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DEKALB sürdürülebilir tarım ve doğal kaynakların korunmasına yönelik çalışmalarına bir çok alanda sürdürüyor. Son
olarak Ege Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü öğrencileri Çağan Çavdaroğlu ve Barış Çıbıkçı'nın “Bir Fidan Bir Hayat”
projesine destek olmak amacıyla İzmir Torbalı Taşkesik ağaçlandırma sahasına Ege Ormak Vakfı aracılığı ile 1.000
fidanlık bağış yaparak “DEKALB Mısır Tohumları Korusu” oluşturdu. Oluşturulan korunun açılışına DEKALB Türkiye Ülke
Müdürü Onur Çamili, Pazarlama Müdürü Cem Kotaman ile diğer yönetici ve çalışanların yanı sıra Çavdaroğlu, Çıbıkçı ve
Ege Orman Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Yasemen Bilgili de katıldı.
Açılışta konuşan DEKALB Türkiye Ülke Müdürü Onur Çamili “Öncelikle bu projenin fikir sahibi olan Ege Üniversitesi 3.
sınıf öğrencileri Barış ve Çağan kardeşlerimize, sonrasında sizlere Ege Orman Vakfı’na bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür
ediyorum. Bizler dünyanın en büyük tarım şirketlerinden biri olan Monsanto'nun DEKALB tarla bitkileri kolu olarak burda
bulunuyoruz. Şirketimizin en önemli misyonlarından biri tüm dünyada doğal kaynakları korumak. Bugün yaptığımız
ağaçlandırma çalışması ile doğal kaynakları korumaya bir nebze de olsa hizmet ettiğimizi düşünüyorum. Bu bizim için
büyük bir gurur ve mutluluk. Özellikle DEKALB olarak yoğun faaliyet gösterdiğimiz İzmir ve Batı bölgesinde böyle bir
aktiviteyi yapıyor olmak bizler için ayrı bir keyif. Bugün 1000 fidanla bir koruluk oluşturduk. İleride inşallah bu rakam on
binleri bularak bir ormana dönüşür. Şirket olarak bu konuda üzerimize düşeni yapmaya devam ediyor olacağız.'' dedi.

Doğal kaynakları korumanın önemine dikkat çekilen törende Ege Orman Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Yasemen Bilgili,
Torbalı Taşkesik ağaçlandırma sahasında Orman Bölge Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi
verdi. Bilgili, "Doğaya verdiğiniz bu katkı için şükranlarımızı sunarız. Doğaya hem bireysel hem kurumsal olarak
hepimizin borcu var. Eminim doğaya verdiğiniz bu katkı ile hem çalışanlarınızın hem de müşterilerinizin farkındalığını
arttıracaksınız. Biz Ege Orman Vakfı olarak 21 yıllık bir vakıfız. Ege bölgesinde faaliyet gösterip Orman Bakanlığı ile
birlikte yaptığımız protokoller çerçevesinde bu ağaçlandırmaları yapıyoruz. 5 yıl boyunca bu her bir fidanın dikiminden
sonra etrafında çapa yaparak onları otların boğmasını engelliyoruz ve kuruyan fidanlar varsa yerlerine yenilerini dikiyoruz.

Bu makaledeki bilgiler dahil Monsanto'nun veya çalışanlarının ya da işgörenlerinin sözlü veya yazılı olarak ürünler/çeşitler ile ilgili verdiği tüm bilgiler iyi niyetle verilmektedir, ama
Monsanto tarafından bu ürünlerin/çeşitlerin performansı veya uygunluğu hususunda bir beyan veya garanti olarak alınmamalıdır; bunlar, yerel iklim koşullarına ve diğer faktörlere bağlı
olabilir. Monsanto, verilen bu gibi bilgilerle ilgili hiçbir yükümlülük kabul etmez. Bu bilgiler, aksi yazılı olarak belirtilmedikçe Monsanto'yla herhangi bir anlaşmanın bir parçasını teşkil
etmez.
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5 yıl sonra her bir fidan kökleri suya ulaşmış ve biyolojik bağımsızlıklarını elde etmiş oluyor. Fidanların tamamına yakını
bağımsız hale geldikten sonra sahayı Orman Bakanlığı’na teslim ediyoruz. Ancak tabiki saha üzerinde hem sizin hem de
bizim manevi haklarımız bulunuyor." şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Ege Orman Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Yasemen Bilgili, DEKALB Ülke Müdürü Onur
Çamili'ye günün anısına bir plaket takdim etti. Ardından fidanlar toprakla buluşturulup can suları verildi.
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