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SCORE Endeksi - Kıbrıs
Toplumsal Yakınlaşma

Toplum bireylerinin:

• Birbirleriyle uyum içerisinde yaşaması

• Kurumlara güven duyması, temsil 
edilmeleri ve haklarının korunması

(Birbirleriyle karşıt) Sosyal grupların:

• Diğer toplumla daha fazla olumlu ilişkiler 

geliştirmek istemesi

Uzlaşma

SCORE Endeksi: Bireylerin yaşadıkları SCORE Endeksi: Bireylerin karşı 
gruplarla ne kadar uzlaşma eğilimi 

• SCORE Endeksi:

Siyasi Uzlaşma
Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar:

• Siyasi bir uzlaşma yapmak için ne 
kadar hazır?

Toplumsal uzlaşma ve yakınlaşma göstergelerinden 
hangileri siyasi uzlaşmaya hazır olmayı etkilemektedir?

SCORE Endeksi: Bireylerin yaşadıkları 
toplumu ne derece ‘cohesive’ 

gördüklerini ölçmektedir.

gruplarla ne kadar uzlaşma eğilimi 
olduğunu ölçmektedir. 



SCORE’un
uluslararası en iyi
uygulamalara
göre
geliştirilmesi

SCORE’un 
Kıbrıs
şartlarına
göre 
uyarlanması

Örneklem 
Sayısı:

500 Kıbrıslı 
Türk 

Yapısal anket

Kıbrıs’ta SCORE Endeksi nasıl geliştirildi?

uyarlanması Türk 
Ve 500 Kıbrıslı 

Rum

Yapısal anket
kullanarak yüz
yüze mülakat
(2013 & 2014) SCORE

verilerinin
incelenmesi ve

değerlendirilmesi

Yol gösterici
uygulamaların
hazırlanması



Kıbrıslı Rumlar (Sayı=500) Kıbrıslı Türkler(Sayı=500)
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Temel göstergeler

• Kamusal alanda yolsuzluk

• Toplum ve kanunlarla ilgili yaşam tatmini

• Kurumların temsil edebilirliği

• Kurumlara duyulan güven

• Siyasi güvenlik

• Ekonomik güvenlik

• Kişisel güvenlik

• Temas (etkileşim) miktarı

• Temas (etkileşim) kalitesi

• Kültürel mesafe

• Olumsuz yargılar

• Gruplar arası kaygı

• Sosyal mesafe

• Sosyal tehditler

Bireylerin kendi toplumundaki ilişkilerle ilgili algısı Diğer toplumlarla olan ilişkiler konusundaki algı

• Kişisel güvenlik

• Bilgi tüketimi

• Sivil katılım

• Siyasi olarak aktif olmak

• Bireysel yaşam tatmini

• Sosyal dışlanma

• Kimlik 

• Sosyal tehditler

• Etkin ayrımcılık

• Propensity to revenge 

• Propensity to forgive

Siyasi Görünüm

Demografik Yapı

• Bölge, Cinsiyet, Eğitim seviyesi, Gelir 
düzeyi, Siyasi Eğilim, Yaş

• Olası bir referandumda ‘Evet’ oyu
kullanma eğilimi
• Federasyon modeline destek
• Statükonun sona ermesi için verilen destek 
• Görüşmelerden sonuç alınması beklentisi 



Toplumsal 
Yakınlaşma 

Kamusal 
Alanda 

Yolsuzluk

(kamuda 
yolsuzluk 

olmadığı inancı) 

Toplum ve 
kanunlarla 

ilişkili olarak 
yaşam tatmini

(kamusal yaşam 
koşulları, ekonomi 

vs. ilgili duyulan 
tatmin)

Kişisel 
Güvenlik 

(her türlü 
şiddetten muaf 

olmak)

Yakınlaşma 
Endeksi

Kurumlara 
duyulan güven 

(ör. polis, yargı 
sistemi, meclis, 

hükümet)

Kurumların 
temsil 

edebilirliği 
(kurumların 

vatandaşların 
yararı için 

çalıştığı inancı)

Ekonomik 
güvenlik 

(düzenli bir temel 
gelire sahip 

olmak, 
ihtiyaçların 

karşılanabilmesi)

Siyasi Güvenlik 

(siyasi görüş ve 
fikirleri özgür 
şekilde ifade 
edebilmek)



3.7 [3.4 - 3.9]

4.3 [4.1 - 4.5] 5.1 [4.9 - 5.2]

Bölgelere göre ‘Toplumsal Yakınlaşma’ Endeksi 
puanları

3.8   [3.6 - 4.0] 3.8 [3.2 - 4.4]

3.9   [3.7 - 4.1]

3.7    [3.3 - 4.1]

0, düşük   Toplumsal 
Yakınlaşma

10, yüksek  Toplumsal         
Yakınlaşma



Toplumsal Yakınlaşma
Kıbrıslı Rumlar: 3.93.9 Kıbrıslı Türkler: 4.44.4
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Uzlaşma

Diğer topluma karşı 
olumsuz, 

alışılagelmiş 
yargılar

(ör: diğer toplum 
bireyleri tembeldir) 

Sosyal mesafe 
(diğer toplumla 

hiçbir sosyal bağın 
olmaması veya 

sosyal/profesyonel
bağlarının zayıf 
olması isteği)

Ayrımcılık 

(diğer toplumun 
üyelerine karşı açık 
şekilde ayrımcılık 

yapmak)

Uzlaşma
Endeksi

olması isteği)

Gruplar arası kaygı 
(diğer toplumun 

üyeleri ile 
karşılaşmaktan 
tedirgin olmak)

Sosyal tehditler 
(diğer toplumu 

kendi toplumuna 
karşı bir tehdit 
unsuru olarak 

görmek)



6.7

5.8 6.2

5.9

Bölgelere göre ‘Uzlaşma’ Endeksi puanları

[6.3 - 7.0]

[5.6 - 6.1] [6.0 - 6.4]5.8 6.2

6.5

6.8

6.0

6.2

6.5

0, düşük Uzlaşma

10, yüksek  Uzlaşma 

[5.7- 6.3]

[6.0 - 6.4]

[5.7- 7.2]

[5.9 - 6.5]

[6.0 - 6.9]



Uzlaşma: SCORE 2013-2014 Araştırma Sonuçları

Kıbrıslı 
Rumlar

Kıbrıslı 
Türkler

5.9

6.9

Uzlaşma 2013

Kıbrıslı 
Rumlar

Kıbrıslı 
Türkler

6.3

6.2

Uzlaşma 2014

0, düşük Uzlaşma

10, yüksek  Uzlaşma 



Uzlaşma: SCORE 2013-2014 Araştırma Sonuçları 
Bölgelere Göre Karşılaştırması 

Uzlaşma puanlarında  artış

Uzlaşma puanlarında  düşüş



Temas Kalitesi: SCORE 2013-2014 Araştırma Sonuçları

Kıbrıslı 
Rumlar

Kıbrıslı 
Türkler

5.8

6.9

Temas Kalitesi 2013

Kıbrıslı 
Rumlar

Kıbrıslı 
Türkler

6.5

3.8

Temas Kalitesi 2014

0, çok olumsuz temas

10, çok olumlu temas



Kültürel Mesafe: SCORE 2013-2014 Araştırma Sonuçları

Kültürel Mesafe 2013

Kıbrıslı 
Rumlar

Kıbrıslı 
Türkler

6.176.17

5.445.44

Kültürel Mesafe 2014

Kıbrıslı 
Rumlar

Kıbrıslı 
Türkler

7.00

6.24

0, hiç mesafe yok
(tamamen benzer)

10, çok mesafe var
(tamamen farklı)



Siyasi 
Uzlaşmaya 

Olası bir 
referandumda 

‘Evet’ oyu 
kullanma 

eğilimi

Görüşmelerden 
sonuç alınması 
ve bir anlaşma 

Statükonun 
sona ermesi 
için verilen Uzlaşmaya 

Hazır Olmak

ve bir anlaşma 
sağlanması 
beklentisi 

İki bölgeli, iki 
toplumlu bir 
federasyona 

verilen destek 

için verilen 
destek 



7.0 [6.7 - 7.3]

5.7   [5.3 - 6.0] 6.3 [6.0 - 6.5]

Kıbrıs’ta siyasi uzlaşmaya ne kadar hazırız?
Bölgelere göre SCORE Endeksi puanları

6.4   [6.0 - 6.7]

5.7   [5.3 - 6.0] 6.3 [6.0 - 6.5]

5.6 [4.8 - 6.4]

6.1   [5.7 - 6.5]

4.7   [4.0 - 5.4]

0, siyasi bir uzlaşmaya 
hiç hazır değil

10, siyasi bir uzlaşmaya 
oldukça hazır



Siyasi Uzlaşma
Kıbrıslı Rumlar: 6.16.1 Kıbrıslı Türkler: 6.36.3

•Görüşmelerden sonuç alınması ve bir anlaşma sağlanması beklentisi •Görüşmelerden sonuç alınması ve bir anlaşma sağlanması beklentisi •Görüşmelerden sonuç alınması ve bir anlaşma sağlanması beklentisi •İki bölgeli, iki toplumlu bir federasyona verilen destek  •İki bölgeli, iki toplumlu bir federasyona verilen destek  

Kıbrıslı Rumlar

Kıbrıslı Türkler



Olası bir referandumda SCORE 2013 vs SCORE 2014

20.1% 60.3% 19.6%

21.9% 51.2% 26.9%
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Ortak göstergeler

Diğer toplumla 
siyasi uzlaşmaya 

Siyasi güvenlik

Kurumların 
temsil 

edebilirliği

Toplumsal uzlaşma ve yakınlaşma göstergelerinden 
hangileri siyasi uzlaşmaya hazır olmayı etkilemektedir?

Sosyal Mesafe

siyasi uzlaşmaya 
hazır olmak

Kültürel 
Mesafe



Temel Sonuçlar

SCORE Endeksi, UNDP-ACT ve SeeD ortak projesi olup, 
USAID tarafından finanse edilmiştir. 

Temel Sonuçlar



Temel Sonuçlar

• Sonuç 1: 2013 ve 2014 yıllarında elde edilen 
uzlaşma ve uzlaşma ile ilgili olan göstegelerin 
SCORE puanlamalarında önemli farklılıklar 
tespit edilmiştir:tespit edilmiştir:

– Kıbrıs Türk toplumunun uzlaşma eğilimi 
azalmakta ve Kıbrıs Rum toplumu ile temas 
kalitesi düşmektedir.

– Her iki toplumda da kültürel mesafe artmaktadır.



Temel Sonuçlar

• Sonuç 2: Toplumsal uzlaşma öngöstergeleri arasında 
olan “kurumların temsiledebilirliği” ve “insani 
güvenlik” (özellikle siyasi güvenlik), siyasi uzlaşmaya 
ne kadar hazır olunduğunu (olumlu yönde) etkileyen 
en önemli unsurlardır. 
– Her iki toplumda da ‘kurumların temsil edebilirliği’ – Her iki toplumda da ‘kurumların temsil edebilirliği’ 

(kurumların vatandaş yararı için çalıştığı inancı) oldukça 
düşüktür. Kıbrıs Rum toplumunda (özellikle genç kesim 
arasında) bu algının Kıbrıs Türk toplumuna göre daha da 
düşük olduğu görülmektedir. 

– Siyasi güvenlik algısı (siyasi görüş ve fikirleri özgür şekilde 
ifade edebilmek) Kıbrıs Türk toplumunda (Kıbrıs Rum 
toplumu ile kıyasla) daha düşük olduğu tespit edilmiştir.



Temel Sonuçlar

• Sonuç 3: Uzlaşma öngöstergeleri arasında olan 
“kültürel mesafe” ve “sosyal mesafe” siyasi 
uzlaşmaya ne kadar hazır olunduğunu (olumlu 
yönde) etkileyen en önemli unsurlardır.yönde) etkileyen en önemli unsurlardır.

– İki toplum arasındaki kültürel mesafe giderek 
artmaktadır.

– Özellikle Kıbrıs Türk toplumunda sosyal mesafe 
(diğer toplumla hiçbir sosyal bağın olmaması veya 
sosyal/profesyonel bağlarının zayıf olması isteği) 
artmaktadır.



Temel Sonuçlar

• Sonuç 4: Her iki toplumda da sağ görüşlü 
kişilerin, ve özellikle Kıbrıs Rum 
toplumundaki genç kesimde ve kadınlarda 
uzlaşma eğiliminin daha az olduğu ve siyasi uzlaşma eğiliminin daha az olduğu ve siyasi 
uzlaşmaya karşı direnç gösterdikleri tespit 
edilmiştir.



Önerilen Siyasi Uygulamalar

SCORE Endeksi, UNDP-ACT ve SeeD ortak projesi olup, 
USAID tarafından finanse edilmiştir. 

Önerilen Siyasi Uygulamalar



Önerilen Genel Siyasi Uygulamalar
• Çeşitlilik Benimsenmeli: Kıbrıs’ta kültürel çeşitliliğin 

benimsenmesi için yol gösterilmeli.

• Sosyal mesafe azaltılmalı: İki toplum arasındaki sosyal 
mesafenin azaltılması için pratik yöntemler geliştirilmeli.

• Katılımcılık artırılmalı: Müzakereler daha kapsayıcı ve • Katılımcılık artırılmalı: Müzakereler daha kapsayıcı ve 
katılımcı olması için yeniden yapılandırılmalı ve katılımcı 
demokrasi yolunda daha etkin adımlar atılmalıdır. 

• İnsani güvenlik sağlanmalı: Vatandaş odaklı bir yaklaşım 
benimsenerek insan güvenliği (siyasi, ekonomik ve 
bireysel güvenlik) her yönü ile irdelenmelidir. 



Müzakerelerdeki paydaşlar için önerilen uygulamalar 
(1)

• İki toplum arasında işbirliği sağlayan Teknik Komitelere sosyal 
mesafeyi azaltması için yatırım yapılmalı, yapmış oldukları 
çalışmaların örnek teşkil etmesi amacıyla kamuoyu ile 
paylaşılmalıdır. 

• Olası bir çözüm halinde diğer toplumun yönetimi altında yaşayacak 
Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumların kültürel ihtiyaçlarına odaklanılmalı.Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumların kültürel ihtiyaçlarına odaklanılmalı.

• Vatandaşların müzakerelere katılımlarını sağlamak amacıyla; 
müzakerelerle ilgili “Kamu Bilgilendirme Ofisi” kurulması, müzakere 
ekibinin katılacağı “köy-meclisi” toplantılarının düzenlenmesi, ve 
müzakere edilen konularla ilgili halkın görüşlerini almak üzere 
düzenli olarak kamuoyu anketleri yapılmalıdır. Özellikle genç nesilin 
ve kadınların katılımının sağlanması için çaba sarfedilmelidir. 



Müzakerelerdeki paydaşlar için önerilen uygulamalar 
(2)

• Resmi müzakere süreci ile kamuoyu arasında çift-taraflı 
bilgi paylaşımını hedefleyen Kıbrıs Diyalog Formu en 
etkin şekilde değerlendirilmelidir. 

• Mülkiyet konusunda, yerinden edilen insanların kendi 
tercihleri ve kabul edilebilir gördükleri seçenekler üzerine tercihleri ve kabul edilebilir gördükleri seçenekler üzerine 
araştırma yapılmalıdır. 

• Müzakerelerde “güvenlik” konusu ile ilgili yapılan 
görüşmeler garantörler ekseninden çıkarılmalı, insanların 
her iki toplum içerisinde de güvende hissedebilmeleri için 
nelere ihtiyacı olduğu görüşülmelidir.



Siyasi partiler ve karar vericiler için önerilen uygulamalar 

• Her iki toplumda da siyasi partiler (özellikle daha önce irtibat 
kurmamış olan partiler)birbirleriyle daha fazla iletişime geçmelidir. 

• Siyasi partilerin tabanlarının katılımıyla (özellikle gençlik örgütlerin 
ve kadın kollarının yer alacağı) kültürel çeşitliliği deneyim 
edebilecekleri ortak etkinlikler düzenlenmelidir. 

• Siyasi partiler olarak sorumluluk üstlenilmeli ve müzakere süreci ile 
ilgili halkın görüşlerini alarak müzakerecilere iletilmelidir.

• Diğer toplumun dilinin öğretilmesi amacıyla eğitim müfredatında 
gerekli olan düzenlemenin yapılabilmesi desteklenmelidir. 

• Adanın her iki tarafındaki akademik toplumlar arasında işbirliğini 
sağlayabilecek düzenlemeler üretilmeli ve desteklenmelidir.

• Yasama kararlarının diğer toplum üzerinde yaratacağı (olumlu veya 

olumsuz) etkiler değerlendirilmeli ve dikkate alınmalıdır.



Yerel yönetimler için önerilen uygulamalar

• İki toplumlu çok-kültürlü etkinlikler düzenlenmeli ve 
desteklenmelidir. 

• Özellikle ara bölgede iki toplumdan insanların tanışıp 
birlikte çalışabileceği ortak kullanım alanlarının birlikte çalışabileceği ortak kullanım alanlarının 
yaratılması desteklenmelidir.

• Mümkün olduğunca, tabelalara, broşürlere veya 
bilgilendirici kamu ilanlarına diğer toplumun dilinde 
bilgiler eklenmeye başlanmalıdır. 



Sivil toplum örgütleri için önerilen uygulamalar
(1)

• İKİ-TOPLUMLU STÖler

– İki-toplumlu deneyimler okullarda ve üniversitelerdeki 
öğrencilere aktarılmalı ve basın aracılığıyla tüm ada 
genelinde paylaşılmalıdır.

• GENÇLİK STÖleri

– Ada genelinde gençlik konseyleri oluşturularak ve Kıbrıs’ın 
geleceği için ortak görüşler inşa edilmelidir. 

– Ortak konularda (ör: işsizlikle mücadele, mesleki 
yeteneklerin geliştirilmesi ve sosyal girişimcilik) iki-toplumlu 
atölye çalışmaları düzenlenmelidir.



Sivil toplum örgütleri için önerilen uygulamalar
(2)

• YERİNDEN EDİLEN İNSANLARI TEMSİL EDEN KURULUŞLAR 
İÇİN ÖNERİLEN UYGULAMALAR:

– Yerinden edilen insanları temsil eden kuruluşların gençleri 
Kıbrıs’ın geleceği konusunda fikir alışverişinde 
bulunabilecekleri etkinlikler düzenlemeleri, ailelerinin bulunabilecekleri etkinlikler düzenlemeleri, ailelerinin 
eskiden yaşadığı yerleri ziyaret etmeleri ve eski kuşaklarla 
iletişime geçmeleri konusunda teşvik edilmelidir. 



Sivil toplum örgütleri için önerilen uygulamalar
(3)

• KADIN STÖleri

– Kadınlar etkin yurttaşlık ve müzakerelerde etkin rol 
almaları konusunda desteklenmelidir. 

– Bu amaçla, her iki toplumdan kadınların katılımıyla akil 
gruplar oluşturularak, ada genelindeki tüm yerleşim yerleri 
ziyaret edilmeli, kadınların kamusal ve sivil yaşamda daha 
aktif olmaları teşvik edilmelidir. 

• SOSYAL AMAÇLI STÖler

– Her iki toplumda da ayni amaç (kanserle mücadele, aile içi 
şiddet karşı mücadele) için çalışan STÖler birbirleriyle 
iletişime geçmelidir.



Uluslararası toplum için önerilen uygulamalar

• Araştırma sonuçları ışığında önerilen uygulamaların 
hayata geçirilmesi için Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum 
etkin kişilere gerekli olan her türlü destek 
sağlanmalıdır.sağlanmalıdır.



Teşekkürler! 

SCORE dijital platformu: www.scoreforpeace.org

SCORE Endeksi, UNDP-ACT ve SeeD ortak projesi olup, 
USAID tarafından finanse edilmiştir. 

SCORE dijital platformu: www.scoreforpeace.org
SeeD: www.seedsofpeace.eu


