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Bir Bakışta AKVAM

Akdeniz Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi (AKVAM), AB Eğitim
ve Gençlik Programlarının Türkiye’de başlatıldığı 2003 yılında kurulmuştur. Faaliyetlerine
AB yüksek öğrenim programlarının Akdeniz Üniversitesi bünyesinde kurumsallaştırılması
ile başlayan Merkez, bölgede AB üzerine birçok eğitim ve araştırmaya öncülük etmiştir.
AKVAM’ın amacı, AB’nin bütünleşme çabalarını yakından izlemek, üye ülkeler arasındaki
ilişkilerin gelişmesini desteklemek ve Türkiye’nin uyum çalışmalarına katkı vermektir.
Ayrıca başta Üniversite birimleri olmak üzere AKVAM, Antalya ve Akdeniz Bölgesi’ndeki
kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının AB sürecine katılmalarına destek vermektedir. Bu çabaların sonucu olarak, AKVAM tarafından faaliyetleri desteklenen birçok
kurum ve kuruluşun Avrupa’da yer alan çeşitli üniversite, kurum ve kuruluşla işbirliği
ve AB destekleme programlarından yararlanmaktadırlar.
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Araştırma ve uygulama projeleri, yayınlar, çeşitli meslek gruplarına yönelik eğitim
programları, ulusal ve uluslararası paneller, seminer, konferans ve sempozyum
organizasyonları, AKVAM’ın temel faaliyet alanlarını oluşturmaktadır. Bununla birlikte
Merkez yurtiçinden ve yurtdışından çeşitli
kurum ve kuruluşlarla gerçekleştirilen
sanatsal ve kültürel faaliyetlerle Türkiye ve Avrupa arasında sivil diyalogun
geliştirilmesine de katkı vermektedir.
AKVAM’ın gerçekleştirdiği faaliyetlerden
bazıları şöyledir: Uluslararası Avrupa
Gençlik Haftaları, Türk-Alman işbirliği
forumları, kültürlerarası diyalog seminer ve konferansları, AB ülkelerinde
gerçekleştirilen Türkiye Günleri, sergi ve
konferans etkinlikleri, çok kültürlülük
eğitim programları, tiyatro, resim ve sanat
atölyeleri, Türkiye-AB ilişkileri üzerine ulusal ve uluslar arası paneller ve seminerler.
2013 yılında 10. yılını kutlayan AKVAM, yürüttüğü Avrupa çalışmalarıyla birçok
ilke imza atmıştır. Bununla birlikte AB Merkezi çalışmalarında, uluslararası standartlara olduğu kadar kurumsal işbirliğine de önem vermektedir. Tüm faaliyetlerini yerel
ortaklarla yürütmeye özen gösteren AKVAM, katılımcı odaklı düzenlediği eğitim ve
bilgilendirme çalışmalarını kültürel organizasyonlarla da desteklemektedir. AKVAM’ın
bugüne kadar işbirliği yaptığı kuruluşlar arasında başta Akdeniz Üniversitesi’nin birçok
birimi olmak üzere, Belediyeler, Meslek Odaları, Valilik Birimleri, yurtiçi ve yurtdışından
çeşitli Üniversiteler, Kamu ve Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte AB ülkelerinden çeşitli akademik, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurum ve kuruluşları
bulunmaktadır.
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