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1. Kuruluş Hikayemiz
1. Tarım makineleri ve teknolojileri alanında Adana başta olmak üzere bölgede önemli
ölçüde üretici firma yoğunluğu ve uzmanlaşma bulunmaktadır. Bu yoğunlaşma ve
uzmanlaşmaya ek olarak, Çukurova Üniversitesi Tarım Makinaları Bölümü, geçmişten
bugüne firmalarla birebir ve yakinen çalışmaktadır. Gerek sektörde Ar-Ge odaklı
çalışmaların ilerlemesi, gerekse sektörün ihtiyacı olan nitelikli personelin yetiştirilmesinde
önemli rol oynamaktadır.
1. Kümelenme çalışmaları ise, Adana’da gelişmiş olan firma varlığı, uzmanlaşma, özel
sektör-üniversite işbirliği temeline dayanmaktadır. 2010 yılında ilk somut adımlar Adana
ABİGEM tarafından “Çukurova Tarım Makineleri Sektör Analizi ve Kümelenme Yol
Haritası” raporunun hazırlanması ile atılmıştır. Söz konusu çalışmalar kapsamında sektör
lideri olan firmalar öncülüğünde kümelenme vizyonu ortaya konmuştur.

2. Sektör lideri firmalar ve Çukurova Tarım Makineleri Bölümü öncülüğünde 2010 yılında
“Çukurova Tarım Makineleri ve Teknolojileri Kümelenme Derneği” kurularak sektöre
küme tüzel yapısı kazandırılmıştır.

2. Amacımız ve Üyelik Yapımız

Amacımız:
Çukurova Bölgesinde tarım makineleri ve tarımsal teknolojiler alanında sektörün rekabet
gücünün artması, bölgede sektörün gelişmesi ve Çukurova’nın tarım makinaları ve tarım
teknolojileri ile dünya markası olması için kümelenme faaliyetlerinin yürütülmesi ve bu
faaliyetlerle bölgedeki üretici firmalar, ilgili tedarikçiler, eğitim kurumları, üniversiteler,
tarım makinaları bölümü mezunları, ilgili eğitim kurumları, ilgili diğer kurum, kuruluşlar,
sektöre katkı sağlayan gerçek ve tüzel kişileri bir araya getirerek, aralarında işbirliği
sağlamak, ortak sorunlara ortak çözümler geliştirerek bölgesel ekonomik kalkınmaya
katkı sağlamaktır.
Üyelik Yapımız:
Dernek üyelik yapısı tarım makineleri üretici firmalar ve akademisyenlerden
oluşmaktadır. Kayıtlı toplam 38 üyesi olan derneğimizde 10 kayıtlı üretici yer almaktadır.
Derneğimize kayıtlı olsun ya da olmasın, amacımız bölgemizde sanayi-üniversite işbirliğini
geliştirerek teknoloji odaklı çalışmalarla rekabetçilik ve işgücünü artırmaktır.

3. Sektörel Kapsam
Tarım makineleri imalat sektöründe yaklaşık 130 farklı ürün üretilmekte, bölgemizde ise
25’in üzerinde ürün üretilmektedir.
Bölgede üretimi ön plana çıkan tarım makineleri;
•
•
•
•
•
•
•

Otları ayıklama ve çapa makineleri
Ekim ve dikim makineleri
Ot ve saman balyalama makineleri
Pamuk, mısır gibi diğer hasat makineleri
Harman makineleri
Aksam ve parçalar
Gübreleme makineleri

3. Faaliyetlerimiz ve Hedeflerimiz

Devam Eden Faaliyetlerimiz
• Gerek dernek üyeleri firmalar gerekse bölge firmaları ile Ar-Ge ve
teknoloji projeleri geliştiriyoruz.
• Üniversitemizde okuyan öğrencilerimize burs sağlıyoruz,
• Öğrencilerimizin firmalarda çalışarak, sektöre doğru şekilde
hazırlanmaları amacı ile çalışmalar yürütüyoruz.
Hedeflerimiz
• Tarım makineleri ve teknolojilerinin gelişmesi
amacı ile farklı bölge ve kümelerle işbirliği içinde
olmak,
• Sektörün sadece Türkiye değil, dünyada
bilinirliğinin artması ve ihracat pazar hacminin
artmasına yönelik çalışmalara katkıda bulunmak.
• Sektörün ihtiyacı olan nitelikli iş gücünün
gelişmesine katkıda bulunmak.

İletişim Bilgileri
Alaettin Sabancı: alasabanci@gmail.com
Süleyman Sönmezler: suleyman@sonmezler.com

