre deği-

şikliklerine yol açacaktır. Bundan dolayı iklim değişikliği, küresel adalet 

ve dayanışma açısından önemli bir sorun teşkil etmektedir. Bu durum 

Almanya için şu anlama geliyor: Federal Cumhuriyet bir yandan iklim 

değişikliği alanında sahip olduğu uluslararası öncü rolü korumalı ve ge-

liştirmelidir. Diğer yandan bir endüstri ülkesi olmanın sorumluluk bilinci 

ile sera gazı emisyonlarının azaltılması konusunda kendisi için yüksek 

hedefler belirlemek zorundadır. Biz bundan dolayı Kyoto Protokolü çer-

çevesinde belirlenen antropojen sera gazı emisyonunun Almanya’da 

1990 yılına oranla 2020 yılına kadar en az % 40, 2050 yılına kadar ise en 

az % 80 azaltılması için mücadele ediyoruz.

İklim 2020: 
Biz tehlikeli iklim değişikliğini engellemek isti-

yoruz



Eğitim, gelecek vadeden bir toplum oluşturmada kilit rol oynamaktadır. 

Kültürel eğitim ise – sanat dalları aracılığıyla edinilen genel eğitim anla-

mında – bunun vazgeçilmez bir parçasıdır. Kültürel eğitim, sanat ve kül-

türe erişimi sağlar ve bu şekilde bütün çocuklar ile gençlerin kapsamlı 

bir eğitim almalarını mümkün kılar.

Biz, kültürel eğitimi, eğitim sistemimizin ayrılmaz bir parçası haline 

getirmek ve böylece eğitim sistemimizi yeni bir öğretim ve öğrenim kül-

türü doğrultusunda değiştirmek istiyoruz. Bu kapsamda kendi yaratıcı 

gücümüzü öne çıkarmayı, sanat ve kültür alanlarını aktif olarak irdele-

meyi ve kilit rolü oynayan uzmanlıkları teşvik etmeyi temel alıyoruz. Kül-

türel eğitim süreçlerinin öğrenim ve öğretimde önemini arttırmak ve 

sanatsal-estetik hizmetlerin kalitesini yükseltmek istiyoruz. Sanat dalla-

rı Alman okullarında günlük eğitim içerisinde güçlendirilmeli, genişletil-

meli ve daha yüksek bir değere taşınmalı ki, bütün öğrencilere eşit 

oranlarda başarılı bir eğitim biyografisi sağlanabilsin.

Kültür Toplumu 2020:
Kültürel eğitimin Almanya’daki önemini arttırmak 

istiyoruz



Mercator Vakfı çalışma birimleri olan İdari Ofis, 

İletişim ve Yönetim haricinde üç Uzmanlık Merke-

zi ile organize olmuştur: Bilim, Eğitim ve Uluslara-

rası Uzlaşma. Her Uzmanlık Merkezi belirli faaliyet 

alanlarına odaklı çalışarak, bu alanlardaki modali-

te ve gelişmeleri takip etmektedir.

Her Uzmanlık Merkezi kendi faaliyet alanlarını ak-

tif bir şekilde düzenlemekte ve bunun yanı sıra sa-

hip olduğu know-how ile tüm çalışma alanlarında 

konulan hedefleri gerçekleştirmeye çalışmaktadır.

Uzmanlık Merkezleri



Bir yandan bilimsel projeler ile tüm çalışma alanlarındaki hedeflerimiz 

için angaje oluyoruz: tehlike arz eden iklim değişikliğini önleme, daha 

çok uyum ve kültürel eğitim sağlama. Diğer yandan bilimden yola çıka-

rak üç kurumsal ve yapısal alana ağırlık veriyoruz:

–  Yüksek okullarda eğitim ve yüksek öğrenim kalitesinin arttırılması.

–  Yüksek okullar ile yüksek öğrenim sisteminin kurumsal gelişimlerinin 

desteklenmesi.

–  Risk taşıyan ve henüz geniş destek görmeyen, fakat zengin perspekti-

fe sahip „keşifsel“ araştırma alanlarını geliştirme.

BilimUzmanlık Merkezi 

Bilimin hayatın hemen hemen bütün alanlarına olan etkisi ve aynı za-

manda insanların bilimden beklentileri sürekli artmakta. Yine bilime ve 

bilimin etkilerine duyulan ihtiyaç da aynı şekilde artmakta. Burada söz 

konusu olan bilimin toplumsal faydaları, güdülen amaçlardan bağımsız 

olarak içerdiği potansiyeller, yarınlarda karşımıza çıkacak sorularda bize 

sunduğu çözümler ve insanların toplumsal yaşama katılımlarının gide-

rek daha fazla düzeyde onların bilime dayalı bir eğitim almış olmaların-

dan geçmesini sağlamaktır. Bu sebeple bilimi teşvik etmekte ve bunu 

yaparken iki yoldan hareket etmekteyiz. 



Eğitim, tüm insanlar için bir vatandaşlık hakkıdır. Sosyal adaleti, doğal 

çevrenin korunmasını ve iktisadi gelişmeyi bir arada düşünen ve gele-

cek vadeden bir toplumun oluşmasında eğitim kilit rol oynamaktadır. 

Bu sebeple eğitime erişim şansında eşitlik, daha çok katılım ve adalet 

için önemli bir ön koşul teşkil etmektedir. Tüm genç insanların topluluk 

içerisinde bireysel ve bağımsız bir şekilde öğrenebilmeleri ve bütün po-

tansiyellerinin gelişmesini sağlamak amacıyla, onların eğitime erişebil-

meleri için angaje oluyoruz.  

Eğitim
Bu kapsamda gerek tüm çalışma alanlarımızda koyduğumuz hedefleri 

gerçekleştirmek için çaba harcıyor, gerekse eğitim alanında şu üç faali-

yet alanına odaklanıyoruz:

–  Çocuklar ile gençlerin kendi kültürlerini, yeteneklerini ve bireysel ye-

terliklerini geliştirme, deneme ve bunları toplum ile çevreyi biçimlen-

dirmede kullanma şansını buldukları eğitim sürecinin esası olarak öğ-

retme ve öğrenme.

–  Eğitim kurumlarında bir örgüt kültürünün geliştirilmesi.

–  Okullarda ve diğer eğitim kurumlarında yönetme ve idare etme anla-

mında „liderliğin“ yerleşmesi.

Uzmanlık Merkezi 



Uluslararası Uzlaşma
Küreselleşme ve uluslararası boyutta karşılıklı bağımlılık çağında, iklim 

değişikliği, uyum ve göç gibi bu zamanın belirleyici sorunlarının ulusal 

veya yerel bazda çözülmesi giderek zorlaşıyor. Bu sebeple temel ilke-

miz şudur: Karşılıklı anlaşma, birbirinden öğrenme, küresel sorunları 

birlikte göğüsleme. Anlayış ve güven, başarılı bir uluslararası işbirliği 

için merkezi ön koşul teşkil etmektedir. Bu yüzden halklar arası uzlaş-

mayı, beraberce herkes için daha adil ve gelecek vadeden bir dünya 

kurmaya yönelik bir araç olarak algılıyoruz. Bu amaca ulaşmakta ise 

kararlıyız.

Genel çalışma alanlarımızda gösterdiğimiz angajmanın yanı sıra, 

uluslararası uzlaşma konulu uzmanlık merkezimizde yerel olarak üç 

ağırlığımız bulunmakta. Bunları küreselleşen bir dünyada Almanya için 

kilit bölgeler olarak görüyoruz:

Uzmanlık Merkezi 

–  Avrupa: Bugünün çok kutuplu dünyasında, ancak güçlü bir Avrupa’nın 

bir parçası olarak dünyada etkin bir rol oynayabiliriz. Bundan dolayı 

Avrupa dahilinde giderek artan bir uyumu destekliyor ve bilhassa 

genç insanların böyle bir Avrupa’ya ilgilerini arttırmak istiyoruz.

–  Türkiye: Almanya ve Avrupa’nın iç ve dış politikada Türkiye ile güçlü 

bir bağlantı halinde olmasında yatan potansiyelleri daha iyi kullanmak 

ve gelecekte karşımıza çıkacak müşterek görevleri partner olarak üst-

lenmek istiyoruz. 

–  Çin: Çin, dünyada önemli bir konuma sahip bir ülke. Üstün bir potan-

siyele sahip olmakla beraber, önemli bir ekonomik ve siyasi aktör olan 

Çin, karşılıklı fayda sağlamak ve küresel konulara çözüm üretmek için 

Almanya’nın işbirliği yapabileceği ve yapması gereken bir ülke. 
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