


8.5 yıl önce açtığımız şehrin bembeyaz sayfasını, her gün 
aşk, güven ve sorumlulukla doldurduk, hep beraber.

Lefkoşa’ya olan aşkımızla, birbirimize duyduğumuz güvenle 
ve bu şehrin yarınlarına olan sorumluluğumuzla yürüdük.

Geçmişin kötü izlerini hep beraber sildik, bugün için 
yarından çalmadık, kimseye bu şehri ipotek etmedik.

En dipten çıkarttık bu şehri… Halkla, emekçiyle…
Her zorluğu yaşadık, çok beklediler; 
yılmadık, yıkılmadık. 

Dün olduğu gibi bugün de 
başımız dik, kalbimiz şehirle. 

Hep beraber açtığımız 
o bembeyaz sayfayı 
aşk, güven ve sorumlulukla 
doldurmaya devam edeceğiz.

ŞÜPHESİZ 
BİZ BERABER 
LEFKOŞAYIZ. 

VE ŞÜPHESİZ 
LEFKOŞA’DA 
YİNE HEP 
BERABERİZ...



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



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



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



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

20
milyon TL
yatırım

21.2
milyon TL 
kira geliri



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

3330
metrekare 
kaldırım

3
milyon TL
yatırım



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

1106
ev ve iş yeri
bağlantısı

5.5
km 
kanalizasyon
hattı



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



Yağışlara karşı dayanıklı ve sağlam bir Lefkoşa

YAĞMUR SUYU DRENAJ SİSTEMLERİ

Sorunlu noktalara
kalıcı çözümler
ürettik

4763
metre

8.7
milyon TL
yatırım



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



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

Borç ödeme yükünün
yıllık bütçeye oranı



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



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 



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



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



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



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



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



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



Turizm potansiyelini destekleyen uygulamalar

LEFKOŞA BİLGİ KİOSKU 
VE ŞARJ İSTASYONU 

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

3
farklı
nokta

1446
kez akülü araç
şarj edildi



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



Herkesin dokunabildiği, herkese dokunan sanat

KAMUSAL ALANDA SANAT

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

9
kamusal alanda 
heykel



LTB-GG Kız Futbol Okulu
LTB-Ortaköy Futbol Okulu
3X3 Lefkoşa
Lefkoşa Kupası

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

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



Başkan
Harmancı’ya
whatsapp mesajı
göndermek için
QR kodu okutunuz

Başkan
Harmancı’nın
web sitesini
incelemek için
QR kodu okutunuz


