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A. GİRİŞ
Standart Eurobarometer 76 araştırması 01 Kasım - 17 Aralık 2011 tarihleri arasında
gerçekleştirilmiştir. Araştırma 27 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke ile 4 aday ülke (Hırvatistan,
Türkiye, Makedonya ve İzlanda) 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. Çalışma Taylor Nelson Sofres ve EOS Gallup
Europe arasında oluşturulan bir şirketler birliği olan TNS Opinion & Social himayesinde KADEM
tarafından yürütülmüştür.
Araştırmanın gerçekleştirildiği dönemde makro ve mikro düzeydeki gelişmelerin katılımcıların
tutumlarına etkide bulunduğu düşünülmektedir. Sonbahar 2011 döneminde Kıbrıslı Türkler için
en öncelikli gündem konularından biri idare tarafından hazırlanan “Ekonomik Önlemler
Paketi”’nin içerdiği bazı uygulamalar olmuştur. Kamu çalışanlarının ve emeklilerin aylık
maaşlarının dondurulma konumu bu dönemde de devam etmiştir. Borçların ödenememesi veya
gecikmiş olarak ödenmesi, bu sorunun neden olduğu hapis cezaları kamuoyunu meşgul etmiştir.
Çeşitli alanlarda devam eden özelleştirme girişimleri başta bu kurumlarda çalışanlar olmak üzere,
geniş toplumsal kesimlerin “iş güvencesi” ve “gelecek” kaygılarını etkilemiştir. Kasım ayında
elektrik ücretlerine yapılan ortalama %25 zam çok farklı çevrelerde ortak bir tepkiye neden
olmuştur.

Bu dönemi özel kılan bir başka gelişme Kıbrıs’ta sürdürülen petrol arama çalışmaları ve bu
çalışmalara ilişkin farklı aktörlerin tepki ve açıklamaları olmuştur. Ancak kamuoyunu hızlı biçimde
geren bu gelişme, süreç içinde aynı hızla kamuoyunun gündemindeki önemini yitirmiştir.

Kıbrıs sorunun çözmeye yönelik görüşmeler bu dönemde de sürdürülmüştür. Kasım ayı boyunca
yapılan açıklamalar ve bunlara yönelik medya temsilleri önemli görüşme başlıklarında yakınlaşma
olmadığına vurgu yapmıştır. Gerek bir çözüme ulaşılabileceği konusundaki beklentilerin düşük
olması, gerekse görüşmelerin daha çok teknik ayrıntılar temelinde ele alınması kamuoyunun
Kıbrıs sorununa olan ilgisinin görece düşük kalmasına neden olmuştur.
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Kasım 2011 Avrupa Birliği ülkelerinde “borç krizinin” “acil olarak” ele alındığı ve bu soruna ilişkin
önemli kararlar üretildiği bir dönem olmuştur. Ekim ayı sonunda Brüksel’de gerçekleştirilen acil
toplantıda Avrupa Birliği üyesi ülke hükümetlerinin “ödeme krizlerini” (başta Yunanistan, İrlanda
ve Portekiz olmak üzere) ele alınmıştır. Avrupa Birliği Euro bölgesini ve İngiltere’yi gelecek yıl bir
durgunluk olacağı konusunda uyarmıştır (10 Kasım 2011). Yine Almanya ve Fransa Euro
bölgesinin daraltılması olasılığı tartışmıştır (11 Kasım 2011). Uluslararası Para Fonu Başkanı
Christine Lagarde küresel ekonominin “kayıp on yıl” riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında
bulunmuştur. Ekonominin hem Dünyada hem de Avrupa’daki mevcut durumuna ilişkin bu
gelişmeler katılımcıların özellikle ekonomik kriz konusundaki görüş ve beklentilerini
etkilemektedir.

Avrupa

Birliği Mali

Yardım

Programı’nın finansmanlığında

Kıbrıs Türk

Toplumu’nda

gerçekleştirilen altyapı yatırımları devam etmiştir. Kasım ayı içinde Lefkoşa’daki su borularının
%85’nin son teknoloji borularla yenilenmesi çalışmalarına devam edilmiştir. Bu teknik ve mali
yardımların Avrupa Birliği’nin toplum nezrindeki 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 olumlu imajı pekiştirmiştir.

Ekim-Kasım 2011 döneminin günlük gazetelerinde yapılacak bir tarama bu dönemde “göç” ve
“suç” olaylarının temsilinde bir artış olduğunu açıkça ortaya koyacaktır. Ülkeye gelen insan sayısı
ve suç olayları konularında yapılan haber sayısındaki belirgin yükseliş vatandaşların suçlar ve göç
konularıyla ilgili hassasiyetlerini artırmaktadır
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B. SONUÇLAR
1. EKONOMİK DURUM
1.1 Kişisel, Toplumsal ve Avrupa Birliği
Kıbrıs Türk toplumunun “hayattan memnuniyet” oranı 2005 yılı öncesinde %60 dolayında
bulunuyordu. 2005-2007 döneminde %70’in üzerine çıkan bu oran 2008 yılından başlayarak sert
bir düşüş yaşamaya başlamış ve 2009 yılı sonunda %50’lik bir dip noktaya inmişti. 2010 yılı
başından günümüze kısmi bir yükseliş yaşayan oran Kasım 2011 döneminde (%60) yeniden 2005
yılı öncesi dönemdeki orana gelmiştir.
Tablo 1: Hayattan memnuniyet

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin “yaşamdan memnuniyet” ortalaması %75 olup son 6 aylık
dönemde %4’lük bir gerileme yaşamıştır. Danimarka (97%), İsveç (97%), Hollanda’nın (96%),
İzlanda (%96), Lüksemburg (%95) ve Finlandiya (%94) Avrupa Birliği üyesi ve aday ülkeler
arasında memnuniyet oranı en yüksek olan bölgeler olarak öne çıkmaktadır. Kıbrıs Türk
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Toplumu Yunanistan (%37), Bulgaristan (38%), Portekiz (44%), Macaristan (49%), Romanya
(50%), Litvanya (%57) ve Letonya (57%) üzerinde 32 ülke arasında 25. konumda bulunmaktadır.
Son 12 aylık dönemde Kıbrıslı Türklerin %18’i “çoğu zaman” ve %52’si “ara sıra olmak üzere
düzenli faturalarını ödemekte zorluk çekmektedir. %27 oranında bir kesim ise “nerdeyse hiçbir
zaman” ödeme zorluğu çekmemiştir. Ödeme zorluğu çekmeyenler AB ülkelerinde ortalama
%57, Güney Kıbrıs’ta %37 ve Türkiye’de %23’dür.

Faturalarını ödeyebilme konumu ile yaşamdan memnuniyetin güçlü bir ilişkiye sahip olduğu
gözlenmiştir. Faturalarını ödemekte hemen her zaman zorluk çekenlerde %43 olan yaşamdan
memnuniyet, faturalarını ödemekte hemen hiçbir zaman zorluk çekmeyen kişilerde %68’e
çıkmaktadır.

1.2 Ülkede ve Avrupa Birliği’nde Kriz
Kıbrıslı Türklerin 64%’ü genel olarak ülkelerinde işlerin “yanlış yönde gittiğini” düşünmektedir.
Avrupa Birliği ülkelerinde (AB 27) aynı yönde düşünenlerin oranı ise 58%. İşlerin “iyi yönde
gittiğini” düşünenler ise sadece 12% (bu oran AB 27’de 21%). Bu sonuçlar gerek Kıbrıs’ta
gerekse AB ülkelerinde işlerin yanlış yönde gittiği konusundaki düşüncenin son 1 yıllık dönemde
kısmen arttığını göstermektedir.

Kıbrıs Türk Toplumu bireylerinin 37%’si ekonomilerinin durumunu iyi durumda görüyor.
Toplumun %61’i ise ekonomik durumun kötü olduğunu belirtmiştir. Bu oran katılımcıların Kıbrıs
Türk Toplumu’nun ekonomik durumunu Avrupa Birliği’nden (46%) daha kötü, ancak Dünya’nın
genelinden (32%) daha iyi olduğunu düşündüklerini göstermektedir. Sadece 22%’lik bir kesim
Toplum’daki istihdam durumunun iyi bir noktada olduğunu belirtmiştir. 71% oranında bir
çoğunluk kesim ise durumun kötü olduğuna inanmaktadır.

Araştırmanın ilginç sonuçlarından biri vatandaşların genel olarak toplumdaki ekonomik ve
istihdam durumu konusundaki ağırlıklı olumsuz algıların, değerlendirme kişisel temelde
yapıldığında değişiklik göstermesidir. “Kişisel iş/istihdam durumu” 53% oranında iyi konumda
görülmektedir. 42% oranında bir kesim ise “kötü durumda” olduğunu düşünüyor. Benzer
biçimde 59% oranında bir kesim “hane halkı para durumunu” “iyi” olarak algılamaktadır. Parasal
durumunu “kötü” bulanlar ise 40%. Genel ve kişisel konum değerlendirmelerindeki algı farklılığı
katılımcı diğer ülkelerde de gözlenmiştir.
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Tablo 2:Gelecek 12 ay için beklentiler

GENELDE HAYATÝNÝZ
ÜLKEDE EKONOMİK DURUM

EVİNİZİN PARASAL DURUMU
ÜLKEDE İSTİHDAMÝN
DURUMU

KİÞİSEL İÞ DURUMUNUZ

Daha iyi
olacak

Daha kötü
olacak

Aynı
kalacak

Bilmiyor

AB (27)

21

20

56

3

Kıbrıs Türk Toplumu

40

21

30

9

AB (27)

16

44

36

4

Kıbrıs Türk Toplumu

18

44

28

10

AB (27)

17

24

56

3

Kıbrıs Türk Toplumu

30

23

36

11

AB (27)

15

46

35

4

Kıbrıs Türk Toplumu

14

46

26

14

16

13

59

12

31

17

37

15

AB (27)
Kıbrıs Türk Toplumu

Kıbrıslı Türklerin %40’ı genelde hayatının, %30’u evinin parasal durumunun ve %31’i kişisel iş
durumunun gelecek 12 ayda daha iyi konuma geleceğini düşünüyor. Bu konulardaki oranlar
Kıbrıslı Türklerin AB üyesi ülke vatandaşlarından görece daha iyimser bir beklenti içinde
olduklarını göstermektedir. AB üyesi ülke vatandaşlarının ağırlıklı kesimi kendi “genel
hayatlarında”, “evlerinin parasal durumunda” ve “kişisel istihdam durumlarında” koşulların aynı
kalacağına inanıyor.
Kıbrıslı Türkler ülkedeki ekonominin ve istihdam durumunun geleceği konusunda AB
vatandaşları gibi kötümser. Bu konularda vatandaşların yaklaşık yarısı gelecek 12 ay içinde daha
kötüye gidileceğine inanıyor.

Katılımcıların %42’si (AB ortalaması %34) “şu anki durumlarının onların gelecek için herhangi bir
plan yapmalarına izin vermediğini, “günü gününe yaşadıklarını” belirtmiştir. Önümüzdeki altı ay
içinde ne yapacağını bilebileceğini belirtenlerin oranı ise %28 (AB ortalaması %32). Önümüzdeki
1-2 yıl içerisinde hanesinin durumunun ne olacağı yönünde uzun vadeli bir bakış açısına sahip
olanlar ise sadece %14 (AB ortalaması %29). Yaş gençleştikçe ve sosyo-ekonomik-statü düzeyi
düştükçe geleceği daha belirsiz görenlerin oranı artış göstermektedir.
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1.3 Vatandaşın Gündemindeki Konular/Sorunlar
Tablo 3:Kıbrıslı Türklerin gündemindeki konular (en önemli 2 sorun)

EB 74

EB 75

EB 76

Ekonomik durum

27

41

43

İşsizlik

20

31

40

Kıbrıs konusu

19

16

18

Suç

7

12

22

Artan fiyatlar/enflasyon

33

35

32

Göç

5

5

9

Vergilendirme

10

10

8

Sağlık-bakım sistemi

16

17

10

Terörizm

2

3

4

Eğitim sistemi

11

7

7

Emekli aylıkları

5

6

3

Çevre

3

3

2

Konut sorunu

7

7

1

Enerji konuları

1

1

1

Araştırma sonuçları Kıbrıs Türk Toplumu’nda ekonomik durumla (%43) ve işsizlikle (%40) ilgili
endişelerin artmakta olduğunu göstermektedir. 2010 yılı sonunda %27 olan ekonomik
konulardaki sorun algısı 2011 yılı ilk yarısında %41’e ve 2011 yılı sonunda %43’e çıkmıştır.
Benzer biçimde işsizlik sorunu sırasıyla %20, %31 ve son dönemde %40’a yükselmiştir. 3.
Önemdeki sorun artan fiyatlar/enflasyon. Katılımcıları 3’te 1’i (%32) artan fiyatları en önemli iki
sorundan biri olarak görüyor. Bu arada 2007 yılının sonundan itibaren gündemdeki önemini
sürekli kaybeden “Kıbrıs sorunu” %18 oran ile suç olaylarının da gerisinde kalarak 5. önemdeki
sorun konumuna düşmüştür. Suç olayları ise sürekli bir yükseliş ile 4. önemli sorun haline
gelmiştir. Toplumun 5’te 1’inden fazlası (%22) suç olaylarını en önemli iki sorundan biri olarak
görmektedir. Bu sonuçlar karşılaştırmalı olarak incelendiğinde, genel olarak Avrupa Birliği
vatandaşlarının ve Kıbrıslı Türklerin sorunlarının örtüştüğü söylenebilir.

Katılımcılar toplumun geleceği karşılayabilmesi için reformlara ihtiyaç olduğuna (%83) ve
toplumun

kamu

bütçe

açıklarını

ve

borçlarını

azaltmak

için

alınacak

önlemlerin

geciktirilemeyeceğine (%80) inanıyor. Bütçe açıklarını ve borçları azaltmak için alınacak
önlemlerin şu an için öncelikli olmadığı görüşü ise itibar görmüyor.
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2. AVRUPA BİRLİĞİ VE GELECEK
2.1

Avrupa Birliği’nde sorunlar

Kıbrıslı Türkler Avrupa Birliği’nin en önemli sorununun “ekonomik durum” (%59) olduğunu
düşünmektedir. Bu sorunu “üye devletlerin kamu maliyelerinin durumu” (%31), “işsizlik” (%26)
ve “artan fiyatlar/enflasyon” (%17) takip etmektedir. Avrupa Birliği’nde işlerin yolunda gittiğine
inananlar sadece %17. %47 oranında bir kesim işlerin yanlış yönde gittiğine inanıyor.

Katılımcıların yarısından fazlası (%53) önümüzdeki dönemde Avrupa Birliği’nin ekonomik
durumunun ya daha kötüye gideceğini ya da ayni kalacağını düşünmektedir. %20’lik bir kesim
ise bu konuda bir öngörüsü bulunmadığını belirtmiştir.

2.2

Avrupa Birliği’nin Öncelikli Konuları

Kıbrıslı Türkler çeşitli politikalar arasında en yüksek oranda “tek para birimi Euro ile Avrupa
ekonomik ve para birliğinin oluşmasına” (%48) ve “Avrupa Birliği'nin ileriki yıllarda başka ülkeleri
de içine alarak daha da genişlemesine” (%44) destek vermektedirler. Bunları “Avrupa Birliğine
üye devletlerarasında ortak savunma ve güvenlik siyaseti“ olmasına (%43) ve "Avrupa Birliği
üyesi 27 devletin ortak dış siyaseti olmasına" (%39) verilen destek takip etmektedir.
Tablo 4:Avrupa Birliği’ni güçlendirmek için vurgulanması gereken konular

Destekliyorum

Karşıyım

Bilmiyorum

Tek para birimi Euro ile Avrupa ekonomik ve para birliği
oluşması

48

33

19

Avrupa Birliği üyesi 27 devletin ortak dış siyaseti olması

39

31

30

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

44

32

24

Avrupa Birliğine üye devletlerarasında ortak savunma ve
güvenlik siyaseti

43

32

25

Katılımcılar Avrupa Birliği’nin bütçesinin geleceği konusunda ikiye bölünmüş durumda. %38’lik
bir kesim “Avrupa Birliği politik hedefleri için daha büyük mali imkânlara sahip olmalı"
görüşünü, %39’luk diğer kesim ise “Avrupa Birliği'nin politik hedefleri Birliğin bütçesinde artış
yapılmasını haklı gösteremez” görüşünü benimsemektedir. Bu konuda görüşü olmayanlar %23.

Finansal piyasalarının düzenlenmesinin bir parçası olarak öncelikle “vergi cenneti ve vergi
kaçakları konusunda daha sıkı kurallar olması” (%77), “finans piyasalarında şeffaflığın
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artırılması” (%70), “riskli fonların daha sıkı denetimi” (%69) ve “kredi notu ajansları için daha sıkı
kurallar konması” desteklenmektedir.
3. AVRUPA BİRLİĞİ’NE YÖNELİK TUTUMLAR
3.1 Avrupa Birliği ve çeşitli kurumlara güven
Kıbrıslı Türklerin yarısından fazlası Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletlere güveniyor. Bu sonuçlar
2009 yılı başında her iki Birlik için de en dip noktaya inen güvenin, bu tarihten itibaren istikrarlı
bir artış ile %50’nin üzerine çıktığını göstermektedir.

Avrupa Birliği’ne (%54) ve Birleşmiş Milletlere (%51) duyulan güven oranlarının AB
ortalamalarından (AB vatandaşları arasında AB’ye güven %34 ve Birleşmiş Milletlere güven %45)
yüksek olması dikkat çekmektedir.
Tablo 5:AB ve BM’e güven duyma eğilimi

Kıbrıslı Türklerin radyo ve televizyona güven oranları AB 27 ile paralellik göstermektedir. Ancak
AB ülkelerinde internete daha kuşkulu bakılırken (%37), Kıbrıslı Türklerde güven oranı 45%.
Kıbrıslı Türkler yazılı basına da (%59) Avrupa Birliği ülke vatandaşlarından daha çok güveniyor.
Araştırmanın ilginç sonuçlarından biri AB ülkelerinde siyasi partilere duyulan güvenin (%14)
Kıbrıs Türk Toplumu’ndan daha düşük olması (%27). Bu oranlar Türkiye’de %27 Kıbrıs
Cumhuriyeti’nde %9’dur.
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Kıbrıslı Türklerin çeşitli Avrupa Birliği kurumlarına duyduğu güven oranları genel olarak AB 27
ortalaması düzeyindedir.
Tablo 6:Avrupa Birliği kurumlarına duyulan güven

Kıbrıs Türk Toplumu

AB 27

EB 75

EB 76

EB 75

EB 76

Avrupa Parlamentosu

44

39

45

41

Avrupa Komisyonu

46

38

40

36

Avrupa Birliği Konseyi

44

36

36

32

Avrupa Merkez Bankası

37

37

40

36

Elde edilen sonuçlar Avrupa Birliği kurumlarına duyulan güvende 2011 yılı sonunda hem Avrupa
genelinde, hem de Kıbrıslı Türkler arasında kısmi bir düşüş yaşandığını göstermektedir.

3.2 Avrupa Birliği İmajı
Avrupa Birliği’nin Kıbrıslı Türklerin gözündeki imajı olumlu olarak seyretmeye devam
etmektedir. Katılımcıların 42%’si genel olarak Avrupa Birliği’nin onlarda olumlu bir imaj
uyandırdığını belirtmiştir. Olumsuz bir imaj uyandırdığını belirtenler ise 28% düzeyinde. Avrupa
Birliği imajını olumlu algılayanlar AB ülkelerinde %31 ve aday ülkelerden Türkiye’de %29.
Tablo 7:Avrupa Birliği’nin ne anlama geldiği

Kıbrıs Türk Toplumu (%)

AB 27 (%)

Sosyal güvence

34%

10%

Avrupa Birliği'nde herhangi bir yerde seyahat,
öğrenim ve çalışma özgürlüğü

32%

41%

Ekonomik refah

30%

12%

Demokrasi

21%

21%

Dünyada daha güçlü söz sahibi olmak

19%

20%

Kültürel farklılık

17%

19%

Barış

19%

21%

Kültürel kimliğin kaybolması

18%

12%

Euro

13%

37%

Daha fazla cürüm (suç işlenmesi)

12%

13%

İşsizlik

6%

16%

Bürokrasi

9%

23%

Para israfı

6%

28%

Dış sınırlarda yetersiz kontrol

9%

15%
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Avrupa Birliği Kıbrıslı Türkler ve Avrupa Birliği üyesi ülke vatandaşları için farklı anlamlar
taşımaktadır. Avrupa Birliği Kıbrıslı Türkler için daha çok “sosyal güvence” (34%), “seyahat ve
çalışma özgürlüğü” (35%) ve “ekonomik refah” (30%) anlamına gelmektedir. AB üyesi ülke
vatandaşları da Kıbrıslı Türkler gibi yüksek oranda AB’ni “seyahat ve çalışma özgürlüğü” (41%)
ile bağdaştırıyor. Ancak bunun yanında - Kıbrıslı Türklerden epey farklı olarak - “Euro”’yu (37%),
“para israfını” (28%), “bürokrasiyi” (23%), “dış sınırlarda yetersiz kontrol”’ü (15%) ve işsizliği
(16%) de anlamaktadırlar.
Her iki grup da birbirlerine yakın oranlarda Avrupa Birliği’nin onlara “demokrasi”, “dünyada
daha güçlü söz sahibi olma”, “barış” ve “kültürel farklılık” kavramlarını hatırlattığını söylemiştir.

4. SİYASİ VE AVRUPA BİRLİĞİ KONULARINDA BİLGİ KAYNAKLARI
4.1 Çeşitli Avrupa Birliği Kurumlarından Haberdarlık
Tablo 8:Avrupa Birliği kurumlarından haberdarlık

Kıbrıs Türk Toplumu (%)

AB 27 (%)

Avrupa Parlamentosu

71

91

Avrupa Komisyonu

64

78

Avrupa Birliği Konseyi

63

63

Avrupa Merkez Bankası

63

82

Araştırma sonuçları Kıbrıslı Türklerin Avrupa Konseyi dışında Avrupa Parlamentosu, Avrupa
Komisyonu ve Avrupa Merkez Bankası konusundaki haberdarlık oranlarının AB ortalamasından
daha düşük olduğunu göstermektedir.
Araştırma sırasında katılımcıların Avrupa Birliği’yle ilgili 2 farklı konudaki bilgi düzeyleri
ölçülmüştür. Bu konularla ilgili “doğru” yanıt verme oranları aşağıda verilmiştir:
Tablo 9:Avrupa Birliği’yle İlgili çeşitli konulardaki bilgi düzeyi

Kıbrıs Türk Toplumu (%)

AB 27 (%)

Avrupa Birliği hâlen 27 Üye Devletten oluşuyor (DOĞRU)

65

68

İsviçre Avrupa Birliği'nin üyesidir (YANLIŞ)

22

70

ORTALAMA DOĞRU CEVAP

38

69

Araştırma sonuçları Kıbrıslı Türklerin Avrupa Birliği’nin nasıl işlediği konusundaki bilgi düzeyinin
(40%) AB ülkeleri ortalamasının (42%) kısmen altında olduğunu ortaya koymaktadır. Kıbrıs Türk
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Toplumu bireylerinin ancak 33%’si (bu oran AB 27 ülkelerinde 37%’dir) kendilerini Avrupa
meseleleri konusunda bilgili hissetmektedir. Bu meseleler konusunda bilgili olmadığını
belirtenler 66% oranında.

4.2

Siyasi ve Avrupa Birliği Konularında Bilgi Kaynakları

Kıbrıslı Türklerin çeşitli medya araçlarını/olanaklarını her gün kullanma oranları aşağıdaki gibidir:
Tablo 10:Kıbrıs Türk toplumunda AB’de medya araçlarından/olanaklarından yararlanma durumu

Kıbrıs Türk Toplumu (%)

AB 27 (%)

Televizyon izleme

93

86

Radyo dinleme

34

51

Yazılı basını okuma

49

36

İnternet kullanma

36

48

İnternetteki sosyal ağları kullanma

30

20

Kıbrıslı Türkler AB ülke vatandaşlarına göre günlük olarak daha sık televizyon izleyip, basını takip
etmektedir. AB vatandaşları ise daha yüksek oranda radyo dinleyip, internet kullanmaktadırlar.
Ancak internetteki sosyal ağları kullanmada Kıbrıslı Türkler AB ortalamasının üzerinde bir orana
sahip.

Katılımcılar Avrupa ile ilgili siyasal meseleler hakkında bilgi aradıkları zaman daha çok
televizyonu (54%), günlük gazeteleri (22%), interneti (8%) ve radyoyu (%4) kaynak olarak
kullanmaktadırlar. Bu AB ülke vatandaşlarının da kaynak başvuru profilini yansıtmaktadır.

Ülke siyasetiyle ilgili olarak internetten bilgi alanlar daha çok gazetelere veya haber dergilerine
ait web sitelerinden (%55) yararlanıyorlar. %38 oranında bir kesim ise kurumsal ve resmi web
sitelerini, %26 oranında bir diğer kesim ise çevrimiçi sosyal iletişim ağlarını kullanmaktadır.

