
Foça’da 
Eğitimin 
Geleceği



Habitus Sosyal Etki Derneği ise Habitus Research çalışanları 

tarafından kurulan, Türkiye’deki sosyal bilimler öğrencilerine 

araştırma sektörüne yönelik meslekî tecrübe ve bilgisini çeşitli 

projelerle aktarmayı hedefleyen bir oluşumdur. Dernek aynı 

zamanda sosyal fayda temelli projeler yürütmektedir. 

Habitus Research etnografik araştırma yöntemini kullanarak hem 

yerel hem global  markalar için pazar araştırmaları yapan bir şirkettir.

Yöntemi ve yaklaşımı itibariyle sektörde kendine özel bir yer edinmiş 

olan Habitus Research araştırma alanında pek çok ödüle layık 

görülmüştür. 



Foça Eğitim Platformu işbirliği ile yürütülen bu araştırma Habitus Research 

çalışanları/HSED kurucu üyeleri ve Antropoloji ve Sosyoloji öğrencileri tarafından 

yapılmıştır.



Araştırma Sorusu

Bu ihtiyaçlar doğrultusunda 

yapılabilecek faaliyetlere dair 

yönlendirmede bulunmak.

Foça’da yaşayan gençlerin 

ve çocukların yaşadıkları 

bölgeye dair ihtiyaçlarını 

tespit etmek.



Ne yaptık

Veli ve öğretmenlerden oluşan 15 kişiyle online 

derinlemesine görüşmeler gerçekleştirdik. 

Bu görüşmelerde yarı yapılandırılmış, açık uçlu sorular sorduk ve 

görüşmeleri sohbet şeklinde ilerlettik.



Sosyolojik Arka Plan
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Yaşlanan nüfus 

Uzun süreli yerleşik olmayan, sirkülasyon 
halindeki nüfus

Sınırlı imkanlar

Mevcut Yapıda Öne Çıkan Hususlar



Foça’daki çocukların / gençlerin neye ihtiyaçları olduğunu anlamaya 

çalışırken “neler yapılmalı” sorusuna “neden yapılmalı” sorusu da eklendi.  

Bölgenin yapısı ve bölgede yaşayan insanların çeşitliliği yapılacak olan 

şeylerin hangi bağlamda, kimlere, nasıl fayda sağlayacağı sorusunu da 

düşünmeyi gerektiriyordu. Başka bir deyişle Foça’nın mevcut sosyal yapısı 

sebebiyle yapılacak faaliyetlerin kimi ve hangi alanı hedef alacağı önemli 

hale geliyordu.



Bir aşamada Foça’dan ayrılacak olan 

gençleri gittikleri yerde daha 

donanımlı ve başarılı olmalarını 

sağlayacak altyapıyı verebilmek.

Yerli nüfusu hedef alan, yerli bir kalkınma 

modeli: doğal kaynakları daha bilinçli ve 

efektif kullanmaya yönelik hareket etmek.

Bu doğrultuda karşımıza iki seçenek çıkıyor:
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1 Gençleri Donanımlı Hale Getirmek



Sosyal Yeterlilikler

Ebeveynlerin ve gençlerin temel meselelerinden biri gençlerin yeterli sosyal aktivite 

imkanlarına sahip olamaması, Foça’nın bu anlamda yetersiz kalması. 

Özellikle ortaokul ve lise çağındaki çocukların sosyal anlamda kendilerini geliştirecek 

fırsatlara sahip olmamaları sebebiyle onların büyük şehirlerdeki akranlarından geride 

kaldıklarına sebep dair bir algı mevcut.



Bunun üstesinden gelebilmek için sosyal etkinlikler genellikle bireysel talep ve 

çabalarla oluşturulmaya çalışılıyor. 

Bireysel yönlendirmeler sebebiyle kurs açmak için çoğunluk oluşturmak, 

kursların devamlılığını sağlamak  sorun olabiliyor.

Hocaların Foça dışından temin ediliyor olması da  bu durumu pekiştiriyor.
*Halk Eğitim Merkezi gibi 

yetişkinliklere yönelik 
etkinliklere yoğunlaşan 

bir yapının çocuk ve 
gençleri de hedef alması 

gerekliliği ifade edildi.

Sosyal Yeterlilikler



Sosyal alandaki eksiklikler:

Sosyal Yeterlilikler



Foça Kale’sinde eskiden konserler, açık hava sineması, tiyatro 

etkinliklerinin olduğu ancak bunların artık yapılmadığı ve yeterince 

teşvik olmadığı ifade edildi.

Foça’nın bu anlamda eski cazibesini yitirmesi hem Foça için hem de 

orada yaşayan gençler için bir kayıp olarak dile getirildi.

Sosyal Yeterlilikler



Müzik

Gitar kursu gibi enstrüman eğitimlerinin verilmesi isteniyor ancak açılan 

kurslarda yeterli katılımı ve devamlılığı sağlamak genellikle mümkün 

olmuyor.

Sanatsal faaliyetlerde daha çok seçenek aranıyor. Müziğin yanında, plastik 

sanatlar gibi alanların olması isteniyor. 



Sinema

Foça’da sinema mevcut değil. Gençler ara ara Foça dışına sinemaya 

gidiyorlar ancak mesafe sebebiyle sık yapılan bir eylem değil.

Sinema etkinlikleri, film gösterimleri konusunda hem gençlerden hem de 

yetişkinlerden talepler dile getirildi.  



Spor

Spor ile ilgili belediyenin mekan sağlamak konusunda desteği olduğu ancak yine 

çoğunluk oluşturulamadığı için spor etkinliklerinin olmadığı ileri sürüldü.

Yaş skalasının dağınık olması sebebiyle özellikle takım sporları 

oluşturulamıyor. 

Kimi aileler takım sporları için çocuklarını Foça dışına yönlendirebiliyor.



Akademik Yeterlilikler

Foça’nın eğitim kalitesi ortaokul ile birlikte düşüş gösteriyor. Özellikle 

ebeveynler çocuklarını lise çağında Foça dışına yönlendirmeye çalışıyor. 

Bu durum aileye maddi sorumluluk getirmekle birlikte öğrenciler için 

uzun yol sebebiyle zaman kaybına da yol açıyor. 



Akademik Yeterlilikler

Öğretmenlerin, öğrencileri hem sosyal hem de akademik anlamda 

yönlendirme konusunda yeterli motivasyona sahip olduğu 

düşünülmüyor. 

Öğrencilerin motivasyonunun öğretmenlerin de motivasyonuna bağlı 

olduğu düşünülüyor ve bu anlamda öğretmenlerden daha fazla çaba 

bekleniyor. 



Akademik Yeterlilikler

Okul idari birimi öğretmenlere nasıl destek verebilir?

Öğretmenlere motivasyon amaçlı nasıl etkinlikler düzenlenebilir?

Okul idari birimi ile öğretmenlerin iletişimleri nasıl güçlendirilebilir?

gibi sorulara yönelik fikirler geliştirilebileceği sonucu çıktı.



Akademik Yeterlilikler

Eğitim kalitesinin yeterli bulunmaması çocukların eğitimde geride 

kalacağı endişesini yaratıyor. 

Peki, akademik anlamda hangi alanlarda ihtiyaç var?



İngilizce

İngilizce eğitimi yetersiz bulunuyor. İngilizce eğitimini ilerletmek için 

münferit çabalar takdir görmekle birlikte bu çabalar genel İngilizce 

sorununu çözmüyor.

Daha herkesin ulaşabileceği seviyede ve daha disiplinli bir İngilizce 

eğitimi sağlanması gerektiği düşünülüyor.



Kodlama

Eğitimin yetersiz olduğu kanısı, kodlama gibi yeni eğitim 

uygulamalarına adaptasyonda çağa ayak uydurulamayacağı

kaygısını besliyor. 

Buna yönelik adımlar atılması isteniyor. 



Etüd Merkezi

Her iki ebeveynin de çalıştığı ailelerde çocuğa bakmak bir sorun 

olabiliyor. Hem ailelerin çocuklarını emanet edebileceği hem de 

çocukların derslerine odaklanabileceği, eksiklerini tamamlayabileceği 

bir etüt merkezi isteniyor. 



2 Yerli Kalkınma Modeli



Yörenin Yapısı

Foça, dokusu, coğrafyası ve kaynakları itibariyle 

gerçekleştireceği faaliyetlerle yerel değerler üretebilecek ve olanı 

geliştirebilecek potansiyele sahip bir yer olarak görülüyor.



Yörenin Yapısı

Bu dokuyu koruyarak oluşturulacak faaliyetler Foça’nın 

değerini artırdığı gibi, oranın yaşayanlarının Foça ile kurduğu 

ilişkiyi pekiştirecek güce sahip.  



Yörenin Yapısı

Bu çerçevede düşünüldüğünde iki alanın özellikle 

öne çıktığını görüyoruz:

Deniz Faaliyetleri Tarım Faaliyetleri



Deniz Faaliyetleri

Bir kıyı kasabası olarak Foça’nın deniz kültürünü 

sahiplenmesi ve bu konuda yöre halkını ve gençlerini teşvik 

etmesi gerektiği düşünülüyor.  



Yüzme- Kaptanlık

Denize kıyısı olan bir yerde 

yüzmenin daha çok teşvik edilmesi 

gerektiği, bunun Foça’dan 

profesyonel sporcuların çıkmasına 

dahi fayda sağlayacağı düşünülüyor.

Kaptanlık eğitimlerinin 

verilebileceği ancak böyle bir 

girişimin olmadığı belirtildi.



Yelken-Sörf

Foça’da yelken kurslarının olduğu, bu alanda da çeşitli başarıların mevcut olduğu 

söylendi.  Yelken branşını daha da sahiplenerek gençleri bu alana yönlendirmenin 

mümkün olduğu ifade edildi.

Sörfün de aynı şekilde Foça için büyük bir potansiyel teşkil ettiği ancak bu alana yönelik 

yeterince kulüp olmadığı dile getirildi.

Genel olarak Foça’nın adını deniz sporlarıyla duyurma potansiyelinin yüksek olduğu ve 

bu alana ağırlık verilebileceği düşünülüyor. 



Tekne Tamiri

Tekne tamirinin kıyı bölgelerde rahatlıkla yapılabileceği ve bu işte 

uzmanlaşanların iyi gelir elde edebilecekleri bilgisi verildi.

Foça’daki gençlerin böyle bir faaliyete yönlendirilmesinin yerel kalkınmaya 

da fayda sağlayacağı ifade edildi.



Tarımsal Faaliyetler

Foça’nın coğrafi dokusu ve bitki örtüsünün yeni akım tarımsal faaliyetlere 

uygun bir alan yarattığı ve bu alanlara eğilindiğinde Foça’nın kaynaklarının 

verimli kullanılabileceği ve gençlerin ilerideki donanım ve istihdamına da 

fayda sağlayabileceği ifade edildi. 

Bu alanlardaki uzmanlaşma yerel üretimi ve turizmi artırabilecek potansiyel 

barındırıyor.



Tarımsal Faaliyetler: Öne çıkan konular

o Çocuklara geri dönüşüm bilincinin aşılanmasına yönelik faaliyetler

o Permakültür, organik tarım, sürdürülebilirlik konularında eğitim 

o Yenilenebilir enerji alanında uzmanlaşma (Foça’daki yenilenebilir enerji lisesine 

ağırlık verilmesi

o Arıcılık 

o Zeytincilik



Tarımsal Faaliyetler: Öne çıkan konular

Öğretmenlerin teşvikiyle TEMA gibi sivil toplum örgütlerine 

yönlendirmeler olsa da bu alanda talebin çok olmadığı ifade 

ediliyor.



Kantitatif Araştırma



Yörenin Yapısı
17%

83%

Erkek Kadın

12%

31%

50%

7%

Çocuğum yok 1 2 3+

8%
4%

88%

Bekar Boşanmış / Dul Evli

*Yaş Ortalaması: 
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Araştırmaya toplamda 131 kişi katılmıştır.



Ne kadar zamandır Foça’da yaşıyorsunuz?

Genel olarak Foça’da yaşamaktan ne kadar memnunsunuz? : 3,7 / 5



Foça'da ilköğretim öncesi çocuklar için varolan eğitim olanaklarını ne 

kadar yeterli buluyorsunuz? : 2,2 / 5

Foça'da ilköğretim çocukları için varolan eğitim olanaklarını ne kadar 

yeterli buluyorsunuz? : 2,3 / 5

Foça'da lise öğrencileri için varolan eğitim olanaklarını ne kadar yeterli 

buluyorsunuz? : 2,0 / 5



Foça'da ilköğretim öncesi çocuklar için varolan sosyal olanakları ne 

kadar yeterli buluyorsunuz? : 1,9 / 5

Foça'da ilköğretim çocukları için varolan sosyal olanakları ne kadar 

yeterli buluyorsunuz? : 2,0 / 5

Foça'da lise öğrencileri için varolan sosyal olanakları ne kadar yeterli 

buluyorsunuz? : 1,9 / 5



57%
22%

21%

İlköğretim Lise Okul öncesi grup

Foça'da gerçekleştirilecek olan iyileştirmelerde hangi yaş grubu çocuklar 

önceliklendirilmelidir?



Matematik

Foça'yı düşündüğünüzde aşağıdaki 

eğitimlerden en öncelik verilmesi 

gereken hangisi olurdu?



Foça'da hangi spor branşları 

geliştirilmelidir? 

(birden fazla yanıt verebilirsiniz)



Foça'da hangi enstürmanlara dair 

daha fazla eğitim olanağı görmek 

isterdiniz? 

(birden fazla yanıt verebilirsiniz)



Foça'da hangi plastik sanat 

branşlarında dair daha fazla eğitim 

olanağı görmek isterdiniz? 

(birden fazla yanıt verebilirsiniz)



Foça'yı eğitim ya da sosyal anlamda 

geliştirme fırsatınız olsa ne yapardınız?



“Okul öncesi çocukların motor becerilerini geliştirmek için 

yaz ve hafta sonu kursları... İlköğretim ve ortaöğretim 

çocukları için mesleki yetenek ve gelecek yönetimi için 

tarama yapılması, yönelimlerinin bulunması, rehberler ve 

pedagoglar eşliğinde sürecin takip edilmesini isterdim. Lise 

yaşındaki çocuklara sosyal aktiviteler ve kurslar ile rehberlik 

hizmeti verilmesini isterdim.”



“Doğayı bozmadan, sahip olduğumuz 

değerlerin tanıtımını yaparak, bilinçli 

turizmin gelişmesini isterdim.”



“Eğitim alanında branşında donanımlı ve genç 

eğitimcilere yer verirdim. Kurs, etüt gibi 

faaliyetlerle her kesiminde faydalanabileceği 

eğitim sahaları ile çocukların yanında olmak 

isterdim.”



“Çocuklar için çocuk tiyatrosu getirtip sevdirmeyi 

kendilerinin de eğitim almalarını isterdim. Ayrıca 

çocukların enerjilerini rahatça atabilecekleri ücretsiz 

herkesin katılabileceği jimnastik kursları açılmasını 

isterdim. Bunun dışında çocuklar için zamanlarını dolu 

dolu geçirebilecekleri kapsamlı oyuncakların olduğu 

geliştirici oyun parkları olsun isterdim.”



“Öncelikle çocukların ebeveynlerinin istekleriyle değil 

de çocukların sahip olduğu yeteneklerin tespit 

edildikten sonra ona uygun spor ve sanat dalında 

eğitim almalarını sağlayan alt yapının oluşturulmasını 

isterdim. Adabı muaşeret, hızlı ve anlamlı okuma ve 

İngilizce pratik yapabilecekleri kurslar açardım.”



“Küçük ve genç grupların gelişimi ve eğitimi için 

ebeveynlerine bunun gerekli olduğunu anlatmak 

isterdim. Onlar için sosyal aktivite alanları 

(binaları) oluşturulması zorunlu. Okul öncesi için 

ise spor ve sanat alanları sağlanmalı ki 

yetenekleri gelişebilsin.”



“Çocuklar okuldan çıktıktan sonra maalesef ki katılabilecekleri 

etüt ya da sosyal aktivite yok. Bunu okullar kendi bünyelerinde 

yapmalı. İmkanı olanlar özel bakıcı tutuyor, olmayan ise 

çocuklarını iş yerlerine taşıyor. Bence en önemlisi okul çıkışı 

etüt gibi faaliyetler olmalı.”



“ Sinema ve tiyatroyu Foça’ya getiririm. Ufak yaşta her 

çocuğu bir etkinliğe sürekli devam eder hale getirir 

gençliği boşluktan kurtarırdım. Bir eğitim veriliyorsa 

hakkıyla verirdim. Foça’da her kadın dans edebilmeli, 

herkes yüzebilmeli, yelken yapabilmeli, resim tiyatro 

yapabilmeli. Çocuklara yönelik etkinlikler bir pedagog 

gözetiminde olmalı ve aileler yönlendirilmeli.”



“Meslek lisesi olmasını isterdim. Çalışan 

annelerin çocukları için uygun kreşlerin olmasını 

isterdim. Sosyal faaliyet yapılabilecek yerlerin 

olmasını isterdim.”



“Tüm yıl boyunca öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda en az bir 

spor ve sanat dalı eğitimini ücretsiz veya çok cüzi bir rakama satın 

alabileceği büyük bir sosyal tesis ve aktivite alanları yapardım. Bu 

tesislerde alanında yetkili ve uzman kişilerin görev yapmasını 

sağlamaya çalışırdım. Ayrıca bu alanları büyük bir kompleks 

şeklinde yaparak, ücretsiz servislerle tüm çocukların bundan 

faydalanmasını sağlardım.”



“Güzel bir kültür merkezi açar örnek belediyelerin yaptığı 

çalışma ve yöntemleri uygular, gençlere kültür eğitim bilim 

olanaklarını açar, halka daha fazla iner, kütüphaneyi halkın 

kullanmasını yaygınlaştırır, kültür çalışmalarına ağırlık 

verirdim. Bu faaliyetlerin farklı kitlelere ulaşmasına olanak 

tanırdım ve mutlaka sinemayı faaliyete geçirirdim. Çevre 

eğitimine de ağırlık verirdim”



“Öncelikle her bir öğrencinin sosyal psikolojik 

ihtiyaçlarını belirleyip ona göre bir plan hazırlarım, 

öğrencilere ahlaklı iyi bir insanın olmanın önemini 

kavrayacak etkinlikler yapardım. Her bir çocuğun bir 

enstrüman çalmasını ve spor dalında 

profesyonelleşmesini sağlardım. Bunlar olunca 

derslerinin de iyi olacağını düşünüyorum.”



“Foça’da örnek olarak eski mezarlığın arkasında 

kalan bakımsız alanların bir kısmını topluluk 

merkezi olarak yapılandırıp burada gönüllüler 

tarafından organik tarım, sürdürülebilir enerji, 

resim, kodlama gibi eğitimlerin sağlanmasına 

çalışırdım. ”



Cenk Esiner

Deniz Kurtuluş
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Hilal Karabaş

İrem Dinçer

Nilay Yıldırım

Serra Kaya

Araştırma Ekibi



Teşekkürler…


