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GİRİŞ 
 

Kuzey Kıbrıs’ta çocukların ve çocuk haklarının konumu konusunda yapılan çalışmaların sınırlı 

olması, hem başka ülkelerle karşılaştırmalar yapma, hem de planlamalar yapma konularında 

büyük bir boşluk oluşturmaktadır. SOS ÇocukKöyü Derneği “Kuzey Kıbrıs’ta Çocukların Konumu 

ve Çocuk Hakları Araştırması 2009” çalışması ile bu konudaki boşluğun giderilmesi ve elde 

edilen karşılaştırmaya veriler ile geliştirilecek çeşitli politikalara da ışık tutulması 

amaçlanmıştır. 

Rapor araştırma sonuçlarını beş alt bölümde sunmaktadır. Birinci bölümde Kuzey Kıbrıs’taki 

hanelerin teşekkülü konusundaki veriler aktarılacaktır. Yaşanan hanenin koşullarının daha iyi 

bilinmesine yardımcı olmayı amaçlayan bu veriler ile çocukların yaşamakta olduğu ya da 

gelecekte yaşama riski olan sorunların nedenlerinin daha iyi tanınması amaçlanmaktadır. 

Hanede bahçenin, tuvalet/banyo olanaklarının, oda sayısının, ısıtma olanaklarının, soğuk/sıcak 

su teşkilatının, genel olarak fiziksel olarak sağlıklı ev koşullarının mevcudiyeti araştırmanın 

ikinci bölümünde incelenmiştir. Hanenin fiziksel koşulları ilçelere, sosyo- ekonomik statüye, 

bölgeye göre durumu da yine bu bölümde aktarılmıştır. 

Üçüncü bölümde farklı bölgelerde, sosyo- ekonomik ortamlarda anne-babanın şu andaki ve 

ilerideki mevcudiyeti konusundaki veriler aktarılmıştır. Böylece anne-baba yokluğundan 

kaynaklanan risklerin hangi bölgelerde, hangi ortamlarda arttığı incelenmiştir. 

Çocuk hakları konusundaki farkındalık ve ikamet edilen bölgelerde bu çocuk haklarının hangi 

oranda korunduğu/gözetildiği dördüncü bölümün konularını oluşturmuştur. 

Beşinci bölüm çocukların çocuk hakları bağlamında yaşadıkları/maruz kaldıkları istismarın 

sıklığı konusunda elde edilen sonuçları aktarmaktadır. 

Altıncı bölümde çocuklara bakmakla yükümlü kişilerin “çocuk işçiliği”, “ev dışına çıkmanın 

yasaklanması”, “hafif ve ağır fiziksel ceza”, “bağırma” gibi çeşitli davranışlar konusundaki 

tutumları ölçülmüştür. Çocuk haklarının ihlali olarak bu davranışların ne kadar meşru 
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görüldüğünü ortaya koyan araştırma sonuçları, bu ihlallerin potansiyel olarak nerelerde, hangi 

koşullarda arttığını da göstermektedir. 

Araştırma sırasında katılımcılara çocuk hakları bağlamında yaşanan çeşitli sorunların hangi 

öncelikle ilgilenilmesi gereken konular olduğu sorulmuştur. Yedinci bölüm bu sorunların 

öncelikleri konusundaki verileri aktarmaktadır. 

Yedi bölümlük rapor araştırma sonuçlarını ayrıntılı olarak veren Powerpoint sunumun bir 

tamamlayıcısı olarak tasarlanmıştır. Bu yüzden konuları genel hatları ile ele almakta, dikkat 

çekici noktalara vurgu yapmakta ve oluşan/oluşmakta olan eğilimlere dikkat çekmektedir. 
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ARAŞTIRMANIN AMAÇLARI 
 

SOS ÇocukKöyü Derneği “Kuzey Kıbrıs’ta Çocukların Yaşam koşulları ve Çocuk Hakları 2009” 

isimli araştırmanın amacı Kuzey Kıbrıs’ta çocukların yaşam koşulları, sorunları ve çocuk 

haklarının bilinirliğini öğrenmeyi amaçlamaktadır. Bu genel amaçlar doğrultusunda aşağıdaki 

spesifik konular araştırılmıştır: 

 Hane teşekkülü 

 Yaşanılan evdeki fiziksel koşullar 

 Anne-babanın hanedeki mevcudiyeti 

 Çocuk haklarından haberdarlık 

 Bölgelerde çocuk haklarına yönelik tutum ve davranışlar 

 Hanede yaşam ve çocuk hakkı ihlalleri 

 Çocuk hakları ihlalleri 

 Çocuk hakları ihlalleri ve bölge ihtiyaçları 
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ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ 
 

 Araştırmada kantitatif araştırma tekniklerinden yüz yüze anket kullanılmıştır. En az bir 

çocuğun bulunduğu hanelerde ziyaret edilen vatandaşlarla yüz yüze görüşmeler 

gerçekleştirilmiştir. 

 Araştırmanın hedef nüfusunu çocuk bulunan haneler oluşturmuştur. 

 Her hanede rastgele seçilen 18 yaş üzerinde 1 kişi ile yapılan görüşmeler, yine alanda 

denetlenmiş ve denetim sonucunda onaylanan veriler bilgisayar ortamına 

aktarılmıştır.  

 Bilgisayar ortamında işleme tutulan veriler, tekli ve çoklu tablolar olarak hazırlanmış 

ve analiz edilmiştir. 

ARAŞTIRMANIN ÖRNEKLEMİ 

 

 Araştırmanın örneklemini KKTC çocuk bulunan haneleri temsil edecek biçimde 

tabakalı, rastgele örnekleme yöntemi ile seçilmiş 686 kişilik bir grup oluşturmuştur. 

Birinci aşamada de jure nüfusun 5 ilçeye dikkate alınmıştır. 

 İkinci aşamada her ilçeye ayrılan örneklem dilimi o nüfusun şehirleşme oranı dikkate 

alınarak köy ve şehirlere dağıtılmıştır (335 şehir merkezi ve 351 köy/kasaba). Üçüncü 

aşamada her ilçede görüşme yapılacak köy ve mahalle sayıları belirlenmiştir. Son 

aşamada ise her bir örneklem noktasında görüşme yapılacak haneler ve kişiler tesadüfî 

örneklem yöntemi ile belirlenmiştir. 

 Hedef nüfusun büyüklüğü ve başvurulan kişilerin cevap verme oranlarına bakıldığı 

zaman, araştırma sonuçlarının % 3,72+- hata payı içerebileceği hesaplanmıştır.  
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Örneklemin ilçelere dağılımı aşağıdaki biçimde oluşmuştur: 

İLÇE Görüşme Sayısı 

Lefkoşa 217 

Mağusa 175 

Girne 157 

Güzelyurt 81 

İskele 56 
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ARAŞTIRMA SONUÇLARI 
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1. BÖLÜM: Hanelerin Teşekkülü 
 

 Kuzey Kıbrıs’ta toplam 70,624 hane bulunmaktadır.1 Bu hanelerin yaklaşık 5,000 tanesi 

sürekli ya da ev sahipleri tatil amacıyla Kıbrıs’ta bulundukları dönemler dışında yılın 

uzun bir bölümünde boş bulunmaktadır. Dolayısıyla sürekli ikamet edilen hane sayısı 

65,000 dolayındadır. 2008 yılında yapılan bir araştırmada 2  bu hanelerde ikamet 

edenlerin %70’i evin sahibi 

durumundadır. Geri kalanların 27%’si 

kira ödemektedir. 

 Kuzey Kıbrıs’ı diğer ülkelere göre en 

benzersiz kılan özelliklerden birisi de 

256,644 kişilik jure nüfusunun yaklaşık 

32%’sinin vatandaş olmayan ve geçici 

statü ile Kıbrıs’ta ikamet eden kişilerden 

oluşmasıdır. Daha çok işçi olarak 

çalışmak üzere Kıbrıs’ta bulunan kişiler 

(bu kişilerin 96%’sı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır) ve onların ailelerinden oluşan bu 

grubun yaşam koşulları vatandaş olanların koşullarından çok farklı durumdadır. Bu 

nedenle çeşitli konulardaki araştırma sonuçları anne/baba doğum yeri temelinde de 

ayrıntılandırılmış ve sözü edilen farklılıklara dikkat çekilmiştir. 

 Hanelerle ilgili bazı bulgular aşağıdaki gibidir: 

 Çocuklu hanelerdeki 18 yaş altı çocuk sayısı ortalaması 2,04 olarak 

belirlenmiştir. Hanelerin 30,9’unda tek çocuk bulunmaktadır. Yaklaşık olarak 

hanelerin yarısında (46,3%) 2 çocuk bulunmaktadır. 15,7% oranında hanede 3 

çocuk bulunurken, 7,1% oranında hanede 4 ve üzeri sayıda çocuk mevcuttur. 

 Hane başına okula giden çocuk sayısı 1,25’dir. Okul yaşına gelmemiş çocukların 

oranı ise 27,4% oranındadır. 

 Hanelerdeki özürlü oranı binde ikidir.  

 Anne/baba ve çocuklar dışında hanede ikamet eden akraba/tanıdık oranı binde 

ikidir. 

                                                           
1 Devlet Planlama Örgütü, 2006 Nüfus Sayımı. 
2 Kıbrıs Toplumsal ve Ekonomik Araştırmalar Merkezi (KADEM), “Kuzey Kıbrıs’ta EV İhtiyacı Araştırması”, 2008. 

Daha çok işçi olarak çalışmak 

üzere Kıbrıs’ta bulunan kişiler 

(bu kişilerin 96%’sı Türkiye 

Cumhuriyeti vatandaşıdır) ve 

onların ailelerinden oluşan bu 

grubun yaşam koşulları 

vatandaş olanların 

koşullarından çok farklı 

durumdadır. 
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 Hane başına çalışan sayısı ortalaması 1,36’dır. Yarıdan fazla (57,3%) hanede tek 

kişi çalışmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. BÖLÜM:  Hanelerin Fiziksel Koşulları 
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 Araştırma sonuçları Kuzey Kıbrıs’ta bulunan evlerin yaklaşık dörtte biri (26%) genel 

fiziksek durum açısından içinde yaşayanlara sorunlar yaşatmaktadır. Bu sorun özellikle 

Güzelyurt ilçesinde (Lefke Maden evlerinde ve Güzelyurt Çingene bölgesinde) artış 

göstermektedir. Bu ilçede fiziksel olarak 

sorunlu ev oranı 38%’e ulaşmaktadır.  

 Anne/babası Türkiye doğumlu olan 

katılımcıların ev fiziksel konumu, Kıbrıs 

kökenlilere göre çok daha yüksek 

oranlara ulaşıyor. Türkiye kökenli 

ailelerin ikamet ettiği evlerin yaklaşık 

35%’i genel fiziksel konum olarak içinde 

yaşayanlara sorun oluşturacak kadar 

kötü. Bu oran Kıbrıs kökenli ailelerin 

ikamet ettiği evler için 19%. 

 Güzelyurt ilçesi evin ısıtılması, oda sayısı 

ve tuvalet/banyo/lavabo olanakları açısından da en çok mağduriyet yaşayan ilçe. 

 Lefkoşa ve Girne (daha çok da şehir merkezleri olmak üzere) bahçe mevcudiyeti ve 

yeterliliği açısından en düşük oranlara sahip ilçeler olarak dikkat çekiyor. Lefkoşa’da 

evlerin üçte birinden fazlası bahçe açısından sorun yaşıyor. 

 Özellikle 4 ve üzeri sayıda çocuk sahibi olan hanelerin yaklaşık 3’te 1’i (31,1%) oda 

sayısı/oda genişliği, tuvalet/banyo/lavabo olanakları açısından sorunlar 

yaşamaktadır.açısından sorunlar yaşamaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. BÖLÜM: Anne ve Babanın Mevcudiyeti 
 

Araştırma sonuçları Kuzey 

Kıbrıs’ta bulunan evlerin 

yaklaşık dörtte biri (26%) 

genel fiziksek durum 

açısından içinde yaşayanlara 

sorunlar yaşatmaktadır. Bu 

sorun özellikle Güzelyurt 

ilçesinde (Lefke maden 

evlerinde ve Güzelyurt 

Çingene bölgesinde) artış 

göstermektedir. 
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 Araştırma sonuçları Kuzey Kıbrıs’ta bulunan çocukların 93,5%’nin anne ve babayla 

birlikte aynı hanede ikamet ettiğini ortaya koymaktadır. 4,7% oranında hanede ise 

çocuk ya sadece anne ya da sadece baba ile 

birlikte kalmaktadır. Tek ebeveynle yaşama 

oranı Güzelyurt ve Lefkoşa ilçelerinde artış 

göstermektedir. Her iki ebeveynle de 

kalma oranı hem Lefkoşa’da , hem de 

Güzelyurt’da 91,8’e düşmektedir.  

 Yaklaşık 1% hanede ise anne ya da babadan 

biri ölmüş durumda. Yine 0,8% oranında 

evde anne veya babadan birinin yakın 

gelecekte çeşitli nedenlerle (hapislik, yurt 

dışına göç vb.) evden uzak olma ihtimali bulunmaktadır.  

Hanedeki anne/babayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi geçerlidir?
(İlçe’ye göre)
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94,2

95,4

91,8

96,4

5,6

5,1

4,6

3,6

3,6

1,0

2,7

1,5

0,7

1,8

86% 88% 90% 92% 94% 96% 98% 100%

Lefkoşa

Gazimağusa

Girne

Güzelyurt

İskele

Anne/baba mevcut

Anne/baba ayrı-hanede anne/babadan sadece biri mevcut

Anne veya babadan birinin yakın gelecekte çeşitli nedenlerle(hapislik,yurt dışında göç vb.)evden uzak kalma ihtimali var

Anne veya babadan biri ölmüş durumda

Tablo 1: Anne/Babanın Mevcudiyeti - İlçelere göre 

 

 Anne ve babanın mevcudiyeti köy/kasabalarda 96,7’ye çıkarken, şehir merkezlerinde 

bu oran 90,2%’ye düşmektedir. Şehir merkezlerinde 7,2% oranında hanede 9% 

oranında hanede anne/babadan sadece biri çocukla birlikte kalmaktadır. Tek 

Araştırma sonuçları Kuzey 

Kıbrıs’ta bulunan çocukların 

93,5%’nin anne ve babayla 

birlikte aynı hanede ikamet 

ettiğini ortaya koymaktadır. 

4,7% oranında hanede ise 

çocuk ya sadece anne ya da 

sadece baba ile birlikte 

kalmaktadır. 
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ebeveynlilik Kıbrıs kökenli  hanelerde 7%’ye çıkmaktadır. Tek ebeveynlilik durumu tek 

çocuğun yaşadığı hanelerde 11%’e çıkmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. BÖLüM: Çocuk Hakları Konusundaki Farkındalık ve Çocuk 

Haklarını Koruma 
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 Araştırma sonuçları çocuk haklarının mevcudiyetinden haberdar olan ve bu haklar 

konusunda yeterince bilgili olanların 30,9% oranında olduğunu göstermektedir. 38,3% 

oranında kesim bu hakların mevcudiyetini işittiğini ancak bunların neler olduğu 

konusunda yeterince bilgili olmadığını 

belirtmiştir. 30,9% oranında bir kesim 

ise bu konuda hiçbir şey işitmediğini 

söylemiştir. 

 Çocuk hakları konusundaki bilinç eğitim 

düzeyi yükseldikçe artış göstermektedir. 

Çocuk haklarının mevcudiyetinden 

haberdarlık ve bu haklar konusunda 

yeterince bilgi sahibi olma eğitim ile 

yüksek bir olumlu korelasyona sahiptir. 

Bir başka deyişle bu konudaki bilinç 

düzeyi eğitim düzeyi arttıkça artış 

göstermektedir. Okur-yazar olmayan 

kişilerde 20% olan bu bilinç düzeyi, sürekli bir artış ile ortaokul mezunlarında 26%’ya, 

lise mezunlarında 33,6%’ya ve üniversite mezunlarında 55,6%’ya çıkmaktadır. 

 Hanelerin gelir düzeyi de çocuk hakları konusundaki bilinç düzeyine etkilemektedir. 

Gelir düzeyi arttıkça haklar konusundaki haberdarlık ve bilinç de artış göstermektedir. 

700TL’nin altında toplam geliri olan yoksul hanelerde 8,3% oranında olan bilinç düzeyi, 

artan gelir düzeyi ile birlikte sürekli bir artış göstererek  4001 TL ve üzerinde toplam 

geliri olan hanelerde 66,1%’e çıkmaktadır. 

 Çocuk hakları konusunda bilinç düzeyi Lefkoşa’da (27%) ve Türkiye kökenli hanelerde 

(25,4%) en düşük düzeye inmektedir. 

 Katılımcıların yaklaşık 3’te 1’i (32,1%) bulundukları bölgede çocuk haklarının yeterince 

korunmadığına inanmaktadırlar.  

 Çocuk haklarının korunmadığına inananlar İskele (45,8%) ve Lefkoşa (37,2%) ilçelerinde 

artış göstermektedir. Çocuk haklarının yeterince korunmadığını belirtenler şehir 

merkezlerinde  (35,6%) köylere (28,9%) göre daha yüksek bir orana ulaşmaktadır. 
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bu konuda hiçbir şey 

işitmediğini söylemiştir. 

 



 

 

SOS ÇocukKöyü 
Derneği|KADEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. BÖLÜM: Çocuk İstismarı Yaygınlığı 
 

 Araştırma sırasında çocukların maruz kaldığı çeşitli istismar olayları ve mağduriyetler 

de araştırılmıştır. Araştırma sonuçları Kuzey Kıbrıs’taki çocukların yaklaşık 



 

 

SOS ÇocukKöyü 
Derneği|KADEM 

 

 

 17%’sinin zaman zaman ya da hemen her zaman “düzenli yemek yeme 

olanağından mahrum olduğunu 

 7,9%’nun sokakta sık sık fiziksel saldırıya uğradığını 

 8,2%’sinin okulda fiziksel şiddete maruz kaldığını 

 17,2%’sinin sokakta sık sık sözlü saldırıya uğradığını 

  24%’nün genellikle 6 saatten fazla sokakta oynadığını 

 29,5%’nin anne/babasından birinin belli dönemlerde geceleri evden uzak 

kaldığını 

 16,7%’sinin birlikte olabileceği bir arkadaş çevresinden yoksun olduğu 

 15,1%’nin düzenli olarak günlük harçlık alamadığını 

 9,2%’sinin derslerine çalışabilecek ortamdan yoksun olduğu 

 25,5%’nin salim bir oyun alanında oynama olanağından yoksun olduğunu 

ortaya koymuştur. 

Şu anda yaşamakta olduğunuz hanede aşağıdakilerden her biri hangi sıklıkla yaşanıyor?
*100’e tamamlayan oran “hemen hiç” olarak alınmalıdır.
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1,1

0,9
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3,8
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0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0

Evde yaşayan çocuklardan en az birinin anne 
veya babası belli dönemlerde çeşitli 

nedenlerle uzakta oluyor(geceleri olmama)

Çocuklardan en az biri günde en az 6 saat 
sokakta oynuyor

Çocuklardan en az biri sokakta sözlü saldırıya 
uğruyor

Çocuklardan en az biri sokakta fiziksel 
saldırıya uğruyor

Çocuklardan en az biri düzenli yemek yeme 
olanağından yoksun kalıyor

Her zaman Sıklıkla Arada bir Çok seyrek

 

Tablo 2: Çocukların çeşitli konulardaki istismar yaygınlığı 

 Anne/babadan birinin zaman zaman evden uzakta olma durumu 3 ve üzerinde çocuk 

sahibi olan hanelerde artış göstermektedir. 
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 Yine 3 ve üzerinde çocuk olan hanelerde günde 6 saatten fazla sürelerle sokakta 

oynamak durumunda kalanlar artış göstermektedir. Buna paralel olarak bu çocukların 

sokakta fiziksel saldırıya uğrama sıklıkları 

da artış göstermektedir. 1 çocuğun 

bulunduğu hanelerde farklı sıklıklarla 

sokakta saldırıya uğrama oranı 8% iken, 

4 ve üzerinde çocuk bulunan hanelerde 

bu oran 20%’nin üzerine çıkmaktadır. 

Çocuk sayısı arttıkça salim bir oyun 

alanında oynama olanakları da 

azalmaktadır.  

 3 ve üzerinde çocuğun bulunduğu 

hanelerde çocukların günlük harçlık 

alma olanağı da azalmaktadır. Tek 

çocuğun bulunduğu hanelerde 88,8% 

olan düzenli günlük harçlık alma oranı, 3 

ve üzerinde çocuğun bulunduğu 

hanelerde 73%’e düşmektedir. Bir diğer 

anlatımla, bu hanelerde çocukların 

yaklaşık 27%’si düzenli günlük harçlık alamamaktadır. 

 Çok çocuklu hanelerde çocukların birlikte olabileceği arkadaş çevresinin bulunma 

olanakları daha yüksek 93%). Bu olanaklar çocuk sayısı azaldıkça düşüş göstermekte ve 

tek çocuklu hanelerde 79%’a düşmektedir. 

 

 

 

6. BÖLÜM : Çocuk Ebeveynlerinin Çocuklara Yönelik Çeşitli 

Davranışlara Yönelik Tutumları 
 

3 ve üzerinde çocuk olan 

hanelerde günde 6 saatten 

fazla sürelerle sokakta 

oynamak durumunda kalanlar 

artış göstermektedir. Buna 

paralel olarak bu çocukların 

sokakta fiziksel saldırıya 

uğrama sıklıkları da artış 

göstermektedir. 1 çocuğun 

bulunduğu hanelerde farklı 

sıklıklarla sokakta saldırıya 

uğrama oranı 8% iken, 4 ve 

üzerinde çocuk bulunan 

hanelerde bu oran 20%’nin 

üzerine çıkmaktadır. 
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 Araştırmanın bu bölümünde anne/baba veya diğer bakıcı konumundaki kişilerin 

çocuklara yönelik çeşitli davranış biçimleri konusundaki tutumları ölçülmüştür. Bu 

sayede çocuk haklarının ihlali ve çocuk istismarı konusunda risk artıran tutumların 

yaygınlığı ortaya çıkarılmıştır. 

 Araştırma sonuçları çocuk bakıcılarının yaklaşık 69%’nun “çocuğu bağırma”’nın kabul 

edilebilir olduğunu düşünmektedir. Bunların 46,4%’ü bu davranışın “ara sıra” ya da “sık 

sık” olabileceğini belirtmektedirler. 22,8’lik bir oran ise bu davranışın “seyrek” olması 

gerektiğini söylemektedir. Çocuğa bağırma davranışını kabul edilebilir bulanların oranı 

eğitim düzeyi yükseldikçe düşüş göstermektedir. Okur-yazar olmayan kişilerde 70% 

olan bu oran, üniversite mezunlarında 55,6%’ya düşmektedir. Çocuğa bağırma Mağusa 

ilçesinde daha yüksek oranda kabul edilebilir bir davranış olarak görülüyor. 

 Ebeveynlerin yaklaşık yarısı (50,9%) çocuğun evden çıkmasının belirli bir süre 

yasaklanmasını “kabul edilebilir” bulmaktadır. Bunların 31,5% oranında bir kesimi 

bunun “sık sık” ya da “ara sıra” olmasını onaylamaktadır. 19,4%’lük bir kesim ise bunun 

“seyrek” başvurulması gereken bir davranış olduğuna inanıyor. 

Çocuklara yönelik aşağıdaki davranışlardan her birini ne oranda kabul edilebilir buluyorsunuz ya da kabul 

edilebilir bulmuyorsunuz? *100’e tamamlayan oran “hiçbir zaman” olarak alınmalıdır.
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19,4

4,3

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0

Çocuğa bağırma

Çocuğa hafif dayak atma

Çocuğa harçlığını kesme cezası verme

Çocuğa ağır bir fiziksel ceza verme

Çocuğun evden dışarıya çıkmasını belirli 
bir süre yasaklama

Çocuğun ev gelirine katkı sağlaması için 
çalışması

Her zaman Ara sıra Seyrek  

Tablo 3: Çocuklara Yönelik Çeşitli Davranışlara Yönelik Tutumlar 

 

 Kuzey Kıbrıs’taki ebeveynlerin 68,6%’sı çocuğa dayak atılmasını hiçbir koşulda kabul 

edilebilir bulmadığını belirtmektedir. Ancak çocuğa dayak atma ebeveynlerin 31,4% 

oranı tarafından kabul edilebilir bir davranış olarak görülüyor. Hafif dayağı kabul 

edilebilir bulanların yaklaşık 11%’i bunun “sık sık” ya da “ara sıra” olmasını makul 
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bulurken, 19,7% oranında bir kesim de bunun “seyrek” başvurulması gereken bir 

davranış olarak görüyor. Bu davranışı kabul edilebilir bulanlar da eğitim düzeyi 

yükseldikçe düşüş göstermektedir. Lefkoşa çocuğa dayak atmayı en yüksek oranda 

kabul edilebilir bulan ilçe. Türkiye kökenli hanelerde çocuğa fiziksel bir ceza verme 

daha yüksek oranda kabul edilebilir bir davranış olarak görülüyor. 

 Yaklaşık 77,8% çoğunluk çocuğa harçlığın kesilmesini onaylamıyor. Ceza olarak çocuğu 

harçlığın kesilmesi davranışını kabul edilebilir bulanların oranı ise 22,2%. Bu davranışı 

onaylayın yarısı ise bu davranışa “sık sık” ya da “ara sıra” başvurulabileceğini 

belirtmektedirler. Diğer yarısı ise bu davranışa “seyrek” başvurulması” gerektiğine 

inanıyor. Harçlığın kesilmesini bir ceza olarak benimseyenlerin üniversite mezunları 

arasında (32,3%) artış göstermesi dikkat çekmektedir. Bu oran ortaokul ve lise 

mezunları arasında 20%’nin altında bulunmaktadır. Türkiye kökenli hanelerde (26,5%) 

de Kıbrıs kökenli hanelere (18,2%) göre çocuğa harçlığını kesme daha yaygın bir 

davranış olarak görülüyor. 

 Çocuğun evden dışarıya çıkmasını belirli bir süre yasaklama davranışı da toplumun 

yaklaşık yarısı tarafından (50,9%) kabul edilebilir bir davranış olarak görülüyor. 

31,5%’lik bir kesim bunun “sık 

sık” ya da “arada bir” 

başvurulabilecek bir davranış 

olarak görürken, 19,4%’lük 

diğer kesim ise bunun ”seyrek” 

olmasını kabul edilebilir 

görmektedir. Bu davranış 

biçimi de Türkiye kökenli 

ebeveynler (55,6%) tarafından, 

Kıbrıs kökenli ebeveynlere 

(47,6%) daha kabul edilebilir bir 

davranış olarak görülüyor. 

Hanedeki çocuk sayısı arttıkça 

çocuklara dayak, çocuklara 

bağırma, çocuğa harçlığını 

kesme, çocuğun belirli bir süre 

evden dışarıya çıkmasını 

engelleme davranışlarının tümü 

daha yüksek oranlarda kabul 

edilebilir bulunuyor. Hanedeki 

çocuk sayısı arttıkça çocuğun ev 

gelirine katkı için çalışması da 

daha meşru bir davranış olarak 

görülüyor. 
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 Ebeveynlerin büyük bir çoğunluğu (91,6%) çocukların çalıştırılmasını hiçbir koşulda 

kabul edilebilir bir davranış olarak görmediklerini belirtmişlerdir. Ancak geri kalan 8,4% 

oranında bir kesim bunun kabul edilebilir olduğunu belirtmiştir. Çocuğun 

çalıştırılmasını meşru görenler eğitim 

düzeyi ve gelir düzeyi düşük hanelerde 

artış göstermektedir. Çocukların 

çalışmasını kabul edilebilir bulan 

ebeveynlerin oranı Lefkoşa (11,3%) ve 

İskele (13,2%) ilçelerinde artış 

göstermektedir. 

 Hanedeki çocuk sayısı arttıkça çocuklara dayak, çocuklara bağırma, çocuğa harçlığını 

kesme, çocuğun belirli bir süre evden dışarıya çıkmasını engelleme davranışlarının 

tümü daha yüksek oranlarda kabul edilebilir bulunuyor. 

 Hanedeki çocuk sayısı arttıkça çocuğun ev gelirine katkı için çalışması da daha meşru 

bir davranış olarak görülüyor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çocuğun çalıştırılmasını meşru 

görenler eğitim düzeyi ve gelir 

düzeyi düşük hanelerde artış 

göstermektedir. 
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7. BÖLÜM: Bölgede Yaşam ve İhtiyaçlar 
 

 Araştırmanın son bölümünde her bölgenin çocuk sorunları bağlamındaki ihtiyaçları 

belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma ilgilenilmesi gereken sorun ve konuları önem 

sırasına göre aşağıdaki gibi belirlemiştir: 

Çocukların sokaklara bırakılması 39,0 

Çocuklara yönelik sözel şiddet(küfür 

etme,aşağılama) 
38,7 

Çocukların sağlıklı beslenmemesi 38,6 

Çocuklara yönelik sağlık sorunları 33,4 

Çocuklara yönelik fiziksel şiddet(dayak vb.) 31,5 

Madde/alkol kullanımı 30,9 

Bazı çocukların dışlanması 28,8 

Çocukların arkadaş çevresinden yoksun olması 27,7 

Çocuklara yönelik cinsel istismar olayları 21,9 

Çocuklara yönelik ırkçı saldırılar 20,3 

Tablo 4: Çocuk Hakları Sorunları 

 Kuzey Kıbrıs’ta çocuk hakları 

bağlamında öncelikli sorunlar olarak 

sırasıyla “çocukların sokaklara 

bırakılması” (39%), “çocuklara yönelik 

sözel şiddet/küfür etme/aşağılama” 

(38,7%), ve “çocukların sağlıklı 

beslenememesi” (38,6%) belirlenmiştir.  

 Sözel şiddet şehir merkezlerinde 

(44,1%) köy/kasabalara (33,7%) göre 

daha yüksek oranda sorun olarak 

görülüyor. Sözel şiddet sorunu Lefkoşa 

(özellikle Surlar içi ve Çağlayan bölgelerinde) ve Mağusa ilçelerinde artış 

Kuzey Kıbrıs’ta çocuk hakları 

bağlamında öncelikli sorunlar 

olarak sırasıyla “çocukların 

sokaklara bırakılması” (39%), 

“çocuklara yönelik sözel 

şiddet/küfür 

etme/aşağılama” (38,7%), ve 

“çocukların sağlıklı 

beslenememesi” (38,6%) 

belirlenmiştir. 
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göstermektedir. Çocuklara yönelik fiziksel şiddet ise köy/kasabalarda (44,5%), şehir 

merkezlerine (33,7%) göre daha çok sorun olarak görülüyor. 

 Çocuklara yönelik cinsel istismarı ve fiziksel şiddeti öncelikli sorun olarak görme 

Mağusa ilçesinde artış göstermektedir. Bu ilçede ikamet edenlerin 38,7%’si cinsel 

istismarın ve 44,5%’i ise fiziksek şiddetin bölgede ilgilenilmesi gereken sorunlar 

olduğunu düşünmektedir. 

 Çocukların sağlıklı beslenememesini ilgilenilmesi gereken sorun olarak görenler İskele 

(45,8%) ve Mağusa (48,1%) ilçelerinde artış göstermektedir. 

 Sağlık sorunları ise en yüksek oranda Mağusa ilçesinde dile getirilmektedir. 

 Çocuklara yönelik “ırkçı saldırılar” ve “dışlanma” da en tüksek oranda Mağusa ilçesinde 

sorun olarak görülüyor. 

 Madde kullanımı konusunda en sorunlu görülen bölgeler Mağusa (38,7%) ve Lefkoşa 

(37,2%). 

 Çocukların sokaklara bırakılması ve madde/alkol kullanılması şehir merkezlerinde 

köy/kasabalara göre daha yüksek oranda sorun olarak görülüyor. 

 


