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“Avrupa Araştırmacılar Gecesi 2021: Gelecek İçin Birlikte Çalışıyoruz” 
  
Avrupa Komisyonu, Avrupa Araştırmacılar Gecesi kapsamında 24 Eylül 2021 Cuma günü düzenlenen 
webinarda iki toplumlu araştırma çalışmaları ve araştırmacıların çalışmalarının insanların günlük 
hayatına olan etkisine vurgu yaparak aynı zamanda gençlerin bilim ve araştırma kariyerlerine olan 
ilgisini artırmayı amaçladı. Zoom platformunda online olarak düzenlenen etkinlik, AB Bilgi Merkezi 
Facebook sayfasından da canlı olarak yayınlandı. 
https://www.facebook.com/ABBilgi/videos/377932087394005 
 
Bu yılki Avrupa Araştırmacılar Gecesi’nde, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum toplumlarının liderleri tarafından 
Birleşmiş Milletler çatısı altında kurulan ve iki toplum arasındaki etkileşimi, hoşgörüyü daha fazla teşvik 
etme ve kolaylaştırma yoluyla insanların gündelik hayatlarını etkileyen konularda çalışmalar yapan 
Teknik Komitelerin üyeleri yer aldı. Webinar esnasında, Kıbrıs Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) Eş 
Başkanları Hakkı Müftüzade ve Leonidas Pantelides ile Çevre Teknik Komitesi Kıbrıslı Rum Eş Başkanı 
Michael Loizides teknik komitelerin çalışmaları hakkında yaptıkları sunumlarda, beraber çalışmayı ve 
araştırmayı barışın inşası ve iki toplumlu iş birliği için bir araç olarak kullanmanın önemine vurgu yaptı. 
 
KŞK Eş Başkanları, sunumlarında şu ifadelere yer verdi: ‘‘KŞK’nın tüm çalışmaları iki toplumlu bilim 
insanlarından oluşan gruplarca yürütülmektedir. Kazı kararları, ortak kararlarla alınmakta ve KŞK’nın 
çalışmalarının sonuçları her iki topluma da fayda sağlayarak uzlaşmaya katkıda bulunmaktadır.’’ 
 
Çevre Teknik Komitesi Kıbrıslı Rum Eş Başkanı ise şu sözlerle katkıda bulundu: “Çevre Teknik 
Komitesi’nin bakış açısıyla, araştırma, ada genelinde iş birliğini artırmanın ve böylelikle hem insan 
kaynaklı hem de ekolojik çevreyle ilgili zorlukları tespit etmenin ve bunların anlaşılabilmesinin en 
önemli bileşenlerinden birisidir. Araştırma, doğal habitatların barındırdığı ekolojik döngülerin 
anlaşılmasından mutfak atıklarıyla biyogaz üretiminin optimize edilmesine kadar farklı alanlardaki 
boşlukların giderilmesini sağlamaktadır ve bilim insanları arasında verimli bir iş birliği platformu 
sunmaktadır.’’ 
 
Avrupa Birliği Program Destek Ofisi Bölüm Başkanı Virve Vimpari ise açılış konuşmasında şu sözlere yer 
verdi: ‘‘Avrupa Komisyonu, Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Yardım Programı kapsamında teknik 
komitelerin çalışmalarını desteklemekten gurur duymaktadır. Bu çerçevede, farklı alanlardan Kıbrıslı 
Türk ve Kıbrıslı Rum bilim insanları bir araya gelerek toplumlarının yararına çalışmalarda 
bulunabilmektedir.’’ Vimpari ayrıca etkinliğin bir yandan bu değerli katkılara vurgu yaparken diğer 
yandan da farklı araştırma alanlarından genç bilim insanlarına tüm adanın yararına olacak şekilde 
beraber çalışma konusunda ilham vermek adına iyi bir fırsat olduğunu belirtti.  
 
Webinar, moderatör olarak katkı koyan CYENS Centre of Excellence temsilcisi Elizabeth V. Kassinis’in 
katılımcılardan gelen soruları konuşmacılara yönlendirdiği soru-cevap bölümünün ardından kendisinin 
konuyla ilgili genel değerlendirmeleriyle sona erdi. 
 
  
Daha fazla bilgi için: 
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/european-researchers-night_en 
https://www.cy.undp.org/content/cyprus/en/home/projects/support-facility-to-the-bi-communal-
technical-committees.html 
 
Medya iletişim: AB Bilgi Merkezi: info@abbilgi.eu, 228 2577 
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