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Belediye Başkanımız Av. Ümit Öztekin, Elmalı Ziraat

Odası Başkanı Salih Kurubaş'ı yeni hizmet binasında

ziyaret ederek “Hayırlı olsun” temennisinde bulundu.

Elmalı Ziraat Odası’na
‘Hayırlı olsun’ ziyareti

Belediye Başkanımız Av. Ümit Öztekin ve eşi Dilek Öztekin,

Elmalı’da yeni doğan bebeklere ziyaretlerine devam ediyor.

Belediye Başkanımız Av. Ümit Öztekin, Elmalı’nın mahallelerine

yaptığı ziyaretlerde her fırsatta vatandaşın derdini dinliyor.

Başkan
Öztekin’den yeni
Elmalılılara ziyaret

Başkan Öztekin,
gittiği her yerde vatandaşların

derdini dinliyor



bültenElmali Elmalı Belediyesi’nin
ücretsiz yayınıdır.Kasım 2018
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4,5 yıllık hizmetimizle
6’ncı ödülümüzü aldık
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Elmalı’ya olan sevdamızla çıktığımız
yolda başlattığımız hizmetlerin so-
nuçlarını almak ve sizlerle buluş-

turmak bizleri sevindiriyor.
Gücümüzü ve hayallerimizi pekiştiriyor,

perçinliyor.
Bizler, yüklemiş olduğunuz emanetin,so-

rumluluğumuzun idrakindeyiz.
Onu korumak için sizlere söz verdik.
Sizlerin, gelecek nesillerimizin daha

güzel, daha iyi ve daha yaşanılabilir bir El-
malı'da yaşamaları için gayretimiz artarak
devam edecektir.

Biz bugüne kadar, inanmadığımız hiçbir
söz söylemedik, inanmadığımız hiçbir sözün de
arkasında durmadık.

İşte bu nedenle kendime inandığım kadar
inanıyorum ki, Elmalı halkı hak ettiği konuma
kavuşacaktır.

Çünkü Elmalı Belediyesi, çalışmalarının
odağına ‘insan’ unsurunu koyan, dürüst, şef-
faf ve haysiyetli iş üretme anlayışını geti-
ren, tüm hizmetlerinde birinci sınıf olma
gayretini taşıyan, 'Ben' yerine, 'Biz' diyen,
şahsi değil, ortak menfaatler uğruna çalışan,
hak-hukuk ve adalete inanan, doğruluk ve yan-
sızlık adına mücadele eden, insanı güler
yüzle karşılayan ve ağırlayan,
Elmalı'nın tarihi değer-

lerini koruyan ve sahip çıkan, tüm bu ilkele-
rinden taviz vermeyen ve doğru bildiği yoldan
asla şaşmayan bir yönetim anlayışı ile idare
edilmektedir.

Elmalı Belediye Başkanlığı görevini bana
ve ekibime layık gördüğünüz 2014 yılından bu
tarafa Elmalı'nın yarınları için var gücü-
müzle çalıştık.

Uzun yıllar imkansızlıklarla boğuşarak
Elmalı'ya hizmet vermeye çabalamış Elmalı Be-
lediyesi'ni mazeretler arkasına sığınmadan,
hizmet verdiği ölçüde vicdanı rahat, başı
dik, halkımız için var olan bir yapıya kavuş-
turmaya çalıştık.

İstiyoruz ki Elmalı'nın sahipsiz olmadı-
ğını Elmalı halkı görsün, hissetsin ve bu his
somut, elle tutulur olsun.

Bu anlayışla çalışma önceliğimizi kişi-
sel taleplerden çok genel taleplere verdik ve
bundan sonra da vereceğiz.

Altyapı hizmetlerinden şehircilik hiz-
metlerine, ulaştırmadan mali ve ekonomik hiz-
metlere, sportif hizmetlerden sosyo-kültürel
olmak üzere tüm hizmetlere ulaşan geniş bir
yelpazede hizmetlerimizi sürdüreceğiz.

Unutmayın, Elmalı Belediyesi şehrin ya-
rınları için, sizler için çalışıyor.

Selam ve duâ ile...
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Av. Ümit ÖZTEKiN
Elmalı Belediye Başkanı

Elmalı asla
sahipsiz değildir...
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Elmalı Belediyesi’ne
bir ödül daha...

Akdeniz Belediyeler
Birliği'nden bele-
diyemize bir ödül

daha geldi. Akdeniz Bele-
diyeler Birliği tarafından
bu yıl 4'üncüsü düzenlenen
proje yarışmasında Elmalı
Belediyesi "Üstyapı Proje-
leri" kategorisinde "Sokak
Sağlıklaştırma Projesi"
ile bir ödüle daha layık
görüldü. Belediye Başkanı-
mız Av.Ümit Öztekin'e
proje ödülünü Antalya Bü-
yükşehir Belediye Başkanı-
mız Menderes Türel takdim
etti.

Belediye Başkanımız Av. Ümit Öztekin ve

Meclis Üyelerimiz ödül törenine katıldılar.



Cezaevinin inşaatı
devam ediyor

Belediye Başkanımız
Av. Ümit Öztekin’in
girişimleri ile

başlanan Elmalı T Tipi Ka-
palı ve Açık Ceza İnfaz
Kurumu inşaat çalışmaları
süratle devam ediyor.

Öte yandan cezaevinde
çalışacak olan personelin
kalacağı lojmanların in-
şaatı da devam ediyor.

Elmalı’nın Gökpınar Ma-
hallesi’nde yapımı süren
lojmanlar 160 dairelik.
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Elmalı’da
istihdam artacak

Elmalı’nın Bozhöyük Mahallesi’nde yapımı devam

eden cezaevinde binlerce insan istihdam edilecek.

Açıldığında cezaevinin Elmalı ekonomisine

büyük katkı sağlayacağı dile getiriliyor.

Cezaevinde çalışacak olan personelin kalacağı 160

dairelik lojmanların inşaatı da devam ediyor.



Belediye Başkanımız Av.Ümit Öztekin, eşi Dilek Öztekin ile

birlikte Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzen-

lenen "Kadın Çiftçiler Yarışıyor" bilgi ve kültür yarışmasında

İl 2'ncisi olan Zümrütova Mahallemizden Ayşe Çoban'ı evinde

ziyaret ederek kendisini tebrik ederek hediye takdim ettiler.

Ayşe Çoban’ı evinde
ziyaret ettik...
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Akçay-Armutlu’nun
bağlantı yolu yapılıyor

Antalya Büyükşehir Be-
lediyemizin destekleri
ile Akçay-Armutlu Ma-

halleleri arası bağlantı yo-
lunda yol genişletme ve
asfalt öncesi zemin hazırlık
çalışmaları başladı.

Bölge halkı, Antalya Bü-
yükşehir Belediye Başkanımız
Menderes Türel’e ve Elmalı
Belediye Başkanımız Av. Ümit
Öztekin’e yapılan hizmetten
dolayı teşekkür ettiler.

Antalya Büyükşehir Belediye

Başkanımız Menderes Türel



Yuva’nın mahalle içi
yolları yapılıyor

Elmalı Belediyesi ola-
rak Yuva Mahallemizde
mahalle içi yol yapım

çalışmalarına başladık.
Belediyemize bağlı ekip-

ler yoğun bir şekilde yolla-
rın yapımı için çalışıyor.

Çalışmalar bittiğinde
Yuva Mahallemizin yolları
pırıl pırıl olacak ve vatan-
daşlarımız konforlu bir şe-
kilde mahalle içinde
yolculuk yapabilecek.Yuva Mahallesi’nde ekiplerimiz yol yapım

çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
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Vatandaşımızın hep
yanındaolduk,olacağız
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Belediye Başkanı-
mız Av. Ümit Öz-
tekin ve eşi

Dilek Öztekin ilçemiz-
deki yeni doğan bebek-
leri ziyaret ederek "Hoş
geldin" hediyeleri veri-
yor.

Elmalı Belediyesi
olarak anne ve babalık
duygusunu tadan değerli
aileleri tebrik ediyor,
yeni doğan bebeklerine
mutlu ömürler diliyoruz.

Belediye Başkanımız Av. Ümit Öztekin ve eşi Dilek Öztekin, hanelerine

konuk oldukları vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılanıyor.
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Elmalı’da dünyaya gözünü açan bebeklere ‘Holgeldin’ diyoruz.

Annelik ve babalık duygusunu tadan vatandaşlarımızı tebrik ediyoruz.

Hanesine konuk olduğumuz vatandaşlarımızla hasbihal ediyoruz.



Atatürk’ü 80. ölüm
yıldönümünde andık

Cumhuriyetimizin kuru-
cusu Gazi Mustafa
Kemal Atatürk'ü 80.

ölüm yıldönümünde düzenlenen
törenlerle andık. Belediye
Başkanımız Av. Ümit Öztekin,
Cumhuriyetimizin kurucusu
Mustafa Kemal Atatürk'ün 80.
ölüm yıldönümü münasebetiyle
Elmalı Cumhuriyet Meydanında
ve Yusuf Önertoy Çok Prog-
ramlı Lisesi'nde düzenlenen
anma programlarına katıldı.
Yusuf Önertoy Çok Programlı
Lisesi Öğrencilerinin düzen-
lediği Oratoryo gösterisinin
ardından İlçe Kaymakamımız
Fatih Ahmet Kurt, Belediye
Başkanımız Av. Ümit Öztekin
ve Elmalı Cumhuriyet Baş-
savcı Vekilimiz Aytaç Şener;
10 Kasım Atatürk’ü anma et-
kinlikleri kapsamında ilçe-
mizde düzenlenen resim, şiir
ve kompozisyon yarışmala-
rında dereceye giren öğren-
cilere hediyelerini
verdiler.

Anma programı Yusuf Önertoy Mesleki ve

Teknik Anadolu Lisesi salonunda yapıldı.

Başarılı öğrencilere ödülleri verildi.
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Bozhöyük’teki
ilkokula tadilat

Belediye Başkanımız
Av. Ümit Öztekin, An-
talya Ticaret ve Sa-

nayi Odası (ATSO) Başkanı
Davut Çetin ve Sivil Düşünce
Derneği Başkanı Hidayet Gül-
tekin ile birlikte Elmalı
Belediyesi, ATSO ve Sivil
Düşünce Derneği işbirliği
ile tadilat çalışmaları ta-
mamlanan, yeni kütüphane ve
çocuk oyun parkı ile baştan
aşağı yenilenen Bozhöyük Ma-
hallesi İlkokulunun açılı-
şını gerçekleştirdi.

Okula kazandırılan yeni kütüphane...

Belediye Başkanımız Öztekin, öğrencilere kitap hediye etti.
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Öğretmenlerimizin
gününü kutladık

Belediye Başkanımız
Av.Ümit Öztekin, 24
Kasım Öğretmenler

Günü münasebetiyle Yusuf
Önertoy Çok Programlı Ana-
dolu Lisesinde düzenlenen
programa katıldı.

Öte yandan Belediye Baş-
kanımız Av. Ümit Öztekin,
Elmalı Kaymakamlığı, Elmalı
Belediyesi ve İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü tarafından
Öğretmenler Günü münasebe-
tiyle ilçemizde hizmet veren
tüm öğretmenlerimize ve eş-
lerine özel düzenlenen yemek
ve konser programına ka-
tıldı.

Öğretmenlerimiz için Yusuf Önertoy Mesleki ve

Teknik Anadolu Lisesi salonunda program yapıldı.

Elmalı’daki öğretmenler ve eşlerine yemek

verildi. Yemekte Belediye Başkanımız Ümit
Öztekin bir konuşma yaptı.
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Mevlid-i Nebi
Haftası’nı kutladık

Elmalı’da Mevlid-i
Nebi Haftası kapsa-
mında çeşitli prog-

ramlar düzenlendi.
Belediye Başkanımız

Av.Ümit Öztekin, Mevlid-i
Nebi Haftası münasebetiyle
Elmalı İlçe Müftülüğünce dü-
zenlenen konferansa katıldı.

Mevlid Kandili münasebe-
tiyle Ketenci Ömer Paşa Ca-
miinde vatandaşlarımıza
salep ikramında bulunduk.

Ketenci Ömer Paşa Camiinde vatandaşlarımıza salep ikramında bulunduk.

Düzenlenen konferansa vatandaşlarımızın ilgisi büyüktü.
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Yılmazlı Mahallemizde
yol yapım çalışmaları-

mız devam ediyor.

60 Mahalle 60 Park projemiz kapsa-
mında Tahtamescid Mahallemize yeni

çocuk oyun parkı kazandırdık.

Hacımusalar Mahallesi Kültür Mer-
kezimizde çevre düzenleme ve ta-
dilat çalışmalarını tamamladık.

60 Mahalle 60 Park Projemiz kapsamında
Akçay Mahallemizde yeni çocuk oyun
parkı yapım çalışmalarına başladık.
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Akçay Mahallesi’ne
çocuk parkı...

Tahtamescid’e
çocuk parkı...

Hacımusalar’da
çevre düzenlemesi

Yılmazlı’da yol
yapım çalışması...
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Yapraklı Mahallemizde yol
yapım çalışmalarına devam

ediyoruz.

Salur Mahallemizde mahalle
içi yol yapım çalışmaları-

mız devam ediyor.

Yalnızdam Mahallemizde
yol yapım çalışmaları
gerçekleştiriyoruz.

Camiatik Mahallesi Eğrekler ve Topdağı

Sokakta çevre düzenleme ve sokak sağlık-

laştırma çalışmalarımız devam ediyor.

Camiatik’te çevre ve
yol düzenlemesi...

Salur Mahallesi’nde
yol çalışmaları...

Yalnızdam Mahallesi’nde
yol çalışmaları...

Yapraklı Mahallesi’nde
yol çalışmaları...
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4.5 YILLIK HiZMETE
ALTI BÜYÜK ÖDÜL

4.5 YILLIK HiZMETE
ALTI BÜYÜK ÖDÜL

ÖDÜL 1
ÖDÜL 2

ÖDÜL 3
ÖDÜL 4

ÖDÜL 6

"Sağlıklı Bir Dünya İçin Bilinçli Elmalı"

projesi ile Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü.
Elmalı Belediyesi’nin ‘Hoşgeldin

Bebek Projesi’ ödül aldı.

Elmalı Belediyesi’nin tarihi bölge

restorasyon çalışmaları ödüllendirildi.

Tarihi Kentler Birliği, Elmalılı Muhammed Hamdi

Yazır Kent Müzesi Projemizi ödüle layık gördü.

Son olarak Elmalı Belediyesi "Sokak Sağlıklaştırma

Projesi" ile bir ödüle daha layık görüldü.

ÖDÜL 5

Elmalı Belediyesi Tarihi Kentler

Birliği’nin Jüri Özel Ödülü’nü aldı...


