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Bugün saat 16:00’da KTİMB salonunda gerçekleşen toplantıya Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri 

Birliği (KTİMB) başkanı Cafer Gürcafer ve yönetim kurulu üyeleri ile Kıbrıs Geri Dönüşüm 

Organizasyonu (OAK ) başkanı Petros Evlogimenos ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu. 

Adanın genelinde çevre ve doğanın korunması ve bunun sürdürülebilmesi adına, her iki sivil toplum 

örgütünün üyelerinin ve iki toplumun yararına olacak şekilde, inşaatlardan çıkan katı atıkların 

yönetimi ve geri dönüşümü ile ilgili ortaklaşa gerçekleştirilecek işbirliği için bugün imzalar atıldı. 

Kıbrıs sorununun çözüm sürecinde ve sonrasında bu alanda birlikte hareket etmek üzere yapılan 

işbirliği protokolüne KTİMB adına Cafer Gürcafer ve OAK adına Petros Evlogimenos imza koydu. 

Protokol öncesi ilk konuşmayı OAK başkanı Petros Evlogimenos yaptı. İşbirliğinden duyduğu 

memnuniyeti dile getiren Evlogimenos Müteahhitler Birliği ile böylesine bir işbirliği protokolüne 

imza atmanın önemine değindi. Evlogimenos konuşmasında şu sözlere yer verdi; ‘’Kıbrıslı Türk 

Müteahhitler Birliği ile geçmişte kalmak yerine ilerisi için bir şeyler yapabileceğimize inanıyorum. 

Bu yüzden ortak işler başarabileceğimizi ortaya koyarak çalışıyoruz. Her şeyden önce adamız için 

olan sevgimizi ön planda tutuyoruz.’’  

 

KTİMB başkanı Cafer Gürcafer protokol öncesi yaptığı konuşmada çözüme olan inancının devam 

ettiğini belirtti. Gürcafer, ‘’çözüme olan inancımız, sonrası için bir aradayız. Çözüm olacağına 

yürekten inanıyoruz. Çözüm sonrası için de şimdiden yapılması gereken hazırlıkları yapıyoruz. 

Çözüm sonrasında ortaya çok ciddi inşaat atığı çıkacaktır. Bu atıkların değerlendirilip, geriye 

dönüşümü ile ilgili gerekli çalışmalar yapılmazsa ileride çok ciddi sorunlarla karşı karşıya 

kalacağız. Bizler Müteahhitler Birliği ve OAK olarak uzun süreden beri görüşmeler sürdürüyoruz. 

Görüşmelerin sonucunda bu protokolü imzalama aşamasına geldik. Bunun devamında 

çalışmalarımızda AB desteği ile somut adımlar atmayı düşünüyoruz. Katı atık sorunu iki tarafta da 

dünyada da çok ciddi bir sorundur. Bu alanda Güney’de somut adımlar atıldı. OAK bu konuda 

takdir edilmesi ve örnek alınması gereken bir örgüttür. Onlarla birlikte çalışmanın bizlere çok şey 

kazandıracağını düşünüyoruz. Hiçbir koşul öne sürmeden adamızın çıkarlarına böyle bir adım 

attıkları için OAK’a teşekkür ederiz’’ 

Toplantının sonunda işbirliği protokolü imzalanarak birer hatıra fotoğrafı da çekildi. 
 


