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Cevap 1. Bilindiği üzere, PTT hizmetlerinden ücretsiz ve tarife altı yararlanacaklar Eko
nomik tşler Yüksek Koordinasyon Kurulunun 18.3.1985 tarih ve 85/10 sayılı Kararı ile yürür
lüğe konulan 'Türkiye Cumhuriyeti Posta Telgraf ve Telefon işletmesi Genel Müdürlüğü Üc
retsiz ve Tarife Altı Uygulama Yönetmeliği" ile tespit edilmiştir. 

Bu Yönetmelikte değişiklik yapılmadıkça, köy ve mahalle muhtarlarının telefon tesis, na
kil ve konuşma ücretlerinin % 50 indirimli sağlanması mümkün bulunmamaktadır. 

Soru 2. Bu konuda Bakanlığınızca yapılan olumlu bir çalışma var mıdır? 

Cevap 2. Muhtarlara telefon hizmetlerinden indirimli tarife uygulanması, benzer talep
lere yol açabileceği gibi, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Hükümlerine tabi olarak, 
kârlılık ve verimlilik esaslarına göre yönetilen PTT İşletmesi Genel Müdürlüğünün gelir kaybı
na da sebep olabileceğinden bu konuda herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. 

23. — Kars Milletvekili Mahmut Ahnak'tn, bir üniversite öğrencisinin 1 Mayıs claylarvnaayara
landığı iddiasına ve olayın sorumlularına ilişkin Başbakandan sorusu ve içişleri Bakanı Abdulkadir Ak
su'nun yazdı cevabı (7/1367) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygıyla arz 
ederim. 

30.5.1990 
Mahmut Alınak 

Kars 

Hükümetiniz hiçbir haklı gerekçeleri olmadan 1 Mayıs kutlamalarım ve gösterileri yasak
lamış olmakla olayların çıkmasına sebebiyet vermiş, bunun sonucunda da üniversite öğrencisi 
Gülay Beceren gencecik yaşında kurşunla yaralanarak felç olmuştur. 

Gülay Beceren hükümetinizin sorumluluğunda gelişen olaylar sonucunda felç olduğuna 
göre kendisine maddî, manevî tazminat ödemeyi düşünüyor musunuz? Hükümetinizce alınan 
antidemokratik kararlar yüzünden kurşunla felç edilen Gülay Beceren'in yurt içi ve yurt dışı 
tedavi giderlerini karşılamayı düşünüyor musunuz? 

Gülay Beceren'e plakasız beyaz minübüsten ateş edenler kimlerdir? Haklarında herhangi 
bir soruşturma açılmış mıdır? Olayda kullanılan bu beyaz minübüs kime aittir? Bu aracın tra
fiğe plakasız olarak çıkarılmasına kimler, hangi gerekçe ile izin vermişlerdir? Gülay Beceren'e 
isabet eden kurşunlar bulunmuş mudur, bulunmuş ise bu kurşunlar üzerinde balistik inceleme 
yapılmış mıdır? 

Gülay Beceren'in yaralanınca, hastane yerine Feriköy Polis Karakoluna götürülerek dö
vüldüğü, ancak bayıldıktan sonra hastaneye götürüldüğü doğru mudur? 
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