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TÜTÜN ÜRETİMİ, YAPRAK TÜTÜN TİCARETİ VE 
SİGARA SANAYİNİN SAMSUN’UN TARIMSAL VE 

SOSYO-EKONOMİK YAŞAMI ÜZERİNDEKİ 
ROLLERİ 

Necdet ÇAMAŞ*  

Giriş 

Solenacea familyasının (patlıcangiller) Nicotiana cinsinden, tek 
yıllık bir bitki olan tütün, köklerinde nikotin alkaloidinin sentezlenmesi ile 
diğer kültür bitkilerinin hepsinden farklı bir yeri bulunan keyif verici bir 
bitkidir. Sağlık üzerindeki bütün zararlı etkilerine rağmen Yukatan 
yarımadasındaki Maya kavminin tütünle tanışan ilk ferdinden bu yana, 
değişmeksizin aynı amaçla kullanılmıştır. Değişen tek şey, geçmişten bu 
yana kullanım şekli olmuştur. Dünya üzerinde 56° kuzey ve 38° güney 
enlemine kadar çok geniş bir alanda hüküm süren, her tip iklim şartlarında 
yetiştirilebilmesi nedeni ile pek çok ekotipler meydana getirmiştir1. 

Üretim, kullanım, iç ve dış ticareti yönünden diğer tarım 
ürünlerinden farklı bir öneme sahip olan tütün, son yıllarda özellikle sağlık 
açısından taşıdığı önem nedeniyle de ülke ve dünya gündeminde önemli bir 
yer tutmaktadır. 

Sağlık açısından gün geçtikçe daha fazla tartışılır olmakla birlikte, 
üretimden değerlendirme aşamasına kadar, gerek sağladığı istihdam 
olanakları, gerekse başta ihracat olmak üzere devlet gelirleri ve ulusal gelir 
açısından ekonomiye sunduğu katma değer açısından tütün, Türkiye 
ekonomisi için oldukça önemli bir tarımsal ürün olma özelliğini korumakta 
ve çeşitli bölgelerimizde aile tarımı olarak yaygın bir şekilde üretilmektedir. 
Ülkemizde tütün üretimi yapan çiftçiler ve tütün endüstrisinde çalışanlar 
(aileleri dahil) ile birlikte Türkiye nüfusunun yaklaşık % 5’ini 
oluşturmaktadır2. 

      Kurutulmuş yapraklarından yararlanılan ve tek yıllık bir tarım ürünü 
olan tütünün, farklı ekolojik koşullar ve mikro klimalara bağlı olarak 
ülkemizde çeşitli tiplerde üretimi yapılmaktadır. Türkiye’de üretilen 
tütünlerin % 98’i Türk (oriental) tütünleridir. Geri kalan kısmı dark air-cured 
(Sigar), flue-cured  (Virginia), air-cured (Burley) tütünlerden oluşmaktadır1. 

                                                 
* Yrd. Doç. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Bafra Meslek Yüksekokulu. 
1 Kevseroğlu, K. 2000. Tütün Ürünleri Üretim Teknolojisi. OMÜ Bafra Meslek    

Yüksekokulu Yayınları No:3. Bafra-Samsun. 
2 Çamaş, N. ve Çalışkan, Ö. 2004. Türk tütüncülüğü içerisinde kaliteli Bafra tütünün 

yeri ve kaliteli Bafra menşeyinin yeniden kazanımı. Bafra Ziraat Odası Yayınları. 
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Kurutulmuş tütün yaprağı tütün mamulleri sanayinin temel hammaddesini 
oluşturur. Ekiciden satın alınan tütün yaprakları, harman ihtiyaçları ve dış 
alıcıların talepleri doğrultusunda “Türk Tütünleri Standardı’nın” belirlediği 
kalite, ağırlık, hacim ve ambalaj esaslarına göre yeniden tasnife tabi 
tutularak balyalanır. Balya halinde uygun koşullarda fermantasyon geçiren 
yaprak tütünler bakım ve muhafaza işlemleri ile olgunlaşarak sanayide 
kullanılabilecek yarı mamul hale getirilir. Son yıllardaki yaprak tütün işleme 
teknolojisindeki gelişmeler çok ileri boyutlara taşınmıştır. Bu amaçla 
özellikle ihracat yapan firmalar ülkemizde dünyanın en modern yaprak 
işleme tesisleri için yatırımlar yapmışlardır. Hatta devlet Tekel’i dahi İzmir 
bölgesinde böyle bir işletmeyi kurma zorunluluğu hissetmiştir. Böylece 
geçmiş yıllarda bir yaprak tütün işleme fabrikasında ortalama 750 işçi ile bir 
aylık süreçte 500 ton yaprak tütün işleyen tesisler yerine modern 
işletmelerde aynı sayıdaki çalışan ile bu işlem artık 3 günde 
tamamlanabilmektedir3. Bu nedenle ilimizde bulunan ve modern olmayan 
yaprak işleme fabrikalarındaki işçilerin büyük çoğunluğu ya emekliye sevk 
edilmiş, ya diğer kuruluşlara gönderilmiş, ya da aynı kurum içinde yer ve 
çalışma alnı değiştirmiştir. Bazı işletmeler ise zaten kapanmış veya kapanma 
noktasına getirilmiştir. Özellikle son yıllarda Tekel’in özelleştirme sürecinde 
bulunması ile bu uygulamalar daha da hızlandırılmıştır. Bu aslında doğru bir 
yaklaşımdır. Fakat ilimiz ekonomisi için önemli bir dezavantaj 
oluşturmuştur. Diğer taraftan bunun yerine yeniliklerin getirilmemesi veya 
alternatiflerin düşünülmemesi olayın sosyal boyutunu daha da içinden 
çıkılmaz hale getirmiştir.  

 Dünyada yaprak tütünlerden üretilen mamul ürünler, özellikle de 
sigara üretmek için son 150 yıldır sanayiden ve teknolojiden 
yararlanılmaktadır. İlk yıllarda çok başarılı olunamasa da son yıllardaki 
başarılar çok üst seviyelere taşınmıştır. Geçmişte çok eski teknoloji ile 
dakikada 100-200 sigara sarabilen, 1960’lı yıllarda bu sayıyı 900-1000’lere 
çıkaran, 1990’lı yıllarda ancak dakikada 2500-3000 sigara sarabilen 
makineler yerine günümüz teknolojisi ile dakikada 16000-36000 sigara 
sarabilen makineler mevcuttur4. Böylece sigara üretimi de tonlar yerine 
binlerce ton değerleri ile ifade edilmektedir. Yani geçmişte tiryakinin tütün 
tüketim alışkanlığı hızlı bir şekilde sigara tüketimine dönüşmüştür. Hatta çok 
uluslu firmalar aracılığı ile dünyada sigara mamulleri içim zevki çok cazip 
hale getirilmiştir. Özellikle harmanlarda yapılan yenilikler ve reçeteler ile 
soslama sayesinde tüm dünyada tiryakilerin vazgeçemeyeceği aromalar 
oluşturulmuştur. Bu durum günümüzde devlet gelirlerinin de en önemli 

                                                 
3 Tütün Teknoloji Mühendisi ve TTL Karadeniz Bölge Müdürü Hakan Karaali ile 

yapılan kişisel görüşmelerden. 
4 Samsun-Ballıca Sigara Fabrikası Müdürü Muammer Yavuz ile yapılan kişisel 

görüşmelerden. 
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kaynağını oluşturmaktadır5. Ülke ekonomilerine desteğinden dolayı 
hükümetler de bu geliri asla göz ardı edememektedirler. Türkiye için 
ortalama yıllık sigara vergi gelirlerinin 5-6 milyar $ ile ifade edilmesi 
mümkündür6.  

1. Dünya ve Türkiye Tütüncüğünde Durum 

Dünyada yaklaşık 4 milyon ha üretim alanında 6 milyon ton 
civarında kurutulmuş tütün yaprağı üretilmektedir9. Bu tütünler farklı 
menşeylerde olup yaklaşık 3.2 milyon tonu FCV (Flue-Cured Virginia), 1.2 
milyon tonu Burley, 800 bin tonu oriental ve yarı-oriental, kalanı ise 
Puroluk, Maryland, Kentucky gibi menşeylerdir. 

Tablo 1. 2000–2004 yılları Dünya tütün ve sigara üretimi genel durumu 

 2000 2001 2002 2003 2004 
Ekim Alanı (ha) 4.182.920  3.950.561  3.944.184  3.743.384 3.941.824 
Tütün Üretimi (t) 6.678.927 6.143.325 6.445.321 6.011.731 6.444.881 
Tütün İthalatı (t) 2.010.505  2.088.348  2.085.675  2.017.993  1.863.858  
Tütün İhracatı (t) 1.961.742  2.071.100  2.108.116  2.096.964  2.095.730  
Tütün Tüketimi (t) 5.136.087  6.411.165  5.992.135  5.883.502  5.724.505  
Yılsonu Stoğu (t) 8.189.671  7.347.289  7.055.045  6.464.616  6.242.956  
Sigara Üretimi (t) 5.468.930  5.470.976  5.463.937  5.535.649  5.530.474  
Sigara İthalatı (t) 618.400  622.498  624.333  720.771  637.820  
Sigara İhracatı (t) 906.697  897.686  928.643  761.687  761.183  
Kaynak; Tobacco: World Markets And Trade. United States Department of 
Agriculture Foreign Agricultural Service, 2005. 

Dünyanın en yaygın harmanı (sigara üretimi için menşey karışımı) 
Blended tipidir. Son yıllarda dünya sigara üretiminin % 75 den daha fazlası 
bu tip harmanlarla gerçekleşmektedir. Bunu izleyen harman tipleri ise 
Anglo-Saxon ve Oriental harmanlardır. Dünyada yaklaşık yılda 300 milyar 
paket sigara üretimi yapılmaktadır. Bu üretimin % 35’lik kısmını Çin tek 
başına gerçekleştirirken, geriye kalan kısmının büyük çoğunluğunu da 
çokuluslu şirketler gerçekleştirmektedir7.  

Bu şirketlerin olağanüstü çalışmaları ile son 20 yılda içim zevki büyük 
oranda değiştirilmiş ve şirketlerin dünya tütün ve sigara sanayi üzerine 

                                                 
5 T.C. Devlet Planlama Teşkilatı kayıtları, Tütün ile ilgili tüm raporlardan, Ankara. 
6 Anon., 2006. Tobacco: World Markets And Trade. United States Department of 

Agriculture Foreign Agricultural Service. 
7 Anon., 2004. U.S.D.A. FT 9-2004      
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etkileri daha da artmıştır8. Bu gelişmelerden ülkemiz de nasibini gereğinden 
fazla almış ve Türkiye Tekeli bunu sadece izleyici olarak takip etmiştir. 
Günlük politikalar ile ne üretirsen ben alırım mantığı son 10 yıldır tutmamış 
ve gerçeklerle yüz yüze gelinmiştir. Türkiye son yıllarda 250-300 bin olan 
Türk tütünü üretimini 150-200 bin tonlara geriletmiş, bu alanda dünyanın en 
iyi ihracatçısı konumunu sürdürmesine rağmen önemli zaafa uğramıştır9. 
Ülke değişen içim zevkinden dolayı aynı zamanda önemli bir ithalatçı da 
olmuştur. İhtiyacımızın çok daha fazlasını üretip satma potansiyeline (üretim 
alanı, üretici, ekipman, teknik eleman) sahip olmamıza rağmen bunu 
günümüzde gerçekleştirememekteyiz. Türkiye’nin toplam Türk tütünü 
ihtiyacı 180-200 bin tondur. Bunun 100 bin tonu ihracat, geriye kalanı ise iç 
tüketim ve stok ihtiyacıdır10. 

Tablo 2. 2000-2004 yılları arası Dünya tütün üreticisi başlıca ülkelerin 
tütün üretim durumu 

Ülkeler 2000 2001 2002 2003 2004 
 Çin 2.295.000 1.997.183 2.079.950 1.918.450 2.013.735 
 Brezilya 493.100 442.345 551.250 515.720 757.075 
 Hindistan 599.400 530.000 592.000 595.000 598.000 
 ABD 408.200 404.559 358.363 339.241 357.612 
 Malavi 89.550 37.408 124.301 121.021 138.000 
 Endonezya 157,052 146,100 144,700 135,000 135,000 
Türkiye 208,002 161,266 159,521 107,339 126,902 
Diğerleri 2.054.942 1.993.940 1.872.384 1.746.996  1.735.295 
 Toplam 6,678,927 6,143,325 6,445,321 6,011,731 6,444,881 

Kaynak; U.S.D.A. FT 9-2004      

Tablo 3. 2004 ürün yılında Türkiye tütün üretimi genel durumu 

 
Tütün 
Çeşitleri 

Tütün 
Üretim 

Bölgeleri 

Tütün 
Ekilen 

Köy Sayısı 

Tütün 
Ekicisi 
Adedi 

Tütün 
Ekim 

Alanı (ha) 

Tütün 
Üretimi 

(t) 
Ege 1.612 116,055 131.313 82.209 

Marmara 317 7.811 4.998 8.125 
 
Türk 
Tütünü Karadeniz 768 40.048 19.981 16.327 

                                                 
8 Esendal, E.1986. Tütün Tekelindeki Değişiklik üzerine Türk Tütünleri Karşısında 

Yabancı Tütün Yetiştiriciliği, Türkiye Tütüncülüğü ve Geleceği Sempozyumu. 
12-13-14 Kasım 1986. Tokat 

9 Anon., 2005. Tütün Enformasyon Bülteni, TEKEL YTİM Yayınları Mayıs-
Haziran 2005. İSTANBUL 

10 Anon., 2006. Tütün Enformasyon Bülteni, TEKEL YTİM Yayınları Ocak-Şubat 
2006. İSTANBUL 
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Doğu 188 20.988 5.819 5.442  
Güneydoğu 1.019 97.827 23.619 22.423 

Toplam  3.904 282.729 185.730 134.526 
Kaynak; Tekel kayıtları, 2005 

Ancak ülkemizin FCV-Burley ihtiyacının 70-75 ton olduğu 
bilinmektedir. Bu ihtiyacın 12-15 bin tonu ülkemizde Düzce-Sakarya 
civarında yabancı şirketler ve Tekel ortaklığı ile üretilmektedir. Geriye 
kalanı ise ithal edilmekte ve buna da her yıl 600-700 milyon dolar 
ödenmektedir11. Türkiye’de yılda 6 milyar paket sigara üretilmekte, buda 
yaklaşık 9 milyar dolar demektir12. Ayrıca 2-2.5 milyar dolarlık kaçak 
sigaranın girdiği iddia edilmekte, buda ülke ekonomisi için önemli bir kayıp 
anlamına gelmektedir. 

2. Tarihi Yaklaşım 

 Tütün tüm dünyada olduğu gibi Osmanlı İmparatorluğunda da kısa 
süre içerisinde yaygın bir tutku haline dönüşmüştü. Ülkede değişik 
gurupların farklı tepkileriyle karşılanan tütün uzun yıllar imparatorluk 
idarecileri tarafından ekonomik yönden değerlendirilmemiştir. Osmanlı 
Devleti'nin 19. yüzyıl süreci özellikle ekonomide her yönü ile sıkıntılı ve 
içinden çıkılmaz halde zor bir dönem olmuştur. 1854 yılında Kırım savaşının 
açıklarını kapatmak amacıyla ilk alınan borçlar ve bu borçlanmayla başlayan 
borçlanma süreci devleti Düyun-ı Umumiye İdaresi'nin kurulmasına kadar 
getirmişti. İdare'nin her türlü temel çalışma alanını belirten Muharrem 
Kararnamesinde, Osmanlı Devleti'nin tütünden aldığı vergiler de bu idareye 
bırakılıyordu13. İdare, tütünden alacağı vergileri üçüncü bir şahsa işletme 
hakkını vererek ayrı bir kurumun doğmasını sağlamıştı. Alman ve 
Avusturyalı bankerler ile Osmanlı Bankası sermayesi ortaklığı tarafından 
kurulmuş olan bu anonim şirket, Düyun-ı Umumiye İdaresi ve Osmanlı 
Devleti yöneticileri tarafından onaylanan şartnamesi ile çalışmalarına 
başlamıştı. “Mamalik-i Şahane Dühanları Müşterekül Menfaa Reji İdaresi” 
ya da “Regie co-interessée des Tabacs de I'Empire Ottoman” diye anılan bu 
yabancı sermayeli ve çok uluslu kurum, halk arasında kısaca Reji İdaresi 
olarak bilinmekte idi14. 

 Reji'nin ilk kurulması için Osmanlı Devleti, Düyun-ı Umumiye 
İdaresi ve Reji Şirketi temsilcileri Muharrem Kararnamesinin 9. maddesine 

                                                 
11 Anon., 2006. T.C. DPT Tütün ve Ürünleri Verileri. Ankara. (www.dpt.gov.tr/) 
12 Anon., 2006. Tütün, Tütün Mamülleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme 

Kurumu.  Ankara. (www.tapdk.gov.tr/) 
13 Dinçer, N. 1979. Osmanlı İmp.nun Yarı Sömürgeleştirilmesi. Ankara, s. 86-111. 
14 Oktar, T. 2003. Osmanlı Devletinde Reji Şirketinin Kurulmasından Sonraki 

Gelişmeler. Emine Gürsoy Naskali Tütün Kitabı. s.45, İstanbul. 
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dayanarak 10 Ocak 1882 yılında aralarında ortaklaşa bir metin 
hazırlamışlardı. Bu metin Kararname haline getirilerek Sadaret makamına 
ardından da 8 Nisan 1883 tarihinde padişaha sunulmuştu15. 

 Reji İdaresi'nin oluşumu, çalışması, hukukî durumu ve diğer 
özellikleri 28 Mayıs 1883'de yayınlanan şartname16. Reji'nin temel statülerini 
taşıyordu. Bu şartname 29 asıl bir de ek olmak üzere 30 maddeden 
oluşmaktadır. Bu şartname ve maddeleri 30 yıl için geçerli idi. Reji İdaresine 
verilen bu tütün tekeli 30 yıldan sonra tarafların oluru sonucu tekrar 
yenilenecekti. Nitekim 4 Nisan 1913 tarihinde Reji şirketi adına E. Weyl, 
Düyun-ı Umumiye İdaresi adına Adam Block, Osmanlı Devleti adına ise 
Maliye Nazırı Rıfat tarafından imzalanan mukavele ile tütün tekelinin 15 
Nisan 1914'den başlayarak 15 yıllığına tekrar Reji şirketine verilmesi uygun 
görülmüştür. 28 Mayıs 1883 anlaşması ile 4 Nisan 1913 anlaşması arasında 
bazı farklılıklar vardır. Bu anlaşmalara taraf olanlar (Osmanlı Hükümeti, 
Düyun-ı Umumiye İdaresi ve Reji Şirketi) ilk uygulamadan sonra çeşitli 
deneyim ve beceriler kazanarak 4 Ağustos 1913 sözleşmesinde daha 
ayrıntılı, net ve serbest maddeler konularak aksaklıklar giderilmeye 
çalışılmıştır. 

 Osmanlı tütününün üretim, işletme ve pazarlanmasının kendine özgü 
bir şekilde özelleştirilip işletmesinin de çok uluslu bir ortaklık tarafından 
yapılması o dönem için önemli bir gelişmeydi. Bu özelleştirmenin ileriki 
yıllarda çeşitli argümanları ve değişik sonuçları çıkmıştır. Reji İdaresi ile 
ilgili Osmanlı arşivlerinde oldukça bilgi ve belge bulmak mümkündür. Hatta 
dönemin gazetelerinde de Reji hakkında lehte ve aleyhte epey doküman 
vardır. Şirketin İdare Meclisi 10 kişiden oluşacaktı. Şirket, ülkenin her 
yerinde istediği kadar şube ve acente açabilecek, kaçakçılığı önlemek için 
istediği kadar memur görevlendirebilme yetkisine sahip olacaktı. Reji 
memurları, maliye memurlarının elbisesine benzer bir elbise giyecekler, 
kaçakçılığı önlemede devlet memurları kadar yetkili olacaklardı. 

 Osmanlı ülkesinde üretilen tütünlerden devlet aşar vergisinden başka 
hiç bir vergi almayacaktı. Ülke içinde kıyılmış tütünden ve duhan 
yapraklarından yapılmış sigaralar, ağız tütünü, enfiye ve bütün tütünler reji 
şirketi tekelinde olacaktı. Tütün ihracı serbest olacak, ancak ihraç edilen 
tütünler dahi reji ambarlarından çıkacaktı. Tütün ile ilgili ihraç ve ithal 
vergileri hükümet ve şirket arasında anlaşılarak yapılacaktı. 

 Ülke içinde tütün yetiştirmek isteyenler Reji İdaresinden ruhsatname 
alacaklardı. Tütün üretimine ayrılacak arazinin yerini ve genişliğini belirten 

                                                 
15 Nusret. 1910 (1326). Tütün Meselesi, Selanik, s.76 
16 Anon, 1883. Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), İradeler, Meclis-i Mahsus, 

3367, 7. VI 1300, No: 52, 10 Ocak 1883. 
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ruhsatlar Reji İdaresinden ücretsiz verilecekti. Tütün üreticisi, tütün ziraatı 
için Reji İdaresine en az yarım dönüm arazi üzerinde ekim yapacağını 
dilekçe ile bildirdikten sonra Reji İdaresi ruhsat vermek zorundaydı. 

Tütün ziraatı için ruhsat verilecek kaza ve nahiyeler içinde 16 üretim 
sahasından en önemlileri arasında Canik Bölgesi de vardı; Samsun, 
Çarşamba ve Bafra kazalarında üretim yapılması isteniyor ve tavsiye 
ediliyordu. Bununla birlikte Karadeniz Bölgesinin diğer kesimlerinde de 
tütün üretimi yaygınlaştırılmaya çalışılmasına rağmen özellikle Samsun ve 
civarının yeri çok farklı düşünülüyordu. Fakat Reji tarafından bazı 
bölgelerde ise üretimin tamamen yasaklandığı da bilinmektedir. Özellikle 
İstanbul ve yakınlarında birçok noktada üretim yasaklanmıştır.  

Şirket tütün ürününü artırmak için üreticiye gerekli kolaylıkları 
sağlayacaktı. Bunun için Reji İdaresi tütün ekiminin olduğu bölgelerde 
ambar yapmak zorunda idi. 100.0000 kıyye ve daha fazla tütün üretimi olan 
her köye veya birkaç köyün üretimi 100.000 kıyyeyi bulacak olursa bu 
köylerin ortasına bir ambar yapacaktı. Üretici, Reji İdaresine teslim edecek 
ürünlerini 10 saatten uzak mesafeye nakletmeye mecbur değildi. Ülke içinde 
perakende tütün fiyatını da Reji İdaresi belirleyecekti. En yüksek tütün fiyatı 
kıyye (1282 gr) başına 250 kuruştan (2.5 Osmanlı lirası) fazla olmayacaktı. 
Ucuz tütün ise, 20-30 kuruş olacaktı. Tütün satıcısı dükkânların kârlarını ise, 
dükkânların bulunduğu konuma göre Reji İdaresi tespit edecekti17. 

 Tütün üreticisinin karşılaştığı zorluklardan birisi de, “Ambar” ve 
tütünün ambara teslimi konusu olur. Reji Şartnamesi’nin 16. maddesinde 
belirtildiği üzere tütünün toplanacağı ambarların yapımı Reji şirketine aittir. 
Her yılın Ağustos ayında ambara teslim edilmeyen tütün kaçak sayılır ve 
ürüne el konulur. Bu durumda ambarsızlık nedeni ile, Reji’ye teslim 
edilemeyen tütünlere, Reji hiçbir karşılık ödemeksizin sahip çıkar. Üstelik 
mevcut Reji ambarları hiç de sağlıklı koşullara sahip değildir. 

 Görülüyor ki Reji Şirketinin, gerek “şartname” gerek “hak ve 
yükümlülüklere ilişkin nizamname” hükümleri tütün üreticisini olumsuz 
yönde etkilemiş ve bu aynı zamanda önemli bir baskı unsuru oluşturmuştur. 

 Nitekim bir Osmanlı arşiv belgesinde de belirtildiği gibi, “Reji 
Şirketinin baskısından ve çok fazla vergi istemesinden şikâyetçi olan 
Çarşamba halkı ve tütün üreticileri için yapılan tebligatlar henüz icra 
safhasına konulmamış olup halkın şikâyetleri kesilmemiştir. Buna acilen 
çare bulunması gerekmektedir17.” 

 Bu nedenlerle bölgemizde tütün kaçakçılığı Reji’den önce de az da 
olsa karşılaşılan bir konu olmakla birlikte, Reji’den sonra büyük boyutlara 

                                                 
17 Anon., 1891. İrade Dahiliye. Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Ankara. 
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ulaşır18. Bu oluş nedeni ile de Reji'nin kuruluşundan kaldırılışına kadar 
geçen sürede üzerinde en çok tartışılan konudur. 

 Reji Müfettişi Nuri Bey, kaçak tütün miktarının yaklaşık 12-13 
milyon kg. olduğu, şartname gereği bütün tütün ürününü satın almaya 
zorunlu olan Reji’nin buna gücü yetmeyince, tütün ziraatının çıkmaza girmiş 
olduğu ve fakir düşen üreticilerin ürünlerini daha yüksek fiyat veren 
kaçakçılara satmaya başladığını belirtir19. 

 Yine başka bir kaynak da, Osmanlı Devleti sınırları içerisinde o 
tarihlerde, Reji şirketi’nin ürettiği ile aynı kalitede ancak onun yarı fiyatına 
satılan kaçak tütünden imal edilmiş sigarayı içmeyenin hemen hemen hiç 
olmadığına ilişkin izlenimler; “1914 yılının Temmuz ayının sonlarına doğru, 
Samsun ilinin güneyine kadar iki gün süresince yapılmış olan seyahat 
sırasında buralarda Reji şirketi tarafından imal edilen sigara bulup almanın 
zorluğu” biçiminde aktarılır. Tütün üreticisi ve tüccarının Reji şirketi’ne 
tepkiyle kaçakçılık yapmasının temel nedeni, şirketin tek alıcı olarak 
piyasada yer almasıdır. Oysa, Reji yöneticileri yalnızca iç tüketime ayrılan 
tütünün Rejinin sorumluluğuna girmesi nedeni ile, ihracat yapabilme 
özgürlüğüne sahip olan üretici ve tüccarın bundan kaçınarak kaçakçılığa 
sapmış olmasının hiç de hoş görülecek bir yanının olmadığını öne sürerek, 
kaçakçılığın gerçek nedenini görmezden gelirler ve kaçakçılıktan dolayı 
Osmanlı Hükümetine sürekli şikâyet eder ve yardım isterler. 

 Reji şirketinin, tütün kaçakçılığını önlemeye yönelik kolcu güçlerini 
oluşturması çeşitli çevrelerde, değişik yorumlara yol açar. Özellikle Osmanlı 
Devletinin güvenlik güçlerinden büyük destek alması ayrı eleştiriler alır. 
Hüseyin Avni bunu şu şekilde belirtir. “Devletle arasındaki mukavele mucibi 
icabınca hükümetin Jandarması ve Polisi de Rejinin zabıta kuvvetleri ve 
hukuki müessesede ecnebi sermayedarlığını istismara yardım ediyordu”. 

 Konuya ilişkin olarak Haydar Kazgan da; “Şirketin tütün 
kaçakçılarıyla mücadeledeki etkinliği devletin polis ve jandarma gücünün 
çok üstünde bir organizasyona bağlanmış ve bu konudaki müsamahasızlık ve 
acımasızlık ilkelerine bağlılık türlü hikayeler ile, gazete sütunlarında 
sayfalarca anlatılmıştır" ifadesini kullanmaktadır. 

 Hatta bazı kaynaklar: “Reji İdaresi, ülke içinde yayılan teşkilatı ve 
memur ve kolculardan ibaret geniş kadrosu ile adeta devlet içinde devlet 
gibidir” derken, bazıları da: “Belâlılardan ve eski sabıkalılardan oluşmuş bir 
kolcu teşkilatı kurulduğunu, Jandarmanın refakatinde çalışan kolcuların 

                                                 
18 Anon., 1987. Osmanlı Devletinde Avrupa İktisadi Yayılımı ve Direniş (1881-

1908), Donald Quateret, Yurt Yayınları, 4, Ankara. s.29. 
19 Anon., 1898. Yıldız Esas Evrakı, 14.2386,126.ff  “Reji Müfettişi Nuri Bey’in 

Raporu”. BOA, Ankara. 
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herkesin şahsına ve aile mahremiyetine sorumsuzca tecavüz ettiğini" 
belirtmektedir. Reji şirketinin Meşrutiyetin ilanına kadar süren idaresinde 
halk arasında ayıngacı olarak adlandırılan tütün kaçakçılarıyla kolcu ve 
jandarmaların çatışmalarında çoğunluğu kaçakçılardan olmak üzere 50-60 
bin Türk çocuğunun sakatlanmış ya da öldürülmüş olduğunun gerek basın, 
gerek yetkililerce ifade edildiğini, yalnızca 1901 yılında ise ölenlerin 20 bini 
aştığının resmi belgelerce de kanıtlandığını belirtmektedir. 

 Cumhuriyetin ilanı ile yabancılara verilen imtiyazlar gözden 
geçirilir. 13 Haziran 1923 tarihinde Reji şirketi ile Hükümet arasında bir 
anlaşma yapılır ve ertesi yıl 30 Temmuz 1924 tarihinde şirketin imtiyazı 
iptal edilerek, "Bütün malları, hakları ve taahhütleri" Türkiye Cumhuriyeti 
Devletine" geçer. 1925 tarihinde "Osmanlı Devletinin ağır ve tütün 
üreticileri bakımından acı, hatta kanlı miraslarından biri olan Tütün Rejisi 4 
milyon Türk lirasına satın alınarak devletleştirilir ve tütün tarihinde yeni bir 
sayfa açılır20,21. Bu tarihi sürecin her aşamasında Samsun ve civarı tütünleri, 
tütünlerin ticareti ve tütün kaçakçılığında yer alması bir çok eser ve arşivde 
ifade edilmektedir22,23,24,25,26,27,28,29,30. 

  

 

                                                 
20 Boratav, K. 1990. Türkiye İktisat Tarihi 1908-1985, 3. Baskı, s.35, Ankara. 
21 Kuruç, B. 1988. Belgelerle Türkiye İktisat Politikası (1929-1932), 1. Cilt, Yayın 

No: 569, s.78, Ankara. 
22 Salih Zeki, 1928. Türkiye’de Tütün Ziraati ve Ticareti, s.359, İstanbul. 
23 Öztürk, C. 2003. Milli Mücadele Döneminde Reji Sorunu. Emine Gürsoy Naskali 

Tütün Kitabı. s.107, İstanbul. 
24Karaca, A. 2003. Osmanlı İmparatorluğunda Reji ve Tütün Kaçakçılığında 

Trabzon Örneği: Bir Yabancı Sermaye Serüveni. Emine Gürsoy Naskali Tütün 
Kitabı. s.57, İstanbul. 

25 Emiroğlu, K.1993.Trabzon'da I.Meşrutiyette Tütün Rejisiyle Mücadele. s.34-35, 
Trabzon. 

26Anon., 1881. Düyun-ı Umumiye-i Osmaniye'nin Suret-i Tesviyesi Hakkında 
Tekarrür Eden Mukavalat Üzerine Tanzim Olunup Mer'iyyeti Ahkamına Bil 
İstizan İrade-i Seniyye Cenab-ı Padişahı Şerefsudur Buyurulmuş Olan 
Nizamname madde 9. İstanbul. 

27 Kütükoğlu, M. 1999. Tanzimat Devrinde Yabancıların İktisadi Faaliyetleri, 
Ankara, s.110 
28 Lermioğlu, M.1949. Akçaabat Tarihi, İstanbul 1949, s.18 
29 İlter, M. 1973. Tütün Tarihi, Tekel, Sayı 1 s.20-21. İstanbul. 
30 Anon., 1908. İkinci Meşrutiyet Sonrası Samsun' da Reji Hakkında Bir Tespit", 
Akademik Yorum, Trabzon, Feyz, Ağustos 1908. Sayı.5 s23-25 
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3. Samsun’da Tütün ve Tütün Sanayii 

 3.1. Yaprak Tütün Üretimi  

 Samsun ve civarında üretilen tütünlerin önemli boyutlara 1800’lü 
yılların ortalarında ulaştığı bilinmektedir. Üretim başlangıcının ise 
Avrupa’dan tütün ülkemize girdiğinden itibaren olduğunu söylemek 
mümkündür. Yani 1600’lü yılların başlarında tütün ithal ederken, 30-40 yıl 
sonrasında tütün ihraç eder konuma geldiğimiz bilinmektedir. İlimiz ve 
çevresi ise o yılların önemli tarımsal üretim sahalarını oluşturmakta idi. 
Özellikle tütün tarımı için uygun iklim şatlarına sahip olması ve yörede 
bulunan ecnebi vatandaşlarımızın tütün tarımına yatkın olmaları 
yetiştiriciliği daha da teşvik etmiştir. Kaynaklar incelendiğinde 1860 yılında 
Osmanlı borçlarına karşılık yabancıların en önemli gelir kaynaklarının 
başında “Samsun ve civarı tütünlerine el koymak” gelmektedir.   

 Bölgemizde yetiştirilen tütünlerin özellikle Trabzon tütünleri ile 
karıştırılarak özel bir için zevki oluşturduğu ve hem Reji şirketinin, hem de 
kaçakçılığın gözdesi olduğu ifade edilmektedir. Samsun ve civarında çok 
farklı özelliklere sahip tütün menşeyleri geçmişte ve günümüzde hala 
önemini devam ettirmekte ve dünya literatürlerinde yer almaktadırlar. Canik 
ve Bafra tütün menşeyleri en iyi örnekleri oluştururken, Maden, Evkaf ve 
Dere oymakları da dikkat çekici olmuşlardır. Samsun tütünlerinin en önemli 
özellikleri kırmızının değişik tonlarına sahip olmaları, nikotin oranlarının 
düşük olması, ideal indirgen madde içerikleri ve vazgeçilmez koku 
içerikleridir. Bu nedenle çok eski yıllarda bile oldukça yoğun talepler 
karşısında çok zor tarımsal işlemlerine rağmen hemen her ilçemizde üretim 
en önemli tarımsal ürün olma özelliği göstermiştir. Kısacası eski Samsun’da 
dağ taş tütün olarak bilinmekteydi.  

Tablo 4. 2001-2005 yılları arasında bölgelere göre tütün üretim durumu 

Bölgeler 2001 2002 2003 2004 2005 
Ege 92.801 104.191 66.289 82.131 90.150 
Karadeniz 23.034 24.235 15.422 16.271 22.523 
Marmara 3.244 2.312 1.282 1.768 1.680 
Doğu 3.881 4.455 4.817 5.307 6.239 
G.Doğu 21.749 17.868 19.529 21.425 21.147 
Virginia 4.783 4.333 3.567 3.865 2.350 
Burley 2.229 2.047 1.192 2.480 1.700 
Puroluk 0 0 0 0 0 
Tömbeki 74 80 60 54 50 
Hasankeyf 773 731 355 295 300 
 Toplam 152.571 160.252 112.513 133.123 145.869 

Kaynak; Tekel kayıtları, 2006 
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 Samsun tütünleri yıllardır tüccar (günümüzde özel şirketler) ve 
devlet tekeli tarafından alınmakta, büyük bir kısmı ihraç edilirken, geriye 
kalanı da iç tüketimde kullanılmaktadır. Samsun ilinde tütün üretim 
miktarları 1800’lü yılların ortalarında 3-4 bin ton civarında tahmin edilirken,  
yüzyılın sonlarına doğru 10 bin ton civarında olmuştur. Üretilen yaprak 
tütünlerin büyük çoğunluğu ise ihraç edilmek üzere alınmıştır. 20. yüzyılın 
başlarından itibaren Samsun tütüncülüğünde iyi ve kötü günler unutulmaz 
sosyal ve ekonomik boyutlar kazanmıştır. Bankalardan alınan krediler ile 
tüccar avansları arasında kurumsal rekabetler oluşturulmuş, büyük köklü ve 
saygınlığı olan bazı aileler tütün ticaretine başlamış ve Samsun aldığı her 
nefeste artık tütünü hisseder olmuştur. Bundan etkilenerek 19. yüzyılın 
sonlarında zaten sigara fabrikası kurulmuş, aynı yıllarda Reji en büyük 
depolarından birisini bölgede inşa etmiştir.  

 Fakat devlet borçlanmasında yapılan hatalar, kredi ve avans 
alımlarında da yapılarak çiftçi kendisini zora sokmuştur. 1888 yılında 
kurulan Canik Ziraat Bankası zaman içerisinde tütün çiftçisine kredi temin 
eden en önemli kuruluş olmuştur. Fakat geri ödemeler yapılamayınca çok 
kötü sonuçlar ortaya çıkmıştır. Bir taraftan ipotekler, icralar ve tefecilerin 
eline düşmeler gerçekleşmiş ve tütün çiftçilerinden işletmeyi kontrol 
edemeyenler hem üretime hem de kendilerine önemli problemler 
oluşturmuşlardır. 

Tablo 5. Türkiye ve Karadeniz tütüncülüğü içinde Samsun tütünlerinin uzun 
yıllara göre durumu 

Ürün 
Yılı 

Samsun 
Üretim (t)

Üretici 
Sayısı 

Karadeniz 
Üretim (t) 

Üretici 
Sayısı 

Genel 
Toplam (t) 

Üretici 
Sayısı 

1925 6.368 5.345 15.064 85.250 59.535 179.000 
1930 4.887 4.956 11.681 45.500 47.335 99.793 
1940 8.452 7.882 16.665 65.329 71.356 135.241 
1950 8.985 8.545 18.962 78.638 93.328 230.970 
1960 13.208 15.367 27.931 85.965 139.177 298.499 
1970 10.566 11.106 20.742 99.650 149.861 342.243 
1980 23.589 15.235 40.265 113.588 228.349 455.002 
1990 22.841 18.952 47.095 101.673 296.008 521.952 
2000 14.256 14.521 32.523 90.128 208.002 583.474 
2001 15.327 16.841 32.772 77.804 161.266 520.056 
2002 12.381 14.352 24.235 74.623 159.521 405.882 
2003 8.042 11.728 21.737 59.681 107.339 315.758 
2004 10.605 15.333 16.272 40.048 126.902 278.907 
2005 11.741 13.748     

Kaynak; Tekel kayıtları, 2006 
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Samsun tütüncülüğünde bu problemler yıllarca devam etmesine 
rağmen Türk tütüncülüğü içerisindeki yerini asla kaybetmemiştir. Sadece 
tütüne alternatif ürünler ortaya çıktıkça üretim bölgelerinde değişiklikler 
olmuş, fakat yeni üretim sahaları ile bu aksaklıklar giderilmiştir. Özellikle 
Bafra’da çeltik, Çarşamba ve Tekkeköy’de fındık, Havza ve Vezirköprü’de 
ise şeker pancarı üretimi yeni bitki desenlerini oluşturmuştur. Fakat ilimiz 
tarımsal potansiyeli içinde tütüne alternatif olamayan birçok üretim sahası 
mevcuttur ve bu sahalarımızda hala en önemli geçim kaynağı yaprak tütün 
üretimidir. Diğer taraftan sanayileşme ve tarımsal teknolojideki yenilikler, 
seracılık, meyvecilik ve hayvancılık tütün üretimini olumsuz etkileyebilen en 
önemli tarımsal faaliyetler olmuştur. Aile işletmesi şeklinde düşünülebilen 
tütün tarımında özellikle son 50 yıl içinde yurt dışına işçi olarak gidenler, 
genç nüfusun eğitim ve Büyükşehirlerde iş bulma imkânları üretim miktarını 
olumsuz etkileyen diğer faktörlerdir.  

 Fakat son yıllarda tarımsal gelişmeler tütün üretimine de katkıda 
bulunmuştur. Birim üretim alanı azalırken verimde artışlar sağlanmıştır. 
Böylece üretim sahalarından kayıpların önüne yüksek verim ve kalite ile 
geçilmiştir. Fakat 1970’li yıllardan itibaren 1990’lı yılların ortalarına kadar 
tütün bitkisi ve üreticisi tamamen politize olmuştur. Ne üretirsen ben alırım 
mantığı ile bir noktaya gelinemeyeceği ancak 2000’li yıllara doğru sonuç 
vermeye başlanmıştır. Samsun da bundan nasibini almış ve 
tütüncülüğümüzde önemli zaaflar ortaya çıkmıştır. Kota bilmecesinden 
Samsun tütünleri hiç etkilenmemeli iken bu durum üretici ve tüccara yanlış 
aksettirilmiş ve bir üretim boşluğu ve alım hataları yapılmıştır. Tam bunlar 
düzeldi derken yine üretici ve alıcıları karşı karşıya getiren bazı politik 
yanlışlıklar veya rant kavgaları ve kaygıları ortaya çıkarak yine 
tütüncülüğümüzü olumsuz etkilemektedir. Samsun geleneğine yerleşmiş 
olan ve “bu yıl tütün olursa traktör alırım”, “oğlanı evlendiririm”, “kıza 
nişan yaparım”, “bir çift kara öküz alırım”, “arsa alsak iyi olur”, “hatun 
dile benden ne dilersen, sana beşibiryerde alırım” gibi bir çok deyiş 
şimdilerde yerini; “eskiden bu tütüne traktör almıştım”, “şu kadar kg tütüne 
bir teneke yağ alınırdı”, “traktörün deposu şu kadar tütüne dolardı” gibi 
eskiyi özleten ifadelere bırakmıştır. Fakat yine de tütünden başka tarımsal 
faaliyete uygun olmayan birçok köyümüzde üreticilerimiz tütün yetiştirmeye 
ve bu geleneği devam ettirmeye çalışmaktadırlar. Bunun dışında fazla 
işgücüne sahip ailelerde de tütün üretimi sürdürülmektedir. Çünkü her ne 
kadar üretici memnun olmasa da en iyi geliri yine tütünden sağladığı 
bilinmektedir.  

 Samsun ekonomik yapısı içinde tütün önemli bir yere sahiptir. 
Yıllara göre düşünüldüğünde 35 milyon $  ile 75 milyon $ arasında yaprak 
tütün gelirinin olduğu bilinmektedir. Bundan en yüksek payı Bafra alırken, 
Samsun Merkez ilçe, Çarşamba, Alaçam, Tekkeköy, Vezirköprü ve Havza 
bu ilçemizi izlemektedir. Tütün paralarının üreticinin eline geçme dönemi 
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tarımsal ürünlerin hiç birinin piyasaya arz dönemi olmamasından dolayı 
daha da önemli olmaktadır. Tütün piyasalarının açılması eskiden bölgede bir 
karnaval havası oluştururdu. Halaylar çekilir, kurbanlar kesilir, tüm 
köylerden üreticiler o gün şehre iner ve büyük bir kalabalığa mutlaka Genel 
Müdürleri ile birlikte Bakan düzeyinde bir miting eşliğinde piyasa açılırdı.  
Bu haber aynı zamanında dönemin yayın kuruluşlarınca günün en önemli 
haberi olur ve birinci sıradan verilirdi. Üstelik her zaman Karadeniz tütün 
piyasası diğer bölgelerimizden daha yüksek başfiyat alırdı. Fakat son 
yıllarda yeniden yapılanma ve özelleştirme çalışmaları nedeni ile bu 
değerlendirmeler tamamen ortadan kalkmış ve yerine sözleşmeli üretim 
sistemine geçilmiştir.  

 Böylece eski önemi olmamasına ve kalitesinde de geçmişe göre 
düşüşler kaydedilmesine rağmen Samsun-Bafra tütünleri önemini yitirmemiş 
ve dünyanın ve ülkemizin sigara harmanları için hala aranan yaprak tütünler 
olma özelliğini sürdürmektedir. Ancak üretim alanı, üretici sayısı ve üretim 
miktarlarında azalmalar olurken, birim alandan elde edilen verimde artışlar,  
ancak kalitede kısmen düşüşler meydana gelmiştir.  

 3.2. Yaprak Tütün Sanayi ve Ticareti 

 Samsun ve civarında yaprak tütün ticaretinin çok eski yıllara 
dayandığı ve Reji öncesi ihracatta önemli bir yeri olduğu bilinmektedir. 
Fakat Reji döneminde bölgeden alınan yaprak tütünler hem dış alıcılara hem 
de ülkenin iç tüketimine sunulmakta ve bu tütünlerden yapılan sigara 
harmanlarının çok büyük beğenilerle tüketildiği de anlaşılmaktadır. Bu 
nedenle Reji döneminde üreticinin yaprak tütünleri üzerine oynanan 
oyunlardan dolayı kaçakçılık çok ön plana çıkmış ve özellikle Trabzon 
tütünleri ile birlikte bu kaçakçılığın boyutları ulusal ve uluslararası 
düzeylerde önemli olmuştur. Kaliteli Samsun ve Trabzon tütünleri 
harmanlanarak iyi bir içim zevki oluşturduğu için her taraftan talep 
oluşmuştur. Birçok küçük işletmeler kurulmuş ve tütün alımı yapanların 
sayısında da artışlar meydana gelmiştir. Reji düşük fiyatla ve tütünleri 
üreticiden zorla alma isteği sonucu bölgenin en büyük düşmanı ilan edilmiş 
ve üretici başka resmi kaynak bulunmadığı için tütünlerini daha iyi fiyatlara 
kaçakçılara veya tefecilere, ya da aracılara satmak zorunda kalmıştır. Bu 
durum 1925 yılına kadar yani Reji’nin ortadan kalkmasına kadar bu şartlarda 
sürdürülmüştür.  

 Samsun ve civarında yaprak tütün ticareti ve bu ürünlerin işlenmesi 
uzun yıllar birçok şirketin ve çok sayıda çalışanın geçim kaynağını 
oluşturmuştur. Bu durum yaklaşık olarak 60-70 yıl süre ile önemini devam 
ettirmiştir. Devlet tarafından Reji’den kalan yaprak işleme tesisleri 
geliştirilmiş, hatta üretim ve kalitedeki artışlar nedeni ile Samsun Merkez ve 
Bafra ilçelerinde önemli işletmelerin yanı sıra Alaçam ve Vezirköprü’ye de 
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işleme tesisleri kurulmuştur. Ayrıca her üretim noktası için alım merkezleri 
ve bakım depoları da inşa edilmiştir. Bu tesisler yetersiz bulununca bazı özel 
girişimciler aracığı ile kiralık depolar ve yaprak tütün işleme tesisleri dahi 
yapılmıştır. Üstelik bu tesisler devlet tekeline kiraya verilerek önemli 
kazançlar da sağlanmıştır. Özel müteşebbis işleme tesislerinde Tekel’in 
işçileri çalıştırılarak işlenen yaprak tütün miktarlarına göre işletme 
sahiplerine kiralar ödenmiştir. Bu uygulama 1980 yılına kadar devam 
etmiştir. Böylece kademeli olarak Samsun il sınırlarında üretilen tütünlerin 
işlenmesi, depolanması ve bakımında uzun yıllar boyunca 8.000 ile 13.250 
arasında işçi ve memur çalıştırılmıştır. Böylece Samsun ekonomisi sadece 
çalışanlar bakımından yıllık ortalama 125 milyon $’lık bir kazanç 
sağlamıştır.  

Tablo 6. Türkiye yaprak tütün ticareti sektöründe önemli kuruluşlar 

    2004 Yılı 

Kuruluş Adı Yeri 
Üretim 
Konusu 

Yabancı 
Sermaye 
Payı (%) 

İşçi 
Sayısı 

Kapasite 
(milyon 

adet, t/yıl) 
 
Tekel YTİM 

İstanbul 
Yaprak Tüt. 
Alım, İşl. Bak. 

0,00 8.951 78.390 

Anadolu-Frana İzmir         “ 50,00 349 42.120 
Alliance One İzmir        “ 99,98 2.488 64.350 
Öz-Ege İzmir “ 0,00 599 46.800 
Sarper İzmir “ 0,00 335 21.762 
Socotab İzmir “ 100,00 1.475 63.180 
Sunel İzmir “ 0,00 1.100 42.120 
TTL İzmir “ 0,00 816 64.584 
Türkiye 
Tütünleri 

İzmir “ 
0,00 398 18.720 

Tezol Tütün İzmir “ 0,00 228 20.358 
Çakın Tütün İzmir “ 0,00 454 0 
Toplam    17.193 462.384 
Kaynak; TAPDK, 2006 

 Samsun tütün ticareti bakımından da ülkemizin çok önemli bir 
merkezini oluşturmaktadır. Geçmişte olduğu gibi bu önemini günümüzde de 
sürdürmektedir. İlimizde geçmiş yıllarda birçok tüccar ve özel şirketin yanı 
sıra Tekel’de en büyük alıcı olmuştur. Özel şirketler alımından sonra Tekel 
yasa gereği zaten üretilen her yaprak tütünü alma zorunluluğuna sahipti. 
Böylece özel şirketler tarafından alınan yaprak tütünlerimiz tamamen ihracat 
amaçlı alınıyordu. Bu tütünler alım sonrası İzmir’de işlenmekte ve oradan da 
dünya pazarlarına dış alıcılara satılmakta idi.  Böylece Samsun tütünleri 
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önemli ihraç ürünlerimizden birisi olarak dikkat çekmektedir. Uzun yıllar 
ortalamasına göre Samsun üretim noktalarından yılda 3,000 ile 11,000 ton 
işlenmiş yaprak tütün ihracatı sağlanmış ve ülke ekonomisi için yaklaşık 
olarak 35-40 milyon $ gelir elde edilmiştir.  Bu rakam bazı yıllarda 100 
milyon $’a kadar çıkmıştır. Çünkü ihracatçı firmalar zaman zaman 
üreticiden ihtiyaçlarını karşılayamaz ise Tekel’den tütün alımı yapmakta ve 
Tekelin de yaprak tütün ihracatı için bölgemiz tütünleri önemli bir yere sahip 
olmaktadır.  

Tablo 7. 2001-2005 bölge ve menşelere göre tütün piyasa değeri  (ytl/kg) 

 Yıllar 
Bölgeler 2001 2002 2003 2004 2005 
Ege 3,00 4,30 4,80 4,92 5,41 
Karadeniz 3,05 4,37 4,88 4,97 5,47 
Marmara 3,05 4,37 4,88 4,97 5,47 
Doğu 2,70 3,69 4,12 4,22 4,63 
G.Doğu 2,55 3,49 3,89 3,98 4,36 
Virginia 0,00 4,55 5,00 5,31 4,20 
Burley 0,00 4,10 4,50 4,80 4,40 

Kaynak; TAPDK, 2005      

 Fakat günümüzde bu değerler önemini kaybetmeye başlamıştır. 
Alternatif ürünler, üretim tarzlarının değişmesi, aile işletmesi şeklin 
düşünülen tütün üretiminde çalışacak işgücü kayıplarının olması ve 
işletmelerin küçülmesi üretimi azaltırken, özelleştirme süreci, üretim 
maliyetleri ve diğer etkenlerde tütüncülüğümüzü olumsuz etkilemiştir. 
Eskiden yaprak işleme tesislerinde yaklaşık 10,000 çalışanın yerine 
günümüzde bu sayı 2,000’lere kadar düşmüştür. Artık sadece alım ve bakım 
depolarında devlet ve özel teşebbüste çalışanlar mevcuttur. Yaprak işlemede 
binlerce çalışanın yerine artık İzmir’de modern tesislerde üretim 
yapılmaktadır.  

 3.3. Sigara Sanayinin Samsun İçin Önemi 

 Samsun’da ilk sigara fabrikası 1887 yılında Reji idaresi tarafından 
kurulmuştur. Şehir merkezinde en gözde yer olan ve Cumhuriyet Meydanı 
diye bilinen merkezde yaklaşık olarak 23,000 m2 alan üzerinde kurulan bu 
fabrika Samsun’a 110 yıl boyunca hizmet vermiştir. Ayrıca fabrikanın en 
önemli hammaddesi, yani ana madde olarak bilinen yaprak tütün 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere depo ve bakım tesisleri de yapılmıştır. Bu 
tesisler de Mecidiye ve civarında olup yine Samsun için yıllarca hizmet 
vermiştir. Bu süre içerisinde sigara sanayinde kuruluş yıllarında yaklaşık 
olarak 800 kişi çalışmıştır. Diğer çalışanları ile birlikte bu sayının 1,500 
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olarak ifade edilmesi mümkündür.  1950 yılında yaklaşık 1,300, 1960 yılında 
1,500, 1970 yılında 1,400, 1980 yılında 850, 1990 yılında 750 çalışanı 
bulunmaktadır. Böylece Samsun sosyal hayatında sigara sanayi 
vazgeçilmezler arasında yer almış ve ekonomiye çok büyük katkılar 
sağlamıştır. 1997 yılına gelindiğinde 770 çalışana sahip olan fabrika tasfiye 
edilmiş ve günümüzde devlet tekelinin sahip olduğu en modern sigara 
fabrikası Ondokuzmayıs ilçemizde tesis edilmiştir. Halen bu fabrikamızda 
yönetici, teknik personel, memur ve işçi statüsünde 670 çalışan mevcuttur. 
Eskiye göre günümüzde çok daha modern teknoloji ile üretime devam 
etmekte ve ülke ekonomisi için de önemini sürdürmektedir. Hatta ihtiyacı 
karşılayabilmek için şimdilerde üç vardiya ile 24 saat üretim yapmaktadır. 
Yıllık üretim miktarının da 15,000 ton civarında olması ile ülkemiz Tekel 
sigara fabrikaları içinde en büyük paya sahiptir. 

 Sigara fabrikası çalışanlarının Samsun ekonomisi üzerine 
etkileri göz ardı edilemeyecek kadar önemlidir. Fabrika giderleri ve 
ilgili birimlere olan kazanımları ile yıllık 15-20 milyon $’lık bir 
katkısının olduğu düşünülebilir. Çalışanların büyük bir kısmı 
merkezde oturmakta, fakat fabrikanın kurulu olduğu ilçemizde ikamet 
edenler de bulunmaktadır.  

Tablo 8. Türkiye sigara sanayii ve ticareti sektöründe önemli kuruluşlar 

    2005 Yılı 

Kuruluş 
Adı 

Yeri Üretim Konusu 
Yabancı 
Sermaye 
Payı (%) 

İşçi 
Sayısı 

Kapasite 
(milyon 
adet, t/yıl) 

Sigara Üretimi 0,00 605 10.656 Adana 
Tömbeki Üretimi 0,00  1.755 

Ballıca Sigara Üretimi 0,00 211 16.163 
Sigara Üretimi 0,00 780 1.881  

Bitlis Kıyılmış Tütün 
Üretimi 

0,00  211 

Sigara Üretimi 0,00 593 20.218 İstanbul 
Pipo Üretimi 0,00  47 

Malatya Sigara Üretimi 0,00 631 9.014 

 
 
 
SİGARA 
SANAYİ 
İŞLETME 
VE 
TİCARETİ 
A.Ş. 
 Tokat Sigara Üretimi 0,00 1.250 20.218 
PHILSA İzmir Sigara Üretimi 75,00 725 28.220 
JTI İzmir Sigara Üretimi 100,00 420 20358 
TEKA İstanbul Puro Üretimi 0,00 5 37 
BAT İzmir Sigara Üretimi 87,50 189 9.056 
EUROPEN Mersin Sigara Üretimi 50,00 170 3.285 
IMPERIAL Manisa Sigara Üretimi 100,00 55 6.599 
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IMEKS İzmir Aromalı 
Nargile Tüt.Ür. 

0,00 4 288 

ŞERBETLİ Trabzon Aromalı 
Nargile Tüt.Ür. 

0,00 4 351 

SELAR İstanbul Aromalı 
Nargile Tüt.Ür. 

0,00 5 585 

SMYRNA İzmir Aromalı 
Nargile Tüt.Ür. 

50,00 5 59 

Kaynak; TABDK, 2006 

 

Tablo 9. 2000-2005 tekel sigara fabrikalarının toplam mamul üretimi genel 
durumu (Ton olarak) 

Yıllar 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Filtreli 
Sigara 

           
75.823      76.906     69.425     

           
58.656     

           
51.744     

         
35.289    

Filtresiz 
Sigara      813           616     

            
213     

                
119     

             
   139     

            
        -     

Diğer 
Mamuller 

                   
119     

                   
120     

                
151     

                
116     

             
      86     

            
     49     

Sigara 
Toplamı 76.636      77.522     

  
 69.638     

 58.775     
           
51.883  
   

         
35.289 
    

Genel 
Toplam 76.755     

           
77.642     

           
69.789     

           
58.891     

           
51.969  
   

         
35.338 
    

Kaynak; Tekel kayıtları, 2006 

 

Sonuç  

geçmişte tütünsüz bir Samsun düşünülememiştir. Böyle bir zehir 
yıllarca Samsun’umuzun sağlık nefesi olmuştur. Yaklaşık olarak tüm 
köylerimizin yarısı uzun yıllar en önemli geçim kaynağı olarak tütünü 
bilmiştir. Günümüzde hala tek geçim kaynağı tütün üretimi olan köylerimiz 
ve üreticilerimiz vardır. Fakat bu sayı geçmişe göre yarı yarıya azalmıştır. 
Yaprak tütün üretimi, tütün işleme ve bakımı, tütün ticareti ve sigara sanayi 
ile ilgili olarak geçmiş yıllarda yaklaşık 30,000 ailenin geçim kaynağını 
oluştururken, günümüzde 18,000 bin ailenin geçim kaynağını temin 
etmektedir. Bu nedenle yine de tütün ve sanayisi olmayan bir Samsun 
düşünmek mümkün değildir.  
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