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Bir ç-o~unıu::.nn bilditti ı.:ti b:i 2ı1 ;·~/'LC)'?'ı Pnv.nr bw i ,.~llnU
oku:,,mı

n~t Okulundn
du:,-urı:u\k

hııkJ ı. p;ol'L•kçt-lı>l··lnıi~tlı

biz 2L~O ö~ronci bi.r sltrii

vo ilgililuri uyru•nmk için

l.ıoykotn

1ıınc;Ul

Virlcrıl< !fo-

htılkırıırnıı

gil'd:lk bu hııkl.ı p;l• )' ı•kço lıır ·iıni :ı,

y~llarfüm beri ilgilile:t' lıu•nfındnn dl'Vnnılı hnlk:ı.nıı."'dnn g.Lzlmıiyo.r v o hJçbi.r

çö~ü~ ;etirilmiyordu.
Bu ~şi tsfalik dü:.oninin bir sonucu olnn, of.ti '\.imdold J'ırırnt oı:ıi. t:ıdzJ i~i
b·i.tün halk çocuklarının bir sorunudur ,l3oyko tn girnıorıı izin on önornlJ. nod(mlod n1
lı .ı.lkıını:rn.

duyuruyoru~ .
1 -0kulunrnz ötr~ncilcrinin do li sv mczunlnrı kndnr l•n do~al hcıklo

o_an Yüksek öğrenim imkanının so.~lo.nnıası goroltmokt,ıdir .Kcınunlv.rdn. vor olrtn fır•

s,t

eşitliği uygulımmamaktudır . Par~, babalarının ucuz kıüifiyo iş

gücü temin

edebilme hesnplnrındnn do layı bizim yüksek tnhsil yıtpmrunız ungoll onmoktodir .
B-.ı

duru.mu kesinlikl0 son vorilmelidi:r.
2-ltniversite giriş iıntihanlarınd~ lis e ler do olı:utulan vo fukat bizim

o·:umadığımı~

derslerden sorumlu tutuluyoruz , Bunun iç in imt ihanlur
çocuklarınn

3 - Yoksul hnlk

s4teyi kazansa bil e bir yoksul halk
aılesinin yardımı

burs ve yurt

tonıin

çocu ğu

.şohirlcrdon

büyük

uyrılmnlıdı.ır .

odilmclidir . Yoksn,üniv erbirinde sadece

ile okuyamaz.

4-t-,eslek liselerinin yüksek t ahsil yopabilmesi iç in

EIÇ ılan

aka.don, i-

ı ~rde ilk zamanlarda kontenjan% 80 iken bu gün bu or a n % 30'a dUşürülmü.ştür.

Bu oran

•

arttırılmalıdır.

İste

tamc'.m en bizim akademik ve demokratik olan bu haklı .isteklerimiz

bazı kişiler

ilçemiz do

tarafından

isti s mar

Okul Müdürü Belediye hoparlör ' ünd en
halkımıza

bu

Yayınlanan

bir

haklı

istekl erimizi

bu bildiride

şeyin bulunınadı~ı

kişiden

sadece dokuz

yanlış

yalan vo iftiru dolu

gösterme gayreti iqino

dışardan kışkırtm~l.!U'

gibi

bunun aksini ispatlamak

devamlı

edilmiş , Kaymakam , Emrıiyot

kasıtlı

koluydır

kişi

yüksek

olduğu , gorçckto

.Simdiye kF.Ldar
öğrenim

yapma

okulumuzdı:ı.n

ya.yınlarln

girmişlerdir .
eşitsizlik

söylennıiı;ıtir . Fakat

savsatalar

Amiri ve

mezun

diye

o boylara.
olruı

binloroe

imkanı bulabilmiştir . Bu açık

eşit

sizlik hangi yalan dolanla gizlen~bilir?
Bununln d.'.'\ yotinmeyen bu üçlü grup Bursadn.n toplum polisi v e

s ilnhlı

jandarma getirerek okulu abluknyı:ı. ru.mış ve anti- demokrntik olnrn.k, hnlü~rı olnınk
sızın arkadaşlarımızı

d erslere

sokmcı.ğn çnlışmışlnrdır . Ayrıcn,

bir

kısım

ö~runci

velilerini yalan yA.nlış bir sürü sözlerle aldatı:ı.rnk çocuklnrını dorslcrc sokmnları

için baskı yapmışlardır . Bütün bu huksız iotE>kler ,'lrk nd nşl!lrımı.an knrarlı di-

r en işi karşısında parçalanmıştır.

P.ulkımızın,huklı
anlıyacnğını

boykotumuzu o lrnlcnı efcmdisi ilp:i] ilcrdon dnhn kolny

ve bizi destekliy0cof,ini umnrız
İnegöl EndüstriyQl ~eslek Lisooi
öttrı:mo ilcl':i.

