İYİ UYGULAMA ÖRNEĞİ
Uygulama Adı: Mantı, Hengel
Okul/Kurum Adı: Feride Karabacak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
İli: Ardahan
İlçesi: Göle
Telefon: 0478 4112285
e‐posta: 278535@meb.k12.tr

Ardahan, koşulları ve iklimi gereği çok sık göç vermektedir. Bu göçün başlıca sebeplerinden
biri de iş imkânlarının kısıtlı olmasıdır. Okulumuzda bulunan yiyecek içecek hizmetleri bölümü
öğrencilerimiz mezun olduktan sonra iş bulmak konusunda sıkıntılar çekmekte, bunun
sonucunda bölümüne uygun mesleği yapabilmek için genellikle tatil bölgelerine gitmektedirler.
Biz de bölgede yaşayan kız öğrencilerimizin liseyi bitirdikten sonra üretime katılabilmeleri için
böyle bir proje geliştirdik ve çok iyi sonuçlar aldık.
Projemiz kapsamında, liseden mezun olup üniversiteye gidemeyen öğrencilerimizle
bilgilendirme toplantısı yaptık. Onların da evlerinde, mahallerinde, köylerinde ev hanımlarına
meslekler konusunda bilgilendirmeler yapmalarını istedik. Bu sırada ortaya projemizin konusu
olan evde mantı ve hamur işleri yapıp pazarlama fikri çıktı. Bu fikir kapsamında öğrencilerimiz
kendi köylerindeki ev hanımlarını, akrabalarını bilgilendirerek gruplar oluşturdular. Kendi
evlerinde bir bütçe oluşturup mantı, erişte ve hengel yapıp kurutup paketlediler. Hazırladıkları
ürünleri Ardahan ve Göle ilçe merkezindeki lokanta ve marketlere tanıtıp projelerinden
bahsederek onlarla anlaşma yaptılar. Ürünleri belirli bir fiyat karşılığında market ve lokantalara
emanet bırakıp ay sonuna kadar ne kadarı satılırsa karşılığı olan ücreti işletme sahibinden alma
hususunda fikir birliğine vardılar. İlk andan itibaren çok güzel geri dönütler oldu ve bırakılan
ürünlerin tamamı satıldı. Öğrencilerimiz projeye dâhil olan kişilere katkıları oranında geliri
paylaştırdı. Bu uygulamayı devam ettiren mezun ve aktif öğrencilerimiz var. Bu proje sayesinde
kırsal kesimdeki kadınlar ve genç kızlar hem üretime katılmış oldular hem de kendileri için bir
ekonomik kazanç kapısı oluşturdular.
Öğrencilerimiz sosyal medya aracılığı ile ürünlerini pazarlama üzerinde çalışmalar da
yapmaktadırlar. Böylece daha sistematik bir şekilde bu işi yapabileceklerdir. Projemiz sayesinde
okulumuz yiyecek içecek hizmetleri bölümüne öğrenci talepleri artmış olup mesleğini severek
yapan öğrenci sayımız artmıştır.
Bu proje ile öğrencilerimizin kendilerine ve mesleklerine olan saygısı artmış, kendi
köylerindeki kadınların üretime katılmaları ve kendilerini değerli hissetmeleri sağlanmıştır. Bu
faaliyete katılmayan diğer öğrencilerde de girişimcilik konusunda farkındalık oluşmuştur.

