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Geçtiğimiz günlerde DEKALB Türkiye ve Genç Başarı Eğitim Vakfı iş birliği ile “Tarım İnovasyon Kampı”
düzenlendi. Farklı liselerden yaklaşık 50 öğrencinin bir araya geldiği etkinlikte gençler “Sürdürülebilir Tarım”
konusunda hazırladıkları projeler ile yarıştı.
Tarımın geleceği için teknolojinin gerekliliğini her zaman vurgulayan DEKALB, genç neslin bu alanda yapacağı yenilikçi
çalışmaların son derece önemli olduğuna inanıyor. Buna yönelik olarak geçtiğimiz günlerde lise öğrencilerinde tarım
konusunda farkındalık sağlamak amacıyla Genç Başarı Eğitim Vakfı ve DEKALB Türkiye iş birliği ile “Tarım İnovasyon
Kampı” düzenlendi.
15 Nisan Cumartesi günü Galatasaray Lisesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğin açılışını Genç Başarı Eğitim Vakfı
Program Koordinatörü Seçil Çelebi ve DEKALB Pazarlama Müdürü Cem Kotaman yaptı. Açılış konuşmalarında tarımın
insan yaşamındaki önemine dikkat çekildi ve etkinlik konusu olarak öğrencilerden “Sürdürülebilir Tarım” konusunda
yenilikçi projeler geliştirmeleri istendi.
Etkinlikte yarışan Kabataş Erkek Lisesi, Mektebim Okulları Bahçelievler, Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi, Halis Kutmangil
Çok Programlı Lisesi, İHKİB Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile
Galatasaray Lisesi öğrencilerinden 6 farklı karma ekip oluşturuldu. Gün boyu süren etkinlikte, her ekibe araştırmaları
sırasında Monsanto DEKALB çalışanları danışmanlık yaparak profesyonel tecrübelerini öğrencilerle paylaştı. Öğrenciler
takım çalışması ile fikir geliştirmelerinin ardından bu projeleri uygulamaya yönelik iş planlarını çıkartarak sunum
hazırlayıp projelerini jüri üyelerine sundular.

DEKALB Türkiye Genel Müdürü Onur Çamili, Doktar Genel Müdürü Tanzer Bilgen, Tematik Genel Müdürü Şevket Özcan,
Ininal Girişimci ve Yatırımcı Çelik Özen, Bloomberg Finansal Muhabiri Aslı Kandemir’in jüri olarak yer aldığı
organizasyonda, tarımda sürdürülebilirlik alanında en başarılı fikirler seçilerek ödüllendirildi. Jüri değerlendirme sırasında
en iyi iş planı, yenilikçilik/yaratıcılık, sunuş ve takım ruhu kriterlerini puanladı.

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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Birinci olan fikrin sahibi öğrenciler “Tarımla uğraşmadan önce daha yüzeysel gelen bazı konuların, gerçekte hiç de öyle
olmadıklarını fark ettik. Araştırmalar yaptıkça ve kendi aramızda fikirler ürettikçe, tarımın ne kadar derin bir alan
olduğunu anladık” dedi ve gelecek planlarında tarıma yönelik olarak çalışmayı isteyeceklerini belirtti.
DEKALB Türkiye Genel Müdürü Onur Çamili ise, “Gençleri Türk tarımına ve dünya tarımına yönelik çok heyecanlı
gördüm. Bizlerle özgün, yaratıcı, teknolojiyi kullanan ve Türk tarımını ileriye götürecek fikirlerini paylaştılar. Gelişen
Türkiye’de gençler tarımdan ve topraktan uzaklaşıyorlar. Onların tarıma olan ilgisini ve katacakları değeri arttırmak adına
bu tarz organizasyonlara daha fazla ihtiyaç var” dedi.
Organizasyonun hedefinin lise çağındaki gençlerde hem tarıma yönelik farkındalık yaratmak hem de gençleri ekip ruhu
oluşturma ve yenilikçi düşünmeye teşvik etmek olduğunu ifade eden Çamili, günün sonunda bu amaca ulaşıldığını
belirtti.
Birinci olan ekip İzmir’de bulunan DEKALB Teknoloji Merkezi’ni ziyaret etme ödülünü kazanırken, ikinci olan ekip ise
Monsanto DEKALB merkez ofisi İstanbul’da kendilerinin seçeceği bir departman ile bir gün geçirme şansı kazandı.
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