
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRANA, genel merkezi Avusturya'da olan uluslar arası bir 
şirkettir. AGRANA tüm dünyada meyve segmentinde, 
Avrupa'da ise nişasta ve şeker segmentlerinde faaliyette 
bulunmaktadır. Bu piyasalarda tarımsal ham maddelerin 
endüstriyel çapta dönüştürülmesinde önder bir konuma 
gelmeyi hedefliyoruz. 
 

STRATEJİ  
Büyüme, verimlilik ve sürdürülebilir eylemlerle şirketin 
sürekli bir değer artışını sağlıyoruz. Sürdürülebilir eylemler 
anlayışı ile AGRANA tüm değer yaratma zinciri boyunca 
ekonomik, ekolojik ve sosyal sorumluluklar arasındaki uyumu 
esas almaktadır. 
 

PİYASA PERFORMANSI 

Endüstriyel kullanım amacıyla zirai ürünleri yüksek kaliteli 
gıda, yem ve doğal gübre maddelerine ve teknik ürünlerle 
ana ürünlere dönüştürüyoruz. Bununla beraber uzun 
dönemdeki ortaklaşa müşteri ve tedarikçi ilişkileri önemli 
mihenk taşlarını oluşturmaktadır. 
 

MÜŞTERİLERE ODAKLANMA 

Müşterilerimize, ihtiyaçları üzerine odaklanan ürünleri ve 
hizmetleri sunuyoruz. Yüksek ürün kalitemiz, eşsiz servis 
düzeyi, yenilikçi düşüncelerle birlikte etkin ekolojik ve sosyal 
sorumluluk ile rakiplerimizden farklı olmak istiyoruz. 
Yaratıcıyız ve esneğiz, kendimizi işe adıyoruz ve sürekli 
olarak ürünlerimiz için yeni pazarlar arayışındayız. Müşteri 
gereksinimlerine göre uyarlanmış ürünlerimiz ile yenilikçi 
gücümüz, araştırma ve geliştirme faaliyetlerimiz piyasadaki 
liderliğimizi yönlendirmektedir. 
 

ÖRGÜT 
Örgütümüz meyve, nişasta ve şeker segmentlerinde 
sonuçlara odaklanmış operasyonel şirketler tarafından 
ayakta tutulmaktadır. Bu şirketler; tüm kuruluş denetiminin 
merkezi işlevler tarafından güvenceye alındığı ve desteğin, 
düzenli bir bilgi alışverişi ve sinerji oluşumu doğrultusunda 
yüksek performanslı bir iletişim ağı sayesinde algılandığı bir 

holding çatısı altında yer almaktadır. 
 

FİNANSLAR 
Kâr, şirket faaliyetlerimizin ekonomik sürdürülebilirliği için 
esası teşkil etmektedir. AGRANA'nın değer artışını ve kâr 
paylarının dağıtımını, optimum değer yaratma akımlarının 
yolunda gelişen büyüme ve üretkenlik artışıyla "kârlı 
duruma" getirerek sağlıyor – diğer bir deyimle, tüm 
şirketlerimizin kâr artışına ve optimizasyonuna yönelik 
aralıksız çaba ile güvenceye alıyoruz. Dengelenmiş küresel 
portföylerle riskleri karşılamayı hedefliyoruz. Değer 

yaratmada gerçekleştirdiğimiz optimizasyon, AGRANA'nın 
sürekli değer artışına yönelik çabamız için bir mihenk taşıdır. 
 

YÖNETİM VE ÇALIŞANLAR 

Kendimizi uluslar arası bir şirket grubu olarak görüyoruz. 
Bütünlük, hizmete hazırlılık durumu ve sosyal bilinç bizi 
birleştiriyor. Bilgi alışverişini ve iletişimi, eğitimi ve 
çalışanların gelişimini teşvik ediyoruz. Kadın ve erkek 
çalışanlarımızı sorumlu şekilde ve girişimci ruhuyla düşünmek 
ve harekette bulunmaları yönünde cesaretlendiriyoruz. Her 
erkek ve kadın çalışan kendi ilerlemesinin sorumluluğunu 
üstlenir. Yönetim elemanlarımız bu amaçla tüm çalışanlara 
olanakları ve yardımları temin etmektedir. Çalışanların teşvik 
edilmesi, işin hedefleriyle uyumlu olarak gerçekleşir. Her 
erkek ve kadın çalışan tam olarak görevlerini, yetenek ve 
yetkinliklerini her gün yeniden talep eden şirketimizde önemli 
bir role sahiptir. İş ve yönetim tarzımız kooperasyonlara ve 
güvene dayanmaktadır. Esneklik ve ekibe odaklanma, dahili 
davranış şekillerimizi ve yapılarımızı karakterize eder. 
Yönetim elemanlarımız başarıya bağlı olarak ücret alır.  
 

ÇEVRE 
Doğaya ve çevreye saygı, eylemlerimizi ve kararlarımızı 
karakterize eder. Ürünlerimiz doğal kaynaklardan elde edilir 
ve verimli, düşük emisyonlu üretim yöntemleri kullanılarak 
modern ekolojik bilgilere göre geliştirilip üretilmekte iken, 
biyolojik olarak ayrıştırılabilir ve çevre dostudur. AGRANA 
bununla birlikte, kullanılan zirai hammaddelerin neredeyse 
%100 oranında değerlendirilmesi çerçevesinde kapalı bir geri 
dönüşüm ekonomisini amaçlar. Erkek ve kadın 
çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği, özellikle ilgilendiğimiz 
konuların arasında yer alır. 
 

ÜRÜN GÜVENLİĞİ 

Belgelendirilmiş olan yüksek üretim standartları ürünlerimizin 
güvenliğini garanti eder. Tarafımızdan imal edilen gıda ve 
yem maddelerinin hijyen ve kalite standartlarının devamlı 
olarak yükseltilmesine özel bir değer veriyoruz. Ürünlerimizin 
doğal kaynaklarına kadar geri izlenebilirliğini müşterilerimiz 

adına güvence altına almaya çaba gösteriyoruz.  
 

KAMUOYU VE BİLGİLENDİRME 
Genel olarak şirketin ve özel olarak pay sahiplerinin 
çıkarlarını makul bir çerçevede göz önünde tutmak için uğraş 
veriyoruz. Hedeflerimiz, faaliyetlerimiz ve sonuçlarımız 
hakkında hissedarları, çalışanları, pazar ortaklarını, iletişim 
araçlarını ve kamuoyunu düzenli olarak bilgilendiriyoruz. 
Tüm önemli yeniliklerde ve gelişmelerde yüksek bir 
saydamlık sergilemek için çaba gösteriyoruz. 


