
 
 
 
 

Global Geoparks Network 
Aday değerlendirme Formu 2014 

Form A 
   

Aday Bilgileri 
1.            Aday Alanın Adı ve Ülkesi  

  

2.     Aday'ın Yönetim Organının Adı  

  

Bölge:   

Ülke:   

Telefon:   

Faks:   

E-posta:   
 
 
3.            Aday Yönetim Organının Adresi 

  

  
 
 



4.            Alanın Boyutları ve Coğrafi Koordinatları   

  

Boyut (km²)   

Koordinatlar   

5.            İlgili Kişi  

  

Yönetim Organı Müdürü   

Jeolog   

Bölgesel Kalkınma Uzmanı   
Avrupa Jeopark Ağı Katılım Koşulları Tablosu:  
Aday Alanın Yönetim Organı, GGN/EGN koşullarını okur ve bütün hükümleri kabul eder. 
Ad-Soyad Makam Tarih 

      

İmza   

Ad-Soyad Makam Tarih 

      

İmza   

   

   

   



Aday Genel Bakış 

Kategori Oran Öz (kendi)-
Değerlendirme Değerlendirici 

  

  (%)   Tahmini 

I Jeoloji ve Tabiat       

1.1 Alan 5 - - 

1.2 Jeo-Koruma 20 - - 

1.3 Doğal ve Kültürel Miras 10 - - 

II. Yönetim Yapısı 25 - - 

III Yorum ve çevre eğitimi 15 - - 

IV Jeoturizm 15 - - 

V Sürdürülebilir Bölgesel 
Ekonomik Kalkınma 10 - - 

      - - 

 Toplam 100 - - 

     



 DEĞERLENDİRİCİ ONAYI  

 Ad-Soyad Makam Tarih  

        

 İmza    

        

 Ad-Soyad Makam Tarih  

        

 İmza    

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
I. Jeoloji ve Tabiat 

1.1 Alan Puan Öz 
Değerlendirme

Değerlendirici 
Tahmini 

1. Alan   
1.1 Jeosit Listesi   

 Alanın kullanım için belirlenen sınırları içinde bulunan "Jeosit"lerin listesi (bir jeosit listesi veriniz) 
  

  
20 “Jeosit”  ya da daha 
fazlası 100     

40 “Jeosit”  ya da daha 
fazlası 200      

Maksimum Toplam  200 0 0 
2 JeoÇeşitlilik     

2.1 Bölgenizde kaç jeolojik devir temsil edilmektedir? (Her biri 10 puan, maksimum 100 puan). (Bir 
listesini veriniz) 100     

2.2 Bölgenizde açıkça tanımlanmış kaç kaya türü temsil edilmektedir?  (Her biri 10 puan, maksimum 
100 puan). (Bir listesini veriniz) 100     

2.3 Alan içerisinde kaç farklı jeolojik veya jeomorfolojik özellik/yapı mevcut? (Her biri 10 puan, 
maksimum 100 puan). (Bir listesini veriniz) 100     

  Maksimum Toplam  300 0 0 
3 İlgili jeopark sitlerinin halk yorumu   

3.1 Halka açıklamalı jeosit sayısı (patikalar, açıklama panelleri ya da el ilanları) (Bir listesini veriniz) 
  

  
5-10 40     
10-20 80       
20 ya da daha fazla 120     

3.2 Bilimsel öneme sahip jeositler (Bir listesini veriniz) > 25 % 40     
3.3 Eğitim için kullanılan jeositler (Bir listesini veriniz) > 25 % 40     
3.4 Jeoturizm için kullanılan jeositler (Bir listesini veriniz) > 25 % 40     

3.5 Jeopark tarafından kullanılan jeolojik olmayan sitler (Jeopark 
faaliyetlerine entegre) (Bir listesini veriniz)   40     

  Maksimum Toplam 200 0 0 



4 Mevcut Jeoparklar ile İlişkiler (Birini seçiniz)     
4.1 GGN içinde herhangi bir diğer mevcut jeopark ile karşılaştırma yoktur (benzerliği yoktur). 300     

4.2 GGN içinde jeolojik açıdan karşılaştırılabilir (benzer) başka bir jeopark vardır. 200     

4.3 Aynı ülkede benzer jeoloji veya altyapı ile GGN'ye dahil başka bir jeopark vardır. 100     

4.4 Aynı ülkenin coğrafik bölgesinde karşılaştırılabilir jeoloji veya altyapıya sahip GGN içinde başka bir 
jeopark var (zaman ve mesafeyi açıklayınız) 50     

  Maksimum Toplam  300 0 0 
       

   Alan Ara Toplam Maksimum 
puan 

Öz 
Değerlendirme

Değerlendirici 
Tahmini 

    1000 0 0 
       
       
       
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  II. Jeoloji ve Tabiat 
1.2 JEOLOJİK KORUMA Puan Öz 

Değerlendirme
Değerlendirici 

Tahmini 

1 Bölgenizde bulunabilir jeositlerin envanteri ve önemi (Kendi puanlamanız 300’ü 
geçemez) .     

1.1 Jeolojik ve jeomorfolojik olarak uluslararası öneme sahip en az bir jeosit (Her biri 100). (Bir liste ve 
gerekçesini veriniz) 160     

1.2 Ulusal öneme sahip en az 5 jeosit (Bir liste ve gerekçesini veriniz) 100     

1.3 Okul ve üniversiteler tarafından kullanılan eğitim amaçlı en az 20 jeosit (Bir liste ve gerekçesini 
veriniz) 100     

1.4 Jeopark için bir jeosit veritabanınız var mı? (Bir liste ve gerekçesini veriniz) 50     
1.5 Jeopark için jeositler haritanız var mı? (Bir liste ve gerekçesini veriniz) 50     

  Maksimum Toplam 300 0 0 

2 Jeolojik sit ve özellikleri hasara karşı korumak için strateji ve mevzuat  (Yalnızca bir 
yanıt)      

2.1 Tüm alan jeolojik değeri nedeni ile yasa güvencesindedir 300     

2.2 Alanın bir kısmı jeolojik değeri nedeni ile yasa tarafından korunmaktadır (hangi kısım ve neden) 150     

2.3 Jeolojik mirasın parçalarının uzaklaştırılması ve tahrip edilmesinin yasaklanması 150     

  Maksimum Toplam  300 0 0 

3 Jeositler kötü kullanım ve tahrip edilmeye karşı nasıl korunur?     

3.1 Tüm Jeopark alanında kötü kullanım ve tahrip edilmeye karşı düzenlemenin genel duyurulması. 100     

3.2 Jeopark’ın herbir sitinde kötü kullanım ve tahrip edilmeye karşı koruma düzenlemelerinin 
duyurulması. 

50     

3.3 Gözetleme yerlerinin kullanımı, bekçiler aracılığıyla devriye ve koruma. 60     

3.4 Web sayfasında, el ilanlarında, vb. kuralların uygulanması için koşullar sunmak (kazı ve toplama 
yok). 

40     

3.5 Seçilen sitlerde gözetim altında jeolojik örnek toplanmasının teklifi (belirtiniz)  40     

  Maksimum Toplam 200 0 0 



4 Doğal bozulma ve tahrip edilmeye karşı jeositler ve alt yapıyı koruma konusunda ne 
önlemler alındı?     

4.1 Düzenli bakım ve temizlik. (Lütfen ayrıntı veriniz. Ne sıklıkla denetlenmektedir?) 60     

4.2 Koruma ölçütleri  (Lütfen ayrıntı veriniz.) 70     

4.3 Koruyucu ölçütler (doğal bozulmayı önlemek için sızdırmazlık, hazırlık)  (Lütfen ayrıntı veriniz) 
70 

    

  Maksimum Toplam 200 0 0 
       

   JeoKoruma Ara 
Toplam 

Maksimum 
puan 

Öz 
Değerlendirme

Değerlendirici 
Tahmini 

    1000 0 0 
       
       
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
IΙI. Jeoloji ve Peyzaj 

1.3 Doğal ve Kültürel Miras Puan Öz 
Değerlendirme

Değerlendirici 
Tahmini 

1 Doğal Aşama (kendini değerlendirme toplam 300'ü geçemez).     

1.1 Dünya Mirası Alanı (Doğal ya da Karma) (Bir liste ve gerekçelendirme veriniz) 300     

1.2 Jeopark alanının bir parçasında diğer uluslararası markalama (MAB = 200, Ramsar wetland = 200, 
Diğerleri = 100) (Bir liste ve gerekçelendirme veriniz) 200     

1.3 Jeopark alanının parçasında ulusal markalama (Bir liste ve gerekçelendirme veriniz) 200     

1.4 Jeopark alanının parçasında bölgesel markalama (Bir liste ve gerekçelendirme veriniz) 100     

1.5 Jeopark alanının parçasında yerel markalama (Bir liste ve gerekçelendirme veriniz) 50     

  Maksimum Toplam 300 0 0 

2 Kültürel Aşama (kendini değerlendirme toplam 300'ü geçemez).     

2.1 Jeopark alanının parçasında Dünya Mirası Alanı (Kültürel ya da Karma) (Bir liste ve 
gerekçelendirme veriniz) 300     

2.2 Jeopark alanının parçasında diğer uluslararası markalama (Bir liste ve gerekçelendirme veriniz) 200     

2.3 Jeopark alanının parçasında ulusal markalama (Bir liste ve gerekçelendirme veriniz) 200     

2.4 Jeopark alanının parçasında bölgesel markalama (Bir liste ve gerekçelendirme veriniz) 100     

2.5 Jeopark alanının parçasında yerel markalama (Bir liste ve gerekçelendirme veriniz) 50     
 
  Maksimum Toplam 300 0 0 

3 Doğal ve Kültürel Mirasın Tanıtımı ve Bakımı     

3.1 Yorumlama (Lütfen ayrıntı veriniz) 100     

3.2 Eğitim Programları (Lütfen ayrıntı veriniz) 100     



3.3 İletişim (Lütfen ayrıntı veriniz) 100     

3.4 Jeopark içinde varolan doğal ve kültürel sitler ve jeolojik miras sitleri arasındaki bağların tanıtımı 
(Örneklerle kanıtlayınız) (Lütfen ayrıntı veriniz) 100     

  Maksimum Toplam 400 0 0 
       

   Doğal ve Kültürel 
Miras Ara Toplam 

Maksimum 
puan 

Öz 
Değerlendirme

Değerlendirici 
Tahmini 

    1000 0 0 
       

   

Bölüm I (Jeoloji ve 
Tabiat) için 

kazanılan toplam 
puanlar :  

Maksimum 
puan 

Öz 
Değerlendirme

Değerlendirici 
Tahmini 

    3000 0 0 
       
       



 

  IΙ. YÖNETİM YAPISI Puan Öz 
Değerlendirme

Değerlendirici 
Tahmini 

1 Adayın yönetim yapısı nasıl organize edilmiştir?     

1.1 Jeopark net ve iyi tanımlanmış sınırlara sahip midir? (Lütfen ayrıntı veriniz) 50     

1.2 Jeopark'ın, Jeolojik Miras'ın korunmasını geliştirecek kararlar alabilen ve sürdürülebilir bölgesel 
kalkınmayı destekleyen; iyi tanımlanmış ve etkili bir yönetim yapısı var mı?(Lütfen ayrıntı veriniz) 50     

1.3 Jeopark ortakları tarafından doğrudan veya dolaylı olarak istihdam edilen jeopark personeli var mı? 
(Lütfen ayrıntılandırınız) 50     

1.4 Bağımsız yönetilen bir bütçe (Lütfen ayrıntı veriniz) 50     

  Maksimum Toplam 200 0 0 

2  Bir Yönetim ya da Ana Plan mevcut mu?     

2.1 Yönetim ya da Ana Plan mevcut (10 yıldan eski değil) (Ekte ana bileşenlerden bahsediniz) 
40 

    

3 Ana Plan Bileşenleri - Ne tür bileşenler içeriyor?     

3.1 Dünya Mirası (Jeosit ve Peyzaj-Tabiat). 10     

3.2 Diğer Doğal ve Kültürel Miras 10     

3.3 Doğal ve Kültürel Miras arasındaki bağlantılar 10     

3.4 Turizm Gelişimi (Altyapı ve Etkinlikler) 10     

3.5 Eğitim Etkinlikleri 10     

3.6 Yerel Gelişim 10     

3.7 Bölgesel Ürünler (Çiftlik-Turizmi)     10     

3.8 Halk bağlantıları 10     

 



3.9 Finansman 10     

3.10 Pazarlama Stratejisi 10     

3.11 Yönetim ve düzenlemelerin, güçlü ve zayıf yönlerinin analizi 20     

3.12 Jeolojik ve diğer kaynakların denetimi 20     
3.13 Aşağıdaki edinimler hedefinizde mi? (Spesifik olanları açıklayınız)     

 Jeoloji 5     
 Peyzaj-Tabiat Koruması 5     
 Turizm “Jeoturizm” 5     
 Tarım ve Ormancılık 5     

3.14 Yerel / bölgesel kalkınma potansiyellerinin Analizi 10     

  Maksimum Toplam 200 0 0 

4 Başvurunuz Pazarlama Stratejisine sahip mi?     

  Strateji mevcut (10 yıldan eski değil) (Ekte ana bileşenlerden bahsediniz) 50     

  Maksimum Toplam 50 0 0 

5 Jeopark'ın jeolojik mirası koruması ve sürdürülebilir jeoturizm oluşturması gerekir. 
Bu görevi yerine getirmek için ne yapılmıştır?     

5.1 Turizm gelişiminin odağı olacak alanların tanımı 25     

5.2 Turizm izni olmayan alanların tanımı (koruma ve araştırma odaklı)  20     

5.3 Trafiği düzenlemek ve azaltmak adına alınmış önlemler (sınırlı erişim, merkezi otoparklar, trafik 
yönlendirme sistemi, trafik levhaları vb.) 15 

    

5.4 Çevre dostu yürüyüş yolu sistemi 10     
5.5 At binme yolları ve nehir yolları gibi net olarak belirlenmiş bisiklet ya da diğer yollar 10     

 
  Maksimum Toplam 80 0 0 

6 Doğal ve Kültürel Mirasın tanıtımı üzerinde tartışan girişimciler ya da çalışma 
grupları mevcut mu?     

6.1 Özel konularda düzenli "Çalışma Grubu" toplantıları 20     



6.2 Aday ile turist örgütleri ve diğer ilgi grupları arasındaki bağlantı ve bireysel işbirliği 10     
6.3 Yukarıdaki yanıtlarda bulunmayan diğer düzenli etkinlikler 10     

  Maksimum Toplam 20 0 0 

7 
Son 5 yılda Jeopark alanınızın jeoçeşitlilik, koruma ya da sürdürülebilir jeoturizm 
alanlarında kazandığı herhangi bir ödül ya da resmi bir onay var mıdır? (kendini 
değerlendirme toplam 100'ü geçemez) 

    

7.1 Uluslararası ödüller (ödülün ismi ve tarihi) 100     
7.2 Ulusal ödüller (ödülün ismi ve tarihi) 50     
7.3 Diğer (örneğin; endüstriyel kuruluşlardan) (ödülün ismi ve tarihi) 20     

  Maksimum Toplam 100 0 0 

8 Bilimsel olarak daha ileri araştırma çalışmalarını teşvik etmek için yetkin jeolojik ve 
bilimsel uzmanlar mevcut mudur? (kendini değerlendirme toplam 150'yi geçemez)     

8.1 Yerbilimlerinde ya da ilişkili disiplinlerde dereceli en az bir kadrolu çalışan (doğrudan istihdam) 
(Her yerbilimci için 10 puan). 40 

    

8.2 Yerbilimlerinde ya da ilişkili disiplinlerde dereceli en az beş çalışan (partner tarafından istihdam) 
20 

    

8.3 Daimi kadroda yer alan diğer uzmanlar var mı? (biyologlar gibi...)  10     

8.4 En az bir bilimsel kurum ile düzenli ve resmi ortak etkinlik (Üniversite, Ulusal Jeoloji Kurumu)  
20 

    

8.5 Düzenli danışmanlık kimin tarafından sürdürülüyor?     
 Yerbilimleri altyapısına sahip kişiler 15     
 Yerbilimlerinde deneyimli kişiler 10     
 Yerel halktan amatörler mevcut 5     

8.6 Uzman ağında kaç farklı bilimsel disiplin bulunmaktadır?     
 < 5 5     
 > 5 10     

8.7 Pazarlama uzmanı var mıdır? Eğer yoksa kim ilgilenmektedir? 5     
8.8 Basın ofisi var mıdır? Eğer yoksa kim ilgilenmektedir? 5     
8.9 Arazi gezileri/rehberli turlar düzenlemek için personel mevcut mu? 5     

  Maksimum Toplam 150 0 0 



9 Aşağıdaki altyapı imkânlarına sahip misiniz?     

9.1 Aday alan içerisinde siz ya da ortaklarınızdan birinin yönettiği bir müze mevcut mu? 100     
9.2 Başvuru alanı içerisinde bilgilendirme merkezi mevcut mu? 80     

9.3 Alan içinde adayın amacı ve çalışmaları hakkında bilgi taşıyan “bilgi-kioksları” ya da yerel bilgi 
noktaları var mı? 40 

    

9.4 Alan içerisinde bilgilendirme panelleri 40     

9.5 Adayın geliştirdiği ya da geliştirmekte olduğu aday alan içerisinde bulunan jeolojik gezi yolları. 
40 

    

  Maksimum Toplam 200 0 0 
       
       

   

Bölüm II (Yönetim 
Yapısı) için 

kazanılan toplam 
puan 

Maksimum 
puan 

Öz 
Değerlendirme

Değerlendirici 
Tahmini 

    1000 0 0  
  
  
  
  
  

 

 

 

 



  III. Bilgi ve Çevre Eğitimi Puan Öz 
Değerlendirme

Değerlendirici 
Tahmini 

1 Alan İçerisinde Yerbilimleri Üzerine Araştırma, Bilgilendirme ve Eğitim Etkinlikleri     

1.1 Aday alanda çalışan en az bir bilimsel / akademik kurum. 50     
1.2 Yılda en az bir öğrenci bitirme raporu (haritalama gibi) 40     
1.3 Aday alanda son üç yılda yapılmış en az bir doktora tezi 50     

1.4 Son 5 yılda aday alan içindeki çalışmalardan üretilen bilimsel ya da turizm odaklı en az 5 akademik 
yayın 40     

  Maksimum Toplam 180 0 0 

2 Aday Alanda Çevre Eğitim Programları Yürütüyor musunuz?     

2.1 Kadrolu personeliniz içerisinde çevre eğitimini ana rolü olarak üstlenmiş bir uzman var mı? 
50 

    

2.2 En az bir örgün eğitim programı yürütüyor musunuz? (Program(lar) doğasının ana hatlarını 
belirtiniz) 30 

    

2.3 Diğer kurumlar tarafından düzenlenen resmi eğitim programlarına katkıda bulunuyor musunuz? 
(Müzeler vb.) 20 

    

2.4 Aday alanı ziyaret eden çocuklar için bireysel programlar sunuluyor mu? 20     

2.5 İlkokul/ortaokul öğrencileri için özel bir programınız var mı? 20     

2.6 Lise öğrencileri için özel bir programınız var mı? 20     

2.7 Üniversite öğrencileri için özel bir programınız var mı? 20     

2.8 Aday alanda herhangi bir üniversite kampüs ya da eğitim merkezi var mı? 20     

  Maksimum Toplam 200 0 0 

3  Ne tür eğitim materyalleriniz var?  (kendini değerlendirme toplam 120'yi geçemez)     

3.1 Okullar için yeni eğitim materyalleri geliştirdiniz mi? 20     

3.2 Filmler, video, slayt vb. 20     

3.3 İnteraktif unsurlar / internet 20     



3.4 Düzenli olarak değişen farklı özel sergiler 20     

3.5 Özel eğitim ekipmanları (yapbozlar, özel yapılar vb.) 20     

3.6 8 yaş altı çocuklar için materyal üretiyor musunuz? 20     

  Maksimum Toplam 120 0 0 

4 Aday alanda ne tür  yayınlanmış bilgiler bulunmaktadır?     

4.1 Jeolojik Mirasın Korunması 20     

4.2 Alanın Jeolojisi 15     

4.3 Alanın Jeolojisi, Doğası ve Kültürü ile bağlantılı yayınlar 20     

4.4 Alanda çevre dostu davranışlar 15     
4.5 Alanı içinde bulunan doğal tarihin diğer yönleri 15     
4.6 Tarihi unsurlar 15     

  Maksimum Toplam 100 0 0 

5 Okul gruplarına jeoloji öğretimi. Örneğin, tertip edilmiş ziyaretler gibi. 
(kendini değerlendirme toplamda 100'ü geçemez)     

5.1 Aday personeli tarafından Rehberli turlar (açıklayınız ve savununuz) 30     
5.2 Bir üye kuruluş ile rehberli turlar (açıklayınız ve savununuz) 15     
5.3 Tüm park ziyaretçileri için düzenli sunulan standart programlar (açıklayınız ve savununuz) 10     

5.4 Sınırlı grup boyutu (rehber başına maks. 30 kişi) (açıklayınız ve savununuz) 10     

5.5 Hava muhalefeti nedeniyle iptal edilen turların alternatifi var mı? (açıklayınız ve savununuz) 10     
5.6 Farklı yaşlar için programlar var mı? (açıklayınız ve savununuz) 20     
5.7 Özel, bilimsel programlar var mı? (açıklayınız ve savununuz) 20     
5.8 Aday ile ilgili konularda öğretmen eğitimi var mı? (açıklayınız ve savununuz) 20     

  Maksimum Toplam 100 0 0 

6 Eğitim - Rehberler     



6.1 Jeoparkta en az bir tane nitelikli uzman var mı?  (açıklayınız ve savununuz) 20     

6.2 Geliştirilmesinde rolünüzün olduğu rehberli turlar düzenleyen partnerde en azından bir nitelikli 
uzman var mı?  (açıklayınız ve savununuz) 15     

6.3 Jeopark kadrolu personelinde kişisel rehberler (açıklayınız ve savununuz) 20     
6.4 Partnerler tarafından kişisel rehberler (açıklayınız ve savununuz) 15     

6.5 Sizin kuruluşunuz tarafından desteklenen eğitim veya programın serbest rehberleri (açıklayınız ve 
savununuz) 20     

6.6 Rehberler için eğitim kursu (açıklayınız ve savununuz) 20     
  Maksimum Toplam 100 0 0 

7 Alanınızı ziyaret etmelerini sağlamak için eğitim gruplarına ne tür bilgiler 
sağlıyorsunuz?     

7.1 Okul ve üniversitelere mektuplar 20     
7.2 Broşür 20     
7.3 Basın ilanları (Gazeteler, Radyo, TV)  20     
7.4 Gazete ya da bülten 20     

  Maksimum Toplam 80 0 0 

8 Okul programları için interneti kullanıyor musunuz? Ne tür bir hizmet 
sağlıyorsunuz?     

8.1 Web sitesinde alan içerisindeki çevresel eğitim ile ilgili genel bilgi 50     
8.2 Eğitim programından sorumlu olan kişilere e-posta ile ulaşılabilir 30     
8.3 Düzenli elektronik bülten 20     
8.4 Güncel etkinlik takvimi 20     

  Maksimum Toplam 120 0 0 
       

   
Bölüm III (Eğitim) 

için kazanılan 
toplam puan 

Maksimum 
puan 

Öz 
Değerlendirme

Değerlendirici 
Tahmini 

    1000 0 0 



 

  IV. Jeoturizm Puan Öz 
Değerlendirme

Değerlendirici 
Tahmini 

1 Alana ait ne çeşit promosyon materyalleri yer almaktadır?     

1.1 Basılmış materyaller (el ilanları, bültenler vb.) 25     
1.2 Topluma açık popüler literatür (kitaplar, rehber kitapları gibi) 15     
1.3 CD ya da video materyalleri 15     
1.4 Diğer promosyon ürünleri ya da ticareti 15     

  Maksimum Toplam 70 0 0 

2 Pazarlama materyalleri kaç farklı dilde üretilmiştir? (kendini değerlendirme toplam 
80'i geçemez)     

2.1 İngilizce 10     
2.2 Fransızca 10     
2.3 İspanyolca 10     
2.4 Rusça 10     
2.5 Çince 10     
2.6 Arapça 10     
2.7 Diğer her farklı dil için ek 10 puan. (açıklayınız ve savununuz)       
2.8 Tek yayında Çoklu-Dil 10     

  Maksimum Toplam 80 0 0 

3 Aday alanda bölgeyi ilgilendiren bilgi merkezleri veya sergiler var mı? (kendini 
değerlendirme toplam 100'ü geçemez)     

3.1 Doğrudan Jeopark ya da partnerlerden biri tarafından yönetilen en az bir bilgilendirme merkezi 
30 

    

3.2 Tüm bölgede jeopark ya da organizasyonun üyelerinden biri tarafından doğrudan yönetilen 
'bilgilendirme noktaları' veya benzer tesislerin varlığı. 20 

    

3.3 Geziler için bilgi merkezi noktası "toplantı ve başlangıç". 10     



3.4 Bilgi merkezi tekerlekli sandalye kullanıcıları için erişilebilir ve diğer engelli bireylere hitap ediyor 
mu? 10 

    

3.5 Bölgede olası faaliyetler hakkında ziyaretçilere sunulan kişisel ve bireysel bilgiler. 10     

3.6 Hava izin verdiği sürece, en az haftada 6 gün halka açık merkez 20     

  Maksimum Toplam 100 0 0 

4 Bilgi merkezleri ve bilgi noktalarında sunulan bölge hakkındaki bilgi ve yorumlama 
nasıl?     

4.1 Durgun görüntü materyali 10     

4.2 Filmler, video, slayt vb. 10     

4.3 İnteraktif görüntü 10     

4.4 Düzenli olarak değişen farklı özel sergiler 40     

  Maksimum Toplam 70 0 0 

5 Kamu erişimi ve olanaklar (kendini değerlendirme toplam 100'ü geçemez)     

5.1 Toplu taşıma araçları ile Jeopark alanına ulaşmak mümkün mü? 50     
5.2 Kendi turist taşıma hizmetiniz var mı? 20     
5.3 Toplu taşıma alanları yürüyüş ve bisiklet yolları ile entegre mi? 20     

5.4 Geliştirdiğiniz parkurlara bağlı otoparklarınız var mı? 20     

5.5 Park alanlarında tuvalet var mı? 20     

  Maksimum Toplam 100 0 0 

6 Ziyaretçiler alandaki toplu taşıma hakkında ve gelirken kullanmaları konusunda 
bilgilendirildiler mi?     

6.1 Alan hakkında toplu taşıma bilgileri içeren promosyon materyalleri (bildiriler, broşürler, internet) 
20 

    

6.2 Aday alan ve/veya yerel turizm kuruluşlarının web siteleri, web tabanlı zaman çizelgeleri ve 
başkaları tarafından tutulan ulaşım bilgileri ile bağlantılıdır. 20 

    

6.3 Toplu taşıma, bisiklet ya da sürdürülebilir ulaşımın diğer türlerini kullanan turistler için özel fırsatlar. 10     

  Maksimum Toplam 50 0 0 



7 Yönetiminiz ya da partnerleriniz tarafından ne tür rehberli turlar geliştirilmiştir?     

7.1 Jeoloji ve jeomorfolojiye özel ilgili gruplar 10     
7.2 Turlar sezonunda düzenli olarak gerçekleşecek 10     
7.3 Geniş kitleler için turlar 20     
7.4 Engelli ziyaretçiler için turlar sunuyor musunuz? 10     
7.5 Hava muhalefeti nedeniyle iptal edilen turların alternatifi var mı? 10     
7.6 Katılımcılar için günlük bazda esnek kayıt sistemi ya da kayıtsız erişim. 10     

  Maksimum Toplam 70 0 0 

8 Ziyaretçilerinizi alan hakkında bilgilendirmek için başka neler kullanırsınız?     

8.1 Giriş alanlarında veya turistik yerlerde kolay okunabilir yorumlama panelleri 20     

8.2 Sizin ekibiniz ve yanı sıra partneriniz tarafından geliştirilmiş en az bir adet, jeolojik konularla ilişkili 
parkur. 20 

    

  Maksimum Toplam 40 0 0 

9 Bilgilendirme ya da farklı kuruluşların faaliyetleri nasıl koordine edilir?     

9.1 Ortak bilgi veya promosyon unsurları 20     

  Maximum Total  20 0 0 

10 İnternet kullanıyor musunuz ve ne tür bir hizmet sağlıyorsunuz?     

10.1 Bölge hakkında genel bilgileri içeren kendi web sitemiz 40     

10.2 Aday alan ile ilgili geniş aralıkta bilgi sağlayan turizm kurulu, toplulukları yerel yönetimin diğer web 
siteleri ile bağlantılar 10     

10.3 Jeopark yönetimine e-posta ile ulaşılabilir 5     
10.4 Düzenli elektronik bülten 10     
10.5 Çevrimiçi sipariş edilebilir yayınlar 10     
10.6 Güncel etkinlik takvimi 15     
10.7 Potansiyel gezilerde ziyaretçiler için rehberlik 10     

  Maksimum Toplam 80 0 0 



11 Binicilik, kano ve bisiklet gibi etkinlikler için ne tür bir altyapınız var? (kendini 
değerlendirme toplam 100'ü geçemez)     

11.1 Ana turistik ve bilimsel ilgi alanlarını içeren yürüyüş yolu ağı 10     
11.2 Tektip/standart işaretlerle gösterilmiş yollar 10     
11.3 Düzenli kontroller, acil onarım ve garantili altyapı 10     
11.4 Yürüyüşçüler, bisikletçiler, vb için özel haritalar ve bilgilendirme kağıtları 10     

11.5 Özel bir konu (madencilik, arkeoloji, mimari) içeren en az bir parkur. (Daha önce başka bir başlık 
altında ise skor sayılmaz) 10

    

11.6 Bir partner tarafından sağlanan ya da aktif desteklenen rehberli bisiklet, yürüyüş, vb turlar 
10

    

11.7 Sunulan ya da etkin olarak desteklenen bisiklet ve yürüyüş turları, birkaç gün her şey dahil (yarım 
ya da tam pansiyon) konaklama içerir 10

    

11.8 Sunulan ya da etkin olarak desteklenen bisiklet ve yürüyüş turları, birkaç gün her şey dahil (bagaj 
aktarımı dahil) konaklama içerir 10

    

11.9 Sizin kurumunuzla ortak çalışan ve kriterler kataloğunda tanımlanmış yürüyüş/bisiklet yolu dostu 
otel ve pansiyon ağı mevcuttur. 20

    

  Maksimum Toplam 100 0 0 

12 Özellikle turizm ile ilgili olan jeoturizm hedefleriyle nasıl iletişim kuruyorsunuz?     

12.1 Doğrudan kişisel toplantılar veya organizasyon katılımları ile. 10     
12.2 Düzenli ödüller ile iyi uygulamaları teşvik ederek 20     
12.3 Resmi partner/danışman/sponsorların adaylık ve seçilmeleri 20     

  Maximum Total  50 0 0 

13 Aşağıdaki sürdürülebilir parkurlarınız mevcut mu? (arabasız vb.) ?     

13.1 Jeo-parkurlar 20     
13.2 Kültürel parkurlar 10     
13.3 Orman parkurları 10     
13.4 Diğer parkurlar 10     
13.5 Başka bir yerde belirtilmeyen diğer açıkhava etkinlikleri 10     

  Maksimum Toplam 60 0 0 



14 Ziyaretçi değerlendirme     

14.1 Ziyaretçilerinizi sayıyor musunuz? 20     
 Giriş biletleri/Parkur sayaçlarına göre       
 Arazi gezisi katılımcılarına göre       
 Tahmini olarak       
 Ziyaretçi anketine göre       

14.2 Ziyaretçilerinizin nereden geldiğini değerlendiriyor musunuz? 20     
 Rezervasyon adreslerine göre       
 Market analizine göre       
 Üniversite çalışmalarına göre       

14.3 İleri planlamalarınız için ziyaretçi değerlendirmesini kullanıyor musunuz? 20     

14.4 Ziyaretçilerinizin sosyoekonomik analizini yapıyor musunuz? (aileler, okullar, pansiyon grupları, 
turist grupları gibi.) 

10 
    

14.5 Misafir memnuniyeti seviyeleri anketleri uyguluyor musunuz? 10     

  Maksimum Toplam 80 0 0 
       
       

   

Bölüm IV 
(Jeoturizm) için 

kazanılan toplam 
puan 

Maksimum 
puan 

Öz 
Değerlendirme

Değerlendirici 
Tahmini 

    1000 0 0 
 



 

  V. Sürdürülebilir Bölgesel Ekonomi Puan Öz 
Değerlendirme

Değerlendirici 
Tahmini 

1 İkram servis ticareti ile entegre bölgesel yiyecek ve sanat ürünlerini teşvik etmek 
için sarf edilen çabalar nelerdir?     

1.1 Tarafınızdan etkin olarak desteklenen ya da geliştirilen bölgesel ve/veya ekolojik ürünleri öne 
çıkarma girişimleri 50 

    

1.2 Bölgesel ve/veya ekolojik ürünlerden yemekler restoranlarda mevcuttur 30     
1.3 Aday alan bölgesel tarım ürünlerinin satıldığı pazarlar organize eder. 50     
1.4 Bölgesel gıda ürünleri için tanımlayıcı etiketler mevcut. 30     
1.5 Bölgesel tarım ürünlerinin doğrudan pazarlanmasını teşvik. 40     

  Maksimum Toplam 200 0 0 

2  Bölgesel jeoturizm ürünleri üretmek ve teşvik etmek için sarf edilen çabalar 
nelerdir?  (kendini değerlendirme toplam 100'ü geçemez)     

2.1 Jeolojik ürünlerin kopyalarının üretimi adına teşvik girişimleri mevcut. 50     
2.2 Yerel ürünlerden kalıp ve hediyelik eşya mevcut. 100     

2.3 Aday alan organizasyonu ya da partnerlerinin daha çok bölgesel ürünlerin satıldığı perakende satış 
yer ya da yerleri mevcut. 50 

    

  Maximum Total  200 0 0 

3 Bölgesel el sanatları/esnaf nasıl yükseltilecek?     

3.1 Yerel el sanatlar ürünlerinin pazarlanması desteklenecek 50     
3.2 Yerel el sanatları ürünleri tanıtılacak (vitrin) 100     

  Maksimum Toplam 150 0 0 

4 Yerel işletmeler ile aday alan arasındaki bağlantının yükseltilmesi adına sarf edilen 
çabalar nelerdir?(kendini değerlendirme toplam 100'ü geçemez)     

4.1 Aday alan ya da diğerleri ile işbirliği içerisinde bölgesel hizmetler/ürünler için tanımlayıcı etiketler 
geliştirildi. 50 

    



4.2 Bölgesel ürünlerin doğrudan pazarlama organizasyonu tarafımızdan üstlenilmiştir. 50     

4.3 Yerel işletmeler ile işbirliği içerisinde turlar içeren turizm önerileri. 20     

  Maksimum Toplam 100 0 0 

5 Yerel işletmelere ne tür düzenli sözleşmeler sundunuz?     

5.1 Hizmetler (onarım, yönetim) 50     
5.2 Tasarım, Baskı 50     

5.3 Jeoturizm ve yorumlamayı desteklemek için diğer ekipman ve hizmetler, örneğin ulaşım, vitrinler 
vb. (ayrıntı veriniz) 80 

    

  Maksimum Toplam 150 0 0 

6 Ağ (kendini değerlendirme toplam 200'ü geçemez)     

6.1 Aday alan tarafından teşvik edilen, işbirliği yapan işletmelere ait bir ağ mevcut. 100     
6.2 Aday alan ve ortakları arasında resmi bir sözleşme var. 100     
6.3 Aday alan, özel işletmeler ve yerel yönetimler arasında finanse edilen ortak projeler mevcut. 50     

  Maksimum Toplam 200 0 0 
       
       

   

Bölüm V 
(sürdürülebilir 

bölgesel ekonomi) 
için kazanılan 
toplam puan 

Maksimum 
puan 

Öz 
Değerlendirme

Değerlendirici 
Tahmini 

    1000 0 0 
 


