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Kendinizi kısaca tanıtabilir misiniz?
Mevlüt Zenbilci, Isparta’da yaşıyorum, yüksek lisans öğrencisiyim.

Eğitim programımızı nereden duydunuz? Daha önce TÜBİTAK’ın bu tür destekler verdiğinden
haberiniz var mıydı?
Danışman hocam sayesinde katıldım, TUBİTAK’ın böyklle destekler verdiğini biliyordum.

Web sayfamızı nasıl buldunuz? Web sayfamız için önerileriniz var mı? Beğenmediğiniz, eksik
gördüğünüz bir şey var mıydı?
Site gayet yeterliydi bence.

Buraya gelmeden önce beklentileriniz nelerdi?
Beklentilerim; doğa ile ilgili, yaban hayatı ile ilgili çevre ile ilgili bilgi almaktı. Yeterli bilgiyi aldığımı
düşünüyorum.

Projenin kamp günlerinden memnun kaldınız mı? Kamp şartları sizi zorladı mı? Daha önce hiç
çadırda kalmış mıydınız?
Daha önce çadırda kaldım fakat, iki üç gün yorucu bir şekilde kalmamıştım. Biraz zorlandım açıkçası.
Ama bir sorun yaşamadım.

Eğitim programı ve eğitmenler hakkında ne düşünüyorsunuz?
Eğitmenlerin bilgileri gayet yeterliydi, eğitimlerde de bir sıkıntı olmadı. İstediğimiz her
bilgiyi aldık.

Eğitim boyunca sizi en çok etkileyen olay ne oldu?
Yaban hayatı ile ilgili gördüğüm şeyler etkiledi açıkçası. Yaban hayatı çalıştığım için. Bunları görmem
iyi oldu.
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Proje ekibi ve diğer katılımcılarla ilişkileriniz nasıldı?
Çoğu insanla ikili ilişkilerim iyiydi, proje sonrasında da görüşeceğim insanlar var.

Bu Proje size neler kazandırdı? Buradan ne götürüyorsunuz?
Doğa ile, çevre ile ilgili bilgilerimin artmasını sağladı, köylere gittiğimiz zaman insanların yaşadıkları
zorlukları görmemi sağladı, bilgi düzeyimi arttırdı diye düşünüyorum.

Eğitim programımızı arkadaşlarınıza ve yakın çevrenize tavsiye eder misiniz?
Evet, aileme ve arkadaşlarıma tavsiye edeceğim ve anlatacağım. Katılmalarını sağlayacağım.

Osmanelidae’yi birkaç kelimeyle özetleyebilir misiniz?
Doğa amaçlı bir eğitim olduğu için, tamamen doğa üstüne geçti proje, bilimsel pek bir şey olması
beklenmiyordu zaten, ama gerek doğa olsun, çevre olsun, bitkiler olsun, yaban hayatı olsun, her şeyle
ilgili bilgiler aldığımız için, proje gayet güzel geçti bence.

