
Demokratik yaşamın şekillenmesinde Sivil Toplum Örgütlerinin ve 
hareketlerinin önemi gün geçtikçe artmaktadır.Bu güne kadar 
olduğu gibi bugünde odamız meslek odaları eşgüdüm kurulunun 
tüm çalışmalarına katılmış ve tam destek olmuştur. 

Ancak Ülkemizin içinde bulunduğu siyasi ortamda her geçen gün 
Sivil Toplum Örgütlerinin çalışması adeta engellenmekte ve 
yapılanlar siyasi hesaplar ve değişik çıkar guruplarının görüşleri  
doğrultusunda hedef gösterilmektedir.

1997 yılından bu güne Kent Ve Ülke sorunlarına çözüm ve öneri 
üretmekte olan Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu adeta 
yapılan ve yapılacak olan tüm yatırımlara karşı gibi gösterilerek 
dışlanılmaya çalışılmaktadır.

Oysa son katılımlarla Antalya’da oda,şube yada temsilciği bulunan 
ve kurul üyesi 20 Meslek Odasının oluşturduğu Antalya Meslek 
Odalar Eşgüdüm Kurulu 
Kentimiz ve Ülkemizle ilgili tüm konulara Bilimsel ve tarafsız bir 
gözle bakıp çözümler ve öneriler sunmaktadır.İddia edildiği gibi 
Kentimiz ve Ülkemiz için yararlı olacak hiçbir yatırıma karşı 
olmayacağı gibi hep yanında olmuştur ve olacaktır.

Bu dönemde de Kentimiz ve Ülkemiz sorunları ile ilgili Basın 
Toplantıları,Basın Bildirileri ,Toplantı ve Gösteriler 
düzenlenmiş,çeşitli idari davalar açılmış tamamen bilimsel 
yaklasımlarla eleştiri ve çözüm önerileri üretilmiştir.

Anayasa değişikliği,Gıda Güvenliği,Kent Planlaması,Çevre ve Doğal 
Hayatın korunması,Hidroelektrik santralleri,Taş ocakları,Kültür 
Tabiat varlıklarının korunması,Yargı Bağımsızlığı,Sağlıkta Dönüşüm 
konularında basın toplantıları yapılmış eylemlere konularında basın toplantıları yapılmış eylemlere 

Özellikle imar ve çevre ile ilgili açılan davalarda çok büyük artış 
olmuş ve dava giderlerini karşılanması son derece 
zorlaşmıştır.Ancak yinede Meslek Odaları tüm zorluklara rağmen 
mücadeleye yılmadan devam etmektedir. 

Sonuç olarak Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu Hiçbir  etki 
altında kalmadan bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada aynı 
çizgide çalışmalarını sürdürecek bilimsel çerçevede Ketimizin ve 
Ülkemizin sorunlarına çözüm bulunması için görüş ve önerilerini 
kamuoyu ile paylaşmaya devam edecektir
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