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Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Cenevre (http://www.hurriyet.com.tr/index/cenevre) Ofisi’nde

düzenlediği basın toplantısında, Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için Birleşmiş Milletler

gözetiminde pazartesi başlayan Cenevre müzakereleri ve dün düzenlenen uluslararası

konferansa ilişkin bilgi verdi. 

Kıbrıs müzakerelerinde teknik konuları

konuşmak üzere 18 Ocak'ta devam edecek

konferansta kendisinin Müzakereci Özdil Nami

tarafından temsil edileceğini kaydeden Akıncı,

tarafların yanı sıra garantör temsilcilerinin

konferansa katılacağını belirtti. “Kıbrıs Türk

(http://www.hurriyet.com.tr/index/turk) tarafı

adına 20 aydır sürdürdüğümüz bu çalışmaların

son (http://www.hurriyet.com.tr/index/son)

aşamasına geldik.” diyen Akıncı, henüz çözüme

ulaşmamış konular olduğunu fakat bu konuların

son aşamaya gelindiğinde çözüme

ulaştırılacağına dikkat çekti.

'BU FIRSAT BĐR DAHA ELE GEÇMEYEBĐLĐR'

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Beşli Konferans bitti ya da belirsizlik var denilmesi doğru olmayacak.

Çözüm süreci ucu açık bir yola havale edilmedi. 18 Ocak’ta başlayacak çalışmanın hemen

ardından bir üst seviyede ikinci bir toplantı yapma kararlılığımız var.” diye konuştu. Garantiler ve

güvenlik konularının yanı sıra diğer konuların da paralel giderilmesi ve sorunun artık

sürüncemede kalmaması gerektiğini kaydeden Akıncı, “Buraya kadar getirilen sürecin

başarısızlığa ulaştırılması büyük hata olur çünkü böylesi bir fırsat bir daha ele geçmeyebilir."

dedi.

ĐKĐ TARAFTA HARĐTALARI 'KABUL EDĐLEMEZ' BULDU

Cenevre'deki müzakerelerin son gününde de tarafların sunduğu ve BM'nin çelik kasasına

alınarak kilitlenen haritalara değinen Akıncı, söyle konuştu:

"Taraflar kendi hazırladıkları harita (http://www.hurriyet.com.tr/index/harita) önerilerini

sundular ve haritalar BM'ye teslim edildi ve kasaya kilitlendi. Bu noktada bir hususun altını

çizmek istiyorum. Sayın Anastasiadis bizim sunduğumuz öneriyi kabul edilmez bulduğunu bir

yazıyla BM Genel Sekreteri'ne duyurdu. Aynı şekilde biz de Rumların sunduğu haritanın Kıbrıs

Türk halkı açısından yaratacağı büyük sıkıntıları dikkate alarak bunun kabul edilmez bir

nitelikte olduğunu görerek bu yöndeki düşüncemizi ve kararımızı BM Genel Sekreteri'ne yazıyla

ilettik."

Cumhurbaşkanı Akıncı, 50 yıldır Kıbrıs sorununun çözümü için beklediklerini, önümüzdeki

Çarşamba düzenlenecek toplantıya kadar sabırlı olunması gerektiğini belirterek, sözlerine şöyle

Facebookにログインにログインにログインにログイン

今すぐ会員登録、世界最大級のSNS。
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Ankara / Çankaya

2 Oda 1 Salon 118 m²
495.000 TL

Antalya / Muratpaşa

11 Oda 1.108 m²
2.000.000 TL

Yorumlar (14)

Tüm Yorumları Göster (14)

Giriş yapın ve yorum yazın
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