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Kıbrıs’ta günlük 
yaşamı büyük ölçekte 
iyileştirebilecek  
56 öneri



Giriş:  
Pusula, dünya genelinde 130 kurum ve 90 milyon insan tarafından 
kullanılan CONSUL yazılımı üzerine inşa edilen bir platformdur. Pusula, 
Avrupa Birliği’nin 27 Şubat 2006 tarihli ve (AK) No. 389/2006 sayılı 
Konsey Yardım Tüzüğü kapsamında finanse edilmektedir. CONSUL 
yazılımı ile işbirliği kapsamında Kıbrıs’a uyarlanmış olan Pusula, 
Dünya Bankası’na bağlı Akıl, Davranış ve Kalkınma Birimi (eMBeD) ve 
Sürdürülebilir Barış ve Demokratik Kalkınma Merkezi (SeeD) tarafından 
yürütülmektedir. 

Daha fazla bilgi için, www.cypruspusula.org adresini ziyaret 
edebilir,  veya  pusulacyprus@gmail.com adresine e-posta 
gönderebilirsiniz.

Bu rehber  
nasıl kullanılır:
İlgili çözümlere / önerilere ulaşmak için aşağıdaki kategorilere tıklamanız 
yeterli. Bu menüye geri dönmek ve diğer kategorileri seçmek için 
“Kategorilere geri dön” bağlantısına tıklayın. 

İlgilendiğiniz kategorinin altındaki çözümün / önerinin üzerine tıklayarak, 
çözümün/önerinin Pusula Platformu’nda yayınlanan tam metnine 
erişebilirsiniz.

Platform’da yer alan önerilerin tamamen kullanıcılar tarafından paylaşıldığı 
şekilde yayınlandığını ve yalnızca gerekli yerlerde anlam bütünlüğünü 
sağlamak amacıyla düzenleme yapıldığını lütfen unutmayın. 

Pusula’nın ilk öneri çağrısı hakkında daha detaylı bilgi için buraya tıklayın. 

http://consulproject.org/en/
http://consulproject.org/en/
https://www.worldbank.org/en/programs/embed
https://seedsofpeace.eu/
http://www.cypruspusula.org
mailto:pusulacyprus%40gmail.com?subject=
https://www.cypruspusula.org/campaigns?locale=tr&retired=all


Pusula bireylerin sesini güçlendirmeyi; 
mahalle, köy, şehir veya ada genelinde 
yaşanan toplumsal sorunlar hakkında 
bireylerin iletişim kurmalarını, çözüm 
önerileri paylaşmalarını ve ortak 
karar vermelerini amaçlamaktadır. 
Platformun sivil katılım ile karar 
vericileri buluşturan bir köprü görevi 
görmesi amaçlanmaktadır. 

Platform, (İngilizce, Yunanca ve Türkçe 
dilinde) otomatik çeviri yaparak, 
kullanıcıların gerçek zamanlı iletişim 
kurmalarını sağlamaktadır. Platform 
üzerinde paylaşılan tüm içerikler 
herkes tarafından görülebilir ve 
erişilebilirdir. Önerilerin paylaşımı ve 
oylanması için dijital bir alan sağlayan 
Pusula, insanların günlük sorunların 
çözümüne doğrudan katkı koyabileceği 
katılımcı bir süreç sunmaktadır. Oylama 
aşamasında en çok oy alan öneri ise 
hayata geçirilmektedir.

Pusula, ada genelinde ilk öneri 
çağrısını Şubat - Mayıs 2020 arasında 
gerçekleştirerek, Kıbrıs’ta yaşayan 
herkesi günlük yaşamı büyük ölçekte 
iyileştirebilecek öneriler paylaşmaya 
davet etti. İlk öneri çağrısı süresinde, 
Pusula Facebook’ta 6,700 takipçiye, 
ve platform üzerinde toplam 27,482 
oturum gerçekleştiren kayıtlı 4,450 

kullanıcıya ulaştı. Ada 
genelinde kullanıcılar 
tarafından paylaşılan 56 
öneriyi içeren bu interaktif 
rapor, Kıbrıs’ta yaşayan tüm 
toplumların ihtiyaçlarını 
ve önceliklerini temsil 
etmektedir. Platform 
kullanıcıları tarafından en 
fazla desteklenen 10 öneri 
açık oylamaya sunuldu.  
En çok oyu alarak 
kazanan öneri (Geleceğin 
Bahçeleri), AB’nin 
€50,000’luk mali desteği ile 

uygulanmaya başlandı.

En çok oy alarak kazanan öneri 
dışında, geri kalan 55 çözüm ve 
öneri de gerçeğe dönüştürülebilir. Bu 
interaktif rapor, Platformda paylaşılan 
tüm öneriler hakkında farkındalık 
yaratarak, söz konusu önerilerin farklı 
paydaşlar (örneğin iki-toplumlu teknik 
komite üyeleri, sivil toplum kuruluşları, 
özel kuruluşlar, yerel yönetimler) 
tarafından uyarlanmaları/uygulanmaları 
konusunda talep oluşturmayı 
amaçlamaktadır. 

Pusula, daha iyi bir Kıbrıs 
için, toplum bireyleri ve 
karar vericiler arasında 
iletişimi sağlayan 
dijital bir sivil katılım 
platformudur.

https://www.cypruspusula.org/campaigns/108-gelecegin-bahceleri
https://www.cypruspusula.org/campaigns/108-gelecegin-bahceleri
http://www.cypruspusula.org/


Sizin için hangi sosyal  
ihtiyaç önemli?    

EĞİTİM

SAĞLIK 

EKONOMİ

SOSYAL UYUM

ÇEVRE 

DAHA İYİ ŞEHİRLER 



KATEGORİLERE GERİ DÖN 

DAHA İYİ 
ŞEHİRLER  

1/3

ÖNERİ  
SAHİBİ ÖNERİ ANAHTAR 

KELİME 

FatmaFaiz
1. Sokak köpeklerinin sahiplendirilmesi / 
rehabilitasyonunun kolaylaştırılması için 
kısırlaştırılması ve eğitilmesi

HAYVAN REFAHI

dariuskanter
2. Araç paylaşımının daha güvenli ve kolay şekilde 
yapılmasını sağlayacak bir dijital uygulama

ULAŞIM 

George_Had
3. Trafik ihlalleri ve yol koşullarının gerçek zamanlı 
raporlanmasını sağlayan bir dijital uygulama 
geliştirilerek yol güvenliğinin artırılması

YOL GÜVENLİĞİ /  
ULAŞIM

AnnaConstantinidou
4. Kayıp eşya bildirimlerinin paylaşılacağı  
bir dijital platform

KONUM TEKNOLOJİLERİ  

N/A
5. Otobüs saatleri, sefer bilgileri, konumlama ve 
elektronik bilet hizmetleri sunan bir dijital toplu 
taşıma uygulaması

KARBON EMİSYONLARI / 
ULAŞIM 

aylnuchl

6. Kullanılmayan alanların hayvan barınaklarına 
dönüştürülmesi, sokak hayvanları yararına  
bağış kampanyaları düzenlenmesi ve  
petshop’larda hayvan satışının yasaklanması

HAYVAN REFAHI 

https://www.cypruspusula.org/campaigns/70-kopeklerin-kisirlastirilmasi-rehabilitasyonu-ve-sahiplendirilmesi
https://www.cypruspusula.org/campaigns/70-kopeklerin-kisirlastirilmasi-rehabilitasyonu-ve-sahiplendirilmesi
https://www.cypruspusula.org/campaigns/70-kopeklerin-kisirlastirilmasi-rehabilitasyonu-ve-sahiplendirilmesi
https://www.cypruspusula.org/campaigns/113-kibris-ta-araba-paylasimi-surdurulebilir-ulasim-icin-dijital-uygulama
https://www.cypruspusula.org/campaigns/113-kibris-ta-araba-paylasimi-surdurulebilir-ulasim-icin-dijital-uygulama
https://www.cypruspusula.org/campaigns/53-trafik-ihlallerinin-verimli-bir-sekilde-raporlanmasini-saglayacak-surucu-asistani-uygulamasi
https://www.cypruspusula.org/campaigns/53-trafik-ihlallerinin-verimli-bir-sekilde-raporlanmasini-saglayacak-surucu-asistani-uygulamasi
https://www.cypruspusula.org/campaigns/53-trafik-ihlallerinin-verimli-bir-sekilde-raporlanmasini-saglayacak-surucu-asistani-uygulamasi
https://www.cypruspusula.org/campaigns/102-kayip-esyalar-veya-hayvanlar-icin-dijital-bir-platform
https://www.cypruspusula.org/campaigns/102-kayip-esyalar-veya-hayvanlar-icin-dijital-bir-platform
https://www.cypruspusula.org/campaigns/47-kibris-icin-toplu-tasima-uygulamasi
https://www.cypruspusula.org/campaigns/47-kibris-icin-toplu-tasima-uygulamasi
https://www.cypruspusula.org/campaigns/47-kibris-icin-toplu-tasima-uygulamasi
https://www.cypruspusula.org/campaigns/114-sokaktaki-hayvan-dostlarimiza-yer-ve-ilgi-destegi
https://www.cypruspusula.org/campaigns/114-sokaktaki-hayvan-dostlarimiza-yer-ve-ilgi-destegi
https://www.cypruspusula.org/campaigns/114-sokaktaki-hayvan-dostlarimiza-yer-ve-ilgi-destegi
https://www.cypruspusula.org/campaigns/114-sokaktaki-hayvan-dostlarimiza-yer-ve-ilgi-destegi


KATEGORİLERE GERİ DÖN 

DAHA İYİ 
ŞEHİRLER 

2/3

ÖNERİ  
SAHİBİ ÖNERİ ANAHTAR 

KELİME 

Χάρις.Α
7. Bisiklet / scooter kullanımını teşvik  
etmek için bisiklet yolları yapılması

YOL GÜVENLİĞİ /  
ALT YAPI 

G.R.O.W
8. Bahçecilik ve sosyalleşme amaçlı  
kentsel bahçe ve sosyal atölye oluşturulması

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK / 
REFAH 

SymVural
9. Trafik ihlallerinin günlük tespiti ve polise  
bildirimi için gönüllü ağı oluşturulması

YOL GÜVENLİĞİ /  
ULAŞIM 

N/A

10. Bölge sakinlerinin yaşadıkları şehirde  
gördüğü sorunları (örneğin: hasarlı kaldırımlar vb.) 
paylaşabileceği bir dijital uygulama sayesinde  
yerel yönetim hizmetlerinin iyileştirilmesi

SİVİL KATILIM

CatalertNicosia
11. Kıbrıs genelinde sokak kedileri  
için yiyecek ve su istasyonları kurulması

HAYVAN REFAHI

KyriacosIoannou

12. Trafik ışıklarının yaya geçitlerinin önüne 
yerleştirilmesiyle, araçların yaya geçitleri üzerinde 
durmasının engellenmesi ve bu sayede yol 
güvenliğinin artırılması

YOL GÜVENLİĞİ /  
ULAŞIM 

https://www.cypruspusula.org/campaigns/107-bisiklet-yollari
https://www.cypruspusula.org/campaigns/107-bisiklet-yollari
https://www.cypruspusula.org/campaigns/101-kibris-tin-ilk-kentsel-cati-bahcesi-ve-sosyal-laboratuvari
https://www.cypruspusula.org/campaigns/101-kibris-tin-ilk-kentsel-cati-bahcesi-ve-sosyal-laboratuvari
https://www.cypruspusula.org/campaigns/81-sivil-trafik-muhabirleri
https://www.cypruspusula.org/campaigns/81-sivil-trafik-muhabirleri
https://www.cypruspusula.org/campaigns/51-sehrimizi-onaralim
https://www.cypruspusula.org/campaigns/51-sehrimizi-onaralim
https://www.cypruspusula.org/campaigns/51-sehrimizi-onaralim
https://www.cypruspusula.org/campaigns/51-sehrimizi-onaralim
https://www.cypruspusula.org/campaigns/112-sokak-kedileri-icin-kamusal-alanlarda-gida-ve-su-istasyonlari
https://www.cypruspusula.org/campaigns/112-sokak-kedileri-icin-kamusal-alanlarda-gida-ve-su-istasyonlari
https://www.cypruspusula.org/campaigns/63-kavsaklardaki-trafik-isiklarinin-degistirilmesi
https://www.cypruspusula.org/campaigns/63-kavsaklardaki-trafik-isiklarinin-degistirilmesi
https://www.cypruspusula.org/campaigns/63-kavsaklardaki-trafik-isiklarinin-degistirilmesi
https://www.cypruspusula.org/campaigns/63-kavsaklardaki-trafik-isiklarinin-degistirilmesi


KATEGORİLERE GERİ DÖN 

DAHA İYİ 
ŞEHİRLER 

3/3

ÖNERİ  
SAHİBİ ÖNERİ ANAHTAR 

KELİME 

N/A
13. Otoparklarda sürücüleri boş park yerlerine 
yönlendirecek sistemler kurulması

OTOPARK / ULAŞIM 

CommonGroundby 
HomeforCooperation

14. Bisiklet kullanımının, şehir sakinlerini bir araya 
getiren, topluluk duygusu geliştiren, eğlenceli ve 
çevre dostu bir ulaşım şekli olarak yaygınlaştırılması

ULAŞIM / 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

N/A 
15. Geri sayım sayaçlı trafik ışıkları kurularak  
yaya güvenliğinin artırılması

YOL GÜVENLİĞİ 

gsproto 
16. Araç sürüş hızını gösteren ekranlar  
devreye konularak yol güvenliğinin artırılması

YOL GÜVENLİĞİ /  
ULAŞIM

GardensoftheFuture
17. Şehir sakinlerinin sebze-meyve yetiştirebileceği 
kent bahçeleri kurularak, sürdürülebilir girişimcilik ve 
sosyal uyumun desteklenmesi

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK / 
KENTSEL TARIM 

https://www.cypruspusula.org/campaigns/52-park-yeri-bulalim
https://www.cypruspusula.org/campaigns/52-park-yeri-bulalim
https://www.cypruspusula.org/campaigns/121-common-ground-yolu-paylasmak-pedali-paylasmak-toplulugu-paylasmak
https://www.cypruspusula.org/campaigns/121-common-ground-yolu-paylasmak-pedali-paylasmak-toplulugu-paylasmak
https://www.cypruspusula.org/campaigns/121-common-ground-yolu-paylasmak-pedali-paylasmak-toplulugu-paylasmak
https://www.cypruspusula.org/campaigns/48-yaya-trafik-isigi-geri-sayim-sayaclarinin-takilmasi
https://www.cypruspusula.org/campaigns/48-yaya-trafik-isigi-geri-sayim-sayaclarinin-takilmasi
https://www.cypruspusula.org/campaigns/49-trafik-kazalarina-bagli-olumlerin-azaltilmasi
https://www.cypruspusula.org/campaigns/49-trafik-kazalarina-bagli-olumlerin-azaltilmasi
https://www.cypruspusula.org/campaigns/108-gelecegin-bahceleri
https://www.cypruspusula.org/campaigns/108-gelecegin-bahceleri
https://www.cypruspusula.org/campaigns/108-gelecegin-bahceleri


KATEGORİLERE GERİ DÖN 

ÖNERİ  
SAHİBİ ÖNERİ ANAHTAR 

KELİME 

Andronika 
18. Tek ebeveynli ailelere 7/24 çocuk  
bakım hizmeti

EĞİTİM /  
SOSYAL KORUMA 

Tolkein 
19. Çocukların yaratıcılığını ve duygusal gelişimini 
desteklemeye yönelik okul sonrası programlar 
düzenlenmesi

EĞİTİM  

ÖzlemTiryakioğlu 
20. Okul öncesi çocukların sebze yetiştirmeyi 
öğrenirken, sorumluluk almalarına yardımcı 
olabilecek bir dijital platform

EĞİTİM / 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 

EĞİTİM 

https://www.cypruspusula.org/campaigns/98-tek-ebeveynli-aileler-icin-cocuk-bakimi
https://www.cypruspusula.org/campaigns/98-tek-ebeveynli-aileler-icin-cocuk-bakimi
https://www.cypruspusula.org/campaigns/68-okul-sonrasi-oyun
https://www.cypruspusula.org/campaigns/68-okul-sonrasi-oyun
https://www.cypruspusula.org/campaigns/68-okul-sonrasi-oyun
https://www.cypruspusula.org/campaigns/117-cocuklar-ve-fidanlar-dunya-yi-guzellestirir
https://www.cypruspusula.org/campaigns/117-cocuklar-ve-fidanlar-dunya-yi-guzellestirir
https://www.cypruspusula.org/campaigns/117-cocuklar-ve-fidanlar-dunya-yi-guzellestirir


KATEGORİLERE GERİ DÖN 

ÖNERİ  
SAHİBİ ÖNERİ ANAHTAR 

KELİME 

barisonel
21. Yerli ürünleri ve Yeşil Hat ticaretini destekleyen, 
Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum toplumlarının ortak 
kültürünü tanıtan bir dijital platform

DİJİTAL EKONOMİ / 
GİRİŞİMCİLİK  

FethiUsta
22. İşveren ve iş gücü arasında eşleştirme  
yaparak işsizlikle mücadeleyi gözetebilecek  
bir dijital platform

DİJİTAL EKONOMİ /  
İŞ İMKANLARI 

Neo  
23. İş gücü piyasasında dijital becerilere  
yönelik arz-talep eşleştirmesi yapan bir  
dijital platform

DİJİTAL EKONOMİ /  
İŞ İMKANLARI 

FatmaFaiz  
24. El yapımı ürünlerin sergilenip satışa  
sunulacağı bir mağaza-kafe 

GİRİŞİMCİLİK / 
GELİR KAYNAĞI 
OLUŞTURULMASI 

BobiRotsa  
25. Düşük bütçeli seyahatleri ve sadeliği tercih 
edenler için “mikro otel” konsepti geliştirilmesi

TURİZM 

Ankhubuntu
26. Bireylere yeni beceriler kazanma imkanı 
sağlarken, işletmelere büyüme fırsatı sunulması

İŞ İMKANLARI /  
SOSYAL KORUMA 

EKONOMİ 

https://www.cypruspusula.org/campaigns/123-cylocals
https://www.cypruspusula.org/campaigns/123-cylocals
https://www.cypruspusula.org/campaigns/123-cylocals
https://www.cypruspusula.org/campaigns/122-sen-isi-degil-is-seni-bulsun
https://www.cypruspusula.org/campaigns/122-sen-isi-degil-is-seni-bulsun
https://www.cypruspusula.org/campaigns/122-sen-isi-degil-is-seni-bulsun
https://www.cypruspusula.org/campaigns/84-daha-iyi-bir-gelecek-icin-kafalarimizi-bir-araya-getirelim
https://www.cypruspusula.org/campaigns/84-daha-iyi-bir-gelecek-icin-kafalarimizi-bir-araya-getirelim
https://www.cypruspusula.org/campaigns/84-daha-iyi-bir-gelecek-icin-kafalarimizi-bir-araya-getirelim
https://www.cypruspusula.org/campaigns/71-amator-el-isi-pazarlama-dukkan-cafe
https://www.cypruspusula.org/campaigns/71-amator-el-isi-pazarlama-dukkan-cafe
https://www.cypruspusula.org/campaigns/66-cypod-yuksek-teknoloji-hostel-uyku-bolmeleri
https://www.cypruspusula.org/campaigns/66-cypod-yuksek-teknoloji-hostel-uyku-bolmeleri
https://www.cypruspusula.org/campaigns/104-katki-merkezi
https://www.cypruspusula.org/campaigns/104-katki-merkezi


KATEGORİLERE GERİ DÖN 

ÖNERİ  
SAHİBİ ÖNERİ ANAHTAR 

KELİME 

GioS
27. Küçük ölçekli işletmelerin ve diğer hizmet 
sağlayıcıların ürün ve hizmetlerini sunabileceği  
bir e-ticaret sitesi

DİJİTAL EKONOMİ 
/ GİRİŞİMCİLİK / 
GELİR KAYNAĞI 
OLUŞTURULMASI 

anniemal
28. Plastik kapların sterilize edilerek yeniden 
kullanılmasını sağlayacak bir geri dönüşüm  
sistemi aracılığıyla plastik atıkların azaltılması

ATIK YÖNETİMİ 

Hulusi.kilim  
29. Elektrikli araç şarj noktaları hakkında 
kullanıcıların bilgi paylaşmasını sağlayan  
bir dijital uygulama

KARBON EMİSYONLARI 

Ecovillagecyprus
30. Ekolojik ayak izini azaltan, toplumsal işbirliğini 
teşvik eden, insanların kendi kendine yeten bir  
yaşam sürdürebileceği eko-topluluklar oluşturulması

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 

dimitriscy  
31. Trafikte seyir halindeyken, sigara izmaritlerinin 
araç içerisinde muhafaza edilmesi için geri 
dönüştürülmüş kağıttan bardaklar üretilmesi

KİRLİLİK 

letsmakecyprusgreen
32. Okullarda çevre bilinci eğitimi verilerek çevre 
duyarlılığının artırılması

EĞİTİM

ÇEVRE 
1/2

https://www.cypruspusula.org/campaigns/93-on-line-kibris
https://www.cypruspusula.org/campaigns/93-on-line-kibris
https://www.cypruspusula.org/campaigns/93-on-line-kibris
https://www.cypruspusula.org/campaigns/96-gereksiz-plastik-uretiminin-azaltilmasi
https://www.cypruspusula.org/campaigns/96-gereksiz-plastik-uretiminin-azaltilmasi
https://www.cypruspusula.org/campaigns/96-gereksiz-plastik-uretiminin-azaltilmasi
https://www.cypruspusula.org/campaigns/60-bataria-ada-capinda-ea-sarj-noktasi-haritasi-ve-uygulamasi
https://www.cypruspusula.org/campaigns/60-bataria-ada-capinda-ea-sarj-noktasi-haritasi-ve-uygulamasi
https://www.cypruspusula.org/campaigns/60-bataria-ada-capinda-ea-sarj-noktasi-haritasi-ve-uygulamasi
https://www.cypruspusula.org/campaigns/109-kibris-ta-eko-topluluklar-olusturalim
https://www.cypruspusula.org/campaigns/109-kibris-ta-eko-topluluklar-olusturalim
https://www.cypruspusula.org/campaigns/109-kibris-ta-eko-topluluklar-olusturalim
https://www.cypruspusula.org/campaigns/72-suruculer-tarafindan-yollara-plajlara-atilan-sigara-izmaritlerinin-azaltilmasi
https://www.cypruspusula.org/campaigns/72-suruculer-tarafindan-yollara-plajlara-atilan-sigara-izmaritlerinin-azaltilmasi
https://www.cypruspusula.org/campaigns/72-suruculer-tarafindan-yollara-plajlara-atilan-sigara-izmaritlerinin-azaltilmasi
https://www.cypruspusula.org/campaigns/120-adamizi-guzellestirelim-okullarda-eko-egitim
https://www.cypruspusula.org/campaigns/120-adamizi-guzellestirelim-okullarda-eko-egitim


KATEGORİLERE GERİ DÖN 

ÖNERİ  
SAHİBİ ÖNERİ ANAHTAR 

KELİME 

Mikec
33. Kullanılmayan araçlar ve lastiklere yönelik ileri 
dönüşüm / geri dönüşüm programları başlatılması

ATIK YÖNETİMİ 

Gökhan
34. Her iki toplumda ilgili kurumlar ve toplum 
bireyleri seferber edilerek bir yıl içinde 20,000 ağaç 
dikilmesi

KARBON EMİSYONLARI 

orestist
35. İklim değişikliğiyle mücadele etmek ve 
doğal yaşamı korumak amacıyla ara bölgenin 
ağaçlandırılması

AĞAÇLANDIRMA 

Avgoustinos 
Kitromilides

36. Yaya alanlarında kinetik zemin levhaları 
kullanılarak, yaya adımlarından elektrik  
enerjisi üretilmesi

ENERJİ / ALT YAPI 

Ece  
37. Sokak aydınlatması için güneş  
enerjili lambalar kullanılması

YOL GÜVENLİĞİ / ULAŞIM 

ÇEVRE 
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https://www.cypruspusula.org/campaigns/92-geri-donusum
https://www.cypruspusula.org/campaigns/92-geri-donusum
https://www.cypruspusula.org/campaigns/74-bir-ask-bir-ada
https://www.cypruspusula.org/campaigns/74-bir-ask-bir-ada
https://www.cypruspusula.org/campaigns/74-bir-ask-bir-ada
https://www.cypruspusula.org/campaigns/99-yesil-ara-bolge
https://www.cypruspusula.org/campaigns/99-yesil-ara-bolge
https://www.cypruspusula.org/campaigns/99-yesil-ara-bolge
https://www.cypruspusula.org/campaigns/119-footelectricity
https://www.cypruspusula.org/campaigns/119-footelectricity
https://www.cypruspusula.org/campaigns/119-footelectricity
https://www.cypruspusula.org/campaigns/69-karanlik-yollara-solar-aydinlatma-takilmasi
https://www.cypruspusula.org/campaigns/69-karanlik-yollara-solar-aydinlatma-takilmasi


KATEGORİLERE GERİ DÖN 

SAĞLIK 

ÖNERİ  
SAHİBİ ÖNERİ ANAHTAR 

KELİME 

N/A
38. Ada genelinde takım sporlarıyla ilgilenen insanları 
bir araya getirerek, sosyalleşmelerine ve sağlıklı 
kalmalarına yardımcı olacak bir dijital uygulama

BEDEN SAĞLIĞI

Bigford
39. Kullanımda olan paraların dezenfekte edilmesi 
ve ada genelinde elektronik ödeme yapılmasını 
kolaylaştıracak bir dijital girişim başlatılması

COVID-19 

n.loizides@kent.ac.uk
40. COVID-19’la mücadele kapsamında iki  
toplum arasında iletişim ve işbirliğinin  
artırılmasına yönelik adımlar atılması 

COVID-19

ChristosGeo
41. Bireysel farkındalık ve denge  
üzerine atölye çalışmaları yapılması

RUH SAĞLIĞI 

KristisSergides
42. Şehirlerde yaşayan yetişkinlere yönelik  
dinlenme ve egzersiz alanları oluşturulması

BEDEN SAĞLIĞI / RUH 
SAĞLIĞI / SOSYAL 
KORUMA

Μάριος
43. Yaşlı bireylerin zihinsel güçlenmesine  
yönelik egzersizler sunan dijital bir platform

EGZERSİZ / YAŞLI 
BAKIMI  / RUH SAĞLIĞI / 
SOSYAL KORUMA 

https://www.cypruspusula.org/campaigns/50-takim-oyunlari
https://www.cypruspusula.org/campaigns/50-takim-oyunlari
https://www.cypruspusula.org/campaigns/50-takim-oyunlari
https://www.cypruspusula.org/campaigns/100-kirli-para
https://www.cypruspusula.org/campaigns/100-kirli-para
https://www.cypruspusula.org/campaigns/100-kirli-para
https://www.cypruspusula.org/campaigns/83-covid-19-a-karsi-mucadele-icin-kt-kr-larin-alabilecegi-ortak-onlemler
https://www.cypruspusula.org/campaigns/83-covid-19-a-karsi-mucadele-icin-kt-kr-larin-alabilecegi-ortak-onlemler
https://www.cypruspusula.org/campaigns/83-covid-19-a-karsi-mucadele-icin-kt-kr-larin-alabilecegi-ortak-onlemler
https://www.cypruspusula.org/campaigns/110-kendimize-donelim-farkindalik-ve-yasam
https://www.cypruspusula.org/campaigns/110-kendimize-donelim-farkindalik-ve-yasam
https://www.cypruspusula.org/campaigns/79-yetiskinler-icin-oyun-alani
https://www.cypruspusula.org/campaigns/79-yetiskinler-icin-oyun-alani
https://www.cypruspusula.org/campaigns/94-yaslanmayi-onlemek-icin-zihnimizi-guclendirelim
https://www.cypruspusula.org/campaigns/94-yaslanmayi-onlemek-icin-zihnimizi-guclendirelim


KATEGORİLERE GERİ DÖN 

ÖNERİ  
SAHİBİ ÖNERİ ANAHTAR 

KELİME 

Lou
44. Sadece engelli bireylerin istihdam  
edileceği bir sosyal fırın

SİVİL KATILIM / 
GELİR KAYNAĞI 
OLUŞTURULMASI / İŞ 
İMKANLARI / SOSYAL 
KORUMA 

Ablebook LTD

45. Engelli bireylere yönelik kamu hizmetleri, sosyal 
yardımlar, tekerlekli sandalye erişimine uygun 
mekanlar ve iş fırsatları gibi konularda bilgiler 
sağlayan bir dijital platform

ALT YAPI / SOSYAL 
KORUMA 

CStEfthymiou
46. Simultane çeviri ihtiyacını karşılayan bir dijital 
uygulama aracılığıyla iki toplum arasındaki dil 
engelinin aşılması

İLETİŞİM / SOSYAL 
ETKİLEŞİM 

TuğberkKaya 47. Dijital bir sivil katılım platformu SİVİL KATILIM 

Katerina

48. Aile içinde, iş ortamında veya diğer alanlarda 
yaşanan anlaşmazlıkların çözümüne yönelik 
arabuluculuk uygulamaları ve hizmetleri sunan bir 
dijital platform

UZLAŞMA / SOSYAL 
ETKİLEŞİM 

SOSYAL 
UYUM 

1/3

https://www.cypruspusula.org/campaigns/105-sosyal-firin
https://www.cypruspusula.org/campaigns/105-sosyal-firin
https://www.cypruspusula.org/campaigns/103-ablebook
https://www.cypruspusula.org/campaigns/103-ablebook
https://www.cypruspusula.org/campaigns/103-ablebook
https://www.cypruspusula.org/campaigns/103-ablebook
https://www.cypruspusula.org/campaigns/82-dil-engelini-asalim
https://www.cypruspusula.org/campaigns/82-dil-engelini-asalim
https://www.cypruspusula.org/campaigns/82-dil-engelini-asalim
https://www.cypruspusula.org/campaigns/116-iki-toplumlu-dijital-katilim-sitesi
https://www.cypruspusula.org/campaigns/111-sosyal-arabulucular-agi-social-mediators-network-smn
https://www.cypruspusula.org/campaigns/111-sosyal-arabulucular-agi-social-mediators-network-smn
https://www.cypruspusula.org/campaigns/111-sosyal-arabulucular-agi-social-mediators-network-smn
https://www.cypruspusula.org/campaigns/111-sosyal-arabulucular-agi-social-mediators-network-smn


KATEGORİLERE GERİ DÖN 

SOSYAL 
UYUM 

2/3

ÖNERİ  
SAHİBİ ÖNERİ ANAHTAR 

KELİME 

kristia12345
49. Sadece savunmasız bireylerin  
istihdam edileceği bir kafe

SİVİL KATILIM / 
GELİR KAYNAĞI 
OLUŞTURULMASI / İŞ 
İMKANLARI / SOSYAL 
KORUMA 

erato
50. Sadece savunmasız grupların ve engelli  
bireylerin istihdam edileceği kafeler

SİVİL KATILIM / 
GELİR KAYNAĞI 
OLUŞTURULMASI / İŞ 
İMKANLARI / SOSYAL 
KORUMA 

DC
51. Seçmenlere farklı siyasi anlayışları temsil eden 
adaylara oy vermelerine imkan sağlayacak şekilde 
seçim sisteminin değiştirilmesi

SİVİL KATILIM 

Xarkis

52. Bölge sakinlerine kendi sebze-meyvesini 
yetiştirme, komşularıyla birlikte yemek yeme 
ve paylaşma fırsatı sağlayacak halk bahçeleri 
oluşturulması

SİVİL KATILIM / KENTSEL 
TARIM 

georgekatsaris
53. Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum aileler eşleştirilerek, 
iki toplum arasında işbirliğinin desteklenmesi

EMPATİ / UZLAŞMA 

sergenbahceci
54. Savaşlarda hayatını kaybeden TÜM Kıbrıslılar  
için ortak bir anıt yapılması

UZLAŞMA / EMPATİ 

https://www.cypruspusula.org/campaigns/91-children-with-special-abilities
https://www.cypruspusula.org/campaigns/91-children-with-special-abilities
https://www.cypruspusula.org/campaigns/77-a-cafe-for-vulnerable-groups
https://www.cypruspusula.org/campaigns/77-a-cafe-for-vulnerable-groups
https://www.cypruspusula.org/campaigns/67-kisilere-oy-verelim
https://www.cypruspusula.org/campaigns/67-kisilere-oy-verelim
https://www.cypruspusula.org/campaigns/67-kisilere-oy-verelim
https://www.cypruspusula.org/campaigns/90-bu-adayi-halk-bahceleriyle-dolduralim
https://www.cypruspusula.org/campaigns/90-bu-adayi-halk-bahceleriyle-dolduralim
https://www.cypruspusula.org/campaigns/90-bu-adayi-halk-bahceleriyle-dolduralim
https://www.cypruspusula.org/campaigns/90-bu-adayi-halk-bahceleriyle-dolduralim
https://www.cypruspusula.org/campaigns/86-aileleri-eslestirelim
https://www.cypruspusula.org/campaigns/86-aileleri-eslestirelim
https://www.cypruspusula.org/campaigns/59-savasta-hayatini-kaybeden-herkes-icin-ortak-bir-anit
https://www.cypruspusula.org/campaigns/59-savasta-hayatini-kaybeden-herkes-icin-ortak-bir-anit


KATEGORİLERE GERİ DÖN 

SOSYAL 
UYUM 

3/3

ÖNERİ  
SAHİBİ ÖNERİ ANAHTAR 

KELİME 

Myria

55. Eski hükümlülerin topluma yeniden 
kazandırılmaları için yaşam becerilerini  
ve yeteneklerini geliştirebilecekleri bir  
öğrenim merkezi

MAHKUMLARIN 
YENİDEN TOPLUMA 
KAZANDIRILMASI / 
SOSYAL KORUMA 

GizemN
56. İki toplum arasındaki dil engelini aşmak  
için internet ortamında Yunanca ve Türkçe  
dersleri verilmesi

EĞİTİM 

https://www.cypruspusula.org/campaigns/78-geri-donebilirsin
https://www.cypruspusula.org/campaigns/78-geri-donebilirsin
https://www.cypruspusula.org/campaigns/78-geri-donebilirsin
https://www.cypruspusula.org/campaigns/78-geri-donebilirsin
https://www.cypruspusula.org/campaigns/124-internet-ortaminda-dil-kurslari
https://www.cypruspusula.org/campaigns/124-internet-ortaminda-dil-kurslari
https://www.cypruspusula.org/campaigns/124-internet-ortaminda-dil-kurslari

