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Yumurta pazarındaki işlet-
melerin yaşadıkları önemli ve 
kronik sorunlar, sektör tem-
silcileri tarafından sürekli dile 
getirilmektedir. Karşılaşılan 
sorunların özellikle girişimci-
lik gücünü ortadan kaldırdığı 
belirtilmektedir. Sonuçta bir-
çok işletme mevcut sıkıntılar 
nedeniyle faaliyetlerini sonlandırmak zorunda kalmaktadır. Bu 
çerçevede sektör ile ilgili konuştuğumuz firma sahipleri; yu-
murta pazarında yaşanan sorunların çözümünde pazarlama 
anlayışının/yaklaşımının oynayabileceği rolün önemine işaret 
etmekte, pazarlamanın stratejik düzeyde ele alınması gerek-
tiğini ileri sürmekteler. 

Borsa dergimizin yeni sayısında yumurta üreticilerini ve 
sorunlarını inceledik. Borsa’mız üyelerinden Çelikler Yumurta 
yetkililerinden firmaları hakkında bilgiler aldık, sorunlarını ve çö-
züm önerilerini konuştuk. Konu ile ilgili İlk sohbetimizi Çelikler 
Yumurta’nın sahiplerinden Dursun Çelik ile gerçekleştirdik. 

 Sayın Dursun Çelik, öncelikle bizlere firmanız ile 
ilgili bilgiler verebilir misiniz?

Ben ilk önce Sakarya Ticaret Borsası Dergisi’ne ve sizlere 
teşekkür ederek sohbetimize başlamak istiyorum. Efendim, 
şirketimizi 1985 yılında ben kurdum. Şu anda çocuklarımla aile 
şirketi olarak çalışıyoruz. Burada kapalı alan olarak 5.000 m2 
alanda hizmet veriyoruz. Bu modern tesisimizde el değmeden 
ve son derece hijyenik şartlarda günlük 200.000 yumurta üre-
timi yapmaktayız. 

Dursun Bey, sektör-
deki başlıca sorunlar ne-
lerdir?

Türkiye, dünya ülkeleri 
arasında en yüksek maliyet-
lerle üretim yapan ülkelerden 
biridir. Yem maliyetinin yapı-
sından dolayı ham madde 
maliyetleri konusunda kısa ve 

orta vadede yapılabilecek kayda değer bir girişim bulunma-
maktadır. Bu durumda ancak operasyonel maliyetler üzerinde 
odaklanılabilir. Bu alan üzerinde iyileştirmeler sağlamak önemli 
olmakla birlikte, tek başına ele alındığında dar bir alanı ifade 
ettiğinden sonuçlar üzerindeki belirleyiciliği de oldukça sınırlı 
olacaktır. Bu bakımdan, yumurta pazarında yaşanan sıkıntılara 
çözümler geliştirebilme açısından maliyet boyutu dışında kalan 
diğer yönler üzerinde de durmak gerekmektedir. Bu yönlerin 
en başında gelenleri de "genel talep artışı"nı sağlayabilmek ve 
ikinci adımda da arttırılan talebi başarıyla yönetebilmek için iş-
letmelerin kendi aralarındaki "organizasyon becerisi"ni gelişti-
rebilmektir. 

 Yumurtacılık sektörü, çok inişli çıkışlı bir sektördür. Piya-
salar çoğu zaman dengesiz, günlük borsa gibi inişli çıkışlı bir 
grafik çiziyor. Her gün değişiyor. Sakarya’daki temel sorun ise 
pazarlamadaki rekabetin yüksek olmasından kaynaklanıyor.  
Arz talep dengesizliğinden dolayı sektörde sık sık krizler ya-
şanıyor. Başka bir işte kriz olmazken bizde kriz olabiliyor ya 
da diğer birçok sektör kriz yaşarken bizde durum güllük gülis-
tanlık olabiliyor. Bu dengesizliğin en önemli nedeni ihracat ya-
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pılan ülkelerin istikrarsız olması. Yumurta ülkemizde çok fazla 
tüketilmiyor. Bu nedenle üreticiler ihracata yöneliyor. Bizde yem 
fiyatları artar, yumurta fiyatları düşer; yumurta fiyatları düşer, 
yem fiyatları artar. Bu nedenle piyasaların dengede tutulması 
lazım. Yem fiyatlarına göre arz talep dengesi sağlanırsa bu işler 
yoluna girer.

Ürünlerinizi nerelerde pazarlıyorsunuz?
Çoğunu Sakarya’da; ama İstanbul, İzmit ve yakın illere de 

pazarlıyoruz.
Devletten beklentileriniz nelerdir?
Devletimizden beklentimiz yok; çünkü bu işler tüccarın elin-

de. Bu yüzden devlet bir şey yapamıyor. Sadece kredi ve des-
teklemeler yapabiliyor. 

Firmanın ortaklarından Dursun Bey’in oğlu Hayati Çelik ile 
sohbetimize devam ediyoruz. 

Hayati Bey, babanıza sorduğumuz soruyu size de 
yönelterek konuya başlayalım. Devletten beklentile-
riniz nelerdir?

Ben de ilk önce teşekkür ederek sözlerime başlamak isti-
yorum. Efendim, bu sektörde büyüyebilmek için devletten az; 
ama öz olan talebimiz var. Önümüze çıkan bürokratik sorun-
ların nasıl aşılabileceği konusunda devletimizin bizlere danış-
manlık yapmasını istiyoruz. Devletimizin KOSGEB, TÜBİTAK 
veya diğer yerlerden kredi almak için yardımcı olmasını bek-
liyoruz. Devlet hayvancılığı ayrım yapmadan aynı sınıfa yerleş-
tirmiş. Bizim gibi son derece modern ve hijyenik bir ortamda 
üretim yapan bir firma ile iptidai bir şekilde üretim yapanları 
aynı kefeye koymuş. Biz bunun düzeltilmesini talep ediyoruz.  
Haksız rekabet olmaması için bu konuda çok hızlı bir çalışma 
başlatılmalı. Bizi denetlemeye gelen kurumlar bir eksik buldu 
mu yaptırım uygulamakta, cezalar vermektedir. Fakat merdi-
ven altı diye tabir ettiğimiz üretim yerlerinin maliyetleri olmadı-
ğı için haksız rekabet olmaktadır. Birde çok önemli ve gizli bir 
sorun var. Tüm damızlık firmalarının ıskarta diye tabir edilen, 
atılması gereken, kullanılması sakıncalı olan yumurtaları vardır. 
Etlik hayvan üretmek için yapılan bu çalışmadan yumurta da 
alınmaktadır. Bu yumurtalar döllenmiş olduğu için çok sıkıntı-
lıdır. Sağlık açısından kötü olan bu yumurtalar, toplu tüketimin 

yoğun olduğu (pastane vb.) yerlere el altından satılmaktadır. Bu 
olay da bize en büyük darbedir. Bunun çözümü için Tarım İl 
Müdürlüğünden denetlemelerini arttırmalarını talep ediyoruz. 
Bu denetimler artarsa aynı zamanda yaptırımlar da uygulanırsa 
güzel bir destek almış oluruz. 

Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyor, başarılı çalışmalarını-
zın devamını diliyoruz. 
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