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BAKLİYAT SANAYİSİ ANADOLU’DA GÜÇLENİYOR
Ankara Ticaret Borsası Üyesi olan ve 40 yılı aşan ticari geçmişe sahip Karahancı
ailesinin 2. nesil temsilcileri tarafından tekrar yapılanan Faik Karahancı Gıda
A.Ş., bakliyat ürünlerinin Anadolu’da üretilip, Anadolu’da işlenerek, Türk tarımı
ve ekonomisine yaptığı katkıyla kendini kanıtlamıştır.
Toptan gıda alım satım işine ilave olarak 2001 yılında toplu yemek üretim, 2007
yılında inşaat ve 2014 yılında bakliyat eleme işleme tesisi ile farklı sektörlerde
kurduğu farklı firmalar ile ticari faaliyetlerini başarı ile günümüze kadar
taşımıştır.
Faik Karahancı Gıda A.Ş., bakliyat eleme işleme ile ilgili ilk tesisini 2014 yılında
Başkent Organize Sanayi Bölgesinde, 1.500 m² kapalı alan ve yıllık 8.000 ton
kapasite ile kurmuş olup, kapasitesini katlayarak yolunda ilerlemektedir.

Tarladan sofraya
Firma, Ankara ve çevresindeki üreticiye aracısız olarak ulaşarak, hem piyasada
bir fiyat avantajı elde etmiş hem çiftçinin yüzünü güldürmüş hem de kaliteli
ürünü daha uygun fiyatla piyasaya sürerek rakiplerinin önüne geçmiştir.
Karahancı Gıda, kazanımlarını yatırıma dönüştürerek kapasitesini artırmış ve
buna bağlı olarak, 2018 yılında kapalı alanını 5.000 m²’ye, yıllık üretim
kapasitesini ise 23.000 tona çıkarmıştır. Firma bugün Ankara’da özel sektör
tarafından kurulan en büyük bakliyat eleme işleme tesisi olma özelliğine
sahiptir.
Anadolu’nun ürünü
Karahancı Gıda, Anadolu Bölge’sinin coğrafi konumu ve ürün yelpazesini
avantaja çevirmiştir. Bakliyat ürünlerinin yoğun yetiştirildiği bölge olması
açısından hammaddeye yakınlığı, Türkiye’nin merkezinde olması açısından ise
yurdumuzdaki tüm pazarlara yakınlığı, firmanın rekabet gücünü önemli ölçüde
artırmaktadır.
Karahancı Gıda’dan önce Ankara ve çevre illerinde yetiştirilen ürünler Mersin
bölgesindeki fabrikalara gönderiliyor, burada işlenip ambalajlanarak,
Türkiye’nin dört bir tarafına satışı yapılıyordu. Ürüne, yetiştirme maliyetinin
üzerine bir de nakliye maliyeti ekleniyor, bu durumda çiftçi daha az
kazanıyordu. Daha az kazanan çiftçi daha az üretiyor, nihai ürünün maliyeti
arttığı için enflasyona ekstra bir yük bindiriyordu.
Bugün firmanın, bölge çiftçisine verdiği alım garantisi sayesinde, hem üreticinin
üretme sürecindeki endişeleri ortadan kaldırılmış, hem de firma yeteri kadar
ürüne kolayca ulaşabilme avantajını elde etmiştir.

“Sürdürülebilir tarıma katkı”
Gösterdiği başarılar kısa süre içinde dikkat çeken ve diğer firmalara da örnek
olan Faik Karahancı Gıda A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Reşat Karahancı, kısa
zamanda yakaladıkları ve Türk tarımına da büyük katkı sunan başarı hikayesini
şu ifadelerle özetliyor:
“Sürdürülebilir tarıma katkı, yerli üretimin artışı, ihracat artışı ile ülke
ekonomisine katkı sağlamak için biz Faik Karahancı Gıda A.Ş. olarak her zaman
üstümüze düşen göreve hazırız. Firmamızın bu sektörde göstermiş olduğu öncü
faaliyetler başka firmalara da örnek olmuş, Ankara’da bakliyat eleme işleme
tesis sayısı son birkaç yılda hızla artmaya başlamıştır. Bu durumun Anadolu’yu
sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada bakliyatın yetiştiği ve işlendiği, bakliyatın
merkezi durumuna getireceğine inancımız tamdır. Bu yolculuğumuzda desteğini
hiçbir zaman esirgemeyen ve her zaman yanımızda olan Ankara Ticaret
Borsası’na teşekkür ederiz.”

