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Bu araştırma Avrupa Komisyonu Basın ve İletişim Genel Müdürlüğü tarafından 
talep ve koordine edilmiştir.  

Bu rapor Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği için hazırlanmıştır. 
 

Bu belge Avrupa Komisyonu’nun görüşlerini yansıtmaz.  
Tüm yorum ve görüşler raporu hazırlayan yazara aittir. 
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GİRİŞ 

Standart Eurobarometer 86 Araştırması 05-12 Kasım 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. 
Araştırma 28 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke ile 5 aday ülke (Türkiye, Makedonya, Karadağ, Sırbistan 
ve Arnavutluk) ve Kıbrıs Türk Toplumu’nu kapsamaktadır. Araştırma 15 yaş ve üzeri Kıbrıs Türk 
Toplumu vatandaşlarını temsil edecek biçimde seçilmiş 500 kişilik bir örneklem grubuyla yüz yüze 
görüşülerek gerçekleştirilmiştir. Araştırma katılımcıları çok katmanlı rastgele örneklem yöntemi ile 
belirlenmiştir. Çalışmada yüklenici TNS political & social, TNS UK ve TNS opinion arasında 
oluşturulan bir şirketler birliği olan TNS opinion & social şirketi adına, Kıbrıs Türk Toplumu için saha 
çalışması Lipa Consultancy tarafından yürütülmüştür. 

Araştırmanın gerçekleştirildiği dönemde makro ve mikro düzeydeki gelişmelerin katılımcıların 
tutumlarına etkide bulunduğu düşünülmektedir. Sonbahar 2016 araştırması Kıbrıs sorununa yönelik 
görüşmelerin yoğun olarak devam ettiği, ve özellikle 06-11 Kasım 2016 tarihleri arasında İsviçre‘nin 
Mont Pelerin kasabasında gerçekleşen müzakerelerin olduğu bir döneme denk gelmiştir. Bu yoğun 
görüşme trafiği Kıbrıs Türk Toplumu‘nda sorunun çözümüne yönelik tartışmaları gündeme getirirken, 
toplumun büyük çoğunluğu için henüz sonuçlandırlmamış olan bu süreç yaşamın her alanı için 
belirsizliğin de yer ettiği bir ortam yaratmaktadır. 

Diğer taraftan, Kıbrıs Türk Toplumunun gündemindeki en önemli konuların ekonomik  eksendeki 
başlıklar olduğu görülmüştür. Kıbrıslı Türkler için öncelikli gündem alım gücündeki gerileme 
olmuştur. Özellikle dövizdeki artışın gerek iş yaşamı, gerekse hane halkı alım gücünü olumsuz olarak 
etkilemiştir. Alım gücündeki gerilemeye ek olarak yönetimlerin mevcut ekonomik yaşamı ve hayat 
pahalılığını giderecek faaliyetleri uygulayamaması veya uygulama sıklığını seyrekleştirmesi maaş 
artışlarını geçmiş yıllara göre sınırlı tutmuştur. İş yaşamında hanehalkı gelirini etkileyen ve tüm 
düzeylerdeki maaşların referans olarak alındığı asgari ücret en az derecede zam araştırmanın 
uygulandığı bu dönem içerisinde görmüştür. Kamuda yaratılan istihdam olanaklarının çok sınırlı 
kalması da işsizliğin artmasına katkı vermiştir. Bütün bu gelişmeler vatandaşların gelecekleriyle ile 
ilgili endişelerinin artmasına neden olmuştur. 

Avrupa Birliği Mali Yardım Programı’nın finansmanlığında Kıbrıs Türk Toplumu’nda gerçekleştirilen 
altyapı yatırımları bu dönemde de devam etmiştir. Özellikle sivil toplum örgütleri ve yerel 
yönetimlerle yürütülen projeler ilgili kesimlerin Avrupa Birliği projelerinin görünürlüğünün ve 
farkındalığının artmasını sağlamıştır. Bu teknik ve mali yardımların Avrupa Birliği’nin toplum 
gözünde olumlu imajının istikrar kazanmasına katkı koyduğu düşünülmektedir. Bu yatırımların hem 
kurumların idaresindeki kişilerin siyasi tercihlerinden bağımsız olarak yapılması, hem de bu 
projelerin medyada olumlu bir şekilde yer bulması bu imajı pekiştirmektedir. 
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YÖNETİCİ ÖZETİ 

Standart Eurobarometer 86 Araştırması kapsamında elde edilen başlıca bulguları şu şekilde 
özetlenebilir;  

Kıbrıs Türk toplumunda “hayattan memnuniyet” oranı 2016 yılında %57 olarak ortaya çıkmıştır. 
2016 yılında da yaklaşık %8 oranında bir artışla %57 seviyesine gelmesine rağmen on yıl önceki 
durumun oldukça gerisindedir. Bu oran ile Kıbrıslı Türkler %82 olan Avrupa Birliği ortalamasının 23 
puan gerisinde yer almıştır. 

Kıbrıs Türk Toplumu bireylerinin büyük çoğunluğu %44 oranı ile artan fiyatları, %36’sının işsizliği ve 
30%’unun genel olarak ekonomik durumun toplumsal sorunlar olarak ortaya koymuştur.  

Kişisel sorunlarda ise %55 oranı ile yine artan fiyatlar en önemli sorunlar arasında birinci sırayı 
almıştır. Ayrıca, 24%’lük bir kesim kişisel sorunlar arasında sağlık ve sosyal güvenlik başlığına da 
değinmektedir. 

Kıbrıs Türk Toplumu’nda en önemli sorun olarak ekonomik durum ön plana çıkmaktadır. Gündemdeki 
önceliğini kaybeden Kıbrıs sorunu %16 oranı ile ekonomik sorunlardan sonra önemli bir sorun olarak 
gösterilmektedir. 

Araştırma sonuçları Kıbrıslı Türklerin Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonu konusundaki 
haberdarlık oranlarının AB ortalamasından daha düşük olduğunu göstermektedir. Ancak, Kıbrıslı 
Türklerin Avrupa Birliği konusundaki bilgi düzeyinde bir önceki yıla göre kısmi bir artış olduğu 
gözlenmiştir. Ayrıca, aynı kurumlara duyulan güven derecesinde ise Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin 
ortalamasından daha yüksek olduğu gözlenmektedir. 

Avrupa Birliği hakkındaki genel imaja bakıldığında %60 oranında olumlu ve pozitif bir algı yaygın 
olduğu görülmektedir. Avrupa Birliği’ne üye ülkeler arasında olumlu imaj algısı %35’tir. 

Avrupa Birliği’nin en olumlu sonucu sorulduğunda ifadeler arasında birinci sırayı alan %39 oranı ile 
`AB Üye Devletleri arasında barış` ifadesi olmuştur. Aynı ifade Avrupa Birliği’ne üye ülkeler arasında 
da (%35) öncelikli olumlu sonuç olarak gösterilmektedir. Avrupa Birliği’ne üye ülkelerdeki sonuçlara 
benzer, Kıbrıs Türk Toplumunda da ‘Avro’, ‘ERASMUS gibi öğrenci değişim programları’, ‘ortak tarım 
politikası’, ‘AB’nin ekonomik gücü’ ve ‘AB’nin dünyanın geri kalanı üzerindeki siyasi ve diplomatik 
etkisi’ gibi ifadeler ortalama %4-5 oranlarında olumlu sonuçlar arasında gösterilmiştir.  

Avrupa Birliği ile ilgili, bilgi edinme amaçlı internet üzerindeki iletişim ağlarına %59 oranı ile 
başvurulduğu görülmektedir. Bu oran Avrupa Birliği’ne üye ülkeler için %40’tır. 

Diğer detaylı araştırma bulguları ise rapor içerisinde yer almaktadır. 
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I. EKONOMİK VE SOSYAL KOŞULLAR 

1 Kişisel, Toplum ve Avrupa Birliği 

Kıbrıs Türk toplumunun “hayattan memnuniyet” oranı 2016 yılında %57 olarak ortaya çıkmıştır.  
Hızlı ekonomik büyümenin yaşandığı 2005-2007 döneminde %70’in üzerine çıkan bu oran ekonomik 
krizin başladığı 2008 yılından başlayarak sert bir düşüş yaşamış ve 2013 yılı başında 40%’lık bir 
noktaya gerilemişti. 2013 yılında 49% ve 2014 yılında 47% olan bu oran 2015 yılı sonunda 2 
puanlık bir artış ile 49% çıkmıştır. 2016 yılında da yaklaşık %8 oranında bir artışla %57 seviyesine 
gelmesine rağmen on yıl önceki durumun oldukça gerisindedir. Bu oran ile Kıbrıslı Türkler %82 olan 
Avrupa Birliği ortalamasının 23 puan gerisinde yer almıştır. 

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin “yaşamdan memnuniyet” ortalaması 82% olup geçtiğimiz yıla göre 
(81%) önemli bir değişim yaşamamıştır.  Danimarka (97%), Hollanda (97%), İsveç (96%), İrlanda 
(96%) gibi ülkeler Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında memnuniyet oranı en yüksek olan ülkeler 
olarak öne çıkmaktadır. Kıbrıs Türk Toplumu ise “yaşamdan memnuniyet” konusunda sadece 
Bulgaristan’ın (51%) ve Yunanistan (41%) üzerinde bulunmaktadır. 

 
Tablo 1: AB 28 (tüm ülkeler) ve Kıbrıs Türk Toplumu'nda yaşamdan memnuniyet 
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2 Gelecekten Beklentiler 

Kıbrıs Türk Toplumu bireylerinin önemli bir bölümü (27%) genelde hayatın gidişatı ile ilgili bir 
belirsizliği işaret eder şekilde önümüzdeki on iki ay içerisindeki beklentiler ile ilgili olumlu veya 
olumsuz görüş belirtememiştir. Genel hayatın daha iyi olacağını belirtenlerin oranı %13 olurken, 
daha kötü olacağını belirtenlerin oranı %22 olmuştur. Daha kötü olacağını belirtenlerin oranı (%11) 
AB 28 ortalamasının tam iki katı, daha iyi olacağını belirtenlerin oranı ise (%22) nerdeyse yarısı 
kadar olmuştur. 

Önümüzdek, 12 aylık sürede 23%’lük bir kesim ekonominin durumunun iyi şekilde gelişeceğini 
görüyor. Toplumun 45%’i ise ekonomik durumun kötü olacağını düşünmektedir. Ekonominin daha iyi 
olacağını düşünenler ile AB 28 ortalaması nerdeyse aynı iken, ekonominin daha kötü olacağını 
düşünenlerin oranı AB ortakamasından %19 daha fazla olmuştur. Toplumda sadece 10%’luk bir 
kesim Toplum’daki istihdam durumunun iyi bir noktada olduğuna inanmaktadır. 54% oranında bir 
çoğunluk kesim ise istihdam koşullarının kötü olduğunu düşünmektedir ve bunun önümüzdeki 12 
ayda daha kötüye giideceğinin cevabını vermiştir. Bu oran AB 28 ülkeleri için Kıbrıs Türk Toplumunun 
yarısından daha az olacak şekilde %26 olmuştur.  

Araştırmanın dikkat çekici sonuçlarından biri vatandaşların genel olarak toplumdaki ekonomik ve 
istihdam durumu konusundaki ağırlıklı olumsuz algılarının değerlendirme kişisel temelde de devam 
etmesidir. “Kişisel iş/istihdam durumu” 8% oranında iyi konumda görülmektedir. 20% oranında bir 
kesim ise “kötü durumda” olduğunu düşünüyor. Bu oranlar AB 28 ülkelerinde tam ters şekilde %8 
kötü ve %20 iyi görüldüğü şeklindedir.  

Daha iyi 
olacak 

Daha kötü 
olacak 

Aynı 
kalacak  Bilmiyor 

Genelde hayatınız  
AB 28  27  11  60  2 

Kıbrıs Türk Toplumu  13  22  38  27 

Kıbrıs Türk Toplumu'nda ekonomik 
durum 

AB 28  22  26  47  5 

Kıbrıs Türk Toplumu  23  45  29  3 

Evinizin parasal durumu 
AB 28  22  12  63  3 

Kıbrıs Türk Toplumu  12  52  30  6 

Kıbrıs Türk Toplumu'nda istihdamın 
durumu 

AB 28  23  26  46  5 

Kıbrıs Türk Toplumu  10  54  25  11 

Sizin kişisel iş durumunuz 
AB 28  20  8  60  12 

Kıbrıs Türk Toplumu  8  20  47  25 
Tablo 2: Gelecek 12 ay için beklentiler 

 

3 Toplumun gündemindeki sorunlar/konular 

Kıbrıs Türk Toplumu’nda en önemli sorun olarak ekonomik durum ile ilgili konuların sürekli ön plana 
çıktığını görmekteyiz. 2013-2014 yıllarında 47%-49% oranında olan ekonomi durum sorunu, 2015 
yılı sonunda 42%’ye gerilemesine karşın ilk sıradaki yerini muhafaza etmiştir. 2016 yılında ise artan 
fiyatlar/enflasyon/yaşam maliyeti %44 ile ilk sıraya yükselmiştir. 2015 yılına göre işsizlik %6 
artarak %36 ile ikinci sıradadır. Ekonomik durum ise %30 ile 3. önemli sorun olarak görülmektedir. 
Suçlar konusundaki endişenin de sürekli artması dikkat çekmektedir. Göç sorunu ise %10 ile %26 
olan AB 28 ortalamasının oldukça gerisindedir. Bu dönem içerisinde Kıbrıs sorunu %16 seviyesinde 
cevap bulmuştur ve geçen yıla göre %1 artış göstermiştir.  
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Kıbrıs Türk 
Toplumu 

85.2 

Kıbrıs Türk 
Toplumu 

86.2 

AB28 
86.2 

 
Suç  25% 22% 11% 

Ekonomik durum  37% 30% 19% 

Artan fiyatlar/enflasyon/yaşam 
maliyeti 

36% 44% 15% 

Vergilendirme  14% 11% 7% 

İşsizlik  30% 36% 31% 

Terörizm  5% 3% 14% 

Konut sorunu  4% 5% 7% 

Kıbrıs konusu  15% 16% - 
Devlet borçları  - - 10% 

Göç  8% 10% 26% 

Sağlık ve sosyal güvenlik  10% 16% 18% 

Eğitim sistemi   7% 3% 10% 

Emekli aylıkları  4% 2% 15% 

Çevre, iklim ve enerji konuları  1% 1% 7% 
Tablo 3: Kıbrıslı Türklerin gündemindeki toplumsal konular (en önemli 2 sorun) 

 
Bu sonuçlar karşılaştırmalı olarak incelendiğinde, genel olarak Avrupa Birliği vatandaşlarının ve 
Kıbrıslı Türklerin öncelikli sorunlarının (işsizlik, ekonomik durum) örtüştüğü söylenebilir. Bu döenmde 
ve önceki dönemlerde de farklı olan artan fiyatlar/enflasyon/yaşam maliyetinde iki grup arasında 
fark bu yıl da devam etmiştir. Ancak Avrupa Birliği vatandaşları arasında göç konusu Kıbrıs Türk 
Toplumuna göre bu dönemde 26%‘lık oranla çok daha büyük bir sorun olarak algılanmaktadır. Diğer 
yandan çevre, iklim ve enerji AB28 göre daha düşük oranda (1%)  sorun olarak görülüyor. AB28 de 
bu oran %7 seviyesinde bulunmakta.  

2013 ve 2014 yıllarında gündemdeki önceliğini kaybeden Kıbrıs sorunu görüşmelerin ivme 
kazanmasıyla birlikte önemini yalnızca %1 artırmıştır. Görüşmelerin ve konfesanların yoğunlukta 
olduğu 2017 yılında bu alandaki algının değişiminin izlenmesi gerekecektir.  

 

4 Vatandaşların gündemindeki kişisel sorunlar/konular 

Kişilerin gündemindeki en önemli konular incelendiği zaman ilk 3 sıradaki konunun biraz farklılık 
gösterdiği görülmektedir. Artan fiyatlar/enflasyon/yaşam maliyeti %55 ile en önemli konu olma 
durumunu önceki yıla göre %5 artırmıştır. İşsizlik ise 6 puan artarak %31 olmuştur ve ikinci sıraya 
yüksekmiştir. Bu alandaki en ilgi çekici veri ise Sağlık ve Sosyal güvenlik konularının 11 puan artışla 
%24 olmasıdır. Son dönemde toplumda sağlık ve sosyal güvenlik konularında yaşanan tartışmaların 
bu araştırmada yansımasının olduğunu görmüş bulunmaktayız. AB 28 ülkelerinde bu oran %16 ile 
ikinci sırada yer bulmuştur. Artan fiyatlar/enflasyon/yaşam maliyeti Kıbrıs Türk Toplumunda olduğu 
gibi ilk sırada bulunmasına rağmen AB 28 ülkelerinde %28 olmuştur.  
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Kıbrıs Türk 
Toplumu 

85.2 

Kıbrıs Türk 
Toplumu 

86.2 

AB28 
86.2 

 
Suç  12% 9% 6% 

Ekonomik durum  26% 14% 9% 

Artan fiyatlar/enflasyon/yaşam 
maliyeti 

50% 55% 28% 

Vergilendirme  8% 10% 12% 

İşsizlik  25% 31% 12% 

Terörizm  3% 3% 5% 

Kıbrıs konusu  7% 7% - 

Konut sorunu  5% 8% 6% 

Hane halkınızın finansal durumu  6% 10% 14% 

Göç  7% 5% 6% 

Sağlık ve sosyal güvenlik  13% 24% 16% 

Eğitim sistemi   6% 4% 9% 

Çevre, iklim ve enerji konuları  1% 1% 7% 

Emekli aylıkları  - - 15% 

Çalışma koşulları  5% 6% 9% 

Hayat koşulları  15% 12% 9% 
Tablo 4: Kıbrıslı Türklerin gündemindeki bireysel konular (en önemli 2 sorun) 

 

II. AVRUPA BİRLİĞİ İLE İLGİLİ BİLGİ VE FARKINDALIK 

1 Avrupa Birliği kurumlarıyla ilgili farkındalık 

Kıbrıs Türk 
Toplumu 

85.2 

Kıbrıs Türk 
Toplumu 

86.2 

AB28 
86.2 

 
Avrupa Parlamentosu  79% 71% 92% 
Avrupa Komisyonu  76% 68% 85% 

Tablo 5: Avrupa Birliği kurumlarından haberdarlık 
 

Araştırma sonuçları Kıbrıslı Türklerin Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonu konusundaki 
haberdarlık oranlarının AB ortalamasından daha düşük olduğunu göstermektedir.  

 

Kıbrıs Türk 
Toplumu 

85.2 

Kıbrıs Türk 
Toplumu 

86.2 

AB28 
86.2 

 
Avrupa Parlamentosu  49% 56% 42% 
Avrupa Komisyonu  48% 51% 38% 

Tablo 6: Avrupa Birliği kurumlarına duyulan güven düzeyi 
 

Ancak, Kıbrıslı Türklerin Avrupa Birliği kurumlarından olan Avrupa Parlamentosu ve Avrupa 
Komisyonu konusundaki güven düzeyi sorgulandığında oranlarının AB ortalamasından daha yüksek 
olduğu ortaya çıkmaktadır. 
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2 Avrupa Birliği ile ilgili genel bilgi düzeyi 

Araştırma sırasında katılımcıların Avrupa Birliği’yle ilgili 3 farklı konudaki bilgi düzeyleri de 
ölçülmüştür. Bu konularla ilgili “doğru” yanıt verme oranları aşağıda verilmiştir: 

Kıbrıs Türk Toplumu 
85.2 

Kıbrıs Türk Toplumu 
86.2 

AB28 
86.2 

 
Avrupa Birliği hâlen 28 Üye Devletten 
oluşuyor  52 52 68 
Avrupa Parlamentosunun Üyeleri 
doğrudan her bir Üye Devlet vatandaşları 
tarafından seçilirler.  44 57 58 

İsviçre Avrupa Birliği'nin üye ülkesidir 
17 26 15 

Tablo 7: Avrupa Birliği’yle İlgili çeşitli konulardaki bilgi düzeyi 
 

Kıbrıslı Türklerin Avrupa Birliği’ne ilişkin bilgi düzeyi göreceli şekilde AB ortalamasının altında 
bulunmaktadır. Kıbrıs Türk Toplumu’nda Avrupa Birliği’nin hâlen 28 üye devletten oluştuğu 
konusunda 52%, İsviçre’nin Avrupa Birliği üyesi olmadığı konusunda 26% ve Avrupa 
Parlamentosunun üyelerinin doğrudan her bir üye devlet vatandaşları tarafından seçildiği 
konusunda 57% oranında doğru cevap verilmiştir. Bu sonuçlar Kıbrıslı Türklerin Avrupa Birliği 
konusundaki bilgi düzeyinde bir önceki yıla göre bir artış olduğunu ortaya koymaktadır. 

III. AVRUPA BİRLİĞİ'NE YÖNELİK TUTUMLAR 

1 Avrupa Birliği hakkındaki diğer görüşler  

Kıbrıs Türk Toplumunda Avrupa Birliği için önem arz eden çeşitli konulardaki destek verme oranları 
sorulduğu zaman Tek para birimi Euro ile para birliği oluşturulması fikrine destek geçen döneme 
göre 3% düşerek %42 olmuştur. Bu miktar AB28 ortalamasında %58 olmuş ve Kıbrıs Türk 
toplumundan %16 daha fazla olmuştur. Diğer yandan Avrupa Birliği’nin başka ülkeleri de içine 
alarak genişlemesi Kıbrıs Türk Toplumunda %57 ile aynı düzeyde kalmıştır. Bu oran AB28 
ortalamasının 18 puan üzerindedir. 

Kıbrıs Türk 
Toplumu 

85.2 

Kıbrıs Türk 
Toplumu 

86.2 

AB28 
86.2 

 
Tek para birimi Euro ile Avrupa ekonomik ve para 
birliği oluşması  45 42 58 

Avrupa Birliği'nin ileriki yıllarda başka ülkeleri de 
içine alarak daha da genişlemesi 

57 57 39 
Tablo 8: Avrupa Birliği faaliyetleri ile ilgili görüşler 

 

2 Avrupa Birliği'nin genel imajı 

Avrupa Birliği’nin Kıbrıslı Türklerin gözündeki imajı olumlu olarak seyretmeye devam etmektedir. 
Katılımcıların 60%’ı genel olarak Avrupa Birliği’nin onlarda olumlu bir imaj uyandırdığını belirtmiştir 
ve bu oran geçen yıla göre 7 puan artmıştır. Olumsuz bir imaja sahip olduğunu belirtenler ise 11% 
düzeyinde kalmıştır.  



 

 

9 

 
Avrupa Birliği’nde kamuoyu 
 
Sonbahar 2016 

Ulusal rapor 
 
Kıbrıs Türk 
Toplumu 

Standart Eurobarometer 86 

 

 
Tablo 9: Avrupa Birliği imajı 

 

AB 28 ülkelerinde ise Avrupa Birliği %35 oranında olumlu bir imaja sahip olarak görülmektedir. 
Olumsuz düşünenlerin oranı ise Kıbrıs Türk Toplumunun iki katından fazla oranda (%25) olmuştur. 
Bu sonuçlar Kıbrıs Türk Toplumu’nun Avrupa Birliği ile ilgili imajının AB 28 vatandaşlarından çok 
daha olumlu olduğunu göstermektedir.  

 

3 Avrupa Birliği’nin en olumlu sonucu 

Avrupa Birliği ile ilgili imaj sorgulamasında elde edilen olumlu imaj bulgusuna ilaveten, belirtilen 
bazı ifadeler olmuştur, ve bu ifadelere karşılık Avrupa Birliği’nin en olumlu sonucunun ne olduğu ile 
ilgili `AB Üye Devletleri arasında barış` ifadesi %39 ile ilk sırada yer almaktadır. Bu oran 28 AB Üye 
ülkelerin verdiği cevapların ortalaması (%35) üzerindedir. Bu ifadeyi takip eden diğer cevaplar ise ‘ 
İnsanların, ürünlerin ve hizmetlerin AB içinde serbest dolaşımı’ (%15), ve ‘Ab’deki sosyal refah 
düzeyi (sağlık, eğitim, emeklilik)’ (%15) ifadelerinde yoğunlaşmakatadır. Bu veriler, Kıbrıs Türk 
Toplumundaki algıyı da bir kez daha ölçer derecededir. Kıbrıs Türk Toplumunda eksikliğinin veya 
sıkıntıların yaşandığı alanların aslında, Birliğe üye ülkelerin aşağıdaki olumlu sonuçlardan 
faydalanabileceği konusunda bir algı verisi de oluşturmaktadır.  

Kıbrıs Türk Toplumu 
86.2 

AB28 
86.2 

AB Üye Devletleri arasında barış  39% 35% 

İnsanların, ürünlerin ve hizmetlerin AB içinde serbest dolaşımı  15% 26% 

Avro  4% 8% 

ERASMUS gibi öğrenci değişim programları  4% 7% 

Ortak tarım politikası  3% 2% 

AB'nin ekonomik gücü  6% 5% 

AB'nin dünyanın geri kalanı üzerindeki siyasi ve diplomatik etkisi  5% 4% 

AB'deki sosyal refah düzeyi (sağlık, eğitim, emeklilik)  15% 5% 

Hiçbiri (KENDİLİĞİNDEN)  5% 4% 

Bilmiyorum  4% 4% 
Tablo 10: Avrupa Birliği’nin en olumlu sonucu 
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4 Avrupa Birliği hakkında bilgi edinme amaçlı başvurulan kaynaklar  

Avrupa Birliği ile ilgili bilgi edinme amaçlı başvurulan kaynaklar sorgulandığında ise Kıbrıslı Türklerin 
yaygın olarak kullandığı bilgi kaynakları arasında akraba/arkadaş/mesai arkadaşlarla yapılan 
tartışmalar (%43), günlük gazete (%26), ve televizyon (%32) olduğu görülmektedir. Avrupa Birliği’ne 
üye ülkelerde ise bilgi edinme amaçlı başvurulan mecra %47 oranı ile televizyon en çok tercih edilen 
iletişim kanalı olmuştur. Günümüzde internet kullanımının yaygın olması ve internet üzerinden bilgi 
amaçlı başvurulan iletişim ağları değerlendirildiğinde Kıbrıs Türk Toplumu %59 oranı ile Avrupa 
Birliği’ne üye ülkeler arasındaki internet kullanımı ortalaması üzerinde kalmıştır (%40). Bu gösterge, 
Kıbrıs Türk Toplumu çok kolay ve hızlı erişilebileceği iletişim kaynağı olarak interneti, Avrupa Birliği 
hakkındaki çeşitli bilgiler edinme amaçlı yaygın olarak kullandığı görülmektedir. 

 

  
Kıbrıs Türk Toplumu 

86.2 
AB28 
86.2 

Konferanslara, konuşmalara, toplantılara katılma  14%  3% 

Akrabalarım, arkadaşlarım, mesai arkadaşlarımla yaptığım tartışmalar  43%  19% 

Günlük gazeteler  26%  23% 

Başka gazeteler, dergiler (magazinler)  13%  10% 

Televizyon  32%  47% 

Radyo  9%  21% 

Kurumsal ve resmi websiteleri (devlete ait websiteleri, vs)  6%  18% 

Bilgi veren websiteleri (gazeteler veya haber dergilerine ait websiteleri, vs)  10%  24% 

Çevrimiçi sosyal iletişim ağları  14%  13% 

Bloglar  11%  4% 

Video siteleri  23%  3% 

Kitaplar, broşürler, bilgi içeren kitapçıklar  13%  6% 

Telefon (Bilgi hatları, Avrupa Direk vb.)  3%  1% 

Diğer  4%  1% 

Böylesi bilgileri asla aramam , ilgilenmiyorum (KENDİLİĞİNDEN)  8%  22% 

Bilmiyor  0%  2% 

  

*İnternet üzerinden bilgi edinme oranı  59%  40% 
Tablo 11: Avrupa Birliği hakkında bilgi edinme amaçlı başvurulan kaynaklar 
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SONUÇ 

Yapılan analizler ve elde edilen veriler ışığında aşağıdaki sonuçların varlığı değerlendirilmektedir: 

1. Hayattan memnuniyet konusunda hem AB ortalamasına göre 23% oranında gerisinde 
bulunması hem de önceki yıllara göre düşük oranda bir memnuniyet sonucunun ortaya 
çıkması Kıbrıslı Türklerin içinde bulunduğu sosyo-ekonomik ortamın bir yansıması olarak 
yorumlanmaktadır. Bireysel anlamda dile getirilen en büyük sorunların ekonomik ve işsizlik 
temelli olduğunu da düşünecek olursak gerek Kıbrıs Türk toplumu, gerekse de Avrupa Birliği 
yöneticilerinin ortaya koyacağı politikaların neleri hedef alması gerektiğinin önemli ipuçları 
açıkça gözükmektedir. Araştırmanın yapıldığı dönemin hemen sonrasında yaşanan Türk 
Lirasının döviz karşısındaki değer kaybı ekonominin daha da kötüleşmesine sebebiyet 
vermiştir. Bu araştırmadan elde edilen sonuçlar, eğer anket bugün yapılsaydı, daha büyük 
oranda ekonomi temelli bir mutsuzluk ve memnuniyetsizlik çıkarma olasılığı taşımaktadır. 
Kıbrıs Türk Toplumu için yapılacak destek ve yardım çalışmalarının temelini bu tür ekonomik 
ve işsizlik sorunlarının çözümünün oluşturması bu araştırmadan ortaya çıkan sonuçlardan 
biridir. 

2. Araştırmanın yapıldığı dönemde devam eden Kıbrıs görüşmelerine rağmen toplumun 
gündemindeki bu konunun önemi düşerek %16 seviyesine inmiştir. Bu düşüş trendi Annan 
Planı döneminden itibaren yıllar içerisinde yavaş yavaş devam ederek bugün nerdeyse en 
düşük düzeylerinden birine inmiş gözükmektedir ve bu veriler yapılan diğer araştırmalar ile 
paralellik göstermektedir. Diğer kaynaklardan da elde edilen sonuçların desteklediği bu 
çalışmanın verileri de ayrıca göstermektedir ki genç nüfusun politik/siyasi konulara ilgisi 
oldukça düşük düzeydedir ve özellikle Kıbrıs sorununun çözümüne olan alakaları en düşük 
seviyelere inmiştir.  

3. Araştırmadan elde edilen bir diğer önemli veri ise Kıbrıslı Türklerin Avrupa Birliği ile ilgili 
genel konulardan haberdar olduğu ve bilgi sahibi olduğu şeklindedir. Ancak AB yönetsel 
organları olan Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonu gibi kurumlar hakkında bilgileri 
AB ortalamasının oldukça altındadır. Vizyonu Avrupa Birliğine girmek olan ve yaklaşık 10 
yıldır belirli aşamalarda ilişki içerisinde bulunulan bir ortamda eğitim düzeyi bu derece 
yüksek olan Kıbrıslı Türklerde bu oranın AB ortalamasının yaklaşık 20% altında olmaması 
beklenmektedir. Bu veriye paralel olarak haberdarlığın düşük fakat kurumlara duyulan 
güven düzeyinin AB ortalamasının üstünde olması ve sonucun pozitif yönde yüksek çıkması, 
ilgili kurumlar ve başta Avrupa Birliği’nin bu konuda eğitim ve bilgilendirme çalışmalarına 
devam etmesi ve yoğunluğunu ilerletmesi bu alanda önümüzdeki yıllarda iyileşmeler 
görülmesine olanak sağlayacaktır.  

4. Yapılan araştırmadan elde edilen bir diğer sonuç ise Kıbrıs Türk Toplumu ve AB 28 ülkeleri 
arasında Avrupa Birliğinin en önemli sonucunun ne olduğu algısındaki farklılık olmuştur. 
“İnsanların, ürünlerin ve hizmetlerin AB içinde serbest dolaşımı” konusunda Kıbrıs Türk 
toplumunun AB 28 ortalamasından 11% daha düşük bir algı ortaya koyması, Avrupa 
Birliğinin sunduğu imkanlardan yeterince yararlanamadığı sonucunu işaret etmektedir. 
Örneğin, Kıbrıs’ın kuzeyinde üretilen malların Yeşil Hat Tüzüğü aracılığı ile AB’de serbest 
dolaşımı önünde yaşanan teknik sıkıntıların zaman zaman aşılamaması ve tüzük kapsamının 
genişletilmesinde yaşanan teknik sorunlar bu sonucun ortaya çıkmasına dolaylı şekilde 
sebep olmaktadır. Karar alıcıların AB’nin sunduğu imkanlardan (Yeşil Hat Tüzüğü kapsamı ve 
kişilerin serbest dolaşımı) en etkin ve geniş şekilde faydalanmasının yolunu bulmaları 
toplumun AB ile entegrasyonunu ve pozitif algısını güçlendirecektir. Kısa vadede mevcut 
başarılı örneklerin ise (AB Burs Programları, Yeşil hat Ticareti yapan işletmeler gibi) daha iyi 
ve yaygın şekilde anlatılması bu yöndeki algıyı güçlendirecektir. 
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