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Abstract
This research, which aims to assess how the term ‘’Geopark’’ is contextualized in
Geography Lesson Curriculum and textbooks, was ran with document rewiev which
is one of the qualitative research methods. Data obtained through document review
was analyzed with descriptive analysis method. In this context, the Geography
Lesson Curriculum was examined according to the units at all grade levels and all of
the grade levels will be recontextualized in detail based on the units that were
examined. Following that, by examining the textbooks, how the concept of geopark
is included was examined. Class-level lists of achievements in which the concept of
geopark can be used was given in a chart and geographical skills to which these
achievements belong were added. How the geoparks could be used in gaining
geographical skills was also explained in this paper.
As a result of this study, it was seen that the term ‘’geopark’’ was never included in
the current curriculum. The utilization of geoparks has a strong role in assisting us
with the abilities to make sense of our world, gain the awareness to realize the
alterations that has been and will be happening around us and living without
harming the environment that hosts us as well as violating the rights of the
generations to come. The usage of geoparks in education also grants students with
the achievements of synthesis and analysis skills.
All in all, to ensure the inclusion and usage of geoparks in educational systems and
to enhance the reputation of these field of studies, geoparks should be included into
the current Geography Lesson Curriculum. Such areas allow us to learn about the
evolution and processes that the world has undergone, which is why the concept of
geopark should have a place in the curriculum.
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Özet
Jeopark kavramının Coğrafya Dersi Öğretim Programı (CDÖP) ve ders kitaplarında
ele alınış biçimini belirlemek amacıyla yapılan bu çalışma nitel araştırma
yöntemlerinden doküman incelemesi ile yürütülmüştür. Doküman incelemesinden
elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi kullanılarak analizi yapılmıştır. Bu
kapsamda CDÖP tüm sınıf düzeylerinde ünitelere göre incelenmiştir. Ardından her
sınıf incelenen ünite bazında detaylı şekilde ele alınacaktır. Daha sonra ders
kitapları incelenerek jeopark kavramına nasıl yer verildiği belirlenmiştir. Jeopark
kavramının kullanılabileceği kazanımların sınıf düzeylerindeki listeleri tablo
halinde verilmiştir. Kazanımların ait olduğu coğrafi beceriler de eklenmiştir. Coğrafi
becerilerin kazandırılmasında jeoparkların nasıl kullanılacağı örnekler ile
açıklanmıştır. Araştırma sonucunda jeopark kavramına öğretim programında hiç
yer verilmediği tespit edilmiştir. Dünyayı anlamlandırmak, çevremizde meydana
gelen değişimlerin farkına varmak, yaşadığımız dünyaya zarar vermeden ve gelecek
nesillerin haklarını tüketmeden yaşayabilmek, olaylar karşısında analiz ve sentez
yeteneğinin öğrenciye kazandırılmasında jeoparkların kullanımının önemli bir yeri
vardır. Jeoparkların eğitimde kullanımını ve bu alanların tanınmasını sağlamak için
jeoparklar CDÖP’na eklenmelidir. Böyle alanlar dünyanın geçirdiği değişim ve
süreçler hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlar bu yüzden coğrafya dersi öğretim
programında jeopark kavramına yer verilmelidir.

1. Giriş
Jeoparklar nadir bulunan biyolojik, kültürel ve jeolojik miras alanlarının bir arada
yer aldığı yaya gezme mesafesinden küçük olmayan eğitim, ekonomik ya da turizm
amacı ile kullanılabilen alanlardır (Kazancı, 2010). Jeopark alanları içinde
arazideki önemli jeolojik yapıyı, istifi ya da olayı en iyi temsil eden mineral,
yeryüzü şekli veya fosil topluluğu jeosit olarak ifade edilir (URL-1). Jeopark
alanlarının içerisinde doğal varlıkların yanı sıra beşerî ve kültürel varlıklar da yer
almalıdır. Jeopark alanlarında çevredeki insanlara Dünya’nın oluşumu ile ilgili
bilgiler ve çevrelerinde gördükleri doğal ya da beşerî yapıları anlatacak araçlara
yer verilir. Örneğin müze alanları, eğitim merkezleri, rehberli turlar, bölgenin
haritaları, afişleri, broşürleri, sanal gezilerin de yapılabileceği internet siteleri ve
projeler yer almalıdır. Böylece bu alanların işlevselliği artacak ve eğitim, turizm,
rekreasyon alanları olarak hizmet verebilecektir. Jeopark kavramı günümüzde
daha çok turizm için kullanılmaktadır. Turizmde ise jeoturizm kavramını bilen
insanların tercih ettiği alanlardır. Oysa bu alanlar yüksek eğitim potansiyeline
sahiptir
ve
eğitimde
kullanılmalıdır.
Jeopark
alanlarının
eğitimde
kullanılabilirliğini artırmak için üniversitelerle iş birliği içinde olmalıdır. Bilim
insanlarının bu alanlarda bilimsel araştırmalar yapması desteklenmelidir. Bu
alanların gelişmesi halkın, yerel medyanın gücüne, tanıtımların doğru yapılmasına
ve ülke içinde kurumlar arasında iş birliğinin sağlanmasına bağlıdır. Toplum içinde
jeopark alanları tanınmalı halk böyle alanları kabul etmelidir. Bir yeri sevmek o yer
hakkında bilgi sahibi olmakla mümkündür. Bilgi sahibi olmanın en kolay yolu ise
okullardır. Okullarda hem öğretmenler hem de öğrenciler için seminerler, geziler,
konferanslar, yarışmalar düzenlenmeli, jeopark-eğitim bağlantısı kurulmalıdır.
Böylece öğrenciler; biyoçeşitlilik ve yerel kültürel mirasın birbirleriyle ilişkili
olduğu jeolojik miras alanlarının önemini öğrenmiş olacaklardır. Jeolojik miras
alanları içerisinde önemli mineral ya da kayaç toplulukları, faylar, jeolojik –
jeomorfolojik oluşumlar, kültürel açıdan önemli olan alanlar ya da fosiller yer alır.
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Tüm bu doğal ve kültürel miras alanları potansiyelleri göz önüne alınarak sosyal –
kültürel faaliyetleri açısından gruplandırılır. Farklı amaçlar için faaliyet rotaları
oluşturulur. Bu yapıldığında, yani tüm doğal ve kültürel varlıklar birbirleri ile
ilişkilendirildiğinde, bu doğal ve kültürel miras unsurlarının eğitim potansiyeli
toplu halde çok daha büyük bir farkındalık yaratmaya olanak verecektir (Güngör
ve Çiftçi, 2016: 227).
Jeopark alanları özellikle coğrafya biliminin yanı sıra Jeomorfoloji, Hidroloji,
Mineraloji, Paleontoloji, Mağara bilimi, Petroloji, Sedimantoloji, Toprak bilimi,
Stratigrarfi, Yapısal jeoloji ve Volkanoloji bilimi gibi farklı yerbilimi disiplinleri
hakkında bilgi sağlarlar. Bu bilgiler sayesinde ilköğretim ve ortaöğretim okulları için
yer bilimi, coğrafya müfredatı oluşturmak hem jeoparkın korunmasına hem de
farkındalık yaratmada yardımcı olur (URL-2). Jeopark alanları üniversite, lise ya da
ortaokul kademesinde yer alan öğrencilerin olduğu yaygın, örgün eğitim ya da araştırma
alanları için açık hava laboratuvarları olarak da kullanılabilir. Bu eğitim faaliyetleri
bireylerin okulda öğrendikleri teorik bilgilerini gerçek hayatta kullanma becerilerini
geliştirir. Öğrencilerin sosyal becerilerine katkıda bulunur.
Örgün eğitimde jeoparklar, saha çalışması gerektiren dersler için ideal eğitim olanağı
sağlarlar. Aynı zamanda öğretmenlere derslerde kullanabilecekleri malzeme ve materyal
desteği sağlar. (URL-3). Örneğin Cardiff Üniversitesi, Çevresel Jeoloji öğrencilerini
jeolojik haritalama ve akarsulardaki su kalitesini analiz etme konusunda eğitmek için
Galler'deki Forest Fawr jeoparkı kullanıyor. Almanya’da Geopark Swabian Alb
jeoparkında lise öğrencileri seçtikleri iki jeosit alanını paneller yaparak anlatıyor. Bu,
araştırma, veri toplama ve seçme yoluyla aktarılabilir beceriler edinen, Tübingen
Üniversitesi personeli ile etkileşim kuran ve jeoparkta korumaya dahil olan topluluklar,
mülk sahipleri ve yetkililerle etkileşimde bulunan öğrencilerin bir örneğidir. Avusturya
tarafından geliştirilen GeoBox projesi Eisenwurzen jeoparkında okul çocuklarına nehir
çakıllarının erozyonu, taşınması ve biriktirilmesiyle ilgili bir araştırma programı
sunarak onlara proje hazırlama ve sergileme imkânı sunuyor. Portekiz'de, jeositler ve
jeolojik miras kavramları okul müfredatına yerleştirilmiştir ve jeokoruma ile ilgili
modüller birkaç üniversitenin lisans derecesi derslerinde verilmektedir. Jeo-eğitim
araçlarının tasarlanması ve yaygınlaştırılması da önemli jeopark etkinlikleridir. Örneğin,
Geopark Bergstrasse-Odenwald, Almanya'daki 'Geokids' programı, öğretmenlere proje
haftaları, bir günlük yürüyüş turları ve açık hava projeleri hakkında bilgi sağlayan 8 ila
12 yaş arası çocuklar için interaktif bir programdır. İngiltere'deki North Pennines
European Jeoparkı, Rockworks projesi aracılığıyla, yerel okul öğretmenlerinin İngiltere
Ulusal Müfredatının bileşenlerini sunarken bölgenin jeolojisini ve manzarasını
kullanmalarına olanak tanıyan ders planları, çalışma sayfaları ve 20 "kaya kutusu"
oluşturdu. Yunanistan, Lesvos Taşlaşmış Ormanı Doğal Tarih Müzesi'ndeki Mesleki
Eğitim Merkezi, genç işsiz yetişkinlere fosil kazma ve koruma teknikleri, ziyaretçi
yönetimi ve jeoparkların tanıtımı konularında eğitim vermektedir. Avrupa Jeoparkları
arasında, turizme bağlı informal eğitim sağlamada iyi uygulamaların paylaşılması ve
örgün eğitim için jeoparkların geliştirilmesi yoluyla iş birliği, bir bölgenin ekonomik ve
sosyal anlamda gelişmesinde önemli bir etken olabilir.
Dünya üzerindeki jeoparkların eğitimde kullanılmasından da anlaşılacağı üzere
Türkiye’de yer alan jeopark alanları da uygulamalı derslerde ya da birçok konu
içerisinde öğrencilere ve öğretmenlere yardımcı olarak kullanılabilir. Öğrencilere
jeopark alanlarını tanıtmanın en kısa yolu CDÖP’nda yer alan kazanımlara eklemek
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ve ders kitaplarında konu ile alakası olan bölümlerde önemli jeolojik miras
alanlarımızdan örnekler vererek açıklamaktır. Bu alanlar proje ödevleri, araştırma
ödevleri, açık hava laboratuvarı ya da arazi çalışmaları kullanılarak öğrencilerin
çevrelerinin farkında olmaları ve coğrafi sorgulama becerisi kazanmaları
sağlanabilir.
Jeopark alanları birçok coğrafi beceriyi kazandırmada kullanılabilir. İnsanların
kazandığı temel davranış, tutum ve özellikler beceri olarak adlandırılabilir.
Öğrencilerin öğrenmeyi öğrenme, neden sonuç ilişkisi kurabilme, iki olay
arasındaki bağlantıyı algılama, yaşadığı çevreyi anlamlandırabilme ve bilgileri
zihinlerinde kalıcı hale getirebilmeleri için bazı becerileri kazanmış olmaları
gerekmektedir. Coğrafya dersi kendine özgü becerileri belirli başlıklar altında
toplamıştır. Bu beceriler: coğrafi gözlem, arazide çalışma becerisi, coğrafi
sorgulama, zamanı algılama, değişim ve sürekliliği algılama, harita becerileri, tablo,
grafik ve diyagram hazırlama ve yorumlama ve kanıt kullanma becerileridir. Bu
becerilerin kazandırılması bireylerde coğrafi bilinç oluşturmaya yardım eder ve
çevrelerine karşı olumlu tutum geliştirebilirler. Coğrafi bilgiye sahip bireyler yakın
ve uzak çevresindeki olaylardan haberdardır. Ülkelerindeki ya da çevrelerindeki
sorunlara daha kolay çözüm üretebilirler. Analiz yetenekleri daha güçlüdür ve
dünyada meydana gelen olaylarla ilgili neden sonuç çıkarımını, bağlantıları daha
kolay kurabilirler. Böylece yaşadığımız mekânın anlamlandırılması olan coğrafya
bilimini daha iyi algılarlar. Coğrafi beceriler öğrencilere kazandırılırken somut
örneklerin kullanılması öğrenimi kalıcı hale getirecektir. Jeopark alanları
içerisinde yer alan coğrafi ögeler bu alanlarda yer alan yapılar, yeryüzü şekilleri,
canlılar ve kayaçlar somut birer örnektir. Bu yüzden jeopark alanları özellikle
doğal sistemler ünitesinde yer alan becerilerin kazandırılmasında kullanılabilir.
Jeoparkların eğitimde kullanılabileceği beceriler ve bu beceriler ile ilgili örneklere
bulgular kısmında yer verilmiştir.
Jeoparklar ile aynı zamanda öğrencilerin ait olma, yaşadığı yeri tanıması ve
sevmesi olumlu duygular beslemesi sağlanabilir. Bunun için okul müfredatlarında
değerler kullanılır. Örneğin; Öğretim programlarında yer alan “kök değerler”
vardır. Bunlar adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi,
sorumluluk, vatanseverliktir. Öğrencilere kendi kimliğini kendi yaşadığı çevreyi
tanıtırsak vatanseverlik değerini kazandırabiliriz. Aynı zamanda jeopark alanları
gelecek nesillere bırakılan miras alanlarıdır. Bu alanları korumak bizlerin
sorumluluğu altındadır. Bu alanlar tanıtılarak öğrencilere değerler kazandırılabilir.
CDÖP’da yer alan değerleri de kazandırmada yardımcı olur. Bu yüzden Jeoparklar
yerel ve ulusal düzeyde önemli eğitim araçları olmalıdır.
2. Yöntem
Bu araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemi
kullanılmıştır. Doküman incelemesi sonucu elde edilen veriler betimsel analiz
yöntemi ile analiz edilmiştir. Nitel araştırmalarda daha çok insanların fikirleri,
konu hakkındaki görüşleri, olaylar karşısındaki tutum ve davranışları yorumlanır
veya betimlenir. Nicel araştırma tekniklerinden farklı olarak nitel araştırmalarda,
sayısal değerlerin yerine olayı betimlemeye dönük ifadeler kullanılır. Konu
edinilen olay ve olgu “nasıl, niçin” gibi sorularla açıklanmaya çalışılır (Denzin &
Lincoln’dan aktaran Kıral, 2018).
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Doküman analizinde araştırmacılar kendinden önce yapılmış olan çalışmaları
inceler, farklı çalışmaları gözden geçirdikten sonra bu verileri araştırmalarına
dahil ederler. Probleminiz ile ilgili olan veriler bulunur. Daha sonra bulunan
verilerden işe yarar olanları seçilir. Veriler anlamlandırma, değerlendirme ve
sentezleme yolu ile analiz edilir. Verileri daha kolay yorumlayabilmek için analiz
yolu tercih edilir ve bu yolla veriler temalar, vaka örnekleri ya da kategori halinde
organize edilerek araştırmaya yardımcı olur (Labuschagne’dan aktaran Kıral,
2020). Doküman analizine işlenen konuya göre veriler değişir. Örneğin bu yapılan
çalışmada eğitim ile ilgili olan ders kitapları, CDÖP, ders ve ünite planları, eğitimle
ilgili olan jeopark alanları doküman olarak seçilmiştir. Doküman analizinin olumlu
yanı araştırmacı ihtiyaç duyduğu verileri gözlem ve görüşme yapmadan elde
edebilir. Bu anlamda doküman analizi kişilere zamandan tasarruf sağlar (Yıldırım
ve Şimşek, 2018:189).
2.1. Verilerin Toplanması
Doküman incelemesi yöntemi ile yürütülen bu araştırmanın verilerini 2018
Coğrafya Dersi Öğretim Programı ve Coğrafya Ders Kitapları oluşturmaktadır.
Öğretim programına Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretim Programları İzleme ve
Değerlendirme Sistemi’nin http://mufredat.meb.gov.tr. Adresinden ulaşılmıştır.
Ortaöğretim kurumlarında okutulan Coğrafya 9-10-11-12. sınıf MEB tarafından
hazırlanmış olan ders kitaplarına ise Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden
erişilmiştir.
2.2. Verilerin Analizi
Araştırmadaki verilerin analizinde betimsel analiz kullanılmıştır. Coğrafya Dersi
Öğretim Programı’nda yer alan kazanımlar ve beceriler incelenmiştir. Coğrafya
öğretim programında yer alan konular ve kazanımlardan hangilerinin içerisine
jeopark kavramının eklenebileceği belirlenmiştir. Aynı zamanda 9-10-11-12. Sınıf
ders kitapları incelenerek konulardan jeopark kavramının anlatımının uygun
olduğu yerler açıklanmıştır. Kazanımların ait olduğu coğrafi becerilerin
kazandırılmasında jeopark kavramı ile ilgili örneklere yer verilmiştir. Araştırmacı
tarafından jeopark kavramı ile ilgili olduğu düşünülen kazanımlar belirlendikten
sonra Coğrafya ve Coğrafya eğitimi alanlarında çalışmalar yapan 2 öğretim
üyesinin görüşleri alınarak görüş birliğine varılmıştır. Bu sayede araştırmanının
güvenirliğinin artırılmasına çalışılmıştır.
3. Bulgular
Bu bölümde CDÖP ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dağıtımı yapılan coğrafya
ders kitaplarında jeopark kavramının işlenme durumu hakkında doküman
incelemesi sonucu elde edilen bulgulara yer verilmiştir. İlk olarak CDÖP’da yer
alan kazanımlar incelenmiştir. 2018 CDÖP’da yer alan kazanımlarda jeopark
kavramına rastlanmamıştır. Ders kitapları ve kazanımlarda jeopark kavramına yer
verilmemesi bir eksiklik olarak görülmektedir. 2018 CDÖP’na bakıldığında doğal
sistemler, beşeri sistemler ve çevre toplum ünitesinde jeopark kavramının
verilebileceği kazanımlar mevcuttur. Küresel ortam: bölgeler ve ülkeler ünitesine
jeopark kavramının eklenebileceği kazanımların bulunmaması nedeniyle yer
verilmemiştir.
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2018 CDÖP’daki kazanımlarda jeopark kavramı doğrudan verilmemiş olsa da
Doğal Sistemler ünitesinde jeopark kavramının eklenebileceği kazanımların sınıf
düzeylerine göre dağılımı ve ait oldukları beceriler Tablo 1’de açıklanmıştır.
3.1. Doğal Sistemler Ünitesi
Tablo 1. Doğal Sistemler Ünitesinde Jeopark Kavramına Yer Verilebilecek Kazanımların Sınıf
Düzeylerine Göre Dağılımı ve Kazanımların Ait Olduğu Coğrafi Beceriler
Sınıf
Kazanımlar
Coğrafi Beceriler
9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar.
Coğrafi gözlem,
9. Sınıf a) Dünyadan ve Türkiye'den örnekler verilir.
coğrafi sorgulama
b) Doğa-insan etkileşiminde insanların doğaya karşı göstermesi gereken
ve kanıt kullanma
duyarlılığa yer verilir.
10.1.1. Dünya’nın tektonik oluşumunu açıklar.
a) Dünya’nın iç yapısı ile ilgili temel bilgiler verilir.
b) Levha tektoniği kuramına yer verilir.
10.1.2. Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla
Kanıt kullanma,
ilişkilendirerek açıklar.
zamanı algılama,
a) Jeolojik zamanların adlandırılması Türkçe olarak da yapılır.
arazide çalışma,
b) Jeolojik zamanların özelliklerine yer verilirken Türkiye’nin jeolojik
10. Sınıf
değişim ve
geçmişine değinilir.
sürekliliği
c) Türkiye'nin tektonizmasına yer verilir.
algılama, coğrafi
10.1.4. Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini
sorgulama, coğrafi
ilişkilendirir. Kayaçların kullanım alanlarına yönelik örneklere yer
gözlem
verilir.
10.1.5. Türkiye’deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin
etkisini açıklar. Türkiye’deki faylar, levha hareketleri ve depremler
arasındaki ilişkiye yer verilir.
1.1.1. Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri
açıklar.
Coğrafi gözlem,
a) Öğrencilerin biyoçeşitliliğin korunması için yapılan çalışmalar
11.sınıf
harita becerisi ve
hakkında bilgi toplamaları, bireysel ya da grup olarak biyoçeşitliliğin
kanıt kullanma
korunması konusunda halkı bilinçlendirmek amacıyla kamu spotu
hazırlamaları sağlanır.
12.2.1.Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel
hayata etkileri açısından analiz eder. Tarım, sanayi, hizmet gibi
Coğrafi gözlem,
12.sınıf
ekonomik faaliyetlerin, sosyal ve kültürel hayata olan etkilerine yer
kanıt kullanma
verilir
Kaynak: MEB,2018 (https://mufredat.meb.gov.tr)

Tablo 1’de görüldüğü üzere doğal sistemler ünitesinde her sınıf düzeyinde jeopark
kavramının eklenebileceği kazanımlar bulunmaktadır. 9. Sınıf düzeyinde yer alan
kazanımlardan “9.1.1 Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar.”
kazanımında jeoparklar doğa-insan etkileşimine örnek olarak verilebilir. İnsan
doğa etkileşimi üç şekilde gerçekleşebilir. Birincisi insan doğayı etkiler, ikincisi
doğa insanı etkiler ve son olarak insan doğaya adapte olur. Jeopark alanları doğal
oluşumlardır ve insanlar bu alanlardan etkilenirler. Örneğin; böyle alanların
jeolojik oluşumlarından dolayı yerleşim yeri olarak kullanılması tercih edilmez ve
doğa insanı etkilemiş olur. Jeopark alanlarının turizme açılması, halkın kazanç
elde etmesi ve bu bölgede alternatif turizm alanlarının, yürüyüş parkurlarının
kurulması, gezilerin, eğitimlerin düzenlenmesi insanın doğayı kullanımına birer
örnektir. Aynı zamanda bu kazanım içerisinde yer alan insanların doğaya karşı
göstermesi gereken duyarlılığa yer verilebilir. Jeopark ile ilgili olabilecek
kazanımlardan sonra bu kazanımların ait olduğu becerilerde incelenmelidir.
Burada jeopark ile ilgili olduğu düşünülen 9.1.1 kazanımında yer alan coğrafi
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gözlem, coğrafi sorgulama ve kanıt kullanma becerileri kazandırılırken jeopark
alanlarının kullanımı uygundur. İnsan – doğa arasındaki ilişkiyi inceleyen coğrafya
bilim dalı etrafımızda gerçekleşen birçok olay ile ilgilenir. Bu yüzden coğrafi
gözlem yapabilme şansımız daha yüksektir. Ancak burada coğrafi gözlem ile
kastedilen arazide gezmek değildir. Burada arazide yer alan bir bitkinin fiziki
özellikleri, gövde kök durumu, yaprak yapısı, su sıcaklık isteğinin birbiri ile
ilişkilendirilerek gözlem yapılmasıdır. Coğrafi gözlem becerisi yapılırken önemli
olan gözlemi yapan kişinin olay ve olguları fark edebilmesi, neden sonuç ilişkisi
kurabilmesidir (Türker, 2019:40). Coğrafi gözlem becerisinde yer alan olay ve
olguların nedenini açıklama, olay ve olgular arasında bağlantılar kurma,
gözlediklerini aktarma ve kaydedebilme, gözlediklerini bağdaştırma davranışları
jeopark alanları kullanılarak verilebilir. Örneğin bu alanlar öğrencilerin jeolojik yer
şekillerinin oluşumunu algılaması ve gözlemleyerek anlaması için kullanılabilecek
bilimsel alanlardır. Coğrafi gözlem becerisi kazandırılırken öğrenciler çevrelerinde
gözlem yapabilecekleri yerlere götürülmelidir. Bir jeosit alanında öğrenciler
gözlem ve araştırma yaparak bilgilerini kalıcı hale getirebilir. Doğa insan
arasındaki etkileşimi anlayarak coğrafi sorgulama, coğrafi gözlem becerisi
kazandırılmak istenen bir öğrenci jeopark alanlarının çevre açısından nasıl
kullanıldığını Türkiye ve dünyadaki örneklerine bakarak araştırabilir. Böylece
jeolojik anlamda değer taşıyan alanlar hem öğrenilmiş hem de eğitim için
kullanılmış olur. Bu becerilerin yanında incelemelerimiz sonucunda arazide
çalışma becerisinin de doğa insan etkileşimi anlatılırken kullanılabilir.
Yukarıdaki tabloda verilen 10. sınıf kazanımlarından “10.1.1. Dünya’nın tektonik
oluşumunu açıklar ve 10.1.2. Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik
olaylarla ilişkilendirerek açıklar.” kazanımları işlenirken jeopark alanları
doğrudan kullanılabilir. Özellikle 10 sınıfta yer alan bu konu için iyi bir örnek
olacaktır. Dünyanın geçirdiği değişimi ve jeolojik zamanları anlamak için
jeoparklar içerisinde fazlasıyla örnek bulunduran alanlardır. Özellikle bu
alanlardan dünyanın iç yapısı ve tektonik oluşumu ile ilgili bilgilere ve örneklere
ulaşılabilir. 101.2 kazanımı için jeolojik zamanların özellikleri bu dönemde
yaşayan bitki ve hayvan toplulukları bunların nitelikleri günümüze ulaşan fosiller
kullanılabilir. Jeolojik zamanlar anlatılırken Dünyada meydana gelen değişimlerin
yanı sıra Türkiye’nin de geçirdiği değişikliklere değinilir. Öğretmenin elinde yer
alan fosilleri sınıfa getirmesi ya da yakın çevrede yer alan bir fosil alanına gidilmesi
zaman algısının kazandırılmasında yardımcı olur. Örneğin Ankara’nın
Kızılcahamam ilçesinin Güvem ve Beşkonak köyleri civarında birçok balık fosili yer
almaktadır. Karasal bir alanda balık fosillerinin bulunması öğrencilerin arazinin
geçirdiği değişimleri anlaması açısından önemlidir (Türker, 2019: 47). 10 sınıfta
yer alan bir diğer kazanım olan “10.1.4. Kayaçların özellikleri ile yeryüzü
şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir.” Kazanımında farklı kayaçların
yeryüzü şekillerinin oluşumunda nasıl etki ettiği incelenmelidir. Kayaçların
özellikleri ve oluşturdukları yeryüzü şekillerinin oluşum süreçleri ile ilişkisi ele
alınırken içerisinde önemli jeolojik kesitler, faylar ya da magmanın etkisiyle oluşan
kayaçların bulunduğu alanlar kullanılabilir. Örneğin Kızılcahamam jeosit alanında
yer alan bazalt kayacının oluşturduğu yeryüzü şekilleri örnek olarak verilebilir.
Burada yer alan bazalt kayacı bazalt sütunlarını oluşturmuştur. Böyle alanlar aynı
zamanda kazanım ve müfredat içerisine eklenerek öğrencilerin bu alanların
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farkında olmaları ve onları korumaları sağlanmalıdır. Aynı zamanda magmatik
kayaçların tortul kayaçlara göre daha sağlam olduğu ve oluşturduğu şekillerin
daha uzun ömürlü olduğu örneklerle kanıtlanmış olur. Jeolojik miras alanlarına
dikkat çekmek için bu alanlar öğrencilere tanıtılmalıdır. Özellikle 10 sınıfta yer
alan coğrafi beceriler kazandırılırken böyle alanlar kullanılırsa öğrenme daha
kolay ve kalıcı hale gelebilir. 10.1.1, 10.1.2, 10.1.4 ve 10.1.5 kazanımlarında yer
alan coğrafi beceriler arazi çalışmaları yapılarak verilebilir. Arazide çalışma
becerisi; sınıf dışında yapılan coğrafi çalışmaları kapsar. Arazi çalışmaları
coğrafyada bilimsel laboratuvar niteliğindedir ve öğrencilerin uygun olan
konularda sınıf dışına çıkarılması gerekmektedir. Bu yüzden jeoloji yönünden
zengin olan jeopark alanları eğitimde rahatlıkla kullanılabilir. Aynı zamanda
burada yer alan unsurlar kanıt kullanma becerisine de örnektir. Kanıt kullanma
becerisi “Jeolojik süreçlere ait fosil, taş veya tektonik vb. bir doğa unsurunu kanıt
olarak kullanma; iklim süreçlerine ait kanıt kullanma, tarihî, sosyal, ekonomik ve
politik olay ve olgulara ait kanıt kullanma” becerilerini içerir. Burada yer alan
fosiller Dünya’nın değişimin birer kanıtıdır.
11. Sınıfta yer alan “11.1.1. Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan
faktörleri açıklar.” kazanımında yer alan biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında
etkili olan faktörler açıklanırken jeopark alanlarını kullanabiliriz. Örneğin jeopark
alanı ilan edilmeye çalışılan Balıkesir ilinde yer alan Kaz dağlarında biyoçeşitlilik
çoktur ve bu canlı çeşitliliğinin hem korunması hem de çevre ve öğrenciler
tarafından bilinirliğinin artırılması için bu alanlara arazi çalışmaları düzenlenebilir.
Burada yer alan coğrafi gözlem becerisinin kazandırılabilmesi için öğrencilerden
bir bitkinin yetişmesini gözlemlemesi istenebilir. Örneğin öğrencilerin yaşadıkları
yerin sıcaklığına, yağış ve nem koşullarına uygun bir bitki seçebilmesi ve bitkinin
gelişim dönemlerini incelemesi önemlidir. Yine burada yer alan harita becerisinin
kazandırılmasında Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanılarak biyoçeşitliliğin fazla olduğu
alanlar haritalaştırılabilir ve bu alanlarda yapılaşmanın engellenmesi için lise
öğrencileri tarafından projeler hazırlanabilir. Coğrafi gözlem becerisinin yanında
zamanı algılama becerisi de 11.1.1 kazanımı öğrenciye anlatılırken kazandırılabilir.
Jeopark alanları sadece jeolojik anlamda önem taşıyan yerler değildir. Biyolojik
çeşitliliğin olduğu yerlerdir. Ekolojik zaman algısı burada yer alan biyoçeşitlilik
alanları kullanılarak verilebilir.
12 sınıfta verilen “12.2.1. Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü
sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. Tarım, sanayi, hizmet
gibi ekonomik faaliyetlerin, sosyal ve kültürel hayata olan etkilerine yer
verilir.” kazanımını anlatmak için jeoturizm özelliği gösteren alanlar kullanılabilir.
Kandemir ve Köroğlu (2017), Jeoturizmden doğa eğitimlerinin ve korumanın
yapıldığı, ekonomik olarak kazanç sağlanabilen bir ekonomik faaliyet türü olarak
bahsetmektedir. Jeositler bilimsel ve eğitimsel anlamda değer taşıyan alanlardır.
Bu alanlar aynı zamanda görsel ve kültürel değerlere sahiptir. Jeosit alanları
jeopark alanlarına dönüştürülerek sosyo ekonomik anlamda kazanç sağlanabilir
(Kandemir ve Köroğlu, 2017: 1). 12.2.1 kazanımı incelenirken coğrafi gözlem
becerisinin öğrenciye kazandırılması gerekir. Coğrafi gözlem becerisinin içerisinde
çok sayıda alt bileşen bulunmaktadır. Bunlardan gözlediklerini araştırmalarda
veya gelecekle ilgili planlamalar yapmak için kullanabilme alt becerisinin
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kazandırılmasında jeopark alanları kullanılabilir. Jeopark alanlarından ekonomik
anlamda faydalanabiliriz. Böyle alanlar turizm özelliğinden dolayı ekonomik
anlamda kazanç getirir. Aynı zamanda bölgede sosyal değişikliğe yol açar. Bölge
halkının gelişmesini sağlar. Coğrafi gözlem becerisine ek olarak tablo, grafik ve
diyagram hazırlama ve yorumlama becerisinin kazandırılması da bu kazanım
içerisindeki becerilere eklenebileceği fikrindeyiz. Jeopark alanları ile ilgili tablo ve
grafikler hazırlanabilir. Örneğin 2021 senesinde jeopark alanlarını ziyaret
edenlerin sayısı ya da 2021 senesi içinde jeopark alanlarından elde edilen gelirler
tablolar halinde gösterilebilir.
3.2. Beşeri Sistemler Ünitesi
Jeopark alanları sadece doğal sistemler ünitesinde yer alan konuların
anlatılmasında kullanılmaz aynı zamanda jeoturizm özelliklerinden dolayı beşeri
sistemler ünitesinde de kullanılabilir. Beşeri sistemler ünitesinde 12 sınıf
düzeyinde jeopark alanlarının eklenebileceği kazanımlar mevcutken diğer sınıf
düzeylerinde uygun kazanım olmadığı için verilmemiştir. Beşeri sistemler
ünitesinde jeopark kavramına yer verilebilecek kazanımlar ve ait olduğu beceriler
Tablo 2’de açıklanmıştır.
Tablo 2. Beşeri Sistemler Ünitesinde Jeopark Konusuna Yer Verilebilecek Kazanımların Sınıf
Düzeylerine Göre Dağılımı ve Kazanımların Ait Olduğu Coğrafi Beceriler
Sınıf
Kazanım
Coğrafi beceriler
12.2.14. Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla
ilişkisini açıklar.
a) Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekân algısına
olan etkisine yer verilir.
b) Türkiye’nin dünya miras listesinde yer alan doğal varlıklar
ile şehirleri sembolize eden doğal ve kültürel değerlere yer
verilir.
Tablo, grafik ve
c) Coğrafi işaret kavramı ve Türkiye’deki örneklerine yer
12. sınıf
diyagram hazırlama ve
verilir.
yorumlama
12.2.15. Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını
açıklar.
12.2.16.Türkiye’nin turizm politikalarını çevresel, kültürel ve
ekonomik etkileri açısından değerlendirir.
12.2.17. Turizmin Türkiye ekonomisindeki yerini
değerlendirir. Türkiye’nin turizmdeki yeri diğer ülkelerle
karşılaştırılarak verilir.
Kaynak: MEB,2018 (https://mufredat.meb.gov.tr)

Tablo 2’ye bakıldığında 12 sınıfta yer alan 12.2.14, 12.2.15, 12.2.16 ve 12.2.17
kazanımlarının öğrenciye aktarılmasında Türkiye’deki turizm varlıkları örnek
verilebilir. Jeopark alanları önemli turizm alanlarıdır. Bu alanlarda yer alan doğal
ya da beşeri unsurlar turizm için kullanılmaktadır. Son dönemlerde turizmde
meydana gelen değişimlere bağlı olarak turizm çeşitleri de artmıştır. Her dönem
yapılabilen ve çevreyi koruyan sürdürülebilirlik kavramına uygun turizm çeşitleri
ortaya çıkmıştır. Turizmi çeşitlendirmek için doğa turizmi, bilinçli turizm, ekolojik
turizm, jeoturizm, yaban hayatı turizmi, macera turizmi gibi doğayı değiştirmeden
zarar vermeden kullanan alternatif turizm çeşitleri bulunmaktadır. Bu turizm
çeşitleri sürdürülebilir turizm kavramına hizmet etmektedir. Dünya Turizm Örgütü
(UNWTO, 2005) sürdürülebilir turizmi; “ziyaretçilerin, sektörün, çevrenin ve ev
sahibi toplulukların ihtiyaçlarını karşılarken turizmin bugününü ve gelecekteki
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ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini tam olarak dikkate alan turizm anlayışı”
şeklinde tanımlamaktadır (Erdoğan, 2014: 147). Jeopark alanları da doğa turizmi
kapsamında değerlendirilebilir. Böyle alanlar turizme açılarak sürdürülebilirliği
korunabilir aynı zamanda halkın gelir kazanması sağlanabilir. Türkiye’deki doğa
turizm varlıkları içerisine eklenebilir. Eğitim de kullanılması da doğa turizmi ya da
jeoturizm anlamında önemlidir. Jeolojik önem taşıyan alanlar özellikle
sürdürülebilir turizm alanlarını iyi derecede temsil ettiği için kazanımların
içerisinde yer verilmelidir. 12 sınıfta MEB tarafından verilen tablo 2’deki coğrafi
becerilerin yanı sıra Türkiye’nin doğal kültürel miras alanları ve mekanla ilişkileri
açıklanırken arazide çalışma, coğrafi gözlem ve coğrafi sorgulama becerisi de
eklenebilir.
3.3. Çevre ve Toplum Ünitesi
Çevre ve toplum ünitesinde yer alan konuların anlatımında jeopark kavramları
kullanılabilir. Çevre ve toplum ünitesinde yer alan arazi kullanımı, insanların doğal
çevreyi kullanma biçimleri, çevre sorunları, sürdürülebilirlik kavramlarının
açıklanmasında jeopark kavramına yer verilmesi gerekir. Bu ünitede 9, 11 ve 12
sınıf konularında jeopark kavramının eklenebileceği kazanımlar ve ait oldukları
beceriler Tablo 3’de verilmiştir. 10 sınıf düzeyinde uygun konu bulunmadığı için
kazanımlar eklenmemiştir.
Tablo 3. Çevre Ve Toplum Ünitesinde Jeopark Kavramına Yer Verilebilecek Kazanımların Sınıf
Düzeylerine Göre Dağılımı ve Kazanımların Ait Olduğu Coğrafi Beceriler
Sınıf
Kazanım
Coğrafi beceriler
9.4.1. İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini
örneklendirir.
Arazide çalışma, coğrafi
9. sınıf
a) Karadeniz Sahil Yolu, Maltepe Sahil Parkı, Avrasya Tüneli,
sorgulama, coğrafi,
Osman Gazi Köprüsü, Ordu-Giresun Hava Limanı, Marmaray
gözlem
ve BAE-Dubai Palmiye gibi örneklere değinilir.
11.4.5. Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre
11. sınıf
üzerindeki etkileri açısından değerlendirir.
Arazide çalışma
12.4.1. Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar.
a) Beslenme halkası ve taşıma kapasitesi kavramları üzerinde
durulur.
12. sınıf
b) Sınırlı kaynak, tükenebilirlik, aşırı baskı, çevre sorunu ve
Coğrafi gözlem
doğayla uyumlu kalkınma (sürdürülebilir kalkınma)
kavramlarının ilişkilendirilmesi sağlanır.
Kaynak: MEB,2018 (https://mufredat.meb.gov.tr)

Tablo 3’de görüldüğü üzere 9 sınıfta yer alan “9.4.1. İnsanların doğal çevreyi
kullanma biçimlerini örneklendirir.” Kazanımında doğal çevreyi kullanma
biçimlerimiz örneklerle açıklanmıştır. Burada daha çok insanların arazi üzerinde
yaptıkları değişiklikler yani beşeri yapılar örnek olarak verilmiştir. Jeopark alanları
her ne kadar doğal yapılar olsa da kullanılabilirliğini artırmak için arazi içerisine
alternatif üniteler eklenmektedir. Jeosit ya da jeopark alanları çevresiyle bir bütün
olarak değerlendirilen alanlardır. Örneğin jeopark alanlarında jeookullar, müzeler,
gezi parkurları gibi alanlar kurulmaktadır. Böylece toplum tarafından belki hiç
kullanılamayacak alanlar çevreye kazandırılmış olur. Öğrenciler arazi kullanımında
coğrafi sorgulama becerisini kazanmalıdır. Arazi kullanımının çevreye verdiği
zarar, arazi kullanımında yer alan ünitelerin yerleşim yerleri, çevreyle uyumlu
arazi kullanım örnekleri sorgulanmalıdır. İnsan ve yaşadığı çevreyle karşılıklı
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etkileşiminden kaynaklanan konu veya problemlere dayalı sorunların farkına
varmalıdır.
11. sınıfta yer alan “11.4.5. Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre
üzerindeki etkileri açısından değerlendirir.” kazanımının öğrenciye aktarılması
için arazi çalışmaları yapılmalıdır. İnsan doğa etkileşiminden kaynaklanan çevre
sorunları ve bunun doğaya yansımaları araştırılmalıdır. Öncelikle jeopark
alanlarında arazi kullanımına bakılmalı daha sonra bu alanlar çevre etkisi
açısından değerlendirilmelidir. Jeopark alanları çevreyi beşeri ya da doğal yönden
değiştiren alanlardır. Bu alanların korunması ve gelecek nesillere bırakılması
gerekmektedir. Çevre tarafından tanınmasını ve korunmasını kolaylaştırmaktadır.
Jeopark alanları yerleşim yerlerinin içerisinde kalmamalı ve bu alanlar insan
faaliyetleri sonucu zarar görmemelidir. Bu yüzden arazi kullanımı açısından
incelenmelidir. 11.4.5 kazanımında arazide çalışma becerisi kazandırılmalıdır. Bu
beceriyi kazandırabilmek için sınıf dışında arazi çalışmalarına yer verilmelidir.
Öğrenciler dünyada olup biteni algılayabilmek, çevresi hakkında fikir sahibi
olabilmek için arazi çalışmalarına katılmalıdır. Arazideki çevre kullanımı
Dünya’daki örnekleri ile karşılaştırılmalı, yanlış uygulamalar hakkında projeler
hazırlanmalı arazi becerisinin yanında coğrafi sorgulama becerisi de
kazandırılmalıdır.
12 sınıfta yer alan “12.4.1. Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. Sınırlı kaynak,
tükenebilirlik, aşırı baskı, çevre sorunu ve doğayla uyumlu kalkınma
(sürdürülebilir kalkınma) kavramlarının ilişkilendirilmesi sağlanır.”
kazanımının içerisinde geçen doğayla uyumlu kalkınma, sürdürülebilir kalkınma
kavramları son dönemde oldukça önemli olan kavramlardır. Sürdürülebilir
kalkınma kavramı BM Çevre ve Kalkınma Komisyonu’nun 1987 yılında yapılan
toplantısında Brundtland Raporu’nda ilk kez gündeme getirilmiştir. Bu raporda
sürdürülebilir
kalkınma,
“gelecek
kuşakların
kendi
ihtiyaçlarını
karşılayabilmelerini tehlikeye sokmaksızın bugünün kuşaklarının ihtiyaçlarını
karşılayabilecek kalkınma” olarak tanımlanmıştır. Sürdürülebilir kalkınmanın
sağlanmasında doğal alanlar önem taşımaktadır. Bu alanların korunarak yeni
nesillere aktarılması gerekmektedir. Jeopark alanları da böyle doğal alanlara iyi bir
örnektir. Bu alanları korumak için öncelikle tanınması gerekir bu yüzden bu
alanlar kazanımlar içerisinde verilmelidir.
Son dönemde oldukça bilinen
sürdürülebilir kalkınma kavramına doğal alanların kullanımı uygundur. Özellikle
jeopark gibi alanlar uzun dönemler boyunca turizm ve eğitime hizmet verebileceği
için kullanılmalıdır. 12.4.1 kazanımında coğrafi gözlem becerisi öğrencilere
kazandırılmalıdır. Öğrenciler doğal çevreyi sınırlandıran doğal beşeri faktörleri
sorgulayabilmeli ve doğayla uyumlu kalkınmanın nasıl olacağını örnekleri ile
görmelidir. Jeopark alanları doğayla kalkınmanın kullanılabileceği alanlardır.
4. Tartışmalar
2018 CDÖP’da jeopark kavramına yer verilmemiştir. 9, 10, 11 ve 12 sınıflarda yer
alan kazanımlar incelendiğinde jeopark kavramının eklenebileceği kazanımların
olduğu görülmüştür. Bu kavramın eksik olması doğa eğitimine ve geçmişin mirası
olan bu alanlara yeterince değer verilmediğini göstermektedir. Tüm sınıf
düzeylerinde bu kavramların eklenebileceği pek çok kazanım bulunmaktadır fakat
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tarafımızdan doğal sistemler, beşeri sistemler ve çevre toplum ünitesinde yer alan
14 kazanım incelenmiştir.
Japonya’da yapılan bir araştırmada Takenouchı (2016), Itoigawa UNESCO Küresel
Jeoparkında Okul ve Sosyal Eğitim Uygulamasının Gelişimi adlı çalışmasında
jeopark faaliyetleri üzerine eğitimin bölgenin yerel topluluklarında sürdürülebilir
bir gelişimi teşvik etmek için gerekli bir unsur olarak görmektedir. Global Jeopark
atamalarının yapılmaya başlanmasıyla (2009), jeoparklara da yapılan sosyal eğitim
ve okul uygulamalarında büyük gelişim kaydetmişlerdir. Takenouchi (2016), bu
çalışmasında Itoigawa UNESCO Global Jeoparkı’nı baz alarak şu gelişmelere
değinmiştir. Okul eğitiminde, 0-18 yaş arası öğrenciler için tasarlanmış yeni bir
öğretim planı olan ‘’birleşik eğitim politikası’’nın yürürlüğe konulduğundan ve bu
politikanın amacının Şehir Öğretim Kurulu ve Yerel yönetim iş birliği ile, okullarda
yapılan jeopark çalışmalarını desteklemek olduğundan bahsedilmiştir.
Jeoparkların eğitim alanındaki önemlerini fark eden Şehir Öğretim Kurulu’nun,
jeopark çalışmalarını zorunlu öğretim müfredatı içerisinde yer alan bilim, coğrafya
gibi derslere dahil etme kararı aldığı belirtilmiştir. Bu eğitim planına uyulmaya
devam edilmiş ve okul öğretmenlerine, jeoparkların sınıf ortamında bir öğretim
materyalı olarak nasıl kullanılabileceği ile ilgili dersler verilmiştir. Bu eğitim
planına yardımcı olması hedefiyle üçüncü ve dokuzuncu sınıflar arasındaki
öğrenciler için okul kitapları yayımlanmış ve dağıtılmıştır. Bu ders kitaplarında
dünya bilimleri ve tarihi yanı sıra, bölgesel kültür ile de ilgili çalışma kaynakları
öğrencilere sunulmuştur. Şehir çapında Jeopark Çalışmaları Konferansları
düzenlenmiş ve öğrencilere öğrendiklerini paylaşmaları için fırsatlar sunulmuştur.
Hong Kong’da bulunan başka bir jeopark ile öğrenci değişim projeleri ortaya
çıkmıştır. Sosyal eğitim bazında ise, vatandaşlar için Jeopark sertifikası sınavları,
Jeopark Rehberi Eğitim Programları gibi birçok yeni eğitimsel aktiviteler
oluşturulmuş ve iş alanlarının jeoparklara bağlanması sağlanmıştır. Takenouchı
çalışmasında, insanlar arasında popüler hala gelen bu uygulamaların yerel halkın
gurur duygusunu okşayarak, bölgesel kalkınmayı desteklemelerini sağladıklarına
da değinmiştir. Japonya’da yer alan ders müfredatlarına jeopark alanlarının
eklenmesi oldukça önemli bir gelişmedir. Jeopark alanları eğitimden istihdam alanı
oluşturmaya kadar kullanılmıştır. Bu alanların ders kitaplarına eklenmesi,
tanıtılması öğrencilerin çalışmalar yapmasını sağlamıştır. Japonya’da 3 sınıftan 9
sınıfa kadar jeopark kavramı ders müfredatlarına eklenmiştir. Türkiye’de benzer
şekilde jeolojik miras alanları coğrafya müfredatına eklenerek böyle alanların
eğitimde kullanımı desteklenebilir. Aynı şekilde Manyuk (2016), Jeositlerin
incelenmesi ve korunması: Ukrayna’daki jeoloji öğrencileri için bir eğitim kursu
adlı çalışmasında Ukrayna’nın karmaşık ve çeşitliliği bol olan bir jeolojik yapısı
olduğuna vurgu yapmıştır. Bu yüzden, bu jeolojik mirasın korunması ve
çalışılmasının gerekliliğine değinmiş ve bu konuda bir eğitim kursunun var olması
gerektiğini söylemiştir. Ukrayna’nın 2006’dan beri bu jeolojik mirasın bir veri
tabanının oluşturulması, gözlemlenmesi ve korunması için çaba sarf ettiğini
belirtmiştir. Jeolojik çevrenin, doğal çevrenin önemli bir parçası olduğu fikri
doğrultusunda, bu kursun Ukrayna’nın, başta jeosit alanları olmak üzere doğa
koruma alanlarıyla ilgili olduğundan bahsedilmiştir. Bu kursun üniversite
öğrencilerini hedef aldığından ve jeolojik mirasın korunmasında en iyi uluslararası
deneyimin incelenmesi, dikkate alınması ve kullanılmasını da içerdiği belirtilmiştir.
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Kursa katılan öğrencilere; belirtilen amaç doğrultusunda hazırlanmış teorik
dersler, uygulamalı eğitim, hem literatür hem de bilgisayar veri tabanlarını içeren
bağımsız çalışmalar ve alan çalışmaları sağlanmıştır. Kursun öğrencilere
tanıtımından bu yana, 35 öğrencinin katıldığı ve oldukça pozitif bir dönüt
verdikleri söylenmiştir. Kurs sayesinde öğrencilerin, jeosit alanları ve bu alanların
korunumu ile ilgili problemler hakkında derin bilgiler edindiği gözlemlenmiştir.
Manyuk (2016), çalışmasında okul müfredatlarından ziyade jeopark alanlarında
bir eğitim verildiğini ve bunun da jeopark alanlarının korunması için önemli
olduğunu anlatmıştır. Rodrigues, Carvalho ve Catana (2013), Jeookul projesi öğretim
modülleri: Sahada yerbilimleri beyin fırtınası aktivitelerine dayanmaktadır. Modül
öğretmenler için hazırlanmış olup, iki kısımlıdır öğretimi – jeoparklar ve jeositler adlı
çalışmalarında bir projeden bahsetmişlerdir. Bu projede jeookullar Comenius Hayat
Boyu Öğrenme Programı tarafından desteklenen bir Avrupa Birliği projesidir. Bu
proje, jeobilimleri, öğrencilerin öğrenme fırsatlarını fark etmelerini sağlayacak bir
dile çevirme amacıyla müzelerden, üniversitelerden, jeoparklardan ve öğrenim
kurumlarından eğitmenleri bir araya getirmiştir. Yazarlar, bu projenin ana
amacının katılımcı ülkelerin zorunlu eğitim müfredatlarında kullanılması, en
azından revizyon edilmesi için “Jeobilimler Okuryazarlığı İlkeleri’’ alanında bir
çerçeve oluşturulması olduğundan bahsetmişlerdir. Bu çerçeve önderliğinde
öğretim modülleri oluşturulmuştur. Bu modül Noturtejo Global Jeopark’ı için
oluşturulmuştur ve içeriğinde, okulların yaptığı saha çalışmalarında öğretmenler
tarafından kullanılacak öğretim materyalleri ve öğrenciler için de çalışma kağıtları
bulunmaktadır.
Bu yaklaşım öğrenciler ve öğretmenler arasında
gerçekleştirilecek. İlk kısımda temalar ve jeositler, temalar ve el becerileri
bulunmaktadır.
İkinci kısımda öğretmenlerin, saha çalışmasına katılacak
öğrencileri sınıfta hazırlamak için kullandıkları bir çalışma kağıdı bulunmaktadır
ve her jeosit alanı için bu çalışma kağıdının farklılık gösterdiği söylenmiştir. Saha
çalışması esnasında aktiviteler bir anahtar soru üzerine kurulmuştur ve bu
aktivitelerin öğrencilerde hipotez, antitez oluşturma, tartışmaya katılma ve karar
verme yetilerine katkıda bulunduğu ve bu konuda onları cesaretlendirdiği
gözlemlenmiştir. Rodrigues, Carvalho ve Catana (2013), çalışmalarında jeoparkların
özellikle jeoloji öğrencileri için eğitimde kullanımından bahsetmiştir. Jeoparkların eğitimde
kullanımı ile ilgili yapılan bu çalışmada proje yapılmış ve projeye katılan ülkelerin
müfredatlarına jeopark kavramını eklemeleri zorunlu tutulmuştur. Bu sayede jeoparkların
eğitimde kullanılabileceğine değinilmiştir. Türkiye’de ise herhangi bir şekilde bu yönde bir
çalışma bulunmamaktadır.
5. Sonuç ve Öneriler
Araştırmada 2018 CDÖP’da yer alan kazanımlardan jeopark kavramının
eklenebileceği kazanımların incelenmesi ve coğrafi becerilerin öğretilmesinde
jeopark kullanımlarına ilişkin örnekler verilmiştir. 2018 CDÖP’nın amaçlarında ya
da kazanımlarda jeopark kavramına yer verilmemiştir. Son dönemde
sürdürülebilir kalkınma kavramı oldukça önemlidir. Sürdürülebilirlik; bir kaynağın
tüketilmeden kullanılmasıyla gelecek nesillere de yok olmadan aktarılmasıdır.
Sürdürülebilir kalkınma içerisinde jeopark kavramının ve doğa turizminin de
önemli bir yeri vardır. Böyle alanlar sürdürülebilir kalkınma kapsamında
kullanılmalıdır. Jeopark alanları turizm, eğitim, bilim ya da günlük hayatta
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rahatlamak için gidilebilecek rekreasyon alanları olarak kullanılmalıdır. Bu
alanların özellikle eğitime kazandırılması tanınırlığının artması ve çevre tarafından
korunması için önemlidir. İnsanlar tanıdıkları bildikleri alanlara ilgi duyarlar ve
sahiplenme duyguları oluşturabilirler. Bu yüzden jeopark alanları ile ilgili
olabilecek kazanımlar CDÖP’da yer almaktadır bu kazanımların içerisine jeopark
alanları da eklenmeli öğrencilere bu alanlar tanıtılmalıdır. Bu alanların tanıtılması
sadece eğitim açısından değil ekonomik anlamda da kazanç getirecektir. Jeoturizm
dünya üzerinde bilinse de Türkiye’de çok tercih edilen bir turizm çeşidi değildir.
Jeoturizm, doğayı korumanın yanında doğa eğitimlerinin de yapılabildiği,
ekonomik gelir sağlanabilen, son dönemde oldukça bilinen bir turizm türüdür.
Jeositler, bilimsel değerlerin yanı sıra, görsel ve kültürel değere sahip alanlardır.
Jeolojik anlamda değer taşıyan ve korunması gereken bu alanlar iyi bir planlama
ile değerlendirilerek jeopark alanlarına dönüştürüldüğünde hem sosyal çevreye
hem de ekonomik anlamda kalkınmaya katkı sağlayabilecek doğal alanlardır.
Yaşadığımız evrenin geçirdiği süreçleri anlamak ve korumak için insan – doğa
arasındaki
koruma
ve
doğayı
kullanma
dengesinin
sağlanması
gerekmektedir. Doğanın korunması ve sürdürülebilir turizm yapılabilmesi için
uygun alanlar olan jeoparklar, içerdikleri jeolojik oluşumlar, biyolojik ve
tarihi/arkeolojik unsurlarla birlikte değerlendirilen doğal alanlardır.
Sürdürülebilir doğa turizminin gerçekleştirilebileceği bu alanlar koruma, eğitim ve
bulundukları bölgenin yerel halkının ekonomik kalkınmasına katkılarıyla
önemlidirler. UNESCO’nun jeopark alanlarında benimsediği temeller; koruma,
eğitim ve turizmdir. Dünyadaki ülkelerden bazıları jeopark alanlarını eğitim
müfredatına ekleyerek böyle alanların eğitimde kullanımını yaygınlaştırmıştır
(Kandemir ve Köroğlu, 2017). Türkiye’de ise jeopark alanlarının kullanılabileceği
konular fazla olmasına rağmen jeopark kavramına yer verilmemiştir. Jeopark
kavramının verilebileceği doğal sistemler ünitesinde her sınıf düzeyinde
kazanımlar mevcuttur. Özellikle 10 sınıfta yer alan dünyanın tektonik oluşumu, iç
yapısı, kayaçlar, Türkiye’nin tektonizması konularının açıklanmasında yer
verilmelidir. Beşeri sistemler ünitesinde ise 12 sınıf düzeyinde turizm konuları
içerisinde jeoturizm ve jeopark kavramları açıklanırken yer verilmelidir. Çevre ve
Toplum ünitesi başlığı altında bulunan kazanımlara bakıldığında ise 9, 11 ve 12
sınıf düzeyinde jeopark kavramının eklenebileceği kazanımlar mevcuttur.
Bu sonuçlardan hareketle jeoparklar geçmişteki dünyanın bizlere bıraktığı
jeomiras alanlarıdır. Bu alanların amaç dışı kullanımının engellenmesi,
sürdürülebilir bir doğa turizminin oluşturulması eğitime bağlıdır. Bu doğrultuda
aşağıda verilen öneriler oluşturulmuştur:


Coğrafya eğitimi içerisine jeopark alanları eklenerek bu alanların herkes
tarafından sahiplenilmesi ve korunması sağlanmalıdır.



2018 CDÖP’nın genel amaçları doğrultusunda yer verilen doğa insan ilişkisi
incelenirken coğrafi becerilerin kazanılması, dünyaya ait unsurların hayatla
ilişkisini kurabilme , doğal ve beşerî sistemlerin işleyiş ve değişimini
kavraması, yaşadığı çevreden başlayarak ülkesine ve dünyaya sahip çıkma
bilincinin gelişmiş olması, canlı – cansız çevrenin işleyişine yönelik
sorumluluk bilincinin kazanılması doğrultusunda jeopark kavramına
kazanımlar içerisinde yer verilmelidir (CDÖP,2018).
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Ders kitaplarında jeopark alanlarından örnekler eklenmelidir. Bu sayede bu
alanların tanınırlığı artırılmalıdır.



CDÖP’da 11 sınıfta yer verilen alternatif turizm çeşitleri içerisine jeoturizm
kavramı eklenmelidir.



Coğrafya öğretmeni yetiştiren lisans bölümlerinde jeopark alanlarına arazi
çalışmaları daha sık düzenlenmeli, doğal miras alanları ile ilgili dersler
eklenmelidir.
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