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Association is a non-profit / non-governmental
organization, founded in 2002. Our association with
90 members focuses mainly on people living in rural
areas, including non-profit organization, organizing
seminars for agriculture and livestock and most
importantly we help people obtain a better job and offer alternatives.
With the help of our associates in different locations, we are organizing seminars
for adults, under the "Life Long Learning". These seminars are given with the help of
teachers. We have good relations with the University of Cukurova, where we have a
number of academics associated with it.
As part of Life Long Learning Process "We are organizing cultural and
educational activities for residents of the Cukurova region. These activities have great
impact / benefit on the progress of our people and their cost living.
We also have the potential to stimulate the young unemployed, the inhabitants of
the village, to learn new skills such as ICT, agriculture and new methods of
management of agricultural enterprises.

We participated in a project called "ICT,

cultural integration and tolerance" with Belgium and two Spanish partners under the
"Grundtvig Learning Partnership" in 2007-2009.
We work very hard in promoting culture, particularly music where we are
involved with various activities. Our aim is to raise public awareness in art as well as
increasing employment opportunities.
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2002 Yılında kurulan derneğimizin 95 Üyesi
bulunmaktadır. Amacımız Çukurova’nın köy, belde ve
ilçeleriyle daha da kaynaşması, dayanışması ve
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yardımlaşmasına maddi ve manevi katkıda bulunmak,
sosyal, kültürel ve ekonomik kalkındırma ve dayanışma
sağlamak, yetiştirilen her çeşit ürünün verimliliğini
arttırmaktır.
Derneğimiz, Çukurova Köylerinde gençliğin eğitimi, köylümüzün alternatif
tarım ürünleri konusunda bilgilendirilmesi, köylerimizin tarihi-turistik yönlerinin
tanıtılması için geziler düzenlenmesi, köylerde sosyo-kültürel faaliyetleri teşvik için
sportif faaliyetler, İnternet kullanımının yaygınlaştırılmasını, köy şehir etkileşimini
sağlamak üzere karşılıklı geziler, ürün yarışmaları gibi faaliyetler organize etmeyi
sürdürecektir.
Eğitim alanında, özellikle yenilik getiren, özgün ve yeni yöntemlerin ve
kaynakların tasarlanması, geliştirilmesi ve test edilmesi amaçlı projeler yapar.
Derneğimiz Çukurova Köylerinin sorunlarının köylünün kendisi tarafından
anlaşılması, onların sorunlarını çözmek üzere örgütlenmelerine ve sorunların çözümüne
katkı sağlayabilecek kurum ve kuruluşlarla köylünün buluşmasını sağlamayı ana
hedefleri olarak belirlemiştir. Bu amaçların gerçekleştirilmesi için geçtiğimiz
dönemlerde köylerimizde birlik ve kooperatiflerle işbirliği içinde tarımsal üretimle ve
teknolojinin tarımda

kullanılması ilgili eğitim faaliyetleri yapılmıştır. “Intergation

culture and tolerance” isimli LLP Gruntvig projesini 2007-2009 yılları arasında
yürütmüştür. Halen “Acte” İsimli LLP Gruntvig projesini (2011-2013) yürütmektedir.
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