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İlköğretim Öğrencilerinde Böcek Farkındalığı Yaratılmasında 
Doğa Eğitimi Projesi: Böfyap-Böcek Okulu
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Amaç: Canlıların en büyük grubu olan böcekleri topluma tanıtarak bilgiye dayalı farkındalık 
yaratmak üzere ilköğretim öğrencilerine yönelik olarak doğa eğitimi projeleri yürütülmektedir. Bu 
projelerden elde edilen çıktıların toplumla paylaşılması ve benzer projelerin biyolojinin değişik 
alanlarında da üretilebilmesini özendirmek ve yaratılan yaygın etkinin arttırılması amacıyla bu 
bildiri hazırlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmalar 2008-2012 yıllarında temmuz-ağustos aylarında 
gerçekleştirilmiş ve 15-20 kişilik katılımcı gruplarıyla üçer günlük doğa, laboratuvar, dersane ve 
müze ortamlarında değişik atölye çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Katılımcılarla grup çalışması 
öncesi ve sonrasında yapılan anketlerle yaratılan değişiklik izlenmiş ve elde edilen sonuçlar 
değerlendirilmiştir.

Bulgular: Katılımcıların projeden memnuniyetinin % 100 düzeyinde olduğu anlaşılmıştır. Ayrıntılı 
bulgular şekil ve çizelgelerle metin içinde verilecektir.

Sonuç: Sonuç olarak katılımcılar bu projenin amacına ulaşan etkili bir proje olduğunu, böcekler ve 
doğa konusunda bilgi birikimi kazandırdığını, böceklere yaklaşımlarında olumlu yönde değişiklik 
meydana geldiğini bildirmişlerdir. Bu projenin böceklerle ilgili farkındalık sağladığı, eğlenerek 
öğreten, iyi organize edilmiş bir proje olduğu belirtilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Doğa eğitimi, böcek farkındalığı, Böfyap, böcek okulu

Teşekkür: Yürütülen beş ayrı projeye 2008-2012 yıllarında verdiği destekler için TÜBİTAK Bilim 
ve Toplum Daire Başkanlığı’na teşekkür ederiz.
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Coniopteryx (Neuroptera: Coniopterygidae) Cinsine ait Türlerin 
Erkek Bireylerinin İç ve Dış Genital Yapılarının İncelenmesi
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Amaç: Coniopterygidae familyası türlerinde bal mumu bezleri tarafından salgılanan beyazımsı 
ya da açık grimsi balmumu ile kanat ve bacaklar dahil bütün vücudun kaplı olması karakteristik 
özellikleridir. Vücut büyüklüğü 3-5 mm arasında değişmektedir. Büyük çoğunluğunda eşit 
büyüklükte olmayan iki çift kanat vardır. Coniopterygidae’nin iki altfamilyasının erkek genital 


