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ithal buğdayı ile yerli buğdayı paçal yapmak
suretiyle zannediyorum ki, nakliye fiyatlarında
da bir miktar indirim yapılacak, dolayısiyle
halkın ekmeklik ihtiyacına müsbet tesir yapıla
caktır. Bu hususların tekrar sayın Ticaret .Ba
kanlığınca tetkik ettirilmesi ve bu yola gidilme
sinin faydalı olduğu kanaatindeyim. Hürmetle
rimle arz ederim.
BAŞKAN —• Soru cevaplandırılmıştır.
19. — Antalya Milletvekili İhsan
Ataöv'ün,
memleketimizde istihsal edilen palamut miktarı
na ıfe bunun nerede istihlâk edildiğine dair öner
e/esi ve Tarım Bakanı Mehmet Izmen'le Ticaret
Bakanı Ahmet Oğuz'un sözlü cevabı (6/625)
BAŞKAN — thsan Ataöv burada. Bakanlar
da buradalar. Sözlü soruyu okutuyorum.
5 . fi . 1963
Yüksek Başkanlığa
Aşağıdaki sorularımın Sayın Tarım ve Tica
ret bakanlarınca sözlü olarak cevaplandırılma
sının teminini saygı ile arz ederim.
ihsan Ataöv
Antalya Milletvekili
1. Memleketimizde istihsal edilen palamut
miktarı ne kadardır, bu istihsal nerede istihlâk
edilmektedir.
2. Mer'i Orman Kanunundaki sarahate rağ
men tapulu sahipli palamutlukların kesilmesi bir
tamimle önlenmiş midir? Sebebi nedir?
3. Palamut konusu Beş Yıllık Plâna ve 1963
programına alındığına göre bu maddenin ihracı
veya istihlaki için ne gibi hazırlıklar- yapılmış
tır. Ticaret Bakanlığı ile bu konuda koordine
bir mesai var mıdır?
4. Halen müstahsil elinde veya tüccar de
polarında bulunan palamutlar-için ne düşünül
mektedir? Bunların ihracatı için plâna göre
hangi kolaylıklar sağlanacaktır?
BAŞKAN — Sayın Bakanlardan hangisi ev
velâ konuşmak istiyorlar acaba? Buyuran Sa
yın Oğuz.
TİOAKET BAKANI AHMET OftUZ (İs
tanbul) - - Efendim,- Sayın Ataöv'ün suallerini
sırasiyle cevaplandıracağım.
Türkiye'de palamut rekoltesi ortalama ola
rak 40 - 45 bin ton civarında seyretmektedir.
1962 yılında da palamut istihsali 45 bin ton ola-

cak tahmin edilmiştir ve o netice alınmıştır.
Yurdumuzda 20 bin ton civarında palamuda te
kabül eden bir kısım ham palamut, bir kısım
hülâsa olarak istihlâk edildiğine nazaran bu iki
yılın neticesinde yani 1962 - 1963 ve 1963 - 1964
masulü neticesi elimizde 65 bin ton civarında bir
palamut stoku mevcut görülmektedir. Palamut
istihsalinin son birkaç yıldan beri normalin üs
tünde olması sebebiyle ehemmiyetli miktarda eli
mizde stok vardır, denilebilir. Palamut ihracatını
teşvik hususunda bâzı gayret sarf edilmiş olup bu,
tünde olması sebebiyle ehemmiyetli miktarda
stok vardır, denilebilir. Palamut ihracatını teş
vik hususunda bâzı gayret sarf edilmiş olup bu,
malın serbestçe ihracı imkân dâhiline sokmuştur.
Mer'i dış ticaret rejiminde APA ve serbest döviz
sahasına dahil memleketlere palamut ihracatı
tescile tabi iken bu defa tescile tabi tutulmamak
tadır. Palamut satışlarında güçlük çekişimizin
başlıca sebebi son senelerde dış piyasalarda pa
lamudun yerini tutacak fazla miktarda kabroka,
vatel, mimoza ve kestane hülâsası gibi tanen
nisbeti yüksek maddelerin istihsalinin artmış
ve deri ile kösele sanayiinin yerini büyük mik
yasta, suni maddelere bırakması sebebiyle palamutU'iı bir taneni i madde olarak kullanılması
Batı Avrupa ve Şimali Amerika sanayi
merkezinde ehemmiytini
kaybetmiş
bulun
masından ileri gelmektedir. Son defa anlaş
malı memleketlere de palamut
satabilmek
için, gerek dış ticaret ataşelerimize talimat ver
miş bulunuyoruz, gerekse buradaki ilgili Hükü
met mümessilleri ile palamuta müşteri aranması
yolundayız. Son birkaç gün evvel palamut alıcısı
bulunan Mısır'dan geç para almamıza rağmen, bi
raz geç para tahsil etmeyi göze alarak kendilerine
yeniden iki yüz bin dolarlık palamut mubayaası
yapabilmek için. bir pılafonda kabul ettik. Ümidediyorum, bu son tahsisimiz piyasanın pek sı
kıntılı durumunu yüzde 20 - 25 nisbetinde de ol
sa biraz telâfi edecektir.
Ticaret Bakanlığının talimatı üzerine palamutun ham ve işlenmiş olarak kullanılabileceği
sahaların istimal şekilleri, yeni istihlâk alanları
bulunması ve ihracının artırılması için 4 - 5 Ekim
1962 tarihinde Tarım ve Sanayi Bakanlıkları ve
diğer ilgili teşekküllerin temsilcilerinin iştiraki
ile toplantılar yapılmıştı. Palamut istihlâkinin
artırılması bakımından ham deri yerine tercihan
işlenmiş kösele ve deri mamullerinin dış pazar-

