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Kıbrıs Barış Anketi 2 - Güven Yaratıcı Önlemler – Sadece 'Barış yeterli değil' 
 
 
Kıbrıs’ta Barışla ilgili Kamuoyu Yoklamaları 
 
Dr. Colin Irwin Liverpool Üniversitesi, Politikalar Departmanı’nda Uzman 
Araştırmacı’dır. Kuzey İrlanda barış sürecindeki tüm kamuoyu yoklamalarını 
gerçekleştirmiş ve Good Friday (Belfast) Anlaşması’nın tamamlanmasıyla 1998 
yılında Yunan Türk Forumu tarafından ilk kez adaya davet edilmiştir. O zamandan 
itibaren zaman zaman adayı ziyaret etmişt ve  mevcut Kıbrıs müzakereleri ile ilgili  iki 
anket yapmıştır. Bunlar KR’de Noverna ve KT’de Lipa firmaları tarafından 
gerçekleştirildiler. Çalışmaları Interpeace tarafından finanse edilmektedir. Dr. Irwin’in 
kamuoyu yoklamalarıyla ilgili ana bulgular raporlarla beraber  yayınlanmış 
ve http://www.peacepolls.orgadresinden erişilebilmektedirler. 
 
Kıbrıslı Rum toplumunda araştırma Noverna Analytics & Research tarafından 
üstlenildi. 
Görüşme modu: Lefkoşa’daki Çağrı Merkezi'nden rasgele seçime dayalı, 18 yaş ve 
üstü yetişkin nüfusun temsili örnekleri % 95 güven düzeyinde + / -% 2.9 ve ±% 4.0 
hata puanıyla 600 numune ile gerçekleştirildi 
Röportaj tarihleri: 27 Mart - 11 Nisan 2017 
 
Kıbrıs Türk toplumunda araştırma Lipa Consultancy tarafından üstlenildi 
Görüşme modu: Yüz yüze 
Toplam 60 ila 65 birincil örnekleme birimi olan kırsal ve kentsel grupları kullanarak 
rastgele seçime dayalı, 18 yaş ve üstü yetişkin nüfusun temsili örnekleri,% 95 güven 
düzeyinde ±% 2.82 hata payı olan 1200 numune ile yapıldı. 
Röportaj tarihleri: 30 Mart - 7 Nisan 2017 
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Kıbrıs Barışı Kamuoyu Yoklaması 2 Rapor – Güven Artırıcı Önlemler (GAÖ) 
 
‘Barıl yeterli değil’ - Colin Irwin, Liverpool Üniversitesi - Nisan 2017.  
 
E colin.irwin@liverpool.ac.uk W www.peacepolls.org 
 
 Güven Artırıcı Önlemlerin Önemi 
11 Şubat 2014'te Kıbrıs Rum (KR) ve Kıbrıs Türk (KT) toplumlarının liderleri ile BM, Kıbrıs 
sorununun çözümüne yönelik parametreleri belirleyen bir Ortak Bildirge üzerinde anlaşmaya 
vardı. Bu bildirge Güven Yaratıcı Önlemlerin (GYÖ) uygulanmasına ilişkin şartları 
içermektedir.1 GYÖ’lerle ilgili bir başlangıç yapılmış olsa da, daha fazlası yapılabilir. Hem iki 
taraf hem de BM için en önemli öncelik ‘Kıbrıs’ın geleceğine yönelik her iki toplum için de 
kabul edilebilir bir anlaşmaya erişmek’ olmaya devam etmektedir. Bununla birlikte, böyle bir 
anlaşmanın referandumdan geçmesi de gerekir ve bu bağlamda GYÖ'ler önemli bir rol 
oynayabilirler. Öyleyse öncelikle, KR ve KT toplumlarına göre GYÖ'lerin rolü ne kadar 
önemlidir? Tablo 1 ilgili sonuçları vermektedir ve bu hususla ilgili KT ve KR görüşleri 
arasında çok az fark bulunmakta ya da önemli bir fark bulunmamaktadır. İki tarafın GYÖ'leri 
uygulama kabiliyeti hakkında şüpheler mevcuttur; ancak toplumlar GAÖ'leri istemekte ve 
GAÖ’lerin müzakerelere yardımcı olabileceğine inanmaktadırlar. 
 
Tabla 1. Güven Artırıcı Önlemlerin Önemi 
Her iki tarafın bu güven artrıcı önlemlerin çoğunu uygulayacağını bekliyor musunuz?  
Evet/Hayır 
 

 Evet Hayır D.K. 
KR 27% 63% 10% 
KT 28% 71% 1% 

 
 
Bu güven artrıcı önlemlerin her iki tarafça uygulanmasını istiyor musunuz? Evet/Hayır 
 

 Evet Hayır D.K. 
KR 83% 15% 2% 
KT 86% 14% - 

 
 
Her iki taraf bu GAÖ’leri uygularsa olası bir nihai anlaşmaya ulaşma şansının artacağına 
inanıyor musunuz? Evet/Hayır 
 

 Evet Hayır D.K. 
KR 69% 26% 5% 
KT 65% 34% 1% 

 

                                                
1 Ortak Açıklama- Madde 7 - Taraflar görüşmeleri güvence altına almak için olumlu bir ortam 
yaratmayı amaçlayacaklardır. (Taraflar) Karşılıklı suçlamalardan ve müzakereler hakkında 
kamuoyuna dönük diğer olumsuz yorumlardan kaçınmayı taahhüt ederler. (Taraflar) Aynı 
zamanda birleşik bir Kıbrıs beklentisine dinamik bir hız sağlayacak güven arttırıcı önlemleri 
uygulama çabalarına girişeceklerdir. 
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Hangi GAÖ’ler ve Ne Zaman? 
 
GYÖ’lerin müzakere ve barış sürecine genel olarak yardımcı olması için doğru zamanda, en 
düşük politik maliyetle ve en güçlü pozitif etkiyi yaratacak biçimde gerçekleşmesi gerekir 
(müzakereler sırasında, anlaşmaya ulaştıktan sonra ama referandum öncesinde veya 
referandum sonrasında yeni hükümet planı olarak). Hangi GYÖ’lerin ne zaman 
uygulanacağına karar vermek iki tarafa ait politik bir kararıdır ancak, test edilen 37 GAÖ 
listesinden, KT ve KR toplumları için 'ilk on' olan GAÖ’ler Tablo 2a ve 2b'de sıralanmıştırlar. 
 
Tablo 2a. KT oranlarıyla beraber KR için İlk On (Olmazsa Olmaz + Arzu edilen) 
 
KR için İlk On olan GAÖ 

 Olmazsa 
olmaz 

Arzu 
edilen 

Kabul 
edilebilir 

Tolere 
edilebilir/
katlanılır 

Kabul 
edilemez D.K. 

1. Kıbrıslı Türklerin devam 
eden görüşmelere 
desteğinin bir ifadesi olarak 
akşamları KKTC bayrağının 
ışıklarının yakılmaması 

GC 68% 13% 11% 2% 5% 1% 

TC 4% 5% 6% 10% 74% 1% 

Tüm Kıbrıs için ortak bir 
saat dilimi kullanılması 

GC 57% 14% 18% 4% 6% 2% 
TC 37% 36% 19% 3% 4% 1% 

3. Kapalı maraştaki mülk 
sahiplerinin mülklerini 
ziyaret etmesinin 
sağlanması 

GC 47% 22% 21% 3% 7% 1% 

TC 22% 29% 27% 10% 11% 1% 

4. İkonaların sahiplerine 
iade edilmesi 

GC 53% 15% 19% 2% 9% 2% 
TC 19% 29% 28% 13% 9% 1% 

5. Mağusadaki Ortodoks 
kilisesinin paskalya 
kutlaması için kullanıma 
açılması 

GC 44% 23% 22% 3% 8% 1% 

TC 10% 24% 33% 13% 19% 2% 

6. Örneğin Girnedeki 
başpiskoposluk binasının 
restore edilmesi ve dini 
törenlerde kullanıma 
açılması 

GC 43% 21% 24% 6% 7% 1% 

TC 12% 20% 31% 16% 20% 1% 

7. Büyük yangınlarda her iki 
taraftaki itfaiye ekiplerinin 
birlikte harekete 
geçebilmesini sağlamak 
için görüşmelerin 
ayarlanması 

GC 48% 14% 23% 5% 9% 1% 

TC 49% 28% 17% 3% 2% 1% 

8. Askeri birliklerin 
boşalttığı dini ve kamuya ait 
binaların sahiplerine iade 
edilmesi  

GC 40% 21% 26% 3% 6% 5% 

TC 13% 20% 26% 13% 27% 1% 

Kuzey ve Güneydeki 
mezarlıkların tamir edilip 
bakımının sağlanması 

GC 37% 23% 26% 3% 10% 2% 

TC 46% 32% 17% 4% 1% 1% 
10. Adanın neresinde GC 43% 12% 23% 5% 12% 6% 
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olduğuna bakılmaksızın 
cep telefonlarının her iki 
tarafta da kullanılabiliyor 
olması. 

TC 31% 44% 19% 3% 3% 1% 

 
 
 2b. KR oranlarıyla beraber KT için İlk On (Olmazsa Olmaz + Arzu edilen) 
 
KT için İlk On olan GAÖ 

 Olmazsa 
olmaz 

Arzu 
edilen 

Kabul 
edilebilir 

Tolere 
edilebilir/
katlanılır 

Kabul 
edilemez D.K. 

1. Kuzey ve Güneydeki 
mezarlıkların tamir edilip 
bakımının sağlanması 

TC 46% 32% 17% 4% 1% 1% 

GC 37% 23% 26% 3% 10% 2% 
2. Büyük yangınlarda her iki 
taraftaki itfaiye ekiplerinin 
birlikte harekete 
geçebilmesini sağlamak için 
görüşmelerin ayarlanması 

TC 49% 28% 17% 3% 2% 1% 

GC 48% 14% 23% 5% 9% 1% 

3. Her iki tarafta geçerli ve 
aynı fiyatta araç 
sigortasının sağlanması 

TC 47% 29% 18% 3% 2% 1% 

GC 29% 15% 25% 8% 20% 3% 
4. Adanın neresinde 
olduğuna bakılmaksızın cep 
telefonlarının her iki tarafta 
da kullanılabiliyor olması. 

TC 31% 44% 19% 3% 3% 1% 

GC 43% 12% 23% 5% 12% 6% 

5. Tüm Kıbrıs için ortak bir 
saat dilimi kullanılması 

TC 37% 36% 19% 3% 4% 1% 
GC 57% 14% 18% 4% 6% 2% 

6. Kıbrıs Rum okullarında 
1950 Enosis plebisitinin 
kutlanması kararının 
kaldırılması 

TC 44% 21% 17% 9% 9% 1% 

GC 15% 8% 15% 6% 47% 9% 

7. Kuzey Kıbrısta doğsun 
veya doğmasın, olası bir 
referandumda oy hakkı 
bulunan tüm kişilerin 
güneye geçişinin 
engellenmemesi (KKTC 
vatandaşı herkes) 

TC 36% 29% 19% 6% 7% 2% 

GC 16% 10% 15% 7% 46% 6% 

8. Mağusadaki Derinya 
geçiş kapısının daha fazla 
gecikme olmadan 
tamamlanıp açılması 

TC 32% 32% 20% 7% 9% - 

GC 27% 17% 25% 9% 20% 3% 

9. Daha fazla zaman 
kaybetmeden kuzey/güney 
elektrik enterkonnekte 
(bağlantı) sisteminin 
tamamlanması 

TC 26% 37% 25% 5% - - 

GC 21% 14% 22% 9% 29% 4% 

10. Yeşil hat tüzüğü 
kapsamının genişletilerek 
kuzey/güney ticaretinin 
teşvik edilmesi (Kuzey 
Kıbrıs’ta üretilen ürünler ile 
ilgili) 

TC 25% 37% 30% 3% 4% 1% 

GC 17% 12% 20% 7% 39% 4% 
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Ulusal kimlik, kültür ve din sorularına değinen önemli sembolik GAÖ’ler, ticaret ve ekonomik 
kalkınma ile ilişkili daha pratik GAÖ'ler kadar önemli veya bazen onlardan daha önemlidirler. 
Bu, özellikle Kıbrıs Rum toplumu için geçerlidir. Tüm GAÖ’ler ve bunların öneme göre 
sıralaması için eksiksiz sonuçlar Ek 1'de yer almaktadır. 
 
Barış Anlaşmaları ve ‘Paketler’ 
 
 Tablo 3a ve 3b, aynı zamanda bir 'paket' olarak test edilmiş olan dört GAÖ’yü içerir. Kuzey 
İrlanda, İsrail ve Filistin anlaşmalarında 'paketler', öngörülen önlemlerin tek başlarına 
aldıkları neticelere kıyasla her zaman daha iyi sonuçlar elde etmiş veya elde etmektedirler. 
Bunun da sebebi, bu tarz “paketler” içinde yer alan her bir maddenin maliyetinin bir diğerinin 
getirdiği fayda ile dengelenmesidir.  Yani temelde, “bütün, parçaların toplamından daha 
büyüktür.”    
 
Tablo 3a. Teker teker ve grup halinde bir KT GAÖ paketi. 
 
1. Birleşmiş milletler gözetiminde Kapalı Maraşın iade 
edilmesi      ve karşılığında Ercan Havaalanı ve Mağusa 
limanının uluslararası ticarete açılması 

12% 21% 25% 10% 32% - 

2. Birleşmiş Milletler altında iki toplumlu bir komite 
kurularak hidrokarbon (petrol ve gaz) kaynaklarının 
kullanımı ve karşılığında Türkiyenin Kıbrısın (Güney 
Kıbrıs) ekonomik bölgesini tanıması  

16% 23% 31% 12% 18% - 

3. Türk askeri birliklerinin kademeli olarak azaltılması 
ve mayınların temizlenmesi karşılığında Rum Milli 
Muhafız Ordusunun da kademeli olarak azaltılması 

9% 16% 24% 13% 38% 1% 

4. Birleşmiş Milletler gözetiminde Kıbrıslı Rum ve 
Kıbrıslı Türk eğitim ve kültürel alışverişlerinin 
artırılması ve karşılıklı güven ve anlayışın 
geliştirilmesi 

19% 32% 32% 8% 9% - 

Olası bir anlaşmada yukardaki bu dört önerinin 
(yalnizca KT) hiçbirini değişmeden tümü birden paket 
olarak  

9% 18% 30% 15% 27% 1% 

 
 
Tablo 3b. Teker teker ve grup halinde bir KR GAÖ paketi. 
 
1. Birleşmiş milletler gözetiminde Kapalı Maraşın iade 
edilmesi      ve karşılığında Ercan Havaalanı ve Mağusa 
limanının uluslararası ticarete açılması 

19% 15% 18% 6% 38% 4% 

2. Birleşmiş Milletler altında iki toplumlu bir komite 
kurularak hidrokarbon (petrol ve gaz) kaynaklarının 
kullanımı ve karşılığında Türkiyenin Kıbrısın (Güney 
Kıbrıs) ekonomik bölgesini tanıması  

17% 12% 17% 5% 42% 7% 

3. Türk askeri birliklerinin kademeli olarak azaltılması ve 
mayınların temizlenmesi karşılığında Rum Milli Muhafız 
Ordusunun da kademeli olarak azaltılması 

27% 14% 15% 7% 33% 3% 

4. Birleşmiş Milletler gözetiminde Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı 
Türk eğitim ve kültürel alışverişlerinin artırılması ve 
karşılıklı güven ve anlayışın geliştirilmesi 

24% 22% 24% 9% 18% 3% 
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(yalnızca KR) gelecek için plan: 
• Birleşmiş milletler gözetiminde Kapalı Maraşın iade 

edilmesi 
• AB denetiminde Ercan Havaalanı açılması 
• Birleşmiş Milletler altında hidrokarbon ile ilgili iki 

toplumlu bir komite kurulması 
• Türk askeri birliklerinin kademeli olarak azaltılması 
• Rum Milli Muhafız Ordusunun da kademeli olarak 

azaltılması 
• Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk eğitim ve kültürel 

alışverişlerinin artırılması 

19% 21% 18% 10% 28% 4% 

 
 
Bu etki Kıbrıs'ta da ortaya çıkmaktadır fakat Kuzey İrlanda, İsrail ve Filistin'de olduğu kadar 
güçlü değildir. Bunun da sebebi Kuzey İrlanda, İsrail ve Filistin'de devam eden şiddetli 
çatışma statükosu çok önemli bir çoğunluk tarafından kabul görmemiş ya da kabul 
görmemekteyken, Kıbrıs'taki statükonun nüfusun önemli bir kesimi için kabul edilebilir 
olmasından olabilir. Burada net olan husus, Kıbrıs'ta bir anlaşmanın faydalarına vurgu 
yapılması gerektidiğidir ve bu bağlamda da GAÖ’ler önemli bir rol oynayabilirler. Barış yeterli 
değildir. 
 
 
Bir Anlaşmaya Destek 
 
İsviçere’deki müzakerelerin  başarısız olmasında sonra olumsuz basın nedeniyle Şubat 
ayında anlaşma yönündeki KR oyları biraz düşüş gösterdi ve ardından da müzakerelerin 
kesintiye uğramasıyla beraber ‘kararsız’dan ‘hayır’a ufak bir kayma yaşandı. En son Mart 
ayında gerçekleştirdiğimiz kamuoyu yoklamasında  ‘evet’ oylarında  bir iyileşme ya da 
‘hayır’a daha fazla kayma gözlemlenmemiştir.  
 
SEED sonuçlarıyla kıyaslandığında ise (Aralık ayında gerçekleşen ilk kamuoyu 
yoklamamızla aynı anda  toplandı), farklı bir sorunun sorulmuş olmasından dolayı  
‘kararsız’ların oranı bizim örneklemimizde çok daha yüksektir. Kararsızları net olarak 
belirleyebilmek amacıyla katılımcılara sadece  ‘Evet’ mi ‘Hayır’ oyu mu kullanacaklarını 
yoksa ‘kararsız’ mı olduklarını sorduk. SEED ise  ‘Evet’ veya ‘Evete meyilli’ ya da ‘Hayır’ ya 
da ‘Hayıra meyilli’ veya ‘Kararsız’ mısınız diye sordu (Tablo 4a) 
 
Tablo 4a. Eğer iki liderin çözüm üzerinde anlaştığı ve referanduma gidildiği takdirde 
oyunuz ne olurdu, EVET mi derdiniz yada HAYIR mı derdiniz?  
 
KR - Tümü Arl 16 

SEED 
Arl 16 

% İsviçre 
öncesi 

Şub 17 
% İsviçre 

öncesi 

Şub 17 
% İsviçre 

öncesi 

Mart 17 
% 

Evet 15+23 28 25 28 26 
Hayır 32+12 26 29 30 29 
Kararsız/ Duruma göre 
değişir/DK/NA  18 46 45 42 45 

 
KR tarafında  çözüme olan destekte görülen  sözkonusu değişiklikler başka bir soruda da 
gözlemlenmektedir ve bundan da şu şekilde bir tablo ortaya çıkmaktadır: “ Sizin, bugüne 
kadar olan müzakelerle ilgili bilginize bağlı olarak, 10’ un “tamamen katılıyorum” 1’ in de 
“tamamen katılmıyorum” anlamına geldiği, 1’ den 10’a kadar değerlendirme yapabileceğiniz 
bir ölçekte barışa ne derecede katıldığınızı söyleyebilir misiniz?” 
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Aralık 2016 tarihinde KR toplumunun genelinde bu soruya verilen cevap  ortalama olarak 5.6 
puan olmuş, daha sonra Şubat 2017’de ise 4.6 ve son olarak da Mart 2017’de 4.4 olmuştur. 
 
KT sonuçları ise SEED’in elde ettiği neticelerle daha uyumludur. Muhtmelen bunun da 
sebebi  kuzeyde kararsız KT oranının  daha düşük olmasıdır. Buna ek olarak, oy 
kullanmayacağını söyleyenlerin örneklemden çıkartılabilmesi amacıyla KT tarafında  oy 
kullanacağını (70%) söyleyenler için bir filtre kullanlmıştır. Bu yapıldığı zaman bir başka 
kamuoyu yokolaması (burada belirtilmemiştir)  bir anlaşmaya olan desteğin , İsviçre’de 
başarısız olan müzakerelerden hemen sonra ciddi bir düşüş yaşadığını ancak daha sonra 
Şubat ayında, müzakerelerin kesilmesinden önce, oylarda toparlanma yaşandığını 
göstermiştir (Tablo 4b). En son yapmış olduğumuz kamuoyu yoklaması da KT kararsız 
oylarının eşit bir biçimde ya ‘evet’ ya da ‘hayır’a kaydığını göstermiştir. 
 
Tablo 4b. İki liderin anlaştığı bir çözümün sağlanarak referanduma gidildiği bir senaryo 
olduğunu varsayalım, Hangi biçimde oy kullanırdınız? Evet oyu mu verirdiniz yoksa hayır 
oyu mu verirdiniz? 
 
KT - Tümü Arl 16 

SEED 
Arl 16 

% İsviçre 
öncesi 

Arl 16 
% İsviçre 

öncesi 

Şub 17 
% İsviçre 

öncesi 

Mart 17 
% 

Evet 23+21 40 44 46 49 
Hayır 17+16 36 34 37 39 
Kararsız/ Duruma göre 
değişir/DK/NA  24 24 22 17 12 

 
En son yaptığımız anket başarısız olan müzakereler ve/veya müzakerelerde yaşanan 
kopmanın kararsız oyları ‘hayır’a doğru hareket ettirdiğini gösterdi ve bir neticeye ulaşma 
olasılığı çok olmayan yeni müzakerelerin de çok fazla reklamı yapılmamalıdır.  Doğru 
zamanda uygulanacak dikkatle seçilmiş GAÖ’ler ile beraber en önemli GAÖ- her iki toplum 
için kabul edilebilir bir anlaşma- ‘evet’ oylarının toparlanmasına yardımcı olabilir. 
 
 
Anket içeriğine göre anlaşmaya olan destekteki değişiklikler  
 
Mülakatı yapılanlara  Kıbrıs’ın geleceğiyle ilgili bir bir anlaşmaya ‘evet’, ‘hayır’ eğiliminde mi 
yoksa konuyla ilgili ‘kararsız’ mı olduklarının sorulmasının yanısıra bir de anket sorularını 
tamamladıktan sonra  görüşlerinin değişip değişmediğini anlamak amacıyla bir soru daha 
soruldu.  KT tarafında hem 2. hem de 3. ankete katılan herkese aynı soru yöneltilerek bu 
yapıldı (Tablo 5a).  2. Anket  müzakere edilecek en zor konuları ele almaktaydı ve ‘evet’ ile 
‘hayır’dan ‘kararsızlara’ doğru bir kayma olduğunu gösterdi. Ancak, barış sürecine güveni 
tesis etmek amacıyla tasarlanmış  günlük konuları ele alan 3. Ankette ise tam tersi bir netice 
ortaya çıktı ve buna göre olası oy sahipleri ‘kararsız’ ve ‘hayır’ oyundan ‘evet’e kaydılar.  
 
Tablo 5b ise aynı iki anketle ilgili KR sonuçlarını ortaya koyar.  Buradaki metodoloji ise biraz 
daha farklıydı. Yalnızca ‘kararsızlar’a anketi tamamladıktan sonra görüşlerinde bir değişiklik 
olup olmadığı soruldu.  GAÖ’lerle ilgili anketteki neticeler müzakerelerdeki zorlu konularla 
ilgili ankete kıyasla çok az daha iyi. Ancak   neticeler  müzakereler kesintiye uğramadan 
Aralık ayında yapılmış olan  kamuoyu araştırmalarındaki kadar iyi değil. (Tablo 5c) 
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Tablo 5a. Mülakatın başında ve mülakatın sonunda ‘müzakerelerle’ ilgili 2. Anket ve 
GAÖ’lerle ilgili 3. Ankette anlaşmaya olan KT desteği  
 

KT-Tümü 

mülakattan 
önce, 

müzakerelerle 
ilgili 

mülakat 
bitiminde, 

müzakerelerle 
ilgili kamuoyu 

yoklaması 

 mülakattan 
önce, GAÖ 
kamuoyu 
yoklaması 

mülakat 
bitiminde, 

GAÖ kamuoyu 
yoklaması 

Evet 46% 44%  49% 67% 
Hayır 37% 31%  40% 24% 
DK/Kararsız 17% 25%  11% 9% 
 
 
Tablo 5b. Mülakatın başında ve mülakatın sonunda ‘müzakerelerle’ ilgili 2. Anket ve 
GAÖ’lerle ilgili 3. Ankette anlaşmaya olan KR desteği 
 

KR-Tümü 

mülakattan 
önce, 

müzakerelerle 
ilgili 

mülakat 
bitiminde, 

müzakerelerle 
ilgili kamuoyu 

yoklaması 

 mülakattan 
önce, GAÖ 
kamuoyu 
yoklaması 

mülakat 
bitiminde, 

GAÖ kamuoyu 
yoklaması 

Evet 28% 36%  26% 40% 
Hayır 30% 39%  29% 38% 
DK/Kararsız 45% 25%  45% 22% 
 
 
Tablo 5c. Müzakereler kopmadan  önce anlaşmaya olan KR desteği 
 

KR-Tümü 

Mülakattan 
önce Aralık  
kamuoyu 
yoklaması 

Mülakat 
bitiminde Aralık 

kamuoyu 
yoklaması 

Evet 28% 44% 
Hayır 26% 32% 
DK/Kararsız 46% 25% 
 
 
Sözkonusu farklı dinamikleri daha iyi anlayabilmek için Tablo 6, 2. Anket ile 3. Anketteki 
GAÖ konularından ‘en üst sırada gelen ‘ilk on’ müzakere konusunu sıralar. Bunlar KT ve KR 
toplumları için ‘olmazsa olmaz’ olanlardır. KR ve KT öncelikleri ise birbirlerinden oldukça 
farklıdır. En önemli önceliklerin bazıları, Kıbrıs’ın geleceğine dair  bir anlaşmayla ilgili 
müzakareden önce kolaylıkla halledilebilirler.  Müzakerelerin başarısı için  barış sürecine 
güvenin tesis edilmesi önemliyse, o zaman iki taraf ve uluslararas topluluğun bu listedekiler 
arasından  uygulanabilecek olanların uygulanabilmesi için  atabilecekleri adımları atmaları iyi 
olur. (Eksiksiz liste için lütfen Ek 2‘ye bakınız) 
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Tablo 6.2. ve 3. kamuoyu yoklamasında ilk on unsurun ‘Olmazsa olmaz’ yüzdeliği  
 

Sıra KT 
Yüzdelik 
Olmazsa 

olmaz 
KR 

Yüzdelik 
Olmazsa 

olmaz 

1 

Kıbrıs adasında Kıbrıs Türk ve 
Kıbrıs Rum Toplumları için AB 
standartlarında kaliteli eğitimin 
sağlanması.  

56 

Kıbrıslı Türklerin devam 
eden görüşmelere desteğinin 
bir ifadesi olarak akşamları 
KKTC bayrağının ışıklarının 
yakılmaması 

68 

2 

Adanın Kuzey ve Güney’ 
indeki tüm servis ve 
altyapıların kalitesinin AB 
standartlarında olmasınının 
sağlanması. 

55 

Tüm Kıbrıs için ortak bir saat 
dilimi kullanılması 

57 

3 
Etnik/mezhepsel nefret 
suçlarına ağır cezalar 
verilmesi 

53 
(Kiliselerden sökülen) 
İkonaların sahiplerine iade 
edilmesi 

53 

4 
Garantiler Kıbrıs’ın 
bütünlüğünü korumak için 
olmalıdır 

52 
Tüm Yunan ve Türk askerleri 
Kıbrıs’ dan hemen ayrılması. 50 

5 

Büyük yangınlarda her iki 
taraftaki itfaiye ekiplerinin 
birlikte harekete geçebilmesini 
sağlamak için görüşmelerin 
ayarlanması 

49 

Büyük yangınlarda her iki 
taraftaki itfaiye ekiplerinin 
birlikte harekete 
geçebilmesini sağlamak için 
görüşmelerin ayarlanması 

48 

6 
Kıbrıs toplumlarının 
güvenliğinin sağlanması için 
garantiler olmalıdır. 

48 
Kapalı maraştaki mülk 
sahiplerinin mülklerini ziyaret 
etmesinin sağlanması 

47 

7 

Federal devlet seviyesinde 
bakanlıkların ve 
sorumlulukların her iki toplum 
arasında adil dağıtılması 

47 

Mağusadaki Ortodoks 
kilisesinin paskalya 
kutlaması için kullanıma 
açılması 

44 

8 

Her iki tarafta geçerli ve aynı 
fiyatta araç sigortasının 
sağlanması 47 

Adanın neresinde olduğuna 
bakılmaksızın cep 
telefonlarının her iki tarafta 
da kullanılabiliyor olması 

43 

9 

Garantiler Kıbrıs’ ı dış 
tehditlerden (terörizm vb.) 
korumak için olmalıdır. 46 

Örneğin Girnedeki 
başpiskoposluk binasının 
restore edilmesi ve dini 
törenlerde kullanıma 
açılması 

43 

10 

Kuzey ve Güneydeki 
mezarlıkların tamir edilip 
bakımının sağlanması 46 

Kıbrıs adasında Kıbrıs Türk 
ve Kıbrıs Rum Toplumları 
için AB standartlarında 
kaliteli eğitimin sağlanması.  

40 
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EK 1 
 
Soru 1. Güven Artırıcı Önlemler 
 
Lütfen hangi Güven Artırıcı Önlemlerin ‘Olmazsa olmaz’, ‘Arzu edilen’, ‘Kabul edilebilir’, 
‘Tolere edilebilir/katlanılır’, ‘Kesinlikle Kabul edilemez’ olarak düşündüğünüzü belirtiniz. 
 
KT Yüzdelik Olmazsa 

olmaz 
Arzu 

edilen 
Kabul 

edilebilir 
Tolere 

edilebilir/
katlanılır 

Kabul 
edilemez 

D.K. 

1-Adanın neresinde olduğuna 
bakılmaksızın cep telefonlarının 
her iki tarafta da kullanılabiliyor 
olması 

31% 44% 19% 3% 3% 1% 

2-Bir uzlaşı ve hakikat 
komisyonu oluşurulması (Güney 
Afrika, Sirbistan örnekleri gibi) , 
bu komisyonun her iki tarafın 
karşılıklı af uzlaşısına destek 
sağlayacak şekilde eski acılar ve 
olayları araştırması 

17% 32% 27% 7% 13% 3% 

3-Geçmiş acılar ve hatalar ile 
ilgili olarak iki toplum liderinin 
karşılıklı özür dilemesi 

20% 27% 20% 9% 22% 1% 

4-Kuzeydeki kiliselere ve 
güneydeki camilere daha fazla 
dini ve özel günde ziyaretler 
yapılmasının sağlanması 

22% 34% 30% 7% 7% 1% 

5-Mağusadaki Ortodoks 
kilisesinin paskalya kutlaması 
için kullanıma açılması 

10% 24% 33% 13% 19% 2% 

6-Kıbrıs Rum okullarında 1950 
Enosis plebisitinin kutlanması 
kararının kaldırılması 

44% 21% 17% 9% 9% 1% 

7-İlkokul kitaplarından 
başlanarak radikal milliyetçi 
kavramların okul kitaplarından 
karşılıklı olarak kaldırılması 

31% 26% 20% 6% 16% 1% 

8-Her iki toplum liderinin 
karşılıklı olarak diğer toplumu 
yabancılaştıran/ötekileştiren 
kutlamalardan vazgeçme 
konusunda anlaşması 

21% 37% 24% 7% 10% - 

9-Iki liderin kuzey ve güney için 
önemli olan toplumsal olaylara 
birlikte katılması 
(bayramlar,paskalya veya 
noel/Christmass) 

14% 28% 31% 9% 17% 1% 

10-Avrupa Birliğinden Kıbrıs’a 
ortak telefon sistemi 
oluşturulması için talepte 
bulunmak 

19% 34% 33% 7% 5% 1% 

11-Avrupa Birliğinden Kıbrısın 
her iki resmi dilinin AB’nin resmi 
dili olması için talepte bulunmak 

17% 24% 31% 7% 19% 1% 
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12-Her iki taraftaki halka açık 
tüm resmi web sitelerinin hem 
Rumca hem Türkçe dilinde 
olması 

22% 35% 31% 6% 6% 1% 

13-Adadaki tüm köylerin ve 
kasabaların her iki isimlerinin de 
gösterilmesi  

25% 35% 25% 5% 9% 1% 

14-Yeşil hat tüzüğü kapsamının 
genişletilerek kuzey/güney 
ticaretinin teşvik edilmesi (Kuzey 
Kıbrıs’ta üretilen ürünler ile ilgili) 

25% 37% 30% 3% 4% 1% 

15-Daha fazla zaman 
kaybetmeden kuzey/güney 
elektrik enterkonnekte (bağlantı) 
sisteminin tamamlanması 

26% 37% 25% 5% - - 

16-Her iki tarafta geçerli ve aynı 
fiyatta araç sigortasının 
sağlanması 

47% 29% 18% 3% 2% 1% 

17-Büyük yangınlarda her iki 
taraftaki itfaiye ekiplerinin 
birlikte harekete geçebilmesini 
sağlamak için görüşmelerin 
ayarlanması 

49% 28% 17% 3% 2% 1% 

18-Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum 
öğrenci ve eğitmenlerinin bir 
araya getirileceği toplantılar 
düzenlenmesi 

17% 29% 30% 10% 13% 1% 

19-Ara bölgedeki bir alanın 
ortak okul (Kuzey/Güney) olarak 
kullanımı için Birleşmiş 
Milletlerin arabuluculuk yapması 

11% 23% 25% 16% 24% 1% 

20-Lefkoşanın kentsel 
gelişiminin ortak koordinasyonu 
için sabit bir ofis kurulmasının 
sağlanması 

21% 32% 31% 7% 8% - 

21-Mağusanın kentsel 
gelişiminin ortak koordinasyonu 
için sabit bir ofis kurulmasının 
sağlanması 

23% 30% 32% 7% 8% 1% 

22-Mağusadaki Derinya geçiş 
kapısının daha fazla gecikme 
olmadan tamamlanıp açılması 

32% 32% 20% 7% 9% - 

24-Askeri birliklerin boşalttığı 
dini ve kamuya ait binaların 
sahiplerine iade edilmesi  

13% 20% 26% 13% 27% 1% 

25-Örneğin Girnedeki 
başpiskoposluk binasının restore 
edilmesi ve dini törenlerde 
kullanıma açılması 

12% 20% 31% 16% 20% 1% 

26-Kuzey ve Güneydeki 
mezarlıkların tamir edilip 
bakımının sağlanması 

46% 32% 17% 4% 1% 1% 

27-Kapalı maraştaki mülk 
sahiplerinin mülklerini ziyaret 
etmesinin sağlanması 

22% 29% 27% 10% 11% 1% 
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28-Kapalı Maraşın AB ve 
Birleşmiş Milletler himayesinde, 
Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı 
Türklerin birlikte çalışıp 
yaşayabileceği bir şekilde 
açılması  

18% 26% 28% 10% 18% - 

29-(Kiliselerden sökülen) 
İkonaların sahiplerine iade 
edilmesi 

19% 29% 28% 13% 9% 1% 

30-Kuzey Kıbrısta doğsun veya 
doğmasın, olası bir 
referandumda oy hakkı bulunan 
tüm kişilerin güneye geçişinin 
engellenmemesi (KKTC vatandaşı 
herkes) 

36% 29% 19% 6% 7% 2% 

31-Tüm Kıbrıs için ortak bir saat 
dilimi kullanılması 37% 36% 19% 3% 4% 1% 

32-Kıbrıslı Türklerin devam eden 
görüşmelere desteğinin bir 
ifadesi olarak akşamları KKTC 
bayrağının ışıklarının 
yakılmaması 

4% 5% 6% 10% 74% 1% 

33-Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı 
Rumların ortak online şirketler 
kurarak her iki taraftaki 
müşterilere hizmet sağlaması 

13% 34% 40% 7% 7% - 

A-Birleşmiş milletler 
gözetiminde Kapalı Maraşın 
iade edilmesi      ve karşılığında 
Ercan Havaalanı ve Mağusa 
limanının uluslararası ticarete 
açılması 

12% 21% 25% 10% 32% - 

B-Birleşmiş Milletler altında iki 
toplumlu bir komite kurularak 
hidrokarbon (petrol ve gaz) 
kaynaklarının kullanımı ve 
karşılığında Türkiyenin Kıbrısın 
(Güney Kıbrıs) ekonomik 
bölgesini tanıması  

16% 23% 31% 12% 18% - 

C-Türk askeri birliklerinin 
kademeli olarak azaltılması ve 
mayınların temizlenmesi 
karşılığında Rum Milli Muhafız 
Ordusunun da kademeli olarak 
azaltılması 

9% 16% 24% 13% 38% 1% 

D-Birleşmiş Milletler 
gözetiminde Kıbrıslı Rum ve 
Kıbrıslı Türk eğitim ve kültürel 
alışverişlerinin artırılması ve 
karşılıklı güven ve anlayışın 
geliştirilmesi 

19% 32% 32% 8% 9% - 

(yalnızca KT) Olası bir anlaşmada 
yukardaki bu dört önerinin 
hiçbirini değişmeden tümü 
birden paket olarak  

9% 18% 30% 15% 27% 1% 

 



13 

Soru 1. Güven Artırıcı Önlemler 
 
Lütfen hangi Güven Artırıcı Önlemlerin ‘Olmazsa olmaz’, ‘Arzu edilen’, ‘Kabul edilebilir’, 
‘Tolere edilebilir/katlanılır’, ‘Kesinlikle Kabul edilemez’ olarak düşündüğünüzü belirtiniz.. 
 
KR Yüzdelik 

Olmazs
a olmaz 

Arzu 
edilen 

Kabul 
edilebilir 

Tolere 
edilebilir
/katlanıl
ır 

Kabul 
edilemez D.K. 

1-Adanın neresinde olduğuna 
bakılmaksızın cep telefonlarının 
her iki tarafta da kullanılabiliyor 
olması 

43% 12% 23% 5% 12% 6% 

2-Bir uzlaşı ve hakikat 
komisyonu oluşurulması (Güney 
Afrika, Sirbistan örnekleri gibi) , 
bu komisyonun her iki tarafın 
karşılıklı af uzlaşısına destek 
sağlayacak şekilde eski acılar ve 
olayları araştırması 

36% 15% 21% 8% 19% 1% 

3-Geçmiş acılar ve hatalar ile 
ilgili olarak iki toplum liderinin 
karşılıklı özür dilemesi 

30% 17% 21% 7% 23% 2% 

4-Kuzeydeki kiliselere ve 
güneydeki camilere daha fazla 
dini ve özel günde ziyaretler 
yapılmasının sağlanması 

37% 16% 24% 7% 15% 2% 

5-Mağusadaki Ortodoks 
kilisesinin paskalya kutlaması 
için kullanıma açılması 

44% 23% 22% 3% 8% 1% 

6-Kıbrıs Rum okullarında 1950 
Enosis plebisitinin kutlanması 
kararının kaldırılması 

15% 8% 15% 6% 47% 9% 

7-İlkokul kitaplarından 
başlanarak radikal milliyetçi 
kavramların okul kitaplarından 
karşılıklı olarak kaldırılması 

28% 14% 15% 6% 33% 4% 

8-Her iki toplum liderinin karşılıklı 
olarak diğer toplumu 
yabancılaştıran/ötekileştiren 
kutlamalardan vazgeçme 
konusunda anlaşması 

23% 11% 13% 7% 42% 5% 

9-Iki liderin kuzey ve güney için 
önemli olan toplumsal olaylara 
birlikte katılması 
(bayramlar,paskalya veya 
noel/Christmass) 

16% 16% 26% 10% 30% 2% 

10-Avrupa Birliğinden Kıbrıs’a 
ortak telefon sistemi 
oluşturulması için talepte 
bulunmak 

29% 18% 25% 9% 17% 3% 
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11-Avrupa Birliğinden Kıbrısın 
her iki resmi dilinin AB’nin resmi 
dili olması için talepte bulunmak 

12% 11% 19% 10% 45% 3% 

12-Her iki taraftaki halka açık 
tüm resmi web sitelerinin hem 
Rumca hem Türkçe dilinde 
olması 

25% 14% 26% 8% 24% 3% 

13-Adadaki tüm köylerin ve 
kasabaların her iki isimlerinin de 
gösterilmesi  

22% 12% 23% 9% 33% 1% 

14-Yeşil hat tüzüğü kapsamının 
genişletilerek kuzey/güney 
ticaretinin teşvik edilmesi (Kuzey 
Kıbrıs’ta üretilen ürünler ile ilgili) 

17% 12% 20% 7% 39% 4% 

15-Daha fazla zaman 
kaybetmeden kuzey/güney 
elektrik enterkonnekte (bağlantı) 
sisteminin tamamlanması 

21% 14% 22% 9% 29% 4% 

16-Her iki tarafta geçerli ve aynı 
fiyatta araç sigortasının 
sağlanması 

29% 15% 25% 8% 20% 3% 

17-Büyük yangınlarda her iki 
taraftaki itfaiye ekiplerinin birlikte 
harekete geçebilmesini sağlamak 
için görüşmelerin ayarlanması 

48% 14% 23% 5% 9% 1% 

18-Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum 
öğrenci ve eğitmenlerinin bir 
araya getirileceği toplantılar 
düzenlenmesi 

29% 21% 24% 9% 17% 1% 

19-Ara bölgedeki bir alanın ortak 
okul (Kuzey/Güney) olarak 
kullanımı için Birleşmiş Milletlerin 
arabuluculuk yapması 

16% 16% 24% 9% 30% 5% 

20-Lefkoşanın kentsel gelişiminin 
ortak koordinasyonu için sabit bir 
ofis kurulmasının sağlanması 

26% 19% 25% 7% 20% 3% 

21-Mağusanın kentsel gelişiminin 
ortak koordinasyonu için sabit bir 
ofis kurulmasının sağlanması 

28% 17% 24% 5% 22% 4% 

22-Mağusadaki Derinya geçiş 
kapısının daha fazla gecikme 
olmadan tamamlanıp açılması 

27% 17% 25% 9% 20% 3% 

24-Askeri birliklerin boşalttığı dini 
ve kamuya ait binaların 
sahiplerine iade edilmesi  

40% 21% 26% 3% 6% 5% 

25-Örneğin Girnedeki 
başpiskoposluk binasının restore 
edilmesi ve dini törenlerde 
kullanıma açılması 

43% 21% 24% 6% 7% 1% 

26-Kuzey ve Güneydeki 
mezarlıkların tamir edilip 
bakımının sağlanması 

37% 23% 26% 3% 10% 2% 
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27-Kapalı maraştaki mülk 
sahiplerinin mülklerini ziyaret 
etmesinin sağlanması 

47% 22% 21% 3% 7% 1% 

28-Kapalı Maraşın AB ve 
Birleşmiş Milletler himayesinde, 
Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı 
Türklerin birlikte çalışıp 
yaşayabileceği bir şekilde 
açılması  

34% 20% 20% 5% 19% 2% 

29-(Kiliselerden sökülen) 
İkonaların sahiplerine iade 
edilmesi 

53% 15% 19% 2% 9% 2% 

30-Kuzey Kıbrısta doğsun veya 
doğmasın, olası bir 
referandumda oy hakkı bulunan 
tüm kişilerin güneye geçişinin 
engellenmemesi (KKTC 
vatandaşı herkes) 

16% 10% 15% 7% 46% 6% 

31-Tüm Kıbrıs için ortak bir saat 
dilimi kullanılması 57% 14% 18% 4% 6% 2% 

32-Kıbrıslı Türklerin devam eden 
görüşmelere desteğinin bir 
ifadesi olarak akşamları KKTC 
bayrağının ışıklarının 
yakılmaması 

68% 13% 11% 2% 5% 1% 

33-Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı 
Rumların ortak online şirketler 
kurarak her iki taraftaki 
müşterilere hizmet sağlaması 

22% 19% 25% 6% 23% 5% 

A-Birleşmiş milletler 
gözetiminde Kapalı Maraşın 
iade edilmesi      ve karşılığında 
Ercan Havaalanı ve Mağusa 
limanının uluslararası ticarete 
açılması 

19% 15% 18% 6% 38% 4% 

B-Birleşmiş Milletler altında iki 
toplumlu bir komite kurularak 
hidrokarbon (petrol ve gaz) 
kaynaklarının kullanımı ve 
karşılığında Türkiyenin Kıbrısın 
(Güney Kıbrıs) ekonomik 
bölgesini tanıması  

17% 12% 17% 5% 42% 7% 

C-Türk askeri birliklerinin 
kademeli olarak azaltılması ve 
mayınların temizlenmesi 
karşılığında Rum Milli Muhafız 
Ordusunun da kademeli olarak 
azaltılması 

27% 14% 15% 7% 33% 3% 
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D-Birleşmiş Milletler 
gözetiminde Kıbrıslı Rum ve 
Kıbrıslı Türk eğitim ve kültürel 
alışverişlerinin artırılması ve 
karşılıklı güven ve anlayışın 
geliştirilmesi 

24% 22% 24% 9% 18% 3% 

(yalnızca KR) Gelecekle ilgili 
plan: 
• Birleşmiş milletler 

gözetiminde Kapalı Maraşın 
iade edilmesi      

• AB denetiminde Ercan 
Havaalanı  

• Birleşmiş Milletler altında 
hidrokarbon ile ilgili iki 
toplumlu bir komite kurulması  

• Türk askeri birliklerinin 
kademeli olarak azaltılması 

• Rum Milli Muhafız Ordusunun 
da kademeli olarak 
azaltılması 

• Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk 
eğitim ve kültürel 
alışverişlerinin artırılması 

 

19% 21% 18% 10% 28% 4% 

 
‘Olmazsa Olmaz + Arzu edilen’ GAÖ’lerin aldıkları yüzdeliğe göre  sıralaması  
 

Sıra KT 

Yüzdelik 
olarak 

Olmazsa 
olmaz veya 
Arzu edilen 

KR 

Yüzdelik 
olarak 

Olmazsa 
olmaz veya 
Arzu edilen 

1 

Kuzey ve Güneydeki 
mezarlıkların tamir edilip 
bakımının sağlanması 78% 

Kıbrıslı Türklerin devam eden 
görüşmelere desteğinin bir 
ifadesi olarak akşamları 
KKTC bayrağının ışıklarının 
yakılmaması 

81% 

2 

Büyük yangınlarda her iki 
taraftaki itfaiye ekiplerinin 
birlikte harekete 
geçebilmesini sağlamak için 
görüşmelerin ayarlanması 

77% 

Tüm Kıbrıs için ortak bir saat 
dilimi kullanılması 

71% 

3 

Büyük yangınlarda her iki 
taraftaki itfaiye ekiplerinin 
birlikte harekete 
geçebilmesini sağlamak için 
görüşmelerin ayarlanması 

76% 

Kapalı maraştaki mülk 
sahiplerinin mülklerini ziyaret 
etmesinin sağlanması 69% 

4 

Adanın neresinde olduğuna 
bakılmaksızın cep 
telefonlarının her iki tarafta 
da kullanılabiliyor olması 

75% 

(Kiliselerden sökülen) 
İkonaların sahiplerine iade 
edilmesi 68% 
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5 
Tüm Kıbrıs için ortak bir saat 
dilimi kullanılması 73% 

Mağusadaki Ortodoks 
kilisesinin paskalya kutlaması 
için kullanıma açılması 

67% 

6 

Kıbrıs Rum okullarında 1950 
Enosis plebisitinin kutlanması 
kararının kaldırılması 65% 

Örneğin Girnedeki 
başpiskoposluk binasının 
restore edilmesi ve dini 
törenlerde kullanıma açılması 

64% 

7 

Kuzey Kıbrısta doğsun veya 
doğmasın, olası bir 
referandumda oy hakkı 
bulunan tüm kişilerin güneye 
geçişinin engellenmemesi 
(KKTC vatandaşı herkes) 

65% 

Büyük yangınlarda her iki 
taraftaki itfaiye ekiplerinin 
birlikte harekete 
geçebilmesini sağlamak için 
görüşmelerin ayarlanması 

62% 

8 

Mağusadaki Derinya geçiş 
kapısının daha fazla gecikme 
olmadan tamamlanıp 
açılması 

64% 

Askeri birliklerin boşalttığı 
dini ve kamuya ait binaların 
sahiplerine iade edilmesi  61% 

9 

Daha fazla zaman 
kaybetmeden kuzey/güney 
elektrik enterkonnekte 
(bağlantı) sisteminin 
tamamlanması 

63% 

Kuzey ve Güneydeki 
mezarlıkların tamir edilip 
bakımının sağlanması 60% 

10 

Yeşil hat tüzüğü kapsamının 
genişletilerek kuzey/güney 
ticaretinin teşvik edilmesi 
(Kuzey Kıbrıs’ta üretilen 
ürünler ile ilgili) 

62% 

Adanın neresinde olduğuna 
bakılmaksızın cep 
telefonlarının her iki tarafta 
da kullanılabiliyor olması 

55% 

11 

Adadaki tüm köylerin ve 
kasabaların her iki isimlerinin 
de gösterilmesi  60% 

Kapalı Maraşın AB ve 
Birleşmiş Milletler 
himayesinde, Kıbrıslı Rumlar 
ve Kıbrıslı Türklerin birlikte 
çalışıp yaşayabileceği bir 
şekilde açılması  

54% 

12 

Her iki toplum liderinin 
karşılıklı olarak diğer toplumu 
yabancılaştıran/ötekileştiren 
kutlamalardan vazgeçme 
konusunda anlaşması 

58% 

Kuzeydeki kiliselere ve 
güneydeki camilere daha 
fazla dini ve özel günde 
ziyaretler yapılmasının 
sağlanması 

53% 

13 

İlkokul kitaplarından 
başlanarak radikal milliyetçi 
kavramların okul 
kitaplarından karşılıklı olarak 
kaldırılması 57% 

Bir uzlaşı ve hakikat 
komisyonu oluşurulması 
(Güney Afrika, Sirbistan 
örnekleri gibi) , bu 
komisyonun her iki tarafın 
karşılıklı af uzlaşısına destek 
sağlayacak şekilde eski 
acılar ve olayları araştırması 

51% 

14 

Her iki taraftaki halka açık 
tüm resmi web sitelerinin 
hem Rumca hem Türkçe 
dilinde olması 

57% 

Facilitate meetings between 
TC and GC school children 
and educators. ????? 50% 
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15 

Kuzeydeki kiliselere ve 
güneydeki camilere daha 
fazla dini ve özel günde 
ziyaretler yapılmasının 
sağlanması 

56% 

Geçmiş acılar ve hatalar ile 
ilgili olarak iki toplum liderinin 
karşılıklı özür dilemesi 47% 

16 

Avrupa Birliğinden Kıbrıs’a 
ortak telefon sistemi 
oluşturulması için talepte 
bulunmak 

53% 

Avrupa Birliğinden Kıbrıs’a 
ortak telefon sistemi 
oluşturulması için talepte 
bulunmak 

47% 

17 

Lefkoşanın kentsel 
gelişiminin ortak 
koordinasyonu için sabit bir 
ofis kurulmasının sağlanması 53% 

4. Birleşmiş Milletler 
gözetiminde Kıbrıslı Rum ve 
Kıbrıslı Türk eğitim ve 
kültürel alışverişlerinin 
artırılması ve karşılıklı güven 
ve anlayışın geliştirilmesi. 

46% 

18 

Mağusanın kentsel 
gelişiminin ortak 
koordinasyonu için sabit bir 
ofis kurulmasının sağlanması 

53% 

Lefkoşanın kentsel 
gelişiminin ortak 
koordinasyonu için sabit bir 
ofis kurulmasının sağlanması 

45% 

19 

Kapalı maraştaki mülk 
sahiplerinin mülklerini ziyaret 
etmesinin sağlanması 51% 

Mağusanın kentsel 
gelişiminin ortak 
koordinasyonu için sabit bir 
ofis kurulmasının sağlanması 

45% 

20 

4. Birleşmiş Milletler 
gözetiminde Kıbrıslı Rum ve 
Kıbrıslı Türk eğitim ve 
kültürel alışverişlerinin 
artırılması ve karşılıklı güven 
ve anlayışın geliştirilmesi. 

51% 

Her iki tarafta geçerli ve aynı 
fiyatta araç sigortasının 
sağlanması 44% 

21 

Bir uzlaşı ve hakikat 
komisyonu oluşurulması 
(Güney Afrika, Sirbistan 
örnekleri gibi) , bu 
komisyonun her iki tarafın 
karşılıklı af uzlaşısına destek 
sağlayacak şekilde eski 
acılar ve olayları araştırması 

49% 

Mağusadaki Derinya geçiş 
kapısının daha fazla gecikme 
olmadan tamamlanıp 
açılması 44% 

22 

(Kiliselerden sökülen) 
İkonaların sahiplerine iade 
edilmesi 48% 

İlkokul kitaplarından 
başlanarak radikal milliyetçi 
kavramların okul 
kitaplarından karşılıklı olarak 
kaldırılması 

42% 

23 

Geçmiş acılar ve hatalar ile 
ilgili olarak iki toplum liderinin 
karşılıklı özür dilemesi 47% 

Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı 
Rumların ortak online 
şirketler kurarak her iki 
taraftaki müşterilere hizmet 
sağlaması 

41% 

24 

Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı 
Rumların ortak online 
şirketler kurarak her iki 
taraftaki müşterilere hizmet 
sağlaması 

47% 

3. Türk askeri birliklerinin 
kademeli olarak azaltılması 
ve mayınların temizlenmesi 
karşılığında Rum Milli 
Muhafız Ordusunun da 
kademeli olarak azaltılması 

41% 
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25 

Facilitate meetings between 
TC and GC school children 
and educators. 

46% 

(GC only) A plan for the 
future which will include:. 
• Return Varosha to its 

legal owners under UN 
supervision 

• Opening Ercan airport 
under EU supervision 

• Establish a UN bi-
communal Committee for 
Hydrocarbon 
development 

• Gradual reduction of 
Turkish troops 

• Gradual reduction in the 
National Guard 

• Intensify GC and TC 
cultural and educational 
exchanges 

40% 

26 

Kapalı Maraşın AB ve 
Birleşmiş Milletler 
himayesinde, Kıbrıslı Rumlar 
ve Kıbrıslı Türklerin birlikte 
çalışıp yaşayabileceği bir 
şekilde açılması  

44% 

Her iki taraftaki halka açık 
tüm resmi web sitelerinin 
hem Rumca hem Türkçe 
dilinde olması 39% 

27 

Iki liderin kuzey ve güney için 
önemli olan toplumsal 
olaylara birlikte katılması 
(bayramlar,paskalya veya 
noel/Christmass) 

42% 

Daha fazla zaman 
kaybetmeden kuzey/güney 
elektrik enterkonnekte 
(bağlantı) sisteminin 
tamamlanması 

35% 

28 

Avrupa Birliğinden Kıbrısın 
her iki resmi dilinin AB’nin 
resmi dili olması için talepte 
bulunmak 

41% 

Her iki toplum liderinin 
karşılıklı olarak diğer toplumu 
yabancılaştıran/ötekileştiren 
kutlamalardan vazgeçme 
konusunda anlaşması 

34% 

29 

2. Birleşmiş Milletler altında 
iki toplumlu bir komite 
kurularak hidrokarbon (petrol 
ve gaz) kaynaklarının 
kullanımı ve karşılığında 
Türkiyenin Kıbrısın (Güney 
Kıbrıs) ekonomik bölgesini 
tanıması  

39% 

Adadaki tüm köylerin ve 
kasabaların her iki isimlerinin 
de gösterilmesi  

34% 

30 

Mağusadaki Ortodoks 
kilisesinin paskalya kutlaması 
için kullanıma açılması 34% 

1. Birleşmiş milletler 
gözetiminde Kapalı Maraşın 
iade edilmesi      ve 
karşılığında Ercan Havaalanı 
ve Mağusa limanının 
uluslararası ticarete açılması 

34% 

31 

Ara bölgedeki bir alanın ortak 
okul (Kuzey/Güney) olarak 
kullanımı için Birleşmiş 
Milletlerin arabuluculuk 
yapması 

34% 

Iki liderin kuzey ve güney için 
önemli olan toplumsal 
olaylara birlikte katılması 
(bayramlar,paskalya veya 
noel/Christmas) 

32% 
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32 

Askeri birliklerin boşalttığı 
dini ve kamuya ait binaların 
sahiplerine iade edilmesi  33% 

Ara bölgedeki bir alanın ortak 
okul (Kuzey/Güney) olarak 
kullanımı için Birleşmiş 
Milletlerin arabuluculuk 
yapması 

32% 

33 

1. Birleşmiş milletler 
gözetiminde Kapalı Maraşın 
iade edilmesi      ve 
karşılığında Ercan Havaalanı 
ve Mağusa limanının 
uluslararası ticarete açılması 

33% 

Yeşil hat tüzüğü kapsamının 
genişletilerek kuzey/güney 
ticaretinin teşvik edilmesi 
(Kuzey Kıbrıs’ta üretilen 
ürünler ile ilgili) 

29% 

34 

Örneğin Girnedeki 
başpiskoposluk binasının 
restore edilmesi ve dini 
törenlerde kullanıma açılması 32% 

2. Birleşmiş Milletler altında 
iki toplumlu bir komite 
kurularak hidrokarbon (petrol 
ve gaz) kaynaklarının 
kullanımı ve karşılığında 
Türkiyenin Kıbrısın (Güney 
Kıbrıs) ekonomik bölgesini 
tanıması  

29% 

35 

(yalnızca KT)  önerilen dört 
önerinin yer aldığı Kıbrıs’ın 
geleceğine yönelik bir plan. 27% 

Kuzey Kıbrısta doğsun veya 
doğmasın, olası bir 
referandumda oy hakkı 
bulunan tüm kişilerin güneye 
geçişinin engellenmemesi 
(KKTC vatandaşı herkes) 

26% 

36 

3. Türk askeri birliklerinin 
kademeli olarak azaltılması 
ve mayınların temizlenmesi 
karşılığında Rum Milli 
Muhafız Ordusunun da 
kademeli olarak azaltılması 

25% 

Kıbrıs Rum okullarında 1950 
Enosis plebisitinin kutlanması 
kararının kaldırılması 23% 

37 

Kıbrıslı Türklerin devam eden 
görüşmelere desteğinin bir 
ifadesi olarak akşamları 
KKTC bayrağının ışıklarının 
yakılmaması 

9% 

Avrupa Birliğinden Kıbrısın 
her iki resmi dilinin AB’nin 
resmi dili olması için talepte 
bulunmak 

23% 
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EK  2 
 
2. ve 3. kamuoyu yoklamalarındaki tüm ‘Olmazsa olmaz’  hususların % olarak 
sıralanması 

Sıra KT 
Olmazsa 
Olmaz  

(Yüzdelik) 
KR 

Olmazsa 
Olmaz 

(Yüzdelik) 

1 

Kıbrıs adasında Kıbrıs Türk ve 
Kıbrıs Rum Toplumları için AB 
standartlarında kaliteli eğitimin 

sağlanması. 
56 

Kıbrıslı Türklerin devam eden 
görüşmelere desteğinin bir 

ifadesi olarak akşamları KKTC 
bayrağının ışıklarının 

yakılmaması 

68 

2 

 
Adanın Kuzey ve Güney’ 

indeki tüm servis ve 
altyapıların kalitesinin AB 

standartlarında olmasınının 
sağlanması. 

55 

Tüm Kıbrıs için ortak bir saat 
dilimi kullanılması 

57 

3 
Etnik/mezhepsel nefret 
suçlarına ağır cezalar 

verilmesi 
53 

(Kiliselerden sökülen) 
İkonaların sahiplerine iade 

edilmesi 
53 

4 

 
Garantiler Kıbrıs’ın 

bütünlüğünü korumak için 
olmalıdır 

52 

Tüm Yunan ve Türk askerleri 
Kıbrıs’ dan hemen ayrılması. 50 

5 

Büyük yangınlarda her iki 
taraftaki itfaiye ekiplerinin 

birlikte harekete geçebilmesini 
sağlamak için görüşmelerin 

ayarlanması 

49 

Büyük yangınlarda her iki 
taraftaki itfaiye ekiplerinin 

birlikte harekete geçebilmesini 
sağlamak için görüşmelerin 

ayarlanması. 

48 

6 
Kıbrıs toplumlarının 

güvenliğinin sağlanması için 
garantiler olmalıdır. 

48 
Kapalı maraştaki mülk 

sahiplerinin mülklerini ziyaret 
etmesinin sağlanması 

47 

7 

 
Federal devlet seviyesinde 

bakanlıkların ve 
sorumlulukların her iki toplum 

arasında adil dağıtılması 

47 

Mağusadaki Ortodoks 
kilisesinin paskalya kutlaması 

için kullanıma açılması 44 

8 

Her iki tarafta geçerli ve aynı 
fiyatta araç sigortasının 

sağlanması 47 

Adanın neresinde olduğuna 
bakılmaksızın cep 

telefonlarının her iki tarafta da 
kullanılabiliyor olması 

43 

9 

Garantiler Kıbrıs’ ı dış 
tehditlerden (terörizm vb.) 

korumak için olmalıdır. 46 

Girnedeki başpiskoposluk 
binasının restore edilmesi ve 

dini törenlerde kullanıma 
açılması 

43 

10 

Kuzey ve Güneydeki 
mezarlıkların tamir edilip 
bakımının sağlanması 46 

Kıbrıs adasında Kıbrıs Türk ve 
Kıbrıs Rum Toplumları için AB 
standartlarında kaliteli eğitimin 

sağlanması. 

40 
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11 
Kıbrıs Türk polisinin Kıbrıs 
Türk oluşturucu devletinde 

hizmet vermesi 
44 

Askeri birliklerin boşalttığı dini 
ve kamuya ait binaların 

sahiplerine iade edilmesi 
40 

12 

Başkanlık 1 dönem Kıbrıslı 
Rum ve 1 dönem Kıbrıslı Türk 

takip edecek biçimde eşit 
olarak paylaşılmalıdır 44 

 
Adanın Kuzey ve Güney’ 

indeki tüm servis ve 
altyapıların kalitesinin AB 

standartlarında olmasınının 
sağlanması. 

37 

13 
Kıbrıs Rum okullarında 1950 
Enosis plebisitinin kutlanması 

kararının kaldırılması 
44 

Etnik/mezhepsel nefret 
suçlarına ağır cezalar 

verilmesi 
37 

14 

Kıbrıs’ ta iş ve ekonomik 
ortamın gelişimi için petrol ve 
gaz gelirlerinden devlet fonu 

yaratılması. 
42 

 
Kuzeydeki kiliselere ve 

güneydeki camilere daha fazla 
dini ve özel günde ziyaretler 

yapılmasının sağlanması 

37 

15 

 
Kıbrıs’ ta iş ve ekonomik 
ortamın gelişimi için 
bağışçılarla bir devlet fonu 
yaratılması. 

41 

Kuzey ve Güneydeki 
mezarlıkların tamir edilip 
bakımının sağlanması 37 

16 

Federal Kıbrıs’taki  Yunan ve 
Türk asker sayısının eşit 

olması ve süre sınırı olmadan 
Kıbrıs’ta bulunması. 

39 

 
Garantörlük sistemi tamamen 

ortadan kaldırılmalıdır 36 

17 

Türkiye’de yaşayan tüm 
Türkiye vatandaşlarının Yunan 
vatandaşlarının sahip olduğu 

“dört özgürlük” haklarının 
tümüne sahip olması. 

39 

Kıbrıs’ ta iş ve ekonomik 
ortamın gelişimi için petrol ve 
gaz gelirlerinden devlet fonu 

yaratılması. 
36 

18 

Federal Kıbrıs Rum ve Kıbrıs 
Türk polisinin tüm adadaki 

federal suçlarla (basit suçların 
dahil olmadığı uluslaraarası 
bürokratik suçlar, kara para 
aklama, insan ticareti vb.) 

mücadele etmesi 

37 

Bir uzlaşı ve hakikat 
komisyonu oluşurulması 
(Güney Afrika, Sirbistan 

örnekleri gibi) , bu komisyonun 
her iki tarafın karşılıklı af 

uzlaşısına destek sağlayacak 
şekilde eski acılar ve olayları 

araştırması 

36 

19 

Yeni Kıbrıs antlaşmasıyla ilgili 
olarak, bu anlaşmanın 

uygulanmasının takip ve 
denetlenmesi için Türkiye ve 

Yunanistan sorumlu olsun 

37 

En yüksek uluslararası BM ve 
AB standartlarında olan ceza 

adaleti sistemi   35 

20 

Tüm Kıbrıs için ortak bir saat 
dilimi kullanılması 

37 

Kapalı Maraşın AB ve 
Birleşmiş Milletler 

himayesinde, Kıbrıslı Rumlar 
ve Kıbrıslı Türklerin birlikte 
çalışıp yaşayabileceği bir 

şekilde açılması 

34 
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21 

Kuzey Kıbrısta doğsun veya 
doğmasın, olası bir 

referandumda oy hakkı 
bulunan tüm kişilerin güneye 

geçişinin engellenmemesi 
(KKTC vatandaşı herkes) 

36 

Eğer Avrupa Birliği Kıbrıs’tan 
gelen isteği kabul ederse 
Avrupa Birliği nezdinde 

yaptırım (askeri 
olmayan/ekonomik ve siyasi 

yaptırımlar) uygulanması 

31 

22 

İki toplum arasında dönüşümlü 
federal başkanlığın olması 

35 

Eğer Birleşmiş Milletler 
Kıbrıs’tan gelen isteği kabul 

ederse Birleşmiş Milletler 
nezdinde yaptırım (siyasi ve 

askeri yaptırımlar) 
uygulanması 

31 

23 

Şu an mevcut olan 
Garantörlük Sistemi herhangi 

bir değişiklik yapılmadan 
muhafaza edilmelidir 34 

Federal Kıbrıs Rum ve Kıbrıs 
Türk polisinin tüm adadaki 

federal suçlarla (basit suçların 
dahil olmadığı uluslaraarası 
bürokratik suçlar, kara para 
aklama, insan ticareti vb.) 

mücadele etmesi 

31 

24 
Kıbrıs Rum polisinin Kıbrıs 
Rum oluşturucu devletinde 

hizmet vermesi 
34 

Geçmiş acılar ve hatalar ile 
ilgili olarak iki toplum liderinin 

karşılıklı özür dilemesi 
30 

25 
Mağusadaki Derinya geçiş 

kapısının daha fazla gecikme 
olmadan tamamlanıp açılması 

32 
Kıbrıs tamamen 

askersizleştirilmelidir. 29 

26 

Adanın neresinde olduğuna 
bakılmaksızın cep 

telefonlarının her iki tarafta da 
kullanılabiliyor olması 

31 

Avrupa Birliği’nin Koruyucu 
Olması 29 

27 

İlkokul kitaplarından 
başlanarak radikal milliyetçi 

kavramların okul kitaplarından 
karşılıklı olarak kaldırılması 

31 

Avrupa Birliğinden Kıbrıs’a 
ortak telefon sistemi 

oluşturulması için talepte 
bulunmak 

29 

28 

Eğer TÜM garantör ülkeler 
(İngiltere, Yunanistan, Türkiye) 

kabul ederse müdahale 
edilmesi 

28 

Her iki tarafta geçerli ve aynı 
fiyatta araç sigortasının 

sağlanması 29 

29 

Herhangi bir Türkiye vatandaşı 
sınırlandırma olmadan, 

özgürce Kıbrıs’ ta iş kurup 
hizmet verebilmeli 

28 

Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum 
öğrenci ve eğitmenlerinin bir 
araya getirileceği toplantılar 

düzenlenmesi 

29 

30 

Yunanistan tarafından 
SADECE Kıbrıs Rum 

Oluşturucu Devleti sınırları 
içerisinde yada Türkiye 

tarafından SADECE Kıbrıs 
Türk Oluşturucu Devleti 

sınırları içerisinde müdahale 
edilmesi 

27 

Bağışçıların sağladığı 
katkılarla Kıbrıslı işletmeler 

için bir devlet fonu yaratılması. 

28 



2
4 

 
 

31 

Federal Kıbrıs’ ta yatırım 
yapmak isteyen herhangi bir 

Türkiye vatandaşı herhangi bir 
sınırlandırma olmadan bunu 

yapabilmesli. 

27 

İlkokul kitaplarından 
başlanarak radikal milliyetçi 

kavramların okul kitaplarından 
karşılıklı olarak kaldırılması 

28 

32 

Şu an mevcut olan 
Garantörlük Sistemi muhafaza 

edilmeli ama tek yanlı 
müdahale hakkını 

içermemelidir 

26 

Mağusanın kentsel gelişiminin 
ortak koordinasyonu için kalıcı 

bir ofis kurulmasının 
sağlanması 

28 

33 

Türkiye’ de yaşayan ve 
Federal Kıbrıs’ ı turist olarak 

ziyaret etmek isteyen herhangi 
bir Türk vatandaşı vizesiz 

olarak gelebilmeli 

26 

Garantiler Kıbrıs’ ı dış 
tehditlerden (terörizm vb.) 

korumak için olmalıdır. 27 

34 

Daha fazla zaman 
kaybetmeden kuzey/güney 

elektrik enterkonnekte 
(bağlantı) sisteminin 

tamamlanması 

26 

Kıbrıs Rum polisinin Kıbrıs 
Rum oluşturucu devletinde 

hizmet vermesi 27 

35 
Adadaki tüm köylerin ve 

kasabaların her iki isimlerinin 
de gösterilmesi 

25 
Mağusadaki Derinya geçiş 

kapısının daha fazla gecikme 
olmadan tamamlanıp açılması 

27 

36 

Yeşil hat tüzüğü kapsamının 
genişletilerek kuzey/güney 
ticaretinin teşvik edilmesi 
(Kuzey Kıbrıs’ta üretilen 

ürünler ile ilgili) 

25 

3. Türk askeri birliklerinin 
kademeli olarak azaltılması ve 

mayınların temizlenmesi 
karşılığında Rum Milli Muhafız 
Ordusunun da kademeli olarak 

azaltılması 

27 

37 

Federal Kıbrıs’ ta çalışmak 
isteyen herhangi bir Türkiye 

vatandaşı herhangi bir 
sınırlandırma olmadan gelip 

çalışabilmeli. 

23 

Lefkoşanın kentsel gelişiminin 
ortak koordinasyonu için kalıcı 

bir ofis kurulmasının 
sağlanması 

26 

38 

Mağusanın kentsel gelişiminin 
ortak koordinasyonu için kalıcı 

bir ofis kurulmasının 
sağlanması 

23 

Her iki taraftaki halka açık tüm 
resmi web sitelerinin hem 

Rumca hem Türkçe dilinde 
olması 

25 

39 

 
Kuzeydeki kiliselere ve 

güneydeki camilere daha fazla 
dini ve özel günde ziyaretler 

yapılmasının sağlanması 

22 

Kıbrıs toplumlarının 
güvenliğinin sağlanması için 

garantiler olmalıdır. 24 

40 

Her iki taraftaki halka açık tüm 
resmi web sitelerinin hem 

Rumca hem Türkçe dilinde 
olması 22 

Birleşmiş Milletler gözetiminde 
Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk 

eğitim ve kültürel 
alışverişlerinin artırılması ve 
karşılıklı güven ve anlayışın 

geliştirilmesi 

24 



25 

41 

Kapalı maraştaki mülk 
sahiplerinin mülklerini ziyaret 

etmesinin sağlanması 22 

Her iki toplum liderinin 
karşılıklı olarak diğer toplumu 
yabancılaştıran/ötekileştiren 

kutlamalardan vazgeçme 
konusunda anlaşması 

23 

42 

Her iki toplum liderinin 
karşılıklı olarak diğer toplumu 
yabancılaştıran/ötekileştiren 

kutlamalardan vazgeçme 
konusunda anlaşması 

21 

 
Garantiler Kıbrıs’ın 

bütünlüğünü korumak için 
olmalıdır 

22 

43 

Lefkoşanın kentsel gelişiminin 
ortak koordinasyonu için kalıcı 

bir ofis kurulmasının 
sağlanması 

21 

Tüm Yunan ve Türk 
askerlerinin 1 yıl içerisinde 

Kıbrıs’ dan ayrılması. 22 

44 
Geçmiş acılar ve hatalar ile 

ilgili olarak iki toplum liderinin 
karşılıklı özür dilemesi 

20 
Birleşmiş Milletlerin 

22 

45 

Kıbrıs’ ın Kıbrıs Türk ve Kıbrıs 
Rum Toplumu’ ndan eşit 

sayıda katılımla oluşturulmuş 
kendi Federal Ordu’ su olması. 

19 

Adadaki tüm köylerin ve 
kasabaların her iki isimlerinin 

de gösterilmesi 22 

46 

Avrupa Birliğinden Kıbrıs’a 
ortak telefon sistemi 

oluşturulması için talepte 
bulunmak 

19 

Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı 
Rumların ortak online şirketler 

kurarak her iki taraftaki 
müşterilere hizmet sağlaması 

22 

47 

(Kiliselerden sökülen) 
İkonaların sahiplerine iade 

edilmesi 19 

Daha fazla zaman 
kaybetmeden kuzey/güney 

elektrik enterkonnekte 
(bağlantı) sisteminin 

tamamlanması 

21 

48 

Birleşmiş Milletler gözetiminde 
Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk 

eğitim ve kültürel 
alışverişlerinin artırılması ve 
karşılıklı güven ve anlayışın 

geliştirilmesi 

19 

Kapalı Maraşın AB ve 
Birleşmiş Milletler 

himayesinde, Kıbrıslı Rumlar 
ve Kıbrıslı Türklerin birlikte 
çalışıp yaşayabileceği bir 

şekilde açılması 

19 
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49 

Kapalı Maraşın AB ve 
Birleşmiş Milletler 

himayesinde, Kıbrıslı Rumlar 
ve Kıbrıslı Türklerin birlikte 
çalışıp yaşayabileceği bir 

şekilde açılması 

18 

(yalnızca KR) gelecek için 
plan: 

• Birleşmiş milletler 
gözetiminde Kapalı 
Maraşın iade edilmesi 

AB denetiminde Ercan 
Havaalanı açılması 

• Birleşmiş Milletler 
altında hidrokarbon ile 
ilgili iki toplumlu bir 
komite kurulması 

• Türk askeri birliklerinin 
kademeli olarak 
azaltılması Rum Milli 
Muhafız Ordusunun da 
kademeli olarak 
azaltılması 

·Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı 
Türk eğitim ve kültürel 
alışverişlerinin artırılması 

19 

50 

Eğer Kıbrıs ve yeni anayasa 
tehdite uğrarsa, Anaysal 

Düzen’ in yeniden sağlanması 
için anlaşmaya varılan bütün 

önlemler alındıktan sonra, son 
çare olarak, federal hükümetin 

salt (yarıdan bir fazlası) 
coğunluğu sağlayarak 

yapacağı çağrı ile, Yunanistan 
ya daTürkiye harekete 

geçebilir. 

17 

 
Federal devlet seviyesinde 

bakanlıkların ve 
sorumlulukların her iki toplum 

arasında adil dağıtılması 
18 

51 

Bir uzlaşı ve hakikat 
komisyonu oluşurulması 
(Güney Afrika, Sirbistan 

örnekleri gibi) , bu komisyonun 
her iki tarafın karşılıklı af 

uzlaşısına destek sağlayacak 
şekilde eski acılar ve olayları 

araştırması 

17 

Yeşil hat tüzüğü kapsamının 
genişletilerek kuzey/güney 
ticaretinin teşvik edilmesi  

17 

52 

Avrupa Birliğinden Kıbrısın her 
iki resmi dilinin AB’nin resmi 

dili olması için talepte 
bulunmak 17 

Birleşmiş Milletler altında iki 
toplumlu bir komite kurularak 
hidrokarbon (petrol ve gaz) 
kaynaklarının kullanımı ve 

karşılığında Türkiyenin 
Kıbrısın (Güney Kıbrıs) 

ekonomik bölgesini tanıması 

17 

53 

Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum 
öğrenci ve eğitmenlerinin bir 
araya getirileceği toplantılar 

düzenlenmesi 

17 

Kıbrıs’ ın Kıbrıs Türk ve Kıbrıs 
Rum Toplumu’ ndan eşit 

sayıda katılımla oluşturulmuş 
kendi Federal Ordu’ su olması. 

16 



27 

54 

Birleşmiş Milletler altında iki 
toplumlu bir komite kurularak 
hidrokarbon (petrol ve gaz) 
kaynaklarının kullanımı ve 

karşılığında Türkiyenin 
Kıbrısın (Güney Kıbrıs) 

ekonomik bölgesini tanıması 

16 

Iki liderin kuzey ve güney için 
önemli olan toplumsal olaylara 

birlikte katılması 
(bayramlar,paskalya veya 

noel/Christmas) 
16 

55 

 
Federal düzeyde çalışacak 
olan ve politik niteliği olan 

kurumların yönetiminde belli 
oranda Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı 

Rum üyeler olmalı ve karar 
alınması için basit çoğunluk ile 
birlikte iki toplumun da rızası 

olmalıdır. 

15 

Ara bölgedeki bir alanın ortak 
okul (KT/KR) olarak kullanımı 

için Birleşmiş Milletlerin 
arabuluculuk yapması 

16 

56 

Anlaşmaya varılan tüm 
önlemler alındıktan sonra, son 

çare olarak, karara iki 
toplumun katılımı ile salt 

çoğunluğu sağlaması 
koşuluyla Yunanistan ya da 
Türkiye harekete geçebilir. 

14 

Kuzey Kıbrısta doğsun veya 
doğmasın, olası bir 

referandumda oy hakkı 
bulunan tüm kişilerin güneye 

geçişinin engellenmemesi 
(KKTC vatandaşı herkes) 

16 

57 

Iki liderin kuzey ve güney için 
önemli olan toplumsal olaylara 

birlikte katılması 
(bayramlar,paskalya veya 

noel/Christmass) 

14 

Kıbrıs Rum okullarında 1950 
Enosis plebisitinin kutlanması 

kararının kaldırılması 15 

58 

Yeni Federal Kıbrıs, 
Yunanistan ve Kıbrıs arasında 
bir ittifak antlaşması ile sadece 

Kıbrıs’a karşı dış tehditler 
(terrorizm, ve enerji 

akımlarının korunması v.b 
gibi) ile baş edilmesine yönelik 
toplu sorumluluklarının olması 

ve başka bir yükümlülüğü 
olmaması. 

13 

Kıbrıs Türk polisinin Kıbrıs 
Türk oluşturucu devletinde 

hizmet vermesi 

14 

59 

Federal seviyede çalışacak 
olan idari nitelikteki kurumların 
alacağı kararlarda belli oranda 
Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum 

üyesi olmalı ve karar alınması 
basit çoğunlukla birlikte olmalı 
ama her iki toplumun da rızası 

olmasına yönelik bir koşul 
aranmamalıdır. 

13 

Kıbrıs adasına yönelik dış 
tehditlerden korunmak için 

(terörizm ve bunun gibi) hem 
yeni bir ittifak antlaşması hem 

de NATO üyeliği olmalıdır.  13 

60 
Askeri birliklerin boşalttığı dini 

ve kamuya ait binaların 
sahiplerine iade edilmesi 

13 
Tüm Yunan ve Türk 

askerlerinin 5 yıl içerisinde 
Kıbrıs’ dan ayrılması. 

13 
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61 

Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı 
Rumların ortak online şirketler 

kurarak her iki taraftaki 
müşterilere hizmet sağlaması 

13 

Tüm Yunan ve Türk 
askerlerinin 3 yıl içerisinde 

Kıbrıs’ dan ayrılması. 13 

62 

Girnedeki başpiskoposluk 
binasının restore edilmesi ve 

dini törenlerde kullanıma 
açılması 

12 

Tüm Yunan ve Türk 
askerlerinin 15 yıl içerisinde 

Kıbrıs’ dan ayrılması. 12 

63 

1. Birleşmiş milletler 
gözetiminde Kapalı Maraşın 

iade edilmesi      ve 
karşılığında Ercan Havaalanı 

ve Mağusa limanının 
uluslararası ticarete açılması 

12 

Çok uluslu polis güçleri 

12 

64 

Anlaşmaya varılan bütün 
önlemler alındıktan sonra, son 

çare olarak, federal 
hükümetten gelen bir çağrı 

koşulunda, federal 
hükümetten kimin aradığına 

bağlı olarak Yunanistan ya da 
Türkiye harekete geçebilir 

11 

Avrupa Birliğinden Kıbrısın her 
iki resmi dilinin AB’nin resmi 

dili olması için talepte 
bulunmak 12 

65 

Kıbrıs adasına yönelik dış 
tehditlerden korunmak için 

(terörizm ve bunun gibi) hem 
yeni bir ittifak antlaşması hem 

de NATO üyeliği olmalıdır.  11 

Yeni Federal Kıbrıs, 
Yunanistan ve Kıbrıs arasında 
bir ittifak antlaşması ile sadece 

Kıbrıs’a karşı dış tehditler 
(terrorizm, ve enerji 

akımlarının korunması v.b 
gibi) ile baş edilmesine yönelik 
toplu sorumluluklarının olması 

ve başka bir yükümlülüğü 
olmaması. 

11 

66 

Ara bölgedeki bir alanın ortak 
okul (KT/KR) olarak kullanımı 

için Birleşmiş Milletlerin 
arabuluculuk yapması 

11 

Tüm Yunan ve Türk 
askerlerinin 10 yıl içerisinde 

Kıbrıs’ dan ayrılması. 11 

67 

Anlaşmaya varılan bütün 
önlemler alındıktan sonra, son 

çare olarak, kurucu 
devletlerden birinden  çağrı 
yapılması koşuluyla, kimin 
çağrı yaptığına bağlı olarak 

Yunanistan’ dan yada Türkiye’ 
den destek alır. (a) 

10 

Eğer TÜM garantör ülkeler 
(İngiltere, Yunanistan, Türkiye) 

kabul ederse müdahale 
edilmesi 9 

68 

Mağusadaki Ortodoks 
kilisesinin paskalya kutlaması 

için kullanıma açılması 10 

Kıbrıs adasına yönelik dış 
tehditlerden korunmak için 

(terörizm ve bunun gibi) hem 
yeni bir ittifak antlaşması hem 

de NATO üyeliği olmalıdır.  

9 



29 

69 

Eğer Avrupa Birliği Kıbrıs’tan 
gelen isteği kabul ederse 
Avrupa Birliği nezdinde 

yaptırım (askeri 
olmayan/ekonomik ve siyasi 

yaptırımlar) uygulanması 

9 

Şu an mevcut olan 
Garantörlük Sistemi muhafaza 

edilmeli ama tek yanlı 
müdahale hakkını 

içermemelidir 

7 

70 

 
Kıbrıs dış tehditlerden 

korunmak için NATO’ ya 
katılmalıdır. 

9 

Federal seviyede çalışacak 
olan idari nitelikteki kurumların 
alacağı kararlarda belli oranda 
Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum 

üyesi olmalı ve karar alınması 
basit çoğunlukla birlikte olmalı 
ama her iki toplumun da rızası 

olmasına yönelik bir koşul 
aranmamalıdır. 

7 

71 

Yeni Kıbrıs antlaşmasıyla ilgili 
olarak, bu anlaşmanın 

uygulanmasının takip ve 
denetlenmesi için AB, 
Yunanistan ve Türkiye 

olmaldır 

9 

Şu an mevcut olan 
Garantörlük Sistemi herhangi 

bir değişiklik yapılmadan 
muhafaza edilmelidir 6 

72 

3. Türk askeri birliklerinin 
kademeli olarak azaltılması ve 

mayınların temizlenmesi 
karşılığında Rum Milli Muhafız 
Ordusunun da kademeli olarak 

azaltılması 

9 

Yunanistan tarafından 
SADECE Kıbrıs Rum 

Oluşturucu Devleti sınırları 
içerisinde yada Türkiye 

tarafından SADECE Kıbrıs 
Türk Oluşturucu Devleti 

sınırları içerisinde müdahale 
edebilmesi 

6 

73 
(yalnızca KT) önerilen dört 
önerinin yer aldığı Kıbrıs’ın 
geleceğine yönelik bir plan. 

9 
İki toplum arasında dönüşümlü 

federal başkanlığın olması 6 

74 

Eğer İKİ garantör ülke 
(İngiltere ve/veya Yunanistan 
ve/veya Türkiye) hemfikirse 

müdahale edebilmesi 

8 

AB (Avrupa Birliği), 
Yunanistan ve Türkiye’nin 

koruyucu olması  6 

75 

Avrupa Birliği’nin Koruyucu 
Olması 

8 

Federal düzeyde çalışacak 
olan ve politik niteliği olan 

kurumların yönetiminde belli 
oranda Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı 

Rum üyeler olmalı ve karar 
alınması için basit çoğunluk ile 
birlikte iki toplumun da rızası 

olmalıdır. 

5 

76 

Eğer Birleşmiş Milletler 
Kıbrıs’tan gelen isteği kabul 

ederse Birleşmiş Milletler 
nezdinde yaptırım (siyasi ve 

askeri yaptırımlar) 
uygulanması 

7 

Yunanistan ve Türkiye’nin 
koruyucu olması 

5 
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77 

950 Yunan ve 650 Türk 
askerinin mevcut antlaşmalara 

göre Kıbrıs’ da kalması. 

7 

(Anlaşmaya varılan bütün 
önlemler alındıktan sonra, son 

çare olarak, kurucu 
devletlerden birinden  çağrı 
yapılması koşuluyla, kimin 
çağrı yaptığına bağlı olarak 

Yunanistan’ dan yada Türkiye’ 
den destek alır. (a) 

4 

78 

Birleşmiş Milletlerin 

6 

Eğer İKİ garantör ülke 
(İngiltere ve/veya Yunanistan 
ve/veya Türkiye) hemfikirse 

müdahale edebilmesi 

4 

79 

 
Garantörlük sistemi tamamen 

ortadan kaldırılmalıdır 5 

Toplumların büyüklüklerindeki 
farktan dolayı 2 dönem Kıbrıs 
Rum Başkan 1 dönem Kıbrıslı 

Türk Başkan olması. 
4 

80 

Eğer herhangi BİR garantör 
ülke (İngiltere, ya da 

Yunanistan ya da Türkiye) 
karar verirse müdahale 

edebilmesi 

5 

Toplumların büyüklüklerindeki 
farktan dolayı 2 dönem Kıbrıs 
Rum Başkan 1 dönem Kıbrıslı 

Türk Başkan olması 
4 

81 

Kıbrıslı Türklerin devam eden 
görüşmelere desteğinin bir 

ifadesi olarak akşamları KKTC 
bayrağının ışıklarının 

yakılmaması 

4 

Anlaşmaya varılan bütün 
önlemler alındıktan sonra, son 
çare olarak, federal hükümet 

tarafından çağrı yapılması 
koşuluyla, Yunanistan ya da 
Türkiye harekete geçebilir. 

3 

82 

Kıbrıs tamamen 
askersizleştirilmelidir. 3 

Toplumların büyüklüklerindeki 
farktan dolayı 3 dönem Kıbrıs 
Rum Başkan 1 dönem Kıbrıslı 

Türk Başkan olması 

3 

83 

Tüm Yunan ve Türk askerleri 
Kıbrıs’ dan hemen ayrılması. 2 

Toplumların büyüklüklerindeki 
farktan dolayı 5 dönem Kıbrıs 
Rum Başkan 2 dönem Kıbrıslı 

Türk Başkan olması 

3 

84 

Tüm Yunan ve Türk 
askerlerinin 1 yıl içerisinde 

Kıbrıs’ dan ayrılması. 2 

Türkiye’de yaşayan tüm 
Türkiye vatandaşlarının Yunan 
vatandaşlarının sahip olduğu 

“dört özgürlük” haklarının 
tümüne sahip olması. 

3 

85 

Tüm Yunan ve Türk 
askerlerinin 5 yıl içerisinde 

Kıbrıs’ dan ayrılması. 2 

Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşları dört özgürlüğe 
sahip olabilir ama sayıları 

Kıbrıs’ta bulunan Yunanistan 
vatandaşlarının sayısının 

1/2’sini geçemez. 

3 

86 

Tüm Yunan ve Türk 
askerlerinin 15 yıl içerisinde 

Kıbrıs’ dan ayrılması. 2 

Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşları dört özgürlüğe 
sahip olabilir ama sayıları 

Kıbrıs’ta bulunan Yunanistan 
vatandaşlarının sayısının 

1/4’ünü geçemez. 

3 
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87 

Ya da 2 dönem Kıbrıs Rum 
Başkan 1 dönem Kıbrıslı Türk 

Başkan olması. 

2 

Eğer Kıbrıs ve yeni anayasa 
tehdite uğrarsa, Anaysal 

Düzen’ in yeniden sağlanması 
için anlaşmaya varılan bütün 

önlemler alındıktan sonra, son 
çare olarak, federal hükümetin 

salt (yarıdan bir fazlası) 
coğunluğu sağlayarak 

yapacağı çağrı ile, Yunanistan 
ya da Türkiye harekete 

geçebilir. 

2 

88 

Çok uluslu polis güçleri 

2 

(d) Eğer Kıbrıs ve yeni 
anayasa tehdite uğrarsa, 

Anaysal Düzen’ in yeniden 
sağlanması için anlaşmaya 

varılan bütün önlemler 
alındıktan sonra, son çare 

olarak, federal hükümetin ve 
iki toplumun katılımıyla 

sağlanacak salt coğunluğun 
oluşmasıyla yapılacak çağrı 
ile, Yunanistan ya daTürkiye 

harekete geçebilir. 
  

2 

89 

Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşları dört özgürlüğe 
sahip olabilir ama sayıları 

Kıbrıs’ta bulunan Yunanistan 
vatandaşlarının sayısının 

1/2’sini geçemez. 

2 

Eğer herhangi BİR garantör 
ülke (İngiltere, ya da 

Yunanistan ya da Türkiye) 
karar verirse müdahale 

edebilmesi 

2 

90 
Tüm Yunan ve Türk 

askerlerinin 3 yıl içerisinde 
Kıbrıs’ dan ayrılması. 

1 
950 Yunan ve 650 Türk 

askerinin mevcut antlaşmalara 
göre Kıbrıs’ da kalması. 

2 

91 

Tüm Yunan ve Türk 
askerlerinin 10 yıl içerisinde 

Kıbrıs’ dan ayrılması. 1 

Anlaşmadan sonra Kıbrıs’ta 
kalacak olan Yunan ve Türk 

askerlerinin sayısı eşit 
olmalıdır. 

2 

92 

iki toplum arasındaki nüfus 
farkından dolayı oranın 4 

dönem Kıbrıslı Rum Başkan 1 
dönem Kıbrıslı Türk Başkan 

olması. 

1 

Başkanlık 1 dönem Kıbrıslı 
Rum ve 1 dönem Kıbrıslı Türk 

takip edecek biçimde eşit 
olarak paylaşılmalıdır 

2 

93 

3 dönem Kıbrıslı Rum Başkan 
1 dönem Kıbrıs Türk Başkan 

olmalıdır 1 

Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşları dört özgürlüğe 
sahip olabilir ama sayıları 

Kıbrıs’ta bulunan Yunanistan 
vatandaşlarının sayısının 

1/3’ünü geçemez. 

2 



3
2 

 
 

94 

Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşları dört özgürlüğe 
sahip olabilir ama sayıları 

Kıbrıs’ta bulunan Yunanistan 
vatandaşlarının sayısının 

¼’ünü geçemez. 

1 

Türkiye’ de yaşayan ve 
Federal Kıbrıs’ ı turist olarak 

ziyaret etmek isteyen herhangi 
bir Türk vatandaşı vizesiz 

olarak gelebilmeli 

2 

95 

Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşları dört özgürlüğe 
sahip olabilir ama sayıları 

Kıbrıs’ta bulunan Yunanistan 
vatandaşlarının sayısının 

1/3’ünü geçemez. 

0 

Federal Kıbrıs’ ta yatırım 
yapmak isteyen herhangi bir 

Türkiye vatandaşı herhangi bir 
sınırlandırma olmadan bunu 

yapabilmesli. 

2 

96 

En yüksek uluslararası BM ve 
AB standartlarında bir cezai 

adalet sistemi No value 

Federal Kıbrıs’ ta çalışmak 
isteyen herhangi bir Türkiye 

vatandaşı herhangi bir 
sınırlandırma olmadan gelip 

çalışabilmeli. 

1 

97 

KR Başkan için 5 dönem, KT 
başkan için 2 dönem No value 

Herhangi bir Türkiye vatandaşı 
sınırlandırma olmadan, 

özgürce Kıbrıs’ ta iş kurup 
hizmet verebilmeli 

1 

 


