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ÖZET
Bu çalışmada, ülkemiz gençlerinin birer meslek sahibi olması ve gelişen çağa paralel, teknolojik bilgilere
sahip, vasıflı, üretken birer teknik eleman olarak yetiştirilmesi için 3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitimi
Kanununun Çıraklık eğitimine olumlu ve olumsuz etkilerini incelemek ve çıraklık eğitimine katkısını
değerlendirmek amacı ile Balıkesir ili, Burhaniye ilçesinde bir araştırma yapılmış ve sonuçları
değerlendirilmiştir. Çalışma üç bölümden meydana gelmektedir. ilk bölümde çıraklık eğitiminin önemi,
amaçları ve Burhaniye çıraklık eğitim merkezinin genel yapısı, ikinci bölümde çırakların sosyo-ekonomik ve
kültürel problemleri, üçüncü bölümde ise sonuçlar değerlendirilmiştir. Yapılan anket çalışmasına göre,
gelişen teknoloji içerisinde önemli bir yer tutan ara teknik elemanın yetiştirilmesinde, çıraklık eğitiminin ne
kadar önemli olduğu tespit edilmiştir.
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THE EFFECTS OF APPRENTICESHIP AND PROFESSIONAL EDUCATION LAW ON THE
APPRENTICES WORKING IN BALIKESIR-BURHANIYE
ABSTRACT
In this study, in order to examine the positive and negative effects of the Apprenticeship and Professional
Education Law, number 3308, on the apprenticeship education and to evaluate its contribution on
apprenticeship education, with the purpose of growing up our youth in a way in which they have a good
profession, are parallel to the developing age, qualified and productive, a study was made in Balıkesir,
Burhaniye and its results were evaluated. This study consists of three parts. In the first part, the importance
and purpose of the apprenticeship education together with Burhaniye apprenticeship education center, in the
second part, the socio economic and cultural problems of apprentices were studied, and in the last part, the
results were evaluated. Based on the inquiry, the importance of apprenticeship education in the growing of
apprentices who have an important place in the developing technology has been observed once more.
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