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Hep beraber ayağa kaldırdık bu şehri…

Hak, hukuk, adalet ve demokrasi pusulamız oldu.

Bu şehre olan aşkımız ve Lefkoşalılarla birbirimize 
duyduğumuz karşılıklı güven en büyük gücümüz.

Kimsenin hakkını yemedik, yedirmedik.
Her zorluğu yaşadık, çok beklediler; yılmadık, yıkılmadık.
Kavgayı değil sevgiyi, ötekileştirmeyi değil beraber olmayı, 
paylaşmayı ve dayanışmayı büyüttük. Hep beraber Lefkoşa 
olduk.
Hiç hayal satmadık. Lefkoşa’mızda açtıkları yaraların üstünü 
makyajla örtmeye çalışmadık.
Bugün için yarından çalmadan, bu şehri kimseye ipotek 
etmeden, geçmişin kötü izlerini hep beraber sildik.
Güçlü ve adil bir gelecek inşa edebileceğimiz temiz bir sayfa 
açtık yine hep beraber. Bu ülke için yürünecek yeni bir yol, bir 
başarı ve umut hikayesi oldu Lefkoşa.
Özellikle son 3 yıldır insanlık olarak hepimiz; önceliklerimizi, 
planlarımızı, yöntemlerimizi sorgulayıp dönüştürme ihtiyacı 
duyduğumuz zor bir dönemden geçtik. 
Pandemi, ekonomik daralma ve yüksek enflasyon, sosyal 
devlet ile sürdürülebilir, adil kalkınmanın önemini her 
zamankinden daha çarpıcı bir şekilde gösterdi.
Lefkoşalılar’ın inancı, desteği ve ortaya koyduğu dayanışma 
ruhunun da verdiği güçle, bu süreçte ortaya çıkan toplumsal 
zaafiyetleri gidermek için önemli sorumluluklar üstlendik, 
hiçbir hizmetimizi aksatmadan tüm çalışma arkadaşlarımla 
birlikte gece gündüz, özveriyle çalıştık.
8 yıl önce borç yükünün altında ezilen, emekçinin hakkını 
ödeyemeyen ve halka hizmet götüremeyen bir belediye 
vardı. Bugün ise değişen şartlara uyum sağlayabilen, gelişen 
toplumsal ihtiyaçlara cevap verebilen, öngörülebilen risklere 
karşı hazırlıklı, öngörülemeyen dış etkenlere karşı dayanıklı 
bir mali ve idari yapı var artık.
Geleceği sağlam temeller üzerine kurmak için altyapı 
çalışmalarına öncelik verdik. Lefkoşa’nın yarınlarını 
bugünden kurtaracak olan Kanalizasyon Ana Taşıyıcı Hat 
Projesi’ni tamamladık. Böylece şehrin temel kanalizasyon 
altyapısını 2050’ye hazır şekilde yenilerken, sisteme bağlı 
olmayan bölgelerin de önümüzdeki dönemde sisteme 
entegre olmasının önünü açtık.

Ask, güven ve sorumlulukla...,
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Geçmişten gelen plansız yapılaşma ve teknik hataların 
yarattığı yağmur suyu drenaj sorunlarına kalıcı çözümler 
getirdik, sel ve taşkın risklerine karşı daha dayanıklı bir Lefkoşa 
yarattık.
Elimizde var olan fiziksel kaynakların verimli ve en yüksek 
toplumsal faydayı yaratacak şekilde dönüştürülmesini 
sağlayarak, Lefkoşa’ya kalıcı değerler kazandırdık. Şehrin 
yeniden ayağa kalkışının simgesi olan; bizi sporla, sanatla, 
kültürle ve alışverişle bir araya getiren Merkez Lefkoşa’mız var 
artık…
Geçmişi tüketmeden bugünü güzelleştiren Zahra Sokak’ımız 
var. 4 yeni mahalle parkımız ve son 20 yılın en büyük parkı 
olan Kızılbaş Parkı’mız var.
Hep beraber ‘birimiz aç, birimiz tok olmaz’ dedik. Önce 
Paylaşım Mutfağı’nı, ardından Paylaşım Bakkalı’nı hayata 
geçirdik.
‘Çocuk dostu bir şehir istiyoruz çünkü çocuk hakları 
vazgeçilmezimizdir’ dedik. Önce El Ele Kreşi’ni, ardından 
Lefkoşa Çocuk Merkezi’ni hizmete açtık. Araştıran, sorgulayan, 
hak ve özgürlüklere saygılı bireyler yetişsin; çocukların söz 
hakkı olsun diye Çocuk Meclisi’ni kurduk.
‘Herkesin şiddetsiz, ayrımsız, özgür ve güvenli bir yaşam hakkı 
vardır’ dedik. Ülkedeki tek Kadın Sığınma Evi’nin kapasitesini 
ve fiziksel şartlarını iyileştirdik, AB standartlarında yeni bir 
bina inşa ettik.
Özel gereksinimli bireylere sağladığımız ulaşım hizmetlerine ve 
engelsiz bir Lefkoşa için yürüttüğümüz çalışmalara Yeni Dünya 
Engelsiz Aktivite Merkezi’ni ekledik; özel gereksinimli çocuk 
ve gençlerimizin bireysel gelişimlerine ve sosyalleşmelerine 
destek olduk.
Belediyemize ait atıl bir binayı Dayanışma ve Eğitim 
Merkezi’ne dönüştürdük, Lefkoşa’ya bir hayat boyu eğitim, 
danışma, dayanışma merkezi kazandırdık.  
Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, Lefkoşa Belediye Orkestrası, 
Hatırlamak Güzeldir Projesi ve kamusal alanda heykel 
projelerimizle Lefkoşa’yı yaşamın farklı alanlarında sanatın 
farklı dallarıyla buluşturmaya devam ettik.
Yine hep beraber sokaklarda yaşayan sevimli dostlarımıza 
kucak açtık, sevgimizi paylaştık. Barınağımızda her gün daha 
çok dostumuzun barınma, beslenme ve sağlık ihtiyaçlarını 
karşılarken, sokaktaki canların bakımlarını da sağladık.
Tüm bunları yaparken, içimize kapanmadık. Lefkoşa’nın 
varlığını ve ağırlığını katıldığımız tüm uluslararası 
platformlarda hissettirdik. Örnek bir insan hakları şehri 
yaratmayı hedef alan bir yönetim olarak, sadece Lefkoşa’nın 
ve Kıbrıs Türk toplumunun değil, yolu şehrimizden geçen 

her bireyin temel insan haklarının savunucusu olduk her 
platformda.
Hem Türkiye’deki belediyeler hem de Güney Lefkoşa 
Belediyesi ile gerçek iş birlikleri geliştirdik. Türkiye’deki 
belediyelerle üç kardeş şehir ve iki iş birliği protokolüne imza 
attık. 
Avrupa Birliği Kıbrıs Türk Masası ve Brüksel yetkilileriyle 
yakın diyalog ve istişare içinde bulunduk. Lefkoşalılar’ın ve 
Kıbrıs Türk toplumunun hak ve menfaatlerini sonuna kadar 
savunduk.
Sadece uluslararası platformlarda değil, ülkemizde de 
savunmak Lefkoşa’nın ve Lefkoşalılar’ın haklarını savunduk. 
Sözde belediyeler reformu sürecinde, böyle bir reformun 
nasıl yapılması ve şehrimizin hak ve menfaatleri açısından 
neler içermesi gerektiğine dair kapsamlı bir Tutum Belgesi 
hazırladık ve tüm milletvekilleriyle paylaştık. İlgili her komite 
toplantısında ekibimizle birlikte hazır bulunduk, itiraz ve 
önerilerimizi her aşamada ortaya koyduk.
Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da Lefkoşa’yı her 
konuda ülkeye örnek olacak şekilde; sürdürülebilir kalkınma, 
şeffaflık, hesap verebilirlik, katılımcılık, paylaşma, dayanışma 
ve sosyal adalet ilkeleri doğrultusunda ortak akıl ve karşılıklı 
güvenle hep beraber yönetmeye devam edeceğiz.
Bugün artık kendi ayakları üzerinde durabilen, gerektiğinde 
ödeme zorluğu yaşamadan kredi alabilen, yatırım yapabilen 
ve yarınlara umutla bakabilen bir Lefkoşa var. Yarattığımız 
ekonomik dayanıklılığın sunduğu fırsatlar ve geçmiş 
dönemlerde tamamladığımız altyapı çalışmalarının şimdi 
mümkün kıldığı üstyapı, sosyal ve ekonomik yatırımlarla 
Lefkoşa’yı daha güzel yarınlara taşımaya hazırız.
Hep beraber güçlü ve adil bir gelecek inşa edeceğiz.
Dün olduğu gibi bugün de başımız dik, kalbimiz şehirle.
Lefkoşa hepimizin…
Bu şehre olan aşkımız, birbirimize olan güvenimiz 
ve ilk günkü sorumluluğumuzla Şüphesiz Biz 
Beraber Lefkoşayız ve Şüphesiz Lefkoşa’da 
Yine Hep Beraberiz.



1977 yılında Lefkoşa’da doğan Mehmet Harmancı 
Türk Maarif Koleji (TMK) mezunudur. Lisans 
eğitimini Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 
Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamlayıp, 
üniversite öğrenimi boyunca DAÜ-KÖB (Doğu 
Akdeniz Üniversitesi Kıbrıslı Öğrenciler Birliği) 
öğrenci inisiyatifinde aktif görevlerde bulundu. 
Başkan Harmancı, yüksek lisans derecesini Liverpool 
John Moores Üniversitesi AB ve Politika alanında 
tamamladı. 

Toplumcu Kurtuluş Partisi’nde (TKP) siyasi 
yaşamına başlayıp TKP ve Barış ve Demokrasi 
Hareketi (BDH) Gençlik Komitesi Başkanlığı 
görevlerini üstlendi. 

Sivil Toplum Örgütleri ve uluslararası kuruluşlarda 
yöneticilik görevleri üstlenen Başkan Harmancı; 
Kıbrıs’ın kuzeyine AB tarafından sağlanan yardım 
paketinin fizibilite çalışmaları ile projelerinde 
yöneticilik ve koordinatörlük görevlerinde 
bulundu, Engage Projesi’nin yöneticiliğini yaptı. 

2005-2008 yılları arasında özel bir tur operatörlüğü 
firmasında Genel Müdür olarak çalıştı. Kıbrıs’ın 
kuzeyine Avrupa’dan turlar düzenleyen, pek çok 
otel tarafından En İyi Tur Operatörü ödülünü almış 
özel bir firmada Genel Müdür olarak görev yaptı.

2008 yılında Amerika’da düzenlenen Avrupalı 
Genç Liderler programına davet alarak katıldı.
Haziran-Eylül 2013 tarihlerinde Turizm, Çevre 
ve Kültür Bakanı olarak görev yaptı. 

Toplumcu Demokrasi Partisi Lefkoşa İlçe 
Başkanlığı, Genel Sekreter Yardımcılığı ve 
Genel Sekreter görevlerinde bulundu.

28 Haziran 2014 yerel seçimlerinde LTB Başkanlığı 
görevine seçilen Mehmet Harmancı, 24 Haziran 
2018 yerel seçimlerinde Lefkoşalıların büyük 
desteği ile yeniden başkan olarak seçilmiştir. 

Ülkemizin tek kabul görmüş kurumu olan Lefkoşa 
Türk Belediyesi’ni pek çok uluslararası platformda 
başarıyla temsil eden Başkan Harmancı, iyi derecede 
İngilizce bilmektedir. Evli olup bir çocuğu vardır.

Mehmet
Harmancı
Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı
ve TDP LTB Başkan Adayı
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Buğra 
Gazioğlu

1990’da Lefkoşa’da 
doğdu. Manchester 
Üniversitesi’nde 
Elektrik ve Elektronik 
Mühendisliği 
Bölümü’nde lisansını, 
Salford Üniversitesi’nde “Haberleşme Teknolojileri” 
konusunda yüksek lisansını tamamladı. 2013-
2015 yılları arasında üniversitelerde ders verdi 
ve kendi mühendislik ofisini işletti. 2015’ten beri 
Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’nda 
Haberleşme Uzmanı olarak görev yapmaktadır. 
2018 yılında KTMMOB Elektrik Mühendisleri 
Odası Yönetim Kurulu Üyesi olarak göreve seçildi. 
Son dönemde Oda yönetiminde Mali Sekreter 
(Sayman) olarak görev yaptı. İyi derecede İngilizce 
bilmektedir.

Elektrik ve Elektronik
Mühendisi

Ezgi
Bertiz

1989’da Lefkoşa’da 
doğdu. Güzel 
Sanatlar Lisesi’nin 
ardından Bakü Devlet 
Konservatuarı’nda lisansını tamamladı. YDÜ Özel 
Eğitim’de yüksek lisans ve doktora eğitimlerine 
devam etti. 

Ritmoterapi, Müzik Terapi, Oyun Terapi, Çocuk 
Yogası ve nefes teknikleri üzerine eğitim aldı. 
Normal gelişim gösteren bireyler ve özel gelişim 
gösteren bireyleri bütünleştirmeye dair çalışmalar 
yapmaktadır. Mavi Sanat Atölyesi’nin kurucusudur.

Lefkoşa Türk Belediyesi ile ortak proje olarak 
yürüttüğü RITMORKESTRA’nın şefi ve eğitmenidir.

Uzman Müzik/Ritim 
Terapist

Ferdiye 
Sav

1967’de Limasol’da 
doğdu. 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Orman 
Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nden mezun 
oldu. 

1990’da Lefkoşa Türk Belediyesi’nde peyzaj mimarı 
olarak çalışmaya başladı. Mesleğinin yanı sıra her 
tür belediye hizmetlerinde yer aldı. Şube Amirliği 
ardından Müdür Muavinliği yürütüp Ağustos 2022 
tarihinde emekli oldu. 

Peyzaj Mimarları Odası kurucu üyesidir ve halen 
oda başkanlığını yürütmektedir. İki çocuğu vardır. 

Belediye Emeklisi & 
Peyzaj Mimarı

Özlem
Ünsal

1980’de Lefkoşa’da doğdu. 
İstanbul Bilgi Üniversitesi, 
Medya ve İletişim 
Sistemleri Bölümü’nde 
lisans, Goldsmiths 
College, University of London, Medya ve İletişim Bilimleri 
programında yüksek lisans, City University of London, 
Sosyoloji Bölümü’nde doktora derecelerini tamamladı. 
Çeşitli süreli yayınlarda kent politikaları, toplumsal 
değişim ve yapılı çevrenin dönüşümü üzerine yazıları 
yayımlandı. Kadir Has Üniversitesi, İstanbul Çalışmaları 
Merkezi’nde araştırmacı, çeşitli vakıf üniversitelerinde 
yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalıştı. Halen 
bağımsız araştırmacı olarak çalışmalarına devam ediyor. 
İyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli olup bir çocuğu 
vardır.

Kent 
Araştırmacısı
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Dyt. Mehmet 
Miralay

1983’de Lefkoşa’da 
doğdu. Erciyes 
Üniversitesi Beslenme 
ve Diyetetik 
Bölümü’nden 
mezun oldu. 

2006 yılından itibaren Kıbrıs Türk Diyetisyenler 
Birliği’nde yönetim kurulu üyeliği dahil çeşitli 
görevlerde bulundu. 

Birçok gazetede röportajlar ve köşe yazarlığı 
yaptı. Diyabet, kalp rahatsızlığı ve obezite ile 
ilgili televizyon programları gerçekleştirdi. 

Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Avrupa 
Birliği’nin birçok projesinde yer aldı. İngilizce 
bilmektedir. Bir çocuğu vardır.

Diyetisyen

Tahir
Hoca

1959’da Lefkoşa’da 
doğdu. Türk Maarif 
Koleji’nden mezun 
oldu. 

34 yıl Lefkoşa Türk Belediyesi’nde görev yaptıktan 
sonra 2019’da emekli oldu. 

BES, Hentbol Federasyonu ve Göçmenköy İdman 
Yurdu kulübünde başkanlık yaptı. 

Halen Göç-Taş Kültür ve Sanat Derneğinin As 
Başkanlığını yürütmektedir. 

İyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli olup beş 
çocuğu vardır. 

Belediye Emeklisi

Bora
Liman

1979’da doğdu. YDÜ 
Beden Eğitimi ve Spor 
Yüksek Okulu’nda 
lisansını, Eğitim 
Bilimleri’nde yüksek 
lisansını tamamladı.

Hentbol branşında yıldız milli, genç milli ve A milli 
takımlarında sporculuk yaptı. İki yıl Güney Kıbrıs’ta 
Latsia Spor Kulübü’nde profesyonel olarak hentbol 
oynadı. 

7 yıldır UKÜ spor kulübünde Hentbol A takımında 
antrenörlük yapmaktadır. 2007’den beri SOS Çocuk 
Köyü’nde Pedagog olarak çalışmaktadır.

UKÜ’de yarı zamanlı akademisyen olarak görev 
yapmaktadır. Evli olup iki çocuğu vardır.

Eğitimci

Mehmet
Manavoğlu

1969’da Stuttgart’da 
doğdu. Technische 
Hochschule 
Mittelhessen 
Üniversitesi’nde 
Endüstri Mühendisliği 
lisansını tamamladı.

 1996’dan 2008’e kadar Önder AVM (Atlex) 
mağazalarında üst düzey yöneticilik yaptı. 

Sahibi olduğu Evimiz AVM’de 2008’den beri iş 
hayatına devam etmektedir. LTB Meclis üyesidir. 

4 yıldır Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü 
yönetiminde Genel Sekreter olarak görev 
yapmaktadır. İyi derecede Almanca ve İngilizce 
bilmektedir. Evli olup bir çocuğu vardır. 

İş İnsanı
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Bora 
Rifatoğlu

1978’de Lefkoşa’da 
doğdu. Sedat Simavi 
Endüstri Meslek 
Lisesi’nden mezun oldu. 

2000-2010 yılları arasında KTHY’de Bilgi işlem 
bölümünde görev aldı. 

2010 yılından beri icra kurulu üyesi olduğu özel 
bir şirkette Satış ve Pazarlama Koordinatörlüğü 
yapmaktadır. 

Perakende sektöründe kendi adına iş yeri 
bulunmaktadır. İyi derecede Yunanca ve orta 
derecede İngilizce bilmektedir. 

İşletmeci

Güner 
Ersen

1984’de Lefkoşa’da 
doğdu. TMK’nın ardından 
University of Greenwich 
Mimarlık Bölümü’nü 
bitirdi. University of East 
London’da yüksek lisansını 
tamamladıktan sonra 
Londra’da mimar olarak görev yaptı. Belediyelerle çalışma 
fırsatı yakalayarak proje yarışmaları kazanıp, 5000’e yakın 
konut tasarımına ve 2 bölgedeki şehir planlamasına katkı 
sağladı. 
Mağusa Suriçi Geliştirme Planı’nda görev aldı. LAÜ’de 
öğretim görevlisi olarak çalıştı. 

LTB Surlariçi düzenlemelerine mimar olarak katkı sağlıyor. 
Mimarlık mesleği yanında kendi şirketi olan Good Food 
Trading’de sağlıklı gıda ticareti ile de uğraşmaktadır. Bir 
çocuğu vardır.

Mimar

Kürşat 
Ziyaoğlu

1977’de Lefkoşa’da doğdu. Lefkoşa Türk Lisesi’nin 
ardından Yakın Doğu Üniversitesi’de İşletme 
lisansını tamamladı. 

2004-2015 yılları arasında Kaner Şirketler Gurubuna 
bağlı Kaner Gıda Ltd. (Efes Pilsen)’de çalıştı. 

2016’dan beri E&S Ltd. (Sener Trade)’de Satış ve 
Pazarlama Müdürü olarak görev yapmaktadır. 

Kooperatif Merkez Bankası’na bağlı Koop Spor’un 
Teknik heyetindedir. Evli olup iki çocuğu vardır.

Satış & Pazarlama 
Sorumlusu

Ahmet 
Türkdoğan

1985’de Mağusa’da 
doğdu. DAÜ İletişim 
Fakültesi’nde lisansını, 
Portsmouth Üniversitesi 
Uluslararası İnsan 
Kaynakları Yönetimi’nde 
yüksek lisansını 
tamamladı.

2019 yılından beridir çeşitli şirketlere Kurumsal 
İnsan Kaynakları Yönetimi ve Organizasyonel 
Gelişim alanında danışmanlık hizmet sağlamaktadır. 
Herkes İçin Eşit Haklar Projesi’nin tasarlayıcısı 
ve Proje Koordinatörüdür. 2020 yılından beridir, 
İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği, Yönetim Kurulu 
Başkanı görevini yürütmektedir. İyi derecede 
İngilizce bilmektedir. Evli olup bir çocuğu ve birçok 
kedi-köpeği vardır.

İnsan Hakları Uzmanı
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Alev
Denizgil

1964’de Lefkoşa’da 
doğdu. Uzun yıllar 
görev yaptığı Milli 
Eğitim ve Kültür 
Bakanlığı’ndan Başkatip 
olarak emekli oldu. 

Toplumcu Demokrasi Partisine üye olarak Parti 
Meclisi ve Lefkoşa İlçe Başkanlığı’nda görev yaptı.

Eğitim Bakanlığı’na bağlı Köy Kadın Kursları’na 
katılmıştır. 

İki dönemdir Mehmet Harmancı ve Lefkoşa 
ekibinden meclis üyesi seçilmiş ve 8 buçuk yıldır 
bu görevini sürdürmektedir. İyi derecede İngilizce 
bilmektedir. Evli olup iki çocuğu vardır.

Emekli
Başkatip

Gizem
Caner Şefik

1983’de Lefkoşa’da 
doğdu. TMK’nın 
ardından Mimar 
Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi, Şehir ve 
Bölge Planlama Bölümü’nde lisansını, Yıldız Teknik 
Üniversitesi’nde Peyzaj Planlama yüksek lisansını 
ve İTÜ’de Şehir ve Bölge Planlama doktorasını 
tamamladı. Lefkoşa Türk Belediyesi Merkez Lefkoşa 
Stratejik Planına planlama uzmanı olarak katkı 
koydu. Şehir Plancıları Odası’nda 2020-22 yılları 
arasında yönetim kurulu üyesi olarak, 2022 Mart-
Kasım arasında başkan olarak görev yaptı. 2016’dan 
beri UKÜ Mimarlık bölümünde öğretim üyesi olarak 
çalışmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli 
olup bir çocuğu vardır.

Şehir Plancısı

Ceran
Tunalı

1980’de Lefkoşa’da doğdu. DAÜ İşletme Bölümü 
mezunudur. 15 yıl Süper Lig’de futbol oynadı.

Çetinkaya Türk Spor Kulübü’nde iki yıl başkanlık 
yaptı. 

2005 yılından beri Lefkoşa organize sanayi 
bölgesinde üretim alanında kendi işini 
yürütmektedir. İngilizce bilmektedir. Evli olup üç 
çocuğu vardır. 

İşletmeci

Ceyhun
Hami

1955’de doğdu. Liseden mezun olduktan sonra 1981 
yılına kadar Almanya’da yaşadı. Almanca kurslarına 
katıldı. 

Uzun yıllar resim ve seramik çalışmaları yaptı. 
22 yıldır iki toplumlu koroya korist olarak katkı 
koymaktadır. Halen koro yönetiminde görev 
almaktadır. 

Yerel Ürün İmalatçısı

14

15 16

13

08



Çise 
Atlas

1985’de Lefkoşa’da doğdu. DAÜ Hukuk Fakültesi 
mezunudur. 

2008’den beri kendi ofisinde avukatlık yapmaktadır. 
“Şiddete Karşı Yan Yana” projesinde yer aldı. 
Evrensel Çocuk Hakları Derneği Yönetim Kurulu 
üyesidir. 

“Herkes İçin Eşit Haklar” projesi kapsamında maddi 
gücü yetersiz olan ve bu sebeple hukuki destek 
alamayan işçilere hukuki destek vermektedir. Bir 
çocuğu vardır.

Avukat

İlke
Davulcu

1987’de doğdu. 
YDÜ Bilgisayar ve 
Öğretim Teknolojileri 
Öğretmenliği Bölümü mezunudur. Açıköğretim 
Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü’nde 
öğrenimine devam etmektedir. 

Kıbrıs Türk Basınında birçok gazetede görev almıştır 
ve aktif gazeteci olarak çalışmaktadır. 

Sendikal yaşamda Basın-Sen Örgütlenme 
Sekreterliği görevinde bulunmuştur. 

TKP MYK üyesi ve Lefkoşa İktisat Kooperatifi’nde 
Yönetim Kurulu üyesidir. Evli olup iki çocuğu vardır. 

Gazeteci

Münevver 
Özakalın

1982’de Lefkoşa’da doğdu. 
TMK’nın ardından Başkent 
Üniversitesi Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon Bölümü’nde 
lisans, University of 
Brighton Fizyoterapi 
ve Sağlık Kurumları 
İşletmeciliği’nde yüksek lisansını tamamladı. İngiltere’de 
Yaşlılarda Düşmeleri Önleme eğitimi almıştır. Farklı hasta 
grupları ile 18 yıldır klinik fizyoterapist olarak çalışmaktadır. 
2012’den beri üniversitelerde dersler vermektedir. Halk 
sağlığı ve fizyoterapi alanında çeşitli eğitimler vermektedir. 
Engellilerin farklı spor aktivitelerinde yer almaları için sivil 
toplum örgütleriyle ortak projelerde yer almıştır. K. T. 
Fizyoterapistler Birliği asbaşkanıdır. Akdeniz Avrupa Sanat 
Derneği’nde yönetim kurulu üyesidir. Feminist aktivist olarak 
birçok STÖ’lerde fiziksel ve ruhsal şiddet görmüş kadınların 
fiziksel rehabilitasyonu alanında çalışmaktadır. İyi derecede 
İngilizce bilmektedir.

Uzman Fizyoterapist

Asya
Vahip

1987’de Lefkoşa’da doğdu. Canterbury’de bir yıl 
sanat eğitimi aldı. DAÜ Mimarlık Fakültesi’nden 
mezun oldu. 

Çeşitli derneklerde yönetim kurulu üyelikleri 
yaptı. Sakin Şehirler (CittaSlow) de dahil Mimarlar 
odasının farklı dönemlerinde çeşitli alanlarda 
çalışmalar yaptı. 

Kendi ofisinde serbest olarak mimarlık mesleğini 
yapmaktadır. İngilizce bilmektedir. Evli olup iki 
çocuğu vardır.

Mimar

1817

19 20
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Çelen 
Çağansoy

1976’da Lefkoşa’da 
doğdu. 20 Temmuz 
Lisesi mezunudur. Engelsiz Yaşamı Destekleme 
Derneği faal üyesidir. Engelli Dernekleri’nde görev 
almaktadır. 

Engelli ve özel gereksinimli bireylere yönelik radyo 
programı yapmaktadır. Fiziksel Aktivite Derneği 
üyesidir. 2 yıldan beridir basketbol masa hakemliği 
yapmaktadır. 

8 buçuk yıldır Belediye Meclis üyesidir. Engelsiz 
Lefkoşa için LTB belediye meclisinde ve sivil 
toplumda çalışmalarını sürdürmektedir.

Radyo Programcısı & 
Engelli Aktivisti

Deniz 
Erkal

1981’de Lefkoşa’da 
doğdu. Türk 
Maarif Koleji’nin 
ardından lisansını 
Hacettepe Üniversitesi’nde tamamladıktan 
sonra, Klinik Psikoloji yüksek lisansını Yakın Doğu 
Üniversitesi’nde tamamladı. 

Kognitif ve Davranış Terapisti olarak Lefkoşa’da KDT 
merkezinde meslek hayatına devam etmektedir.

2011 yılından beri yürütülen Anne Baba Okulu 
Projesi’nin kurucu ortağıdır ve bu bağlamda 
pek çok kurumda ebeveynlere yönelik eğitimler 
vermektedir. İyi derecede İngilizce bilmektedir. Bir 
çocuğu vardır.

Uzman Psikolog

Gülay 
Kaşer

1950’de doğdu. Yirmi iki buçuk sene LTB’de çalıştı, 
BES Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. 

HASDER ve Gençlik Merkezi kurucularındandır. 
Birçok kültürel faaliyette yer alırken, Halk Dansları 
Federasyonu sekreterliğini yaptı. 

YKP Parti Meclisi üyesidir. 2018-2022 döneminde 
Belediye Meclis üyeliği yapmıştır.

Emekli Belediyeci

İzlem 
Sönmez

1984’de Lefkoşa’da 
doğdu. DAÜ’de Halkla 
İlişkiler ve Reklamcılık 
lisansı ve Manchester 
Üniversitesi’nde  
Uygulamalı Araştırma 
Teknikleri yüksek lisansını 
tamamladı. 2006’dan itibaren Management Centre, Kıbrıs 
Türk Ticaret Odası gibi  bir çok sivil toplum örgütünde 
çalışmalarda bulundu. 2016’dan bu yana Evrensel Hasta 
Hakları Derneği’nde Avrupa Birliği tarafından finanse 
edilen, hasta hakları odaklı projelerin koordinatörlüğünü 
yapmaktadır. 

2019 yılında Kıbrıs’ın kuzeyinde Alzheimer hastalığına ilişkin 
yapmış olduğu araştırma sonucunda Alzheimer Derneği’ni 
kurarak  başkanı oldu. İyi derecede İngilizce ve az derecede 
Yunanca bilmektedir. Evli olup iki çocuğu vardır. 

Halkla İlişkiler Uzmanı

24

21 22

23
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Hüseyin
Aytaç

1994’de Lefkoşa’da 
doğdu. Atatürk Meslek 
Lisesi Gıda Teknolojisi 
bölümünün ardından YDÜ Gıda Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. 

Birçok gıda güvenliği ve hijyen sanitasyon eğitim 
seminerlerine katıldı. 

6 yıldan bu yana Küçük Kaymaklı Türk Spor 
Kulübü’nde aktif yöneticilik yapmaktadır. 

İki toplumlu etkinliklerde ve sağlık alanında faaliyet 
gösteren sivil toplum örgütlerinde görev almaktadır. 
İyi derecede İngilizce bilmektedir. Evlidir. 

Gıda Mühendisi

Murat
Kanatlı

1973’de doğdu. İnşaat Mühendisi olup, İnşaat 
Mühendisleri Odası üyesidir. 

Avrupa Vicdani Retçiler Bürosu (EBCO) Yönetim 
Kurulu Üyesidir. YKP Genel Sekreteridir. Avrupa 
Sol Partisi Yürütme Kurulunda YKP’yi temsilen üye 
olarak bulunmaktadır. 

2014-2022 dönemi Lefkoşa Belediye Meclisi üyesidir.

İnşaat Mühendisi

25 26
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Ekonomik
Dayanıklılık

Yarını planlayabilen, öngörülebilen risklere 
karşı hazırlıklı, öngörülemeyen dış etkenlere 
karşı dayanıklı mali yapı yarattık
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2014 yılında, borç yükünün altında ezilen, emekçisinin hakkını 
ödeyemeyen, rutin hizmetlerini ve sorumluluklarını bile yerine 
getiremeyen, halka hizmet götüremeyen bir yapı devraldık.

4 yıl içinde, sıkı bütçe disiplini uygulayarak, kaynaklarımıza 
sahip çıkarak ve tahsilat oranlarımızı artırarak, hem piyasaya 
ve bankalara olan borçları sıfırladık hem de hizmetlerimizi 
iyileştirdik ve geliştirdik. Öz kaynaklarımız ile yatırım yapmaya 
ve Lefkoşa’yı hak ettiği yarınlara hazırlamaya başladık. 

Temmuz 2018’de Türk Lirası’nın döviz karşısında yaşadığı 
ani değer kaybıyla başlayan ikinci dönem görev süremiz, 
Mart 2020’de başlayan pandemi ve halen devam eden 
ekonomik kriz süreci ile devam etti. 

Öz kaynakları ile büyüyen ve yatırım 
yapabilen bir yapı yarattık

Bugün geldiğimiz noktada; gerek 5 katına çıkarmayı 
başardığımız öz kaynaklarımızla gerekse hiçbir ödeme zorluğu 
yaşamadan alabileceğimiz kredilerle yatırım yapabilen, 
yarını planlayabilen, öngörülebilen risklere karşı hazırlıklı, 
öngörülemeyen dış etkenlere karşı dayanıklı mali yapıyı 
Lefkoşalı’ların da desteği ve güveni ile oluşturmayı başardık. 

Kira, meslek/emlak vergisi ve ilan-reklam gibi birçok 
gelir kalemimizdeki artış, ekonomik kriz içerisinde bile 
Lefkoşalılar’ın belediyesine verdiği önemin ve güvenin 
göstergesi olduğu kadar; 8 yıl önce göreve geldiğimizdeki 
mevcut tahsilat oranlarını hızla 2 katına çıkarıp, iyi yönetim 
ilkelerine bağlı kalarak bunu düşürmemeyi başarmamızdan 
da kaynaklanmaktadır.

Görevi devraldığımız döneme kıyasla 
bankalara olan borç, hayat pahalılığı 
ve dövizdeki artış üzerinden 
değerlendirildiğinde, %75-80 oranında azaldı

Pandeminin yaşandığı ve giderlerin 
arttığı 2020-2021 yıllarında devlet 
katkısındaki artış sadece
 700 bin TL oldu

Pandeminin yaşandığı 2020-2021 
yıllarında belediye giderleri 
25.3 milyon TL arttı

BELEDİYE GELİRLERİNDE ARTIŞ

34.7

38.2
46.4

67.9
76.6 85.6

94.5
108.1

195.7

65.6

42.2
53.3

63.6
77.2

98.7

120.7
113.8

133.4

Özkaynak gelirleri (milyon TL) Dış kaynak gelirleri (milyon TL)

2017 - 2022 (EYLÜL) DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN 
GİDERLER VE DEVLET KATKI PAYI KARŞILAŞTIRMASI

2018 20202017 2019 2021 2022 Eylül

127,4
156.4

191.1
207.9

233.2

266.2

85.6
100.5

131.3
158.2

172.6

209.4

54.9
67.9

87.8
109.2 109.9

120.2

21.2 29.2 37.3 33.8 33.6 42.0

Toplam giderler

Sabit giderler

Devlet katkı payı (gelir)

Mal ve hizmet alımları

Son 8 yılda dış kaynak geliri 
(devlet katkısı) sadece 
2 katı artarken, aynı 
dönemde öz kaynak 
gelirini 5 katına çıkardık

1.87
3.00

2022

13.61
12.36

2014

BORÇ YÜKÜ

USD

Asgari ücret
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OECD’nin ‘Ekonomik Dayanıklılık Raporu’nda belirtilen 
borçlanmanın kamu kuruluşları üzerinde yarattığı kırılganlık 
göstergeleri açısından borç yükündeki bu azalış ekonomik 
dayanıklılığın sağlandığının göstergesi olarak kabul 
edilmektedir.

Ekonomik Kriz Dönemlerinden 
Başarıyla Geçtik

Stabil olmayan bir ekonomide dayanıklı bir finansal yapı 
oluşturmak için düzenli olarak bütçe ve senaryo analizleri 
yaptık, sarsılmadan ve Lefkoşalılar’a olan hizmetlerimizi asla 
aksatmadan kriz dönemlerini de beraber atlatmayı başardık.

En zor süreçlerde LTB olarak ayakta kalmayı 
başarırken, pandemiyle beraber ortaya çıkan toplumsal 
zafiyetleri gidermek için özellikle toplum sağlığı ve sosyal 
mahrumiyetle mücadele alanlarında önemli sorumluluklar 
üstlendik. Lefkoşa ve Lefkoşalılar’ın ihtiyaçlarını 
önceliklendirirken, şehre önemli yatırımları kazandırmaya 
da devam ettik.Pandemi gibi ilk kez deneyimlenen salgın 
ve beraberindeki ekonomik krizle ortaya çıkan korku ve 
kaygıyı belediyenin varlığı ve güvenle yatıştırarak, bu tür 
dönemlerde azalma eğilimi gösteren inanç ve isteği canlı 
tutmayı ve motivasyona dönüştürmeyi başardık. Dış 
faktörlü şoklara yanıt verirken tüm paydaşlarımızla beraber 
etkin çalışabilme becerisini hep beraber ortaya koyduk.

Etkin ve katılımcı liderlikle 
korku ve kaygıyı güvenle 
yatıştırdık, motivasyona 
dönüştürdük

YILLIK BORÇ ÖDEMELERiNiN 
BÜTÇE İÇİNDEKİ PAYI

2014 2016 2018 20202015 2017 2019 2021 2022

%33.38

%6.07
%8.34 %7.23

%3.90

%0.07 %0.21
%1.10 %1.61
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Katılımcı süreç ve bütünlükçü yaklaşımla 
kentsel dayanıklılığı sağladık

Kentsel dayanıklılık mevcut sorunlara müdahale 
edebilmeyi, tehlike ve risklere hazırlıklı olmayı ve değişen 
koşullara adapte olmayı gerektirir. Bu da ekonomik, 
toplumsal, yapısal ve çevresel boyutları dikkate alabilen 
katılımcı süreç ve bütünlükçü yaklaşımla mümkündür.

Muhtarlarımızdan, okullarımızdan, sahadaki sivil toplum 
örgütlerinden ve bizzat şehirde yaşayanlardan aldığımız 
bilgiler ışığında, pandemi sürecinde baş gösteren öncelikli 
toplumsal ihtiyaçlara göre yatırım ve hizmet politikalarımızı 
yeniden değerlendirdik. 

Birçok devlet kurumunun kepenk indirdiği dönemde, 
yurttaşların ve özel sektörün de desteğiyle ihtiyaçlı hanelere 
gıda götürdük, yaşlılarımızın kapısını çalmaya devam ettik, 
toplum sağlığı için gece gündüz denetimlerimizi sürdürdük. 

Uzaktan eğitime geçilen dönemde, her çocuğun eğitim 
hakkından faydalanabilmesi için tablet ve bilgisayar 
kampanyaları yürüttük, okullar aracılığıyla ihtiyaçlı 
çocuklarımıza ulaştırdık. Özellikle büyüklerimizin ve risk 
altındaki grupların aşılara erişimini kolaylaştırmak ve 
hızlandırmak için Dayanışma ve Eğitim Merkezi’nde ve 
Merkez Lefkoşa’da aşı merkezleri oluşturduk. 

Sorunlara çözüm odaklı ve öngörülü 
yaklaştık, öncelikli yatırımları yaptık

Bir yandan pandemi ve sonrasında gelen ekonomik krizle 
mücadele ederken; bir yandan da geçmişten gelen yapısal 
sorunlara, hem şehrin gelişimi ve nüfus artışı gibi yerel 
değişkenleri hem de iklim değişikliği gibi küresel gelişmeleri 
öngören çözüm ve önlemler geliştirdik. Kanalizasyon ve 
yağmur suyu tahliye sistemlerimizi güçlendirmek için 
önemli altyapı yatırımları yaptık. 

Ekonomik daralma döneminde reel 
sektörü destekleyen bir unsur olduk

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin 2020-2022 yıllarında 
hizmet ve mal alımlarıyla birlikte genişlettiği hizmet ağı 
ve devam eden yatırımlar, bu dönemde ülke genelinde 
etkili olan ekonomik daralma ortamında reel sektör için de 
destekleyici bir unsur olmuştur. 

Ocak 2020 ve Eylül 2022 arasındaki dönemde 25.9 milyon 
TL sermaye giderleri ve 59,1 milyon TL mal ve hizmet 
alımları (su ve elektrik hariç) olmak üzere toplam 85 milyon 
TL piyasaya direk kaynak akışı sağladık.

15



Son 20 yılın en büyük parkı

KIZILBAŞ PARKI

Parklarda beraber 
spor yapıyor, 
beraber eğleniyor, 
beraber sanatla 
buluşuyoruz

2.6
milyon TL
öz kaynak yatırımı

6000
metrekare
yeşil alan

20
bin metrekare
kamusal yaşam alanı

Ekonomik akıl ve emekle şehrimize ve ülkemize 
kazandırdığımız çok amaçlı merkez

MERKEZ LEFKOŞA

300 kamyonluk çöp ve 
molozun kapladığı alandan,
117 kolon üzerinde 
yeniden ayağa kalkışın
simgesini yarattık

7.2
milyon TL 
öz kaynak
yatırımı

300
stand
yeri

12000
metrekare
alan

Lefkoşalılar’ı yeniden şehirle ve birbirleriyle 
buluşturan yatırımlara imza attık

CADDE VE SOKAK DÜZENLEMELERİ

Şehrin tarihine, sosyal
dokusuna ve gelişen
ihtiyaçlarına uygun, adım
adım dönüşümü sağladık

1300
metrekare 
yayalaştırma 
ve düzenleme

655
bin TL
yatırım
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20
milyon TL
yatırım

Surlariçi’nde tarihi ve kültürel değerlerimizi korurken, 
yatırımları ve ekonomik hareketliliği de teşvik ettik. 
Bandabuliya Sahnesi ile başlattığımız ve genç 
girişimcilerin de sinerjisiyle yaşanan canlanma, 
bu yatırım ihalesiyle daha da genişleyecek

TOPTANCILAR HALİ’NİN DÖNÜŞÜMÜ

Şehrin kalbinde 
sanatsal dönüşümü
başlattık

21.2
milyon TL 
kira geliri

4 YENİ MAHALLE PARKI

Çocuklarımızın güvenli,
büyüklerimizin keyifli 
ve rahat vakit 
geçirebilmeleri için

2.4
milyon TL 
öz kaynak
yatırımı

4900
metre 
yürüyüş
yolu

9035
metrekare
yeni yeşil
alan

Mahalle parkları kentsel yaşam niteliğini yükseltmenin 
temel taşlarındandır

3330
metrekare 
kaldırım

CADDE VE SOKAK DÜZENLEMELERİ

Caddeye kaldırım düzenlemesiyle
birlikte yeni bir meydan 
kazandırdık. William Shakespeare 
ve Mehmet Akif Ersoy isimleri 
de “Caddenin Şair ve Yazarları” 
konseptinde tasarlanan anıt 
çalışması ile bölgede yer alıyor

3
milyon TL
yatırım
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Yenilikçi ve Sürdürülebilir Kalkınma Modeli

SOYA FASULYESİ ÜRETİMİ

Dönüştürüyor, yeniden
kullanıyor, hep beraber
üretiyor, kırsal kalkınma 
ve dayanışma ekonomisine
örnek oluyoruz

40000
metrekare soya 
tohumu ekim alanı

400
kilo GDO’suz soya
tohumu ekimi

Ana kanalizasyon hattını 2050’ye hazır şekilde yeniledik

KANALİZASYON ANA TAŞIYICI HATTI

205.8
milyon TL 
yatırım

4
yeni pompa
istasyonu

13
km ana
taşıyıcı hat 
istasyonu

Lefkoşa’nın yarınlarını 
bugünden kurtaracak 
en büyük projeyi 
tamamladık

Ana taşıyıcı hat ve bölgesel bağlantılarımız sayesinde, tüm 
şehirde kanalizasyona bağlanmamış tek bir hane kalmayacak

KANALİZASYON BAĞLANTILARI

Ev ve iş yerlerinin 
bağlantılarını etap 
etap tamamlıyoruz

4.7
milyon TL 
öz kaynak yatırımı

5.5
km kanalizasyon
hattı

1106
ev ve iş yeri
bağlantısı
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Yağışlara karşı dayanıklı ve sağlam bir Lefkoşa

YAĞMUR SUYU DRENAJ SİSTEMLERİ

Sorunlu noktalara
kalıcı çözümler
ürettik

4763
metre

8.7
milyon TL
yatırım

Bölgeleri ana sisteme bağlayarak evlerin ve iş yerlerinin 
kanalizasyon bağlantı eksikliklerini gideriyoruz

KERMİYA POMPA İSTASYONU YENİLEME VE 
DEREBOYU ANA TAŞIYICI HAT BAĞLANTISI

1.3
milyon TL 
öz kaynak yatırımı

Bölgesel 
bağlantıları 
güçlendirdik

2
istasyonun tamir, 
yenileme ve güçlendirilmesi

Derelerin dış müdahalelerle bozulan taşkın önleme 
kapasitelerini hem koruyor hem de güçlendiriyoruz

DERE YATAKLARININ TEMİZLENMESİ

Dere yataklarında 
ekolojik dengeyi 
koruyan dokunuşlar
yaptık

24.5
kilometre

2
kez yıllık
kontrol
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Pandemi sonrası ekonomik krizle birlikte toplum olarak daha
da derinden hissettiğimiz sosyal devlet eksikliğini gidermek 
için paylaşım ve dayanışma ağımızı genişlettik

PAYLAŞIM BAKKALI

773
aile

2456
gıda paketi

İhtiyaçlı yurttaşlara geçici 
süreli gıda paketleri 
sağlarken, ekonomik olarak 
güçlenebilmeleri için de 
sosyal hizmet desteği sunduk 

Borç yükünün altında ezilen, emekçinin hakkını 
ödeyemeyen ve halka hizmet götüremeyen kırılgan 
bir yapıdan, yatırım yapan ve gerektiğinde geri ödeme 
sorunu yaşamadan kredi alabilen bir noktaya getirdik

EKONOMİK DAYANIKLILIK

Kendi ayakları üstünde 
duran, yarını planlayan, 
öngörülebilen risklere karşı 
hazırlıklı, öngörülemeyen 
dış etkenlere karşı dayanıklı 
bir Lefkoşa yarattık

Sadece Lefkoşa’nın değil, tüm ülkenin en anlamlı 
dayanışma örneğini hep beraber yarattık

PAYLAŞIM MUTFAĞI

Birimiz tok, 
birimiz aç 
olmaz dedik

350
ihtiyaçlı bireye her gün
bir öğün sıcak yemek

549
bin öğün, kuruluşundan 
bu yana sunulan sıcak yemek
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Eğitim, ayrımsız tüm çocukların en temel hakkı

EL ELE KREŞİ

Atıl bir binayı, 
sevimli ve kullanışlı 
bir kreş binasına
dönüştürdük

54
çocuk eğitimi
tamamladı

30
çocuk eğitime
devam ediyor

Eğitim, farkındalık, bireysel ve sosyal gelişim

LEFKOŞA ÇOCUK MERKEZİ

Çocuklarımızın 
eğitimlerine ve 
sosyal yaşamlarına 
katkı koyuyoruz

85
çocuk

12
farklı
kurs

4
aktivite
odası

Herkes için güvenli, özgür bir yaşam hakkı

LTB KADIN SIĞINMA EVİ

Sadece AB standartlarında 
modern ve nitelikli bir barınma 
alanıyla değil, her türlü destek 
ve koruma hizmetiyle şiddete 
uğramış tüm kadınların ve 
çocukların yanındayız

7.7
milyon TL
yatırım

1000
metrekare
alan

202
şiddete uğramış
kadın ve çocuğa 
barınma
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İyi ki varlar…

İYİ Kİ’LERİMİZ

2796
büyüğümüze 
Covid-19 aşısı

3000
üye

84256
kez üyelerin evlerine 
ziyaret ve bakım

Geçmişin zor günlerinde şehre 
sahip çıkan, bu şehri bize emanet
eden, tecrübeleriyle yolumuzu, 
bir küçük tebessümleriyle 
şehri aydınlatan büyüklerimiz

Yaşam boyu eğitim ve dayanışmanın merkezi

DAYANIŞMA VE EĞİTİM MERKEZİ

30
kişilik 
seminer
odası

12
kişilik özel
toplantı
salonu

1
danışmanlık
ve destek
odası

Daha güzel yarınlar 
için sivil toplumla 
yan yanayız

Haklara ve fırsatlara erişimi kolaylaştıran Lefkoşa

ENGELLEMEYEN LEFKOŞA

32426
kez 
ulaşım 
hizmeti

6
her yıl
geleneksel
etkinlik

Özel gereksinimli 
bireylerin toplumsal 
hayata katılımlarını ve 
hizmetlere erişimlerini
kolaylaştırıyoruz

280
üye
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Engelsiz, yeni bir dünya için…

YENİ DÜNYA ENGELSİZ AKTİVİTE MERKEZİ

23
çocuk ve 
genç

190
her yıl 
farklı aktivite

3
aktivite
odası

Merkez sayesinde özel 
gereksinimli çocuklarımız ve 
gençlerimiz sosyalleşirken, 
ailelerimizin de hayatlarını
kolaylaştırmaya çalışıyoruz

Lefkoşa sevimli dostlarıyla bir başka güzel

SEVİMLİ DOSTLAR

320
barınak
kapasitesi

270
kilo; bir günde sokaktaki 
ve barınaktaki canlar için
dağıtılan mama miktarı

Seviyor, koruyor; 
barınma, beslenme 
ve sağlık hizmetleri 
sunuyoruz

Lefkoşa’nın değerini tüm platformlarda hissettirdik

ULUSLARARASI İLIŞKİLER VE DİPLOMASİ

2
iş birliği
protokolü

3
yeni kardeş
şehir

7
uluslararası
zirve, forum
ve konferans

3
kez Avrupa 
Konseyi Komite 
Toplantısı

Hem ikili ilişkilerde hem de 
çok taraflı uluslararası
organizasyonlarda sadece 
Lefkoşa’nın değil, Kıbrıs Türk 
toplumunun hak ve menfaatlerini
koruduk ve savunduk
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Dijitalleşmenin de Başkenti Lefkoşa: Çağın gereklerine 
uygun, yenilikçi uygulamalar ve çözümler geliştirdik

DİJİTALLEŞME

Gençlerle ilk 
Metaverse 
deneyimi

Göz bebeğimiz 
Surlariçi, Google Sokak 
Görünümü’nde

Vikipedi - LTB 
Karekod 
Projesi

Kurumsal bilgi birikimi ve 
insan kaynağımızı, geleceği 
şekillendiren gençlerimizle 
bir araya getirerek; ortak akılla 
şehrin dijital altyapısını kuruyoruz

Bandabuliya ve Uray Sokak’ta başladık. Tüm Suriçi 
yayalaştırılmış bölge, Selimiye Meydanı, Zahra Sokak 
ve Merkez Lefkoşa ile hizmet alanımızı genişlettik.

İNTERNET ÖZGÜRLÜKTÜR

Herkesin internete erişim 
hakkını kullanabileceği, 
dünyaya entegre bir şehir 
vizyonuyla kamusal yaşam 
alanlarında ücretsiz internet 
hizmetimizi genişletiyoruz.

6
farklı
nokta

2500
metrekare
toplam alan

3
farklı
nokta

Turizm potansiyelini destekleyen uygulamalar

LEFKOŞA BİLGİ KİOSKU 
VE ŞARJ İSTASYONU 

Şehre dair gerekli bilgilere 
erişilebilen kiosklarımızda, 
özel gereksinimli 
bireylerimiz de akülü 
araçlarını şarj edebiliyorlar

1446
kez akülü araç
şarj edildi
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Tiyatromuzla Lefkoşa’nın özgürlüğe, barışa 
ve adalete bağlılığının aynası olduk

LEFKOŞA BELEDİYE TİYATROSU

42 yıllık tarihiyle 
her zaman öncü, 
düşündürücü, 
dönüştürücü...

15
oyun

340
temsil

16937
seyirci

Bu şehir notalarla, bu şehir müzikle güzel…

LEFKOŞA BELEDİYE ORKESTRASI

Kültür ve sanatın
başkentinde
müziği her yerde, 
herkesle buluşturduk

189
konser ve
dinleti

23
okulda
eğitim
konseri

76
müzisyen Şehirdeki 
Müzisyenlerin Yanındayız 
Projesi’nde yer aldı

Lefkoşa vefanın da başkentidir

HATIRLAMAK GÜZELDİR

Şehrin simgesi olan 
kişileri ve taşıdıkları 
değerleri sanatla 
yaşatıyoruz

10
kamusal alanda 
mural
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Herkesin dokunabildiği, herkese dokunan sanat

KAMUSAL ALANDA SANAT

Sanatçılarımızla
el ele verdik, tarihimizi
sanatla, modern sanatı
şehirle bütünleştirdik

9
kamusal alanda 
heykel

HERKES İÇİN SPOR

Hareketli, dinamik ve 
sağlıklı bir şehir hayatı 
için farklı seçenekler 
yarattık

LEFKOŞA MARATONU

Ne zaman yardım 
ediyoruz desek, 
koşa koşa geldi 
bu şehir

Her yıl yeni bir katılım rekoru kırarak, bir yandan spor 
ve mücadeleyi, bir yandan dayanışmayı teşvik ettik

28612
kişi 
son 3 maratonun
katılımcı sayısı

12986
kişi 
2022 katılımcı sayısı

Çim Hentbol Turnuvası
Lefkoşa Cimnastik Şöleni
LTB Spor Kulübü Satranç Takımı
Velespeed

LTB-GG Kız Futbol Okulu
LTB-Ortaköy Futbol Okulu
3X3 Lefkoşa
Lefkoşa Kupası
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2022-2026 
LEFKOŞA VİZYONUMUZ

27

Güçlü ve adil bir gelecek inşa ediyoruz
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Nitelikli 
kentsel 
gelişim ve 
dönüşüm



İklim değişikliği, pandemi, savaş ve düzensiz göç gibi 
krizlerle mücadele eden dünya, ileriye dönük önlem ve 
çözümlerin merkezi olarak yüzünü şehirlere çevirmiş 
durumda. Kentsel sistemlerin olası tehlikeler karşısında 
kendilerini sürdürebilme kapasitesi olarak tanımlanan kentsel 
dayanıklılık, sürdürülebilir kalkınma ve daha adil bir dünya 
girişimlerinin merkezine oturmuştur. 

Geçtiğimiz 8 yılda önce şehri ekonomik yıkımdan ayağa 
kaldırdık, sonra küresel ve bölgesel dış etkenlere karşı 
ekonomik dayanıklılığı sağladık. Aynı zamanda toplum sağlığı 
ve güvenliği açısından şehri risk altında bırakan geçmişten

 gelen birçok alt yapı sorununu geleceği de planlayarak 
çözdük. Pandemi ve ekonomik kriz karşısında önceliklerimizi 
yeni koşullar ve ihtiyaçlar doğrultusunda uyarladık, sosyal 
riskleri öngördük, sosyal hizmet ağımızı ve hizmetlerimizi 
genişlettik. Hem ekonomik, hem çevresel, hem de toplumsal 
riskler karşısında dayanıklı bir şehir yaratma konusunda 
ülkeye örnek olması gereken önemli bir yol kat ettik. 

Önümüzdeki dönem dayanıklılık ilkesinden ödün 
vermeden yapacağımız nitelikli kentsel gelişim ve dönüşüm 
yatırımlarıyla, güçlü ve adil bir geleceği hep beraber inşa 
edeceğiz.

Nitelikli kentsel gelişim ve dönüşümün bir 
parçası olarak, yurttaşların hem bilgiye eşit ve 
kolay erişimini garanti altına alacak, hem de 
yönetim süreçlerinde şeffaflık, hesap verebilirlik 
ve katılımcılığı sağlayacak teknolojik yatırımları 
hayata geçirmeye devam edeceğiz.

  Hizmetlere ve bilgiye kolay erişim

  Başvuru ve talepler

  Çek ve gönder

  Katılımcı şehir: Bölgesel ve 
     genel anketlerle katılımcılık

  Ödemeler

  Bildirim seçenekleri
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NİTELİKLİ KENTSEL GELİŞİM VE DÖNÜŞÜM

  Kamu menfaatini temel alan
  Her bireyin kent hakkını koruyan
  Adil ve kapsayıcı
  Planlı ve olası risklere karşı hazırlıklı
  Mali, yönetsel, yapısal, ekolojik ve sosyal
      unsurları bütünlükçü bir şekilde ele alan
  Bilimsel yaklaşım ve katılımcı süreçlerle şekillenmiş

DİJİTALLEŞMEDE DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM: 

LTB MOBİL UYGULAMA 



Lefkoşa’nın kentsel dönüşüm vizyonunu temsil eden 
projemiz sayesinde çağdaş ve çok fonksiyonlu bir otobüs 
terminali, yeni bir kentsel çekim merkezi ve bunlarla 
bütünleşen kültür-sanat odaklı açık ve kapalı kamusal 
alanlar başkent Lefkoşa’ya kazandırılacak.

Proje, hazırlanma süreci ve projenin temelini oluşturan 
kentsel tasarım ilkeleri açısından sadece Lefkoşa için değil, 
ülke için de önemli bir model olacak. 

Projelendirme sürecini katılımcı süreçler kapsamında ilgili 
meslek odaları ve kamu kurumları, iş insanları, toplu taşıma 
sektörü temsilcileri, bölge esnafı ve Lefkoşalılar ile açık çağrı 
yaparak düzenlediğimiz toplantılarda sunulan görüş ve 
önerileri de dikkate alarak tamamladık.

ÖNCELİKLİ OLARAK TİYATRO BİNASI, 
MEYDAN VE KATLI OTOPARK TAMAMLANACAK

En yüksek kamu menfaati gözetilerek tasarlanan 

projede ilk olarak tiyatro binası, meydan ve katlı otopark 
tamamlanacak.

DAÜ Kentsel AG iş birliğiyle hazırladığımız projemiz 
sayesinde sistemli, kullanışlı ve erişilebilir toplu taşımacılık 
sistemi için gerekli olan altyapı ve üst yapı eksikleri 
tamamlanacak. Böylece belediyemiz şehrin toplu taşıma 
sisteminde aktif bir rol alacak. 
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Terminal Bölgesi 
Yenileme ve 
İyileştirme Projesi



PROJENİN GETİRECEĞİ 
YENİLEME VE İYİLEŞTİRME

Çağın koşullarına ve İmar Planı hedeflerine uygun 
olmayan terminal alanının güncel ve gelecekteki ihtiyaçlara 
göre yenilenmesi.

Yıllardır yarım kalan tiyatro binasının öncelikli olarak 
tamamlanması.

Proje alanındaki kamusal alanların nitelikli yeşil 
alan, kapalı otopark ve kiralanabilir alan olarak 
değerlendirilmesi.
Yeni terminal ve toplu taşıma sisteminin yaratacağı nüfus 
akışı ve bölgenin yeni bir sosyal ve kültürel cazibe merkezine 
dönüşmesiyle, ticari faaliyetlerinin de ivme kazanması. 

KENTSEL TASARIM İLKELERiMİZ
Lefkoşa kent kimliği ile bağ kuran bir tasarım

Bölgedeki mevcut ve gelecekteki toplu 
     taşımacılık ihtiyaçlarını karşılamak için 
     çoklu ulaşım ağını geliştirecek bir tasarım

Her yaş ve ilgi alanına yönelik etkinliklere 
     7/24 ev sahipliği yapan bir tasarım

Bölge sakinleri için yüksek kaliteli yaşam, 
     çalışma, rekreasyon, eğlence-dinlence 
     ortamları sağlayacak bir tasarım

Kentsel adaleti destekleyen bir tasarım

Farklı sanatsal ve kültürel deneyimlere 
     olanak sağlayacak bir tasarım

Ulaşım ve erişim kolaylığı sağlayan bir tasarım

Sürdürülebilirlik ilkelerini benimseyen bir tasarım

Gelişen ihtiyaçlara uyum sağlayabilecek esnek  
     bir tasarım
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Ülke yerel yönetimler tarihinin en yüksek bedelli (205.8 
Milyon TL) projesi olan ve finansmanı AB tarafından 
sağlanan Ana Taşıyıcı Hat sayesinde, 30 yıldır tek bir değişiklik 
yapılmayan ve artık erimeye yüz tutmuş şehrin kanalizasyon 
ana taşıyıcı hattını en modern teknoloji ile yeniledik. 

Bu yıl tamamlanan Kanalizasyon Ana Taşıyıcı Hattı, 
Lefkoşa’nın kanalizasyon altyapısının bel kemiğini oluşturdu. 
Bu da önümüzdeki dönem Lefkoşa’nın Metehan (Şehit Çocuğu 
Arsaları) Haspolat ve Hamitköy gibi henüz kanalizasyon 
altyapısı henüz tamamlanmamış olan bölgeleri gerekli 
bağlantılar ve pompa istasyonlarıyla ana sisteme bağlamamızı 
mümkün kılacak.

Metehan bölgesinde inşaatı başlayacak olan yeni Merkez 
Bankası binası için iki kurumun, şehrin ve şehir sakinlerinin 
ortak faydası temelinde yaptığı verimli çalışmalar 
sonucunda yeni binanın yer alacağı alanı da içeren sorunlu 

bölgenin tüm eksiklikleri giderilerek kanalizasyon sistemine 
bağlantıları sağlanacak.

Hamitköy ve Dumlupınar’ın kanalizasyon altyapısını 
tamamlayacak olan projemiz için 2018’de Avrupa Birliği 
tarafından 5 milyon Euro (97 Milyon TL) kaynak ayrıldı. 
2019 yılında Lefkoşa Türk Belediyesi olarak üzerimize 
düşen tüm projelendirme ve vize işlemlerini tamamladık. 
Süreç AB yetkililerinin ifadesiyle “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 
engellemesinden dolayı” sekteye uğradı. Avrupa Birliği’ne 
Katılım Anlaşması’na ek 10. Protokol ve 2006 yılında 
yürürlüğe giren Yardım Tüzüğü’nün Kıbrıs Türk toplumuna 
sağladığı hak ve menfaatlerin Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından 
ihlal edilemeyeceği noktasında net ve kararlı bir duruş 
sergiledik. 

Hem Kıbrıs’taki hem de Brüksel’deki AB yetkililerine, 
Kıbrıs Cumhuriyeti’nin engellemelerine karşı Kıbrıs Türk 
toplumunun haklarını korumakla yükümlü olduklarını ısrarla 
hatırlattık. Finansmanını garantilediğimiz bu proje için ciddi 
bir baskı unsuru olmayı, geri adım atmadan proje hayata 
geçene kadar kararlılıkla sürdüreceğiz. 
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Kermiya Pompa İstasyonu

Kızılay Pompa İstasyonu

Kaymaklı Pompa İstasyonu

Kanalizasyon Yeni Ana Taşıyıcı Hattı

Haspolat Pompa İstasyonu

Eski Ana Taşıyıcı Hat

Atık Su 
Arıtma Tesisi

Altyapı Eksikliklerinin 
Tamamlanması



Adım adım tamamladığımız altyapı çalışmaları sayesinde çağdaş, nitelikli ve kalıcı 
üstyapı projelerinin önünü açtık. 

Şehirdeki nitelikli değişimin simgelerini yarattığımız 2.8 kilometre uzunluğundaki Şht. 
Ecvet Yusuf Caddesi ve Kemal Aksay Caddesi’ndeki dönüşümü, önümüzdeki dönem 
yeterli yatırım finansmanını oluşturup Mehmet Akif Caddesi’nden başlayarak Şht. 
Mustafa Ruso Caddesi, Şht. Kemal Ünal Caddesi, Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi ve 
devamında Öğretmenler Caddesi ile şehrin geneline yayacağız. 

Başbakanlık Işıkları bölgesinde tamamladığımız yağmur suyu drenaj altyapı 
çalışmalarının ardından Mehmet Akif Caddesi’nin girişinde başlattığımız kaldırım ve 
yol düzenlemesi, yolun iki tarafından devam ederek caddenin devamında 2021 yılında 
yaptığımız kaldırım ve meydan düzenlemesiyle birleşecek. 

Mehmet Akif Caddesi’nin çehresini tamamen dönüştürecek ve günlük yaşamı 
doğayla bütünleştirerek tüm Lefkoşa’nın yaşam kalitesini yükseltecek olan Kanlıdere 
Rehabilitasyon Projesi’nin bütçesi de Hamitköy Kanalizasyon Projesi gibi Avrupa Birliği 
tarafından 2018 yılında onaylanmış, ancak süreç içinde ortaya benzer politik engeller 
çıkmıştı. Bu yıl açılan ve önümüzdeki günlerde AB’ye teslim edilecek olan tasarım 
projesinin en kısa sürede uygulanmaya başlaması için ısrarcı duruşumuzu devam 
ettireceğiz.
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Atık Su 
Arıtma Tesisi

Ana Caddelerin Dönüşümü



Geçtiğimiz dönem çocuklarımızın güvenli, büyüklerimizin keyifli ve rahat 
vakit geçirmeleri için kentsel yaşam niteliğini yükselten 4 yeni mahalle parkını 
Lefkoşa’mıza kazandırdık ve mevcut parklarımızın yürüyüş ve koşu yollarında 
yenileme çalışmaları yaptık. Böylece şehrimizdeki yürüyüş yollarına 5 kilometre, 
yeni yeşil alanlara ise 9035 metrekare ekledik.

Yeşil alanlar şehrin sürdürülebilir gelişimi ve dayanıklılığı için vazgeçilmezidir. Şht. 
Ecvet Yusuf Caddesi’nde uzun yıllardır atıl durumda bırakılan 20,000 metrekarelik 
alanı son 20 yılın en büyük parkına, yani Kızılbaş Parkı’na yine Lefkoşalılarla beraber 
dönüştürmeyi başardık. 

Her çocuğun kolayca ve güvenli bir şekilde erişebileceği oyun alanlarının, 
mahallelinin sosyalleşebileceği erişilebilir kamusal alanların varlığının sosyal adalet, 
yüksek yaşam kalitesi ve toplumsal birliktelik için büyük önem taşıdığına inanıyoruz. 
2022-2026 vizyonumuz kapsamında şehrimize yeni mahalle parkları kazandırmaya 
devam edeceğiz. 
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Spor ve Kardeşlik Parkı

Kızılbaş Parkı

LTB Gençlik Gücü Kız Futbol Takımı



30,000 METREKARELİK ALANI SPOR VE 
KARDEŞLİK PARKI’NA DÖNÜŞTÜRÜYORUZ

Lefkoşa Maratonu, 3x3 Lefkoşa ve Lefkoşa Kupası 
gibi organizasyonlarımızda, sporun sağlıklı bireysel 
gelişimi ve adil rekabeti teşvik etmesinin yanında 
paylaşım ve dayanışmayı büyütme gücünü hep 
beraber deneyimledik. 

Küçük Kaymaklı’da 30,000 metrekare alanda 
inşa edeceğimiz Spor ve Kardeşlik Parkı’nda sporun 
dönüştürücü gücünü parktaki imkanlarla herkese 
ulaştırmayı hedefliyoruz.

Yürüyüş ve koşu parkuru, tenis kortları, basketbol 
sahası, futbol sahası ve çocuk oyun alanlarını büyük 
bir yeşil alanda buluşturuyoruz. 

500 kişilik amfiye de sahip olacak parkımız, 
kültür-sanat organizasyonları ve farklı aktiviteler 
yapılmasına olanak sağlayacak.
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DENEYİM VE GÜÇLENEN 
MALİ YAPIMIZ SAYESİNDE...

Yerel yönetimler şehirlerin çekim gücünü artırarak, 
yatırımı ve ekonomik hareketliliği teşvik edebilirler. Yeni 
iş fırsatları yaratırken, aynı zamanda da belediyenin 
gelirlerinde artış sağlayarak yeni yatırım ve hizmetlerin 
önünü açarlar. Şehrin ekonomik, yapısal ve mekânsal 
gelişiminin planlı, sürdürülebilir ve adil olmasında hayati bir 
rol oynarlar.

Ülkemizde belediyelerin yetki ve faaliyet alanları Avrupa 
Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nda belirlenmiş uluslararası 
standartlardan çok daha sınırlı olsa da, geçtiğimiz dönemde 
edindiğimiz deneyimlerin ışığında ve güçlenen mali 
yapımız sayesinde önümüzdeki dönem şehrin planlı ve 
sürdürülebilir ekonomik kalkınmasında daha etkin bir rol 
oynayacağız. 

SURLARİÇİ’NDEN BAŞLAYAN DÖNÜŞÜM 
VE EKONOMİK CANLILIK ŞEHRE YAYILIYOR

Surlariçi’nde yaptığımız yatırımlar, bölgeye tarihi ve 
sosyal dokuya uyumlu bir dönüşüm ve ekonomik canlılık 
getirdi. Uray Sokak’a Bandabuliya Sahnesi’nin gelmesi ve 
Zahra Sokak’ın yayalaştırılmasıyla, genç girişimcilerin bu 
bölgeyi sahiplenmesi ve yatırımları ile bölgeye heyecan ve 
dinamizm katmaları sağlandı. 

Terminal Bölgesi İyileştirme ve Yenileme Projemiz de hali 
hazırda İmar Planı’nda Merkezi İş Alanı olarak tanımlanan 
bölgede yeni yatırımları ve ekonomik hareketliliği teşvik 
edecek. Önceliklendirdiğimiz cadde dönüşümleri de yine bu 
hedefimiz doğrultusunda, bölge esnafı ve halkının talep ve 
ihtiyaçları yönünde şekillenecek.
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Şehrin Ekonomik
Kalkınmasında İtici Güç

Merkez Lefkoşa



2021 yılında Haspolat’ta Ziraat Mühendisleri Odası ve 
bölge çiftçileriyle iş birliği içinde başarıyla uyguladığımız Soya 
Fasulyesi Üretim Projesi ile önemli bir ilke imza attık. 

Belediye’ye ait 40,000 metrekare atıl arazide Haspolat Atık Su 
Arıtma Tesisimiz’de AB standartlarında üretilen tarımsal su ve 
gübreyi kullanarak, yurt dışından ithal edilen ve hayvancılıkta 
en büyük girdi maliyetini oluşturan soya fasulyesini ürettik. 

Bilimsel yaklaşım ve doğru uygulamalarla yenilikçi üretim 
ve kalkınma modellerinin mümkün olduğunu gösterdik. 
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Sürdürülebilir
Kırsal Kalkınma



Üretime can verecek olan sudur. Soya fasulyesi üretimi 
deneyimimizden yola çıkarak, arıtma tesisimizden 
çıkan AB standartlarındaki tarımsal suyun ve toprak 
zenginleştirici gübrenin, Haspolat bölgesinde tarımsal 
üretimde değerlendirilmesini sağlayacak önemli bir 
yatırıma imza atacağız. 

Projenin ilk etabı tamamlandığında, Haspolat’ın güney 
kısmında bulunan 3,112 dönümlük tarımsal nitelikli 
arazide uygun maliyetlerle sulu tarımın başlaması 
sağlanmış olacak. Arıtma tesisinden çıkan günlük 10,000 

metreküp suyu verimli ve basınçlı bir şekilde arazilere 
dağıtacak sistemin maliyeti 1 milyon dolar olacak. 
Satılacak suyun belediyeye sağlayacağı gelir, projenin 
maliyetini yaklaşık iki buçuk yılda karşılayacak. 

Bölgedeki genç nüfusa yeni bir iş ve üretim alanı 
açılmış olacak. Kooperatifleşme gibi dayanışmaya dayalı 
kolektif, adil üretim ve pazarlama modelleri özellikle 
teşvik edilecek. Zaman içinde talebin oluşması ve artması 
durumunda, proje günlük ekstra 20,000 metreküp suyu 
değerlendirecek şekilde genişletilebilecek.

Haspolat Atık Su Arıtma Tesisi
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Arıtılmış Su En Verimli Şekilde 
Tarımda Değerlendirilecek



Haspolat Atık Su Arıtma Tesisi’nin bulunduğu bölge her 
yıl lagünlerin etkisiyle onbinlerce kuşa göç yolları üzerinde 
geçici ev sahipliği yapıyor. Güzellikleriyle büyüleyen pembe 
flamingolardan mavi gerdanlara pek çok kuş türünün 
uğradığı bölgemiz, KUŞKOR tarafından ülkenin en önemli 
kuş alanı olarak kabul ediliyor.

Bu alanda çevre uzmanları ve sivil toplum kuruluşlarıyla 
birlikte ekolojik dengeleri gözeterek tasarlayıp 
oluşturacağımız Doğa Parkı ve Kuş Gözlem Merkezi, 
hem Lefkoşa hem de ülke için yeni bir doğal cazibe alanı 
yaratacak. 

Böylece yaban hayatın korunup gelişmesi sağlanırken, 
aynı zamanda civar bölgede ekoturizme dayalı girişimler 
teşvik edilecek.

Haspolat Atık Su Arıtma Tesisi
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Doğa Parkı ve 
Kuş Gözlem Merkezi



Yaşamsal Hizmet ve
Yatırımlara Öncelik

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da herkes için 
haklara ve hizmetlere erişim, sosyal adalet, paylaşma ve 
dayanışma en büyük önceliğimiz olmaya devam edecek. 
Önceki dönemlerde başlattığımız sosyal destek çalışmalarını 
çeşitlendirerek genişleteceğiz. 

Katılımcı ve kapsayıcı yönetim anlayışımızı geliştirerek, 
özellikle dezavantajlı grupları orantısız etkileyebilecek 
risklere karşı planlı ve hazırlıklı olacağız.
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Paylaşım Mutfağı
Kadın Sığınma Evi
Dayanışma ve Eğitim Merkezi
El Ele Kreşi
Lefkoşa Çocuk Merkezi
Yeni Dünya Engelsiz Aktivite Merkezi

Pandemi sürecinde
dağıtılan gıda paketleri



Ülkemizde her geçen gün artan gelir adaletsizliği ve 
sosyal güvencesizlik, içinde bulunduğumuz ekonomik 
daralma, enflasyon ve artan işsizlik çok sayıda ailenin temel 
gıda ürünlerine erişimde zorlanmasına sebep oluyor. 

Açlıkla mücadele etmek zorunda kalan yurttaşlarımızın 
hayatını bir nebze olsun kolaylaştırabilmek için 
Aralık 2021-Mayıs 2022 döneminde Paylaşım Bakkalı 
pilot projesini uyguladık. 733 aileye bir yandan 
ihtiyaç durumlarına göre ayda bir veya iki kez gıda 
paketleri ulaştırdık, diğer yandan da ekonomik olarak 
güçlenebilmeleri için uzman sosyal destek hizmeti sağladık. 
Bu pilot proje bize aynı zamanda Lefkoşa’da sosyal 
mahrumiyetle mücadele eden ailelerin ihtiyaç ve risk 
haritalarını çıkarma imkanı sağladı.

Dayanışma ağlarımızı kurumsallaştırıp, Paylaşım Bakkalı’nı 
temel temizlik ve kişisel hijyen ürünlerini de kapsayacak 
şekilde genişleterek kalıcı hale getireceğiz. 

“Lefkoşa vefanın da başkentidir” diyerek;

Geçmişin zor günlerinde şehre sahip çıkan,

Bu şehri bize emanet eden,

Tecrübeleriyle yolumuzu, bir küçük tebessümleriyle şehri 
aydınlatan büyüklerimiz için

Yani İyi Ki’lerimiz için yine hep beraber koştuk Lefkoşa 
Maratonu’nda.

 Şehirdeki büyüklerimizin yıllardır evlerine götürdüğümüz 
ve ihtiyaçlarına göre genişlettiğimiz hizmetlerimizi Yaşam 
Merkezi ile bir çatı altında topluyoruz. 

Merkezimizde büyüklerimiz sağlık ve bakım 
hizmetlerinden faydalanırken spor, sanat, üretim ve eğitim 
faaliyetlerine katılarak sosyal bir ortamda keyifli ve huzurlu 
zaman geçirme imkanına da sahip olacaklar. 
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Feride Yemencioğlu Parkı

İyi Ki’lerimiz için
Yaşam Merkezi

Paylaşım
Bakkalı



‘Eğitim her çocuğun hakkı” diyerek 2019 yılında 
Sosyal Riskleri Önleme Vakfı’ndan devraldığımız ve 2020 
yılında yeni binasına taşıdığımız El Ele Kreşi’mizde sosyal 
mahrumiyetle mücadele eden ailelerin çocuklarına öncelik 
veriliyor. Kreşimizde empati yeteneği yüksek, sosyal 
sorumluluk duygusu gelişmiş yeni bir nesil yetişiyor.

Devam etmekte olan ekonomik kriz döneminde, tüm 
çocukların eğitim hakkından eksiksiz yararlanabilmesi için 
özel kreşlerle kurumsal bir iş birliği modeli geliştirerek, 
kreş hizmetinden faydalanabilen çocuk sayısını artıracağız. 

El Ele Kreşi’nin uyguladığı kriterlere uyan çocuklarımıza 
belediye bursu sağlayarak kendi ikamet ettikleri bölgeye 
en uygun kreşten bu hizmeti almalarını sağlayacağız.

ÜCRETSİZ İÇME SUYUNA 
ERİŞİM HER ÇOCUĞUN HAKKI

Hem okullarımız ve öğretmenlerimizle kurduğumuz 
düzenli iletişim sonucunda, hem de Paylaşım Bakkalı’mızın 
uygulanma sürecinde toplanan verilerden biliyoruz ki 
özellikle pandemi sonrası yaşadığımız ekonomik krizin 
de etkisiyle bugün birçok çocuğumuz okula harçlık 
götüremiyor. 

Bundan dolayı çocukların okul saatlerinde sağlıklı içme 
suyuna erişiminde sıkıntılar yaşanıyor.  Bu durum hiçbir 
şekilde kabul edilebilir değildir, en temel yaşam hakkının 
ihlalidir. İlkokullardan başlayarak, belediye sınırlarımız içinde 
bulunan tüm kamu okullarına su arıtma sistemleri kuracağız.
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Daha Çok Çocuğa Kreş Hizmeti

Lefkoşa Çocuk Merkezi



Lefkoşa El Ele Kreşi

ÇünküLefkosa 
Ask  r, Güvendir, Sorumluluktur,,
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Başkan
Harmancı’ya
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göndermek için
QR kodu okutunuz

Başkan
Harmancı’nın
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