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ÇALIŞANLAR 

KADIN/ERKEK ÇALIŞANLAR 2018 2018 YILINDA DEĞERLENDİRME VE PERFORMANS 
DEĞERLENDİRMESİNE GİREN ÇALIŞANLAR 

232 

Finlandiya’daki Çalışanlar, Toplam 796 

139 

Bağlı Ortaklıklardaki Çalışanlar, Toplam 645 

565 
Finlandiya, Kadın %54 

506 Finlandiya, Erkek %53 

Bağlı Ortaklıklar, Kadın %79 

ÇALIŞAN GRUBUNA GÖRE 
EĞİTİM SAATLERİ 
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İçerik: 

Sürdürülebilirlik Genel 
Şirketin başarılı büyümesinin anahtarı açık iletişim ve 
personelimizi dinlememizdir. Mirka olarak personelimizin 
operasyon planlama sürecine dâhil olmasını istiyoruz. 
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAKAMLARI 
Bu Sürdürülebilirlik Raporunda ekonomik, çevresel ve sosyal girişimlerimizi 
ve başarılarımızı bir araya topladık. 

2018 YEREL TEDARİKÇİ DESTEĞİ (FİNLANDİYA) 

Her fırsatta daima 
yerel tedarikçilerle 
çalışıyoruz. 

Pietarsaari %6,3 
Vaasa and Mustasaari %4,6 
Vöyri %4,7 
Uusikaarlepyy %3,8 
Kokkola %1,6 

Yerel yönetimler 2018 
tedarikçi masrafları 

(Finlandiya’daki dört üretim 
tesisimizden < 100 km 
mesafede) 

Toplam masrafların 

%22,5’i 

Pedersöre 
Raasepori 
Kauhava 
Luoto 
Kruunupyy %1,5 

CEO’MUZDAN 
GENEL 
DEĞERLENDİRME 

SORUMLULUK MIRKA KİMLİĞİNİN BİR 
PARÇASI OLDUĞU KADAR TİCARİ 
FAALİYETLERİMİZİN DE DOĞAL BİR 
PARÇASIDIR. 

Mirka’nın iş stratejisinin amacı 
sürdürülebilir kalkınma 
sağlayabilmemize imkân tanıyacak 
uzun vadeli karlı büyümedir. 

Pazarlar globalleştikçe sorumluluk 
daha da önem kazanmaktadır. 
Çalışma ortamı ve iş güvenliği 
perspektiflerinin yanı sıra çevresel 
sorumluluğun öneminin paydaşlarla 
olan tüm işbirliklerinde git gide artan 
bir biçimde vurgulandığı gerçeği 
özellikle dikkat çekicidir. Kurumsal 
sorumluluk üzerinde proaktif olarak 
çalışarak sektörümüzde sürdürülebilir 
kalkınmanın öncüsü olarak öne 
çıkmak istiyoruz. 

Son yıllarda özellikle iş sağlığı ve 
güvenliğinin daha da geliştirilmesi 
üzerine yatırımlar yapıyor ve tüm 
birimlerimiz genelinde sıfır iş kazası 
hedefliyoruz. 

Ayrıca inovatif kapsamlı tozsuz 
zımparalama çözümleri ve ergonomik 
tasarımlı zımparalama makineleri 
sunarak müşterilerimizin çalışma 
ortamlarının geliştirilmesinde de rol 
almak istiyoruz. 

Daha çevre dostu enerji ve 
hammadde türlerine geçerek çevresel 
sorumluluğumuzu sürekli olarak 
iyileştirmeyi hedefliyoruz. 

Genel Çevre Ekonomi 



Çevresel Sürdürülebilirlik 
Mirka olarak daha çevre dostu enerji ve hammadde türlerine 
geçerek çevresel sorumluluğumuzu sürekli olarak iyileştirmeyi 
hedefliyoruz. 

2018 MALZEME KULLANIMI 
8 276 (Ton) Yenilenebilir 
6 198 (Ton)  Yenilenemez 

2018 ENERJİ KULLANIMI 
255 470 (GJ) Yenilenebilir 
202 288 (GJ) Yenilenemez 

Stearat %1,3 
Polisaj maddesi %1,4 

Alet ve Ambalajlama 

ENERJİ KAYNAĞINA GÖRE ENERJİ KULLANIMI 
2018 (GJ) 

Yenilenebilir 

ELEKTRİK KULLANIMI (GJ) 
90 000  

makineler 1,5% 

İri Taneli Kum 
%17,4 

MALZEME 

malzemeleri 
%21,0 

Metal 
%0,3 

Yenilenemez 
Buhar 41 669 

Dolaylı 

Elektrik 29 817 

Yenilenemez 
Elektrik 
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%33,9 Yenilenebilir 

Buhar 169 803 

Isı 19 577 
Yenilenemez Isı 
7 699 
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Yenilenebilir Yenilenemez 

3 617 Ton 
Yenilenebilir 
Ambalajlama 
Malzemesi 

DOĞRUDAN ENERJİ KULLANIMI 

Biyogaz 

4 659 Ton Ürün 
İçindeki Yenilenebilir 
Malzeme 

24 026 67 975 
GJ 

Sıvı gaz 
43 949 SU KULLANIMI 

2018: 75 266 (m3) 

171 Ton 
Yenilenemez 
Ambalajlama 
Malzemesi 

6 198 Ton 
Ambalajlar dâhil 
Yenilenemez 
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ATIK MİKTARLARI VE BERTARAFI 
(Global, Ton) 

6 000  

KARBONDİOKSİT TON 
(CO2) 

Jeppo 

2017    2018 

ATIK SU (Global, m3) 

25 000  

20 000  

15 000  

5 000  

4 000  

3 000  

2 000  

1 000  

0  
2013   2014    2015    2016   2017    2018 

Geri Kazanım Katı Atık G. Dönüşüm

Adven (biyoyakıt)   . . . . . . . . .7 071 . .6 395 
Propan gazı. . . . . . . . . . . . . .2 821 . .3 192 
Elektrik  . . . . . . . . . . . . . .5 036 . .5 033 

Oravais 
Adven yakıt . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 . . . 104 
Elektrik  . . . . . . . . . . . . . .1 122 . .1 349 

Karis 
Propan gazı . . . . . . . . . . . . . . . 615 . . . 777 
Elektrik  . . . . . . . . . . . . . . . 529 . . . 604 

Jakobstad 
Elektrik  . . . . . . . . . . . . . . . 961 . . . 982 

Belçika 
Elektrik ............................................ 109 

Cafro 
Elektrik ............................................ 286 

18 893   19 673 
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BOD7 (Biyokimyasal oksijen ihtiyacı) 
TSS (Toplam askıda katı maddeler) 

Geri Dönüşüm 
229 Ton ÜRETİM 

ATIKLARI 2018 

Geri 
Kazanım 
5 494 Ton 

ATIK SU 2018 
17 187 (m3) 

Katı Atık 
305 Ton 

Tehlikesiz 
3 915 Ton 

ŞİRKET ARAÇLARI 2018 CO2 DEĞERLERİ (TON) 
(Eşdeğer) 

Finlandiya ......................................... 144 
Bağlı Ortaklıklar. . . . . . . . . . . . . . . . . .2 170 

TEHLİKELİ/TEHLİKE
SİZ ATIKLAR 2018 

KARBONDİOKSİT (CO2) 
2018: 21 987 TON 

Tehlikeli 
2 275 Ton 

ÜRETİM ATIKLARI 2018 
6 028 TON 
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Kârlı iş sürdürülebilir 
kalkınma sağlar 
İyi finansal performans sosyal 
ve ekonomik 
sorumluluğumuzun yanı sıra 
çevresel sorumluluğumuzu 
gerçekleştirerek daha da 
geliştirebilmemiz için sağlam 
bir zemin sağlar. Hedefimiz 
operasyonlarımızı kendi 
kendine yeten ve 
sürdürülebilir bir biçimde 
geliştirmektir. 

ÜRETİLEN DOĞRUDAN EKONOMİK DEĞER 2018 

Gelirler 

İşletme maliyetleri 

Çalışan maaş ve 
yardımları 

Devlete yapılan 
ödemeler 

 Sermaye sağlayanlara yapılan ödemeler 
Topluluk yatırımları 



Mirka Hakkında 

Global bir şirket olan Mirka Ltd., bir 

aile işletmesi olan KWH Group Ltd. 

şirketine bağlıdır. Mirka’nın iş 

konsepti yüzey finisajı ve hassas 

endüstriler için çığır açan 

zımparalama çözümleri alanlarında 

geniş seçenek sunarak dünya lideri 

olmaktır. 

Operasyonlarımızın sürekli 

geliştirilmesi, uzmanlığımız ve 

müşterilerimizle olan etkileşimimiz 

sayesinde teknik açıdan üstün 

zımparalar ve polisaj ürünlerinin 

yanı sıra inovatif tasarıma sahip 

aletlerden olan geniş bir yelpazeyle 

ısmarlama ve kapsamlı ticari 

çözümler sunabilmekteyiz. 

Mirka’nın ürettiği ürünlerin yaklaşık 

%97’si ihraç edilmekte ve 100’den 

fazla ülkede satışa sunulmaktadır. 

Mirka’nın faaliyet alanları ağırlıklı 

olarak otomotiv, ahşap ve bot 

sanayidir. Şirketin tipik müşterileri 

arasında ahşap ürünleri üreticileri, 

araba tamirhaneleri ile garajlar ve 

otomotiv üreticileriyle taşeronlar 

yer almaktadır. Mirka’nın ürün ve 

hizmetleri inşaat ve restorasyon 

sektörünün yanı sıra kompozit 

endüstrisine de sunulmaktadır. 

Mirka ayrıca mikrofinisaj, güç 

aktarma, endüstriyel rulmanlar, 

tüketici elektroniği ve cam 

zımparalama gibi hassas 

endüstrilere de inovatif çözümler 

tedarik etmektedir. 

Markamız 75 yıldan uzun bir süredir 

yüzey finisajı alanında büyük 

teknolojik yenilerin yolunu yapmış 

olup, uzmanlığıyla sektöre yön 

vermeye devam etmektedir. 

Sorumlu davranarak, kendimizi 

vererek, inovatif ve saygılı olarak 

şirketimizin değerlerine bağlı 

kalıyoruz. Müşterilerimize mali, 

sağlık, teknik ve çevreyi dikkate alan 

sürdürülebilir çözümler sunuyoruz. 

Temiz Taahhütlerimiz 

Ekonomik, çevresel ve sosyal girişim ve başarılarımızı 
sürdürülebilirlik platformumuzda bir araya getirdik (www.mirka.com/sustainability). Bu başlıklar altında kurumsal 
sürdürülebilirlik değerler sistemimizin gelişimini çeşitli Temel Performans Göstergeleriyle (KPI’lar) şeffaf bir biçimde 
detaylandırıyoruz. 

Vizyon 

Strateji 

Misyonumuz 

Şirket Politikası 

Değerlerimiz 

İş Sektörleri 
ART, Ahşap, Ulaşım, Endüstri, Hassas Endüstriler 

Rekabet Avantajları 
– Kritik başarı faktörlerimiz

Rekabet Dezavantajları 

Yönetim Sistemleri – ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 

Şirket Kültürümüz – Mirka Anlayışı Temiz Taahhütlerimiz 

Vizyon, Strateji ve Operasyonel İlkeler 

http://www.mirka.com/sustainability)
http://www.mirka.com/sustainability)


Dernek üyelikleri 

EPTA 
F.E.P.A. 
IEC 
Kemianteollisuus r.y 
Kotel r.y. 
Marklines Co 
Nollis-foorumi 
Nykarleby Företagare r.f. 
SESKO 
Suomalaisen Työn Liitto 
Suomen Laatuyhdistys 
Suomen Tekstiiliteknillinen Liitto r.y. 
Veromaksajain Keskusliitto r.y. 
Västra Nylands Handelskammare 
Österbottens  Handelskammare 

Kurumsal yönetişim 

Paydaşlarımızla olan çalışmalarımızı 
sürekli olarak iyileştirmeyi ve tüm 
operasyonlarımızda yüksek ahlaki 
standartları sürdürmeyi 
hedefliyoruz. Bu gayretlerimiz Mirka 
kurumsal yönetişim ve tüm grup 
personeline yönelik yol gösterici 
ilkelerle desteklenmektedir. Mirka 
kurumsal yönetişimi grubun tüm 
global operasyonları için tutarlı bir 
çerçeve oluşturarak açık ve güvenilir 
yerel operasyonlara imkân 
tanımaktadır. 
Yönetim Kurulumuz kurumsal 
yönetişim hususlarını düzenli olarak 
gözden geçirerek güncellemektedir. 
Bunun yanı sıra şirketin ahlaki yol 
gösterici ilkeleri çalışanlarımıza 
kurum dışındaki kişiler için şahsi 
yükümlülüklere yol açmayacak 
şekilde çalışmalarını söylemektedir.  
Bu ahlaki yol gösterici ilkeler yeni 
çalışanlar için göreve başlama 
sürecinin bir parçasıdır ve düzenli 
eğitimler düzenlenmektedir. 

Önemli paydaşlar 

Paydaşlarımız, ticari 
operasyonlarımızın kendilerini nasıl 
etkilediklerine ve bu paydaşların 
faaliyetlerinin şirketimiz ticari 
operasyonlarının gelişimini nasıl 
etkilediğine göre tanımlanmaktadır.  

Mirka’nın en önemli paydaşları 
müşterileri, şirket sahipleri, 
çalışanları, tedarikçileri ve 
hizmet sağlayıcılarıdır. 

Paydaş katılımı 

Sürdürülebilir ve dürüst paydaş 
katılımına inanıyor ve iş 
ortaklarımızla sürekli ve aktif diyalog 
içinde olmayı hedefliyoruz. 

Paydaş katılımı için Kurumsal 
Kaynak Planlaması (ERP) ve Müşteri 
İlişkileri Yönetimi (CRM) sistemlerini 
kullanıyoruz. CRM sistemimiz 
müşteri odaklı bir yaklaşıma imkân 
tanırken satış operasyonları ve satış 
planlama bu sistem kullanılarak 
yönetilmektedir. 
Bu durum daha iyi müşteri ilişkileri 
kurabilmemize ve tüm müşteri 
ihtiyaçlarına hızlıca yanıt vermemize 
yardımcı oluyor. 
Satış operasyonlarımızın sistematik 
planlanmasıysa yapılan iş 
seyahatlerini optimize ederek 
çevresel etkimizi azaltabilmemize 
imkân tanıyor. 

CRM sistemi ayrıca kalite yönetimi 
açısından da esastır. Sistem 
sayesinde kalite, çevre, sağlık ve 
güvenlikle ilgili tüm konularda 
sistematik olarak çalışabiliyor ve 
örneğin yeni ürün ve çözümler 
geliştirmede müşterilerimizi sürece 
dâhil edebiliyoruz. 

Dijital sistemler aynı zamanda ofis içi 
çalışmalar git gide daha az kâğıt 
kullanımını desteklemektedir. 
Örneğin Mirka intraneti bu açıdan 
önemli bir rol oynamaktadır. İntranet 
sayesinde kurum içi tüm bilgi ve 
talimatlar dijital ortamda 
kullanılabilmekte ve iş istasyonu 
nerede olursa olsun personelin 
kullanımına açıktır. 

Bağlı ortaklık sertifikasyonları 
Mirka’nın birçok bağlı ortaklığı ISO 
9001 sertifikasına sahiptir. 

Hedefimiz 2020’ye kadar tüm bağlı 
ortaklarımızın sertifikasyon sürecini 
tamamlamalarıdır. 

Yolsuzlukla mücadele 

2018’de Finlandiya’daki tüm yeni 
çalışanlarımıza yolsuzlukla 
mücadele eğitimi verilmiştir. 

 

Raporlama döneminde gerek 
personelimizin gerekse ticari 
operasyonlarımızın müdahil olduğu 
herhangi bir yolsuzluk raporu 
alınmamıştır. 

Toplu iş sözleşmeleri 
Çalışanlarımızın %100’ü toplu iş 
sözleşmeleri kapsamındadır. İşveren 
olarak Pro, YTN ve Teollisuusliitto 
sendikalarıyla Kemianteollisuus ry’ın 
(Finlandiya Kimya Endüstrisi 
Federasyonu) toplu iş sözleşmelerini 
benimsiyoruz. 
Pro, YTN ve Teollisuusliitto sendikaları 
ise işveren ve personel arasında 
yapılan pazarlıklarda kendi 
temsilcileriyle yer almaktadır. 

Sıfır ayrımcılık 

Raporlama döneminde herhangi bir 
ayrımcılık raporu alınmamıştır. 

Çocuk işgücü 

Çocuk işgücünün önlenebilmesi 
amacıyla Mirka tedarikçi denetimi 
kapsamında daima asgari çalıştırma 
yaşını kontrol etmektedir. 



Global Mirka 

 Satış ofisleri 
Danimarka, Norveç, Estonya ve Belçika 

 Hizmet Verilen Pazarlar 

Tüm Mirka bağlı ortaklıkları, üretim tesisleri ve satış ofisleri 

tamamen Mirka Ltd. şirketine aittir. Mirka’nın 17. bağlı 

ortaklığı olan Cafro MCF (İtalya) Haziran 2017’de 

kurulmuştur. Cafro, Diamond ve CBN tekerleklerle PCD ve 

PCBN aletlerin lider üreticisidir. 18. bağlı ortaklığımız olan 

Opglabbeek’te yerleşik Mirka Belgium Logistics stok 

bulundurma operasyonları için Ocak 2018’de kurulmuştur. 

Global Mirka 

 Bağlı Ortaklıklar 

Mirka Brasil Ltda. (Brezilya) 

Mirka Belgium Logistics (Belçika) 

Mirka Canada Inc  (Kanada) 

Mirka Trading Shanghai Co., Ltd. (Çin)  

Mirka France Sarl (Fransa) 

Mirka GmbH (Almanya) 

Mirka (UK) Ltd (Birleşik Krallık)  

Mirka India Pvt Ltd (Hindistan) 

Mirka Italy s.r.l. (Italy), Cafro MCF (İtalya) 

KWH Mirka Mexicana, S.A. de C.V. (Meksika) 

Mirka Rus LLC (Rusya) 

Mirka Scandinavia AB (İskandinavya) 

Mirka Asia Pacific Pte Ltd (Singapur) 

KWH Mirka Ibérica S.A.U. (İspanya) 

Mirka Turkey Zımpara Ltd Şirketi (Türkiye) 

Mirka USA Inc. (ABD) 

Mirka Middle East FZCO (Birleşik Arap Emirlikleri) 

En iyi bilinen markalarımız 

En iyi bilinen markalarımız arasında 

Abranet®, Autonet®, Abralon®, Mirka® 

DEOS, Mirka® DEROS, Mirka® LEROS, 

Mirka Iridium®, Mirka Novastar™, Gold, 

Mirlon Toplam®, Polarshine®, myMirka®, 

Q.Silver®, Net by Mirka ve Tozsuz 

zımparalama yer almaktadır.

Ana şirket KWH Group Ltd Vasa, Finlandiya 

Genel Müdürlük Mirka Ltd Jeppo, Finlandiya 

Üretim tesisleri 

Finlandiya (Jeppo, Oravais, Karis ve Jakobstad) 

Belçika (Opglabbeek) 

Cafro MCF (İtalya) 



Stefan  Sjöberg, CEO. 

CEO’muzdan genel değerlendirme 

Uzun vadeli sürdürülebilir kalkınma en 

başından en sonuna kadar her zaman 

için Mirka’nın faaliyetlerinin doğal bir 

parçası olarak önemli olmuştur. 

Mirka’nın müşteriler ve ilgili taraflarca 

en sorumlu şirket olarak görülme 

vizyonunun ayrılmaz bir parçasıdır. Bu 

sürdürülebilirlik vizyonu temiz 

taahhütlerimizde ifade edilmiştir. Bu 

durum, gerek operasyonlarımız 

gerekse üretimimizin her aşamasının 

çevre üzerindeki etkilerinin mümkün 

olduğunca az olacak şekilde 

yönetilmesi ve ürünlerimizi kullanan 

son kullanıcıların sağlık ve 

ergonomilerinin arttırılmasını sağlama 

gayretinde olduğumuz anlamına 

gelmektedir. 

Çevre açısından hedefimiz çevre dostu 

üretim süreçleri geliştirmek ve 

sürdürülebilir hammaddeler 

kullanmaktır. Sürdürülebilir 

hammaddelere iyi bir örnek olarak 

solvent bazlı bileşiklere göre hem 

kullanıcılar hem de çevre için daha iyi 

olan su bazlı polisaj bileşikleri 

verilebilir. 

Mümkün olduğunda hammadde, 

komponent ve hizmetleri yerel olarak 

alma politikası uyguluyoruz ve tüm 

tedarikçilerin denetim ve onay 

süreçlerine büyük özen gösteriyoruz. 

Ağımızın tamamı birlikte ne kadar 

sürdürülebilir yapıdaysa biz de o kadar 

sürdürülebilir olabiliriz. 

Mirka’nın Finlandiya’daki fabrikaları 

kırsal kesimde yer almaktadır ve dünya 

standartlarındaki tesislerimize yoğun 

yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. 

Kabiliyetlerimiz ve teknolojimizle gurur 

duyduğumuz kadar kırsal kesimleri 

gerek doğrudan gerekse dolaylı olarak 

canlı ve gelişmeye devam eden 

bölgeler olarak tutmaya yaptığımız 

büyük katkıdan da gurur duyuyoruz. 

Müşterilerimiz için esas olan hiç 

şüphesiz tozsuz zımparalama 

çözümlerimiz ve ergonomik 

aletlerimizdir. Son birkaç yıl içinde bu 

çözüm ve aletlerimize myMirka® 

uygulaması eşlik ediyor. Kullanıcılar 

uygulama üzerinden titreşim 

maruziyetini izleyerek 

sağlık ve ergonomiyi bir üst düzeye 

taşıyabilmektedirler. Sağlık ve ergonomi doğal 

olarak Mirka bünyesindeki çalışanlarımız için de 

geçerlidir. Geçtiğimiz yıllarda tesislerimizdeki 

aydınlatmaların iyileştirilmesi gibi Sağlık ve 

Güvenliğin geliştirilmesi ve ergonomi alanlarında 

büyük yatırımlar yapıldı. Yıllardır uygulanan sıfır 

kaza politikamız sayesinde şirketimizdeki iş sağlığı 

ve güvenliğinde sürekli iyileştirmelerle dünya 

standartlarına ulaşabildik. 

Burada ele alanın konularla ilgili detaylar ve daha fazla 

için Sürdürülebilir raporumuza başvurabilirsiniz. Bir 

bütün olarak değerlendirildiğinde faaliyet 

gösterdiğimiz sektörün en sorumlu şirketi olma 

vizyonumuza uygunluk sağladığımızı düşünüyoruz. 

Başarılarımızdan gurur duyduğumuz kadar daha 

sürdürülebilir dünya oluşturma sürecinde ileride 

karşılaşabileceğimiz zorluklar hususunda da 

mütevaziyiz. Üzerimize düşeni yapmayı taahhüt 

ediyoruz! 



18 bağlı ortaklık 

Mirka Anlayışı ve Kuruluşumuz 

Mirka olarak her işin kendine has gereklilikleri 

olduğunu anlıyoruz. Bu nedenle müşterilerimiz 

ihtiyaçlarını tam olarak karşılayan özel çözümler 

sağlamak için müşterilerimizle yakın çalışıyoruz. 

Her bir müşterimizin ne istediğini tam ve net olarak 

anladıktan sonra teknik müşteri destek uzmanlarımız 

operasyonun her aşamasında başarılı sonuçlar elde 

edilmesini sağlayacak yüksek kaliteli ürünler, süreçler ve 

eğitimler önermektedir. 

“Müşterilerimiz ve ilgili tarafların bizi pazar lideri ve 

temel iş sektörlerinde inovasyonu destekleyen en 

sorumlu şirket olarak gördüğü bir konuma gelmek 

istiyoruz”. 

“İnsanlara daha iyi işler yapma fırsatı tanımak 

istiyoruz”. 

Sürdürülebilirlik Mirka Anlayışının bir parçasıdır. Sistem 

tüm doğru parçalar bir araya getirilerek kurulduğunda 

ve müşterilerimiz nitelikli sonuçlar almak için gerekli 

tüm bilgilere sahip olduğunda çalışmalar da daha 

sürdürülebilir olmaktadır. 

Sorumluluk 
Tüm sonuçlar ve kaynaklar için. 

Ahlaki iş uygulaması.   

Yapılandırılmış ve iyi organize olmuş. 

Maliyete duyarlı. 

Bağlılık 
Verdiğimiz sözleri tutmak. 

Müşteriye yakın olmak. 

Yüksek performansa bağlılık. 

Tutkulu çalışanlar. 

İnovatif 
Yeni fikirlere açık olmak.  

Sürekli iyileştirme yollarını aramak. 

Şirketimiz, müşterilerimiz ve toplum için iyi 

çözümler üretiyoruz. 

Saygılı 
Tüm bireyler değerlidir ve katkı sağlayabilir.  

Açık çalışma ortamı. 

Sıcak ve özgün.  

Adil. 

Ana kuruluş KWH Group Ltd 

Kuruluşumuz 

Mirka’nın uzun vadeli stratejisi grubun her yıl 

hazırlanan ve Mirka Yönetim Ekibi ve Yönetim 

Kurulu tarafından onaylanan kapsamlı iş 

planının temelini teşkil etmektedir. Tüm iş 

birimleri ve fabrikalar iş planı hazırlama 

sürecine katılmaktadır. Departman düzeyi 

hedefler iş planı uyarınca belirlenmektedir. 

Ana kuruluş olan Mirka Oy yönetim ekibinde 

bir çalışan temsilcisi yer almaktadır. 

 Şirketimiz Mirka Ltd 

Mirka Anlayışı ve Kuruluşumuz 

Misyonumuz 

Şirket Kültürümüz Vizyonumuz 

DIŞ DENETÇİLER 
Mirka Ltd tarafından bağlı 

ortaklıklar için atanırlar 

Değerlerimiz 

BAĞLI ORTAKLIKLAR YÖNETİM KURULU 

Başkan: Mirka Ltd Satış Direktörü 

Mirka Ltd CEO’su 

Mirka Ltd Finans Direktörü  

Bağlı ortaklığın İdari Direktörü     

Bölge Müdürü 

18 bağlı ortaklığımızın 

tamamı %100 Mirka Ltd. 

şirketine aittir. 

MIRKA LTD YÖNETİM KURULU 

Başkan: KWH Group Ltd CEO’su  

4 ortak üye 

1 bağımsız üye 

MIRKA LTD  

YÖNETİM EKİBİ 

CEO 

Ar-Ge Direktörü 

Finans Direktörü 

Üretim Direktörü 

Pazarlama Direktörü 

Satış Direktörü, Yüzey Finisajı Satış 

Direktörü, Hassas Endüstriler 

Operasyon Direktörü 



İnsan kaynaklı başarı  
- Sağlıklı ve mutlu çalışanlar hedefliyoruz

Mirka Finlandiya İK Müdürü Ulla 

Kauppi açıklamasında “Mirka 

çalışanlarına gelişim ve ilerleme 

kaydetme imkânı sunar” diyor. 

“Sunulan çok çeşitli eğitimler 

sayesinde personelimiz kendi 

uzmanlıklarını geliştirebilmektedir ve 

bu sayede pozitif, gayret gösterilen, 

sağlıklı bir iş ahlakı ve iyi bir 

yaklaşımla Mirka personeli 

kariyerlerinde ilerleyebilmek ve yeni 

zorluklar üzerinde 

çalışabilmektedir”. Mirka İK 

politikasının amaçlarından biri de 

personelin sağlığını farklı şekillerde 

iyileştirmektir. Örneğin çalışan 

ergonomisi gerek ofislerimizde 

gerekse üretim tesislerimizde 

odaklandığımız temel alanlardan 

biridir. Bunun yanı sıra 

çalışanlarımıza boş zamanlarını 

değerlendirebilecekleri çok çeşitli 

egzersiz imkânlarıyla kültürel 

deneyimler de sunulmaktadır. Tüm 

eksik yönler hızlıca ele alınarak 

sorunlu durumlar için ilgili tüm 

tarafları tatmin edecek çözümler 

aranır. Çalışanlara işlerinde 

kullanabilecekleri nitelikli araçlar 

sağlanarak işyeri konforu için 

yatırımlar yapılmaktadır.

Ulla, “Sorumluluklarımızla ilgilenmenin 

bir başka yolu da kendi çalışanlarımızla 

ilgilenmek” diyor. “Çalışanlarımızın 

sağlığını hafife almıyor ve desteklemek 

için sürekli gayret göstermeye devam 

ediyoruz. Çalışan memnuniyetini 

iyileştirerek Mirka’nın iyi bir işveren 

olarak saygınlığını koruyarak daha da 

geliştirmeyi hedefliyoruz”. 

Ulla Kauppi, İK Müdürü. 

İnsan Kaynaklı Başarı 



Biyogaz ile temiz ve ekonomik ilerleme 
Sürekli İyileştirme Müdürü Staffan 

Stenvall üç yıldan beri biyogazla 

çalışan Volkswagen Touran aracını 

kullanıyor ve aracıyla ilgili olumsuz 

hiçbir düşüncesi bulunmuyor. 

Stenvall bunu “Biyogaz inkar 

edilemeyecek şekilde geleceğin 

çözümlerinden biri” diyerek 

anlatıyor. Biyogaz yenilenebilir 

yerli bir taşıt yakıtı ve ulaşım 

kaynaklı karbondioksit 

emisyonlarını %85’e kadar 

azaltabilmenin en kolay yolu. 

Biyogaz diğer kaynakların yanı sıra 

tarım, sanayi ve evsel biyolojik 

atıklardan üretildiğinden biyogaz 

üretimi doğası itibariyle döngüsel 

ekonomiyle ilişkili. Döngüsel 

ekonomide bir kişinin atığı diğer 

kişinin hammaddesidir. “Biyogaz 

çevre dostu bir ulaşım aracı 

olmasının yanı sıra ayrıca cep 

dostudur da”. 

“Dizel kullanımına göre yakıt ve 

vergilerden yıllık 1,000–1,200€ 

tasarruf sağlayabiliyoruz”. 

Finlandiya’da gazla çalışan araçların 

popülerliği hızla artmakta olup, 

2018 yılında bir önceki yıla göre 

neredeyse iki katı gazlı araç tescil 

edilmiş bulunuyor. 

Finlandiya’da bugün yaklaşık 6,700 

gazlı araç bulunuyorken gazlı 

araçların kullanabilecekleri istasyon 

ağı da katlanarak artmaktadır. Güney 

Finlandiya’da bu ağ kısmen kapsamlı 

olmaya başlamıştır ve kuzeyde dâhi 

istasyon sayısında artış 

gözlemlenmektedir. Mirka Jeppo 

birimine yakın mesafede bulunan ve 

kolay dolum noktası sunan Jeppo 

Biogas sayesinde Mirka çalışanları 

çok şanslı. Biyogazla çalışan araçların 

diğer bir avantajı ise yakıtın bitmesi 

ve yakınlarda gidilebilecek bir 

istasyon bulunmaması halinde 

motorların standart benzinle 

çalışabiliyor olmasıdır. 

Staffan, “Elektrikli araçlara kıyasla 

biyogazla çalışan araçlar daha çevre 

dostu” diyor. “Gerek elektrikli araç 

gerekse elektrik üretimi önemli 

karbondioksit emisyonlarına yol 

açıyorken biyogaz emisyon seviyeleri 

bir hayli düşük. Ayrıca, biyogaz 

karbondioksit emisyonları fosil 

yakıtların aksine doğan karbon 

döngüsünün bir kısmını oluşturuyor”. 

Staffan’ın aklına gelen tek olumsuz 

yan biyogazla çalışan araçlarda kısıtlı 

araç seçeneği bulunması. 

Neyse ki bugün çok daha fazla 

üretici kendi biyogazla çalışan 

araçlarını üretiyor ve benzinli 

araçların biyogazla çalışan araçlara 

dönüştürülmesi ise kısmen kolay bir 

işlem. 

Hâlihazırda Audi, Volkswagen, Škoda, 

SEAT, Opel (İngiltere’de Vauxhall 

markasıyla satılmaktadır), Fiat ve 

Mercedes fabrika standardı olarak 

biyogazla çalışan araçlar üretiyor. 

Dışarıdan bakıldığında bu araçları 

biyogazla çalışmayan diğer 

alternatiflerden ayıran tek özellik iki 

yakıt göstergesi olmasıdır. Stenvall 

ailesinin çevre dostu tercihleri 

yalnızca araçla sınırlı değil. Geri 

dönüşüm ve kompost hazırlamam 

alanlarında da gayret gösteriyorlar. 

Evlerinin çatısında kullanma suyunun 

ısıtılması için güneş panelleri 

bulunuyor. 

Staffan, “Arabamı değiştirirsem hiç 

şüphesiz yine biyogazla çalışan bir 

araba alırım” diyor. “Biyogazla 

çalışan arabalar ulaşım kaynaklı 

karbon ayak izini düşürmek 

isteyenler için kesin tercih”. 

Staffan Stenvall, Sürekli İyileştirme Müdürü. 



İşe bisikletle giderek güne hazırlanmak 

Jarmo Saviaro yağmur çamur 

demeden işe 2.5 kilometre bisiklet 

sürerek geliyor. 

Kendisi “araba kullanıyor olsam 

çok daha fazla yorulurdum” diyor. 

“Hava -25°C olduğunda arabamın 

motorunu çalıştırmaktansa 

bisikletime atlamayı tercih ederim. 

Bisiklet sürmenin daha birçok 

avantajı var. Eklemlere minimum 

baskı yapan eşsiz bir egzersiz 

yöntemi”. Jarmo diz ağrıları 

nedeniyle koşmayı bıraktığını fakat 

bisikletin dizlerinde herhangi bir 

soruna yol açmadığını belirtiyor. 

Mirka çalışanlarının aktif bir yaşam 

sürmelerini teşvik ediyor ve 

bisiklete binmek yapılabilecek en 

iyi yöntemlerden biri. Biz son 

derece aktif bir grubuz. Yazın 

bisiklet parkımız genellikle dolu 

oluyor. Jarmo işe gidip gelirken 

artık Trek hibrit bisiklet kullanıyor 

ve 

bisiklet park yerine bakıldığında tek 

vitesli temel modellerden modern 

bisikletlere kadar birçok bisiklet türü 

göze çarpıyor. 

Jarmo’ya göre işe bisikletle 

gidebilmek için tek ihtiyacınız olan 

şey doğru ekipman. Bisikletiniz iyi 

durumda olmalı ve giydiğiniz giysi ve 

ayakkabılar bisiklet sürmeye elverişli 

olmalıdır. Kışın ön ve arka ışıkların 

önemi üzerinde ne kadar dursak 

azdır. Doğru ekipmanlara sahip 

olduğunuz sürece dilediğiniz zaman 

bisiklete binebilirsiniz! Bununla 

birlikte düşünme biçiminiz de doğru 

olmalıdır. Örneğin her şeyden önce 

konforuna önem veren kimseler için 

yıl boyu işe bisikletle gidip gelmek iyi 

bir tercih olmayabilecektir. Yine de 

Jarmo işe bisikletle giderek hiçbir şey 

kaybetmeyeceğinizi, aksine daha 

sağlıklı olacağınızı ve başka 

faydalarını da göreceğinizi 

belirtmeden edemiyor. 

Jarmo verilerle çok ilgilenmiyor ve 

bisikletle kaç kilometre sürdüğünün 

takibi yapmıyor. A noktasından B 

noktasına ulaşmada bisiklet çok iyi bir 

yöntem olduğundan bu motivasyon 

ona yetiyor. Bisiklete binmek ayrıca 

yıllar içinde yakıttan da önemli 

miktarlarda tasarruf sağlıyor ve bu da 

kişisel tasarruflarınıza yansıyor. Yıllar 

önce Jarmo işe bisikletle gelmeye 

başladığında araç kullanmanın çevreye 

olan etkisinden bahseden kimse yoktu 

ve Jarmo’nun bu kararı almasında da 

çevresel gerekçelerin pek etkisi 

olmamıştı. Fakat bugünlerde çevresel 

faktörler git gide daha da önemli bir 

hale geldikçe işe bisikletle gitmenin 

kişiye sağladığı faydaların yanı sıra 

çevre için de faydaları olduğunu 

bilmek iyi hissettiriyor! 

“Mirka çalışanlarının aktif 
bir yaşam sürmelerini 

teşvik ediyor ve bisiklete 
binmek yapılabilecek en 

iyi yöntemlerden biri” 

Jarmo Saviaro, Depo Sorumlusu. 



İşgücü (2018) 

İşgücü (Finlandiya) 

Doğum izninde olan toplam çalışan sayısı 

Doğum izninde olan toplam (kadın) çalışan sayısı 

Doğum izninde olan toplam (erkek) çalışan sayısı 

Doğum izni bittikten sonra raporlama döneminde iş dönen 
toplam (kadın) çalışan sayısı 

Doğum izni bittikten sonra raporlama döneminde iş 
dönen toplam (erkek) çalışan sayısı 

Halen doğum izninde olan toplam (kadın) çalışan sayısı 

Halen doğum izninde olan toplam (erkek) çalışan sayısı 

796 

59 

12 

47 

2 

Yeni çalışan işe alımları 
ve personel değişim 
oranı (2018) 

 Yaş 

43 

8 

86 

İşgücü istatistikleri 

Tam zamanlı çalışanlara sağlanan 

yardımlar geçici veya yarı zamanlı 

çalışanlara sağlanmamaktadır. 

Tam zamanlı çalışanlara sağlanan 

yardımlar: 

1) hayat sigortası;

2) sakatlık ve maluliyet teminatı

3) işyeri sağlık hizmetleri

4) emeklilik karşılığı

5) doğum izni, ayrıca çocuğun

hasta olduğu dönemlerde 1-4 

gün izin.

6) Kantinlerimizde hafta içleri %50

yemek (öğle yemeği) ödeneği

7) beden eğitimi kuponları ve masaj

8) diğer tek seferlik haklar

Operasyonlar değişikliklere ilişkin 

asgari ihbar süreleri 

Kendilerini önemli bir şekilde 

etkileyebilecek operasyonel 

değişikliklerin hayat geçirilmesi 

öncesinde çalışanlara ve 

temsilcilerine verilecek asgari ihbar 

süresi Mirka bünyesinde 2 haftadır. 

İş sağlığı ve güvenliği yönetim 

sistemi 

Güvenlik Komitesi yılda 4 defa bir araya 

gelerek toplantı yapmaktadır. Güvenlik 

komitesi üyeleri: 

- İş Güvenliği Müdürü

- İK Müdürü

- Üretim yönetimi temsilcileri 

(birim müdürleri)

- Sağlık ve güvenlik temsilcileri 

(personel, tüm birimler)

- İşyeri sağlık hizmetleri temsilcileri

(tüm birimler)

Güvenlik Komitesinin resmi gündemi 

bulunmaktadır ve farklı eylemlerin 

takibi yapmaktadır. 

İşçi katılımı, danışmanlığı ve iş 

sağlığı ve güvenliği konusunda 

iletişimi 

İş veya işyerleri kuruluşun kontrolü 

altında olan çalışanların tümü (%100) 

resmi ortak yönetim-işçi sağlık ve 

güvenlik komiteleri tarafından temsil 

edilmektedir. 

Düzenli performans ve kariyer 

gelişim değerlendirmeleri alan 

çalışanların yüzdesi 

Kişisel gelişim ve kariyer 

gelişimi/fırsatları personel tarafından 

yüksek oranda takdir edilmektedir. 

Tüm çalışanlar yılda bir defa 

yöneticileriyle bu konuları görüşme 

olanağı bulmaktadır. Yöneticiler ise 

bu görüşmeleri nasıl yönlendirecekleri 

hususunda talimat almıştır. Şuan için 

üretimde kişisel değerlendirmeden 

geçmiş çalışan sayısını takip 

edebileceğimiz bir sistemimiz 

bulunmamaktadır. Beyaz yaka 

çalışanların kişisel hedefleri ve yıllık 

primleri bulunduğundan yıllık 

görüşmelere katılmaktadır. Üretim 

kısmındaysa yetkinliklere ve yetkinlik 

geliştirmeye dayalı ücret modelimiz 

bulunmaktadır. 

Ayrımcılık olayları ve yapılan 

düzeltici faaliyetler 

Bu dönemde herhangi bir 

ayrımcılık raporunda 

bulunulmamıştır. 

  
  

  
 

18-24 20 

25-29 11 

30-34 15 

35-39 11 

40-44 15 

45-49 6 

50-55 7 

55-60 1 

60-



Yıllık ortalama eğitim saatleri 

2014 2016 2018 

Eğitim saati 
[s] Kadın Erkek 

Eğitim saati [s] 
Kadın Erkek 

Eğitim saati [s] 
Kadın Erkek 

Yöneticiler Yöneticiler Yöneticiler 

624 2068 1242 3100 1307 3264 

Beyaz yaka 1308 1788 Beyaz yaka 1714 4450 Beyaz yaka 1805 4686 

Mavi yaka 1867 5241 Mavi yaka 2454 5850 Mavi yaka 2584 6160 

Beyaz yaka (DC) Beyaz yaka (DC) 7697 

Yöneticiler (DC) Yöneticiler (DC) 2451 

Toplam MSF [s] 12895  Toplam MSF [s] 18810  Toplam MSF [s] 19806 

Toplam DC [s] 8781 Toplam DC [s] 10148 

Toplam 27591  Toplam 29554 

2014 2016 2018 

Cinsiyete göre ortalama 
saat 

[s] Cinsiyete göre ortalama
saat

[s] Cinsiyete göre ortalama
saat

[s] 

Kadın MSF 21 Kadın MSF 30 Kadın MSF 32 

Erkek MSF 19 Erkek MSF 28 Erkek MSF 30 

Kadın DC 18 Kadın DC 16 

Erkek DC 20 Erkek DC 20 

Çalışan grubuna 
göre ortalama 
saat

[s] 
Çalışan grubuna 
göre ortalama 
saat

[s] 
Çalışan grubuna 
göre ortalama 
saat

[s] 

Yöneticiler 38 Yöneticiler 62 Yöneticiler 65 

Beyaz yaka 29 Beyaz yaka 57 Beyaz yaka 60 

Mavi yaka 14 Mavi yaka 17 Mavi yaka 18 

Beyaz yaka (DC) 11 

Yöneticiler (DC) 6 

İşgücü istatistikleri 



Ürünlerimizin çevresel ayak izlerini azaltıyoruz 

Proaktif olarak ürünlerimizin çevresel 

ayak izlerini azaltmanın yollarını 

arıyoruz. Yüksek Önem Arz Eden 

Maddeler (SVHC) Listesinde yer alan 

ve AB Kimyasalların Kaydı, 

Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanması 

Tüzüğü (REACH) ile tam uyumlu  

olmayan kimyasalları kullanmıyoruz. 

Sürdürülebilir İnovasyon 

Sürdürülebilir inovasyonu akıllı ve 

kârlı olarak görüyoruz. 

Kaydettiğimiz ilerlemelerden 

bazıları: 

- yeni düşük enerjili teknolojiler

geliştirmek – bu sayede kaplanmalı

zımparalarımız üretiminde ihtiyaç

duyulan enerji miktarı

azaltılmaktadır.

- ağır metal olmayan renk veri

maddeye geçiş – bu sayede 

ürünlerimizdeki ağır metal 

miktarı azaltılmaktadır. 

- atık reçine elleçleme ve işleme

iyileştirme – bu sayede işgücümüz

için daha iyi iş sağlığı ve güvenliğini

sağlanmakta ve bertaraf tehlikesi

olasılıkları azaltılmaktadır.

- yeni katalizör teknolojisi

inovasyonu – bu sayede termal

makine hatlarımız daha verimli

çalışmakta ve buna bağlı olarak

ürünlerimizin üretimi için daha az

enerji harcanmaktadır.

- etkin ürün taşıma rotaları tasarımı

– bu sayede karbon ayak izimiz

azaltılmaktadır.

Faaliyet gösterdiğimiz sektörde öncü 

olabilmek ve müşterilerimize yüksek 

kaliteli inovatif zımparalama 

teknolojisi çözümleri sunabilmeye 

devam etmek için ürün geliştirme 

operasyonlarımızda kilit rol 

oynamaktadır. Ürün geliştirme 

faaliyetlerimizin odağında 

müşterilerimizin karşılaştıkları günlük 

zorlukları çözen kapsamlı çözümler 

üretmenin yanı sıra iş güvenliği ve 

çalışma ortamı sorunlarını ele almak 

yer almaktadır. 

Temiz Proaktiflik



Mirka Elektrikli Aletlerle düşük çevresel etki 

Mirka Elektrikli Aletlerin çevre yasa ve 

tüzüklerine uyumluluk açısından uzun 

yıllardan beri önde olmalarına rağmen 

2016 yılında Elektrikli Aletler birimi 

kapsamında uyumluluk üzerine 

yoğunlaşan ayrı bir ekibin kurulmasıyla 

büyük ilerleme kaydedilmiştir. Ekibin 

odaklandığı ana konu Mirka Elektrikli 

Aletlerin çevresel etkilerinin mümkün 

olduğunda az olmasını sağlamaktır. 

Ayrıca müşterilerin git gide daha fazla 

çevre bilinci kazandıkları da açıktır. 

Şirketimize gelen uygunluk sertifikaları 

ve dokümantasyon taleplerinde de artış 

yaşanmıştır. 

Uygunluk Müdürü Annika Stenmark, 

“Örneğin Almanya pazarı uzun yıllardan 

beri geri dönüşüme odaklanmıştır ve 

Mirka zımparalama makinelerinin geri 

dönüşüme uygunluğu hakkında sıklıkta 

sorular almaktayız” açıklanmasında 

bulundu. 

Ürün uygunsuzluğuyla ilgili herhangi bir 

şüphe olduğunda ürün test için bağımsız 

dış laboratuvara gönderilmektedir. Ayrıca 

üretim kullanılan bileşenlerin, bu 

bileşenlerin tedarik zincirlerinin ve diğer 

hususların ele alındığı ve çatışma 

mineralleri içeren elektronik bileşen 

bulunmadığına dair sürekli iç denetimler 

yapılmaktadır. 

Elektrikli aletlerin geliştirme ve üretim süreçleri beş AB 
direktifi kontrolündedir: 

• Tehlikeli Maddelerin Sınırlandırılması (RoHS) 

• Makine Direktifi (MD)

• Telsiz Ekipman Direktifi (RED)

• Kimyasalların Kaydı,

Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanması

(REACH) 

• Atık Elektrikli ve Elektronik

Eşya (WEEE) 

Bu direktiflerin yanı sıra uygulanan ürüne 

özel standartlar da bulunmaktadır. 

Uygunluk tüm makinelerin kullanıcı 

kılavuzlarında beyan olarak yer 

almaktadır ve Mirka zımparalama 

makinelerinin CE sertifikasyonu 

alınabilmesi için bu beyanlar zorunludur. 

Dijital araçlar daha sağlıklı çalışma şartları sağlıyor 

İş sağlığı ve güvenliğini izleme imkânları 

myMirka® Uygulamasının hayata 

geçirilmesiyle büyük aşama kaydetmiştir. 

Uygulamanın sunduğu imkânlardan biri de 

örneğin beyaz parmak sendromunun 

önlenmesi için titreşim düzeyleri ve 

maruziyet takibidir. 

Kullanıcı Mirka elektrikli zımparalama 

makinesini Bluetooth* üzerinden 

uygulamaya bağlayarak  

*Bluetooth bağlantısı tüm ülkelerde bulunmamaktadır

**Bazı özellikler uygulama içi satınalma olarak 
sunulmaktadır 

titreşim düzeylerini gerçek zamanlı ve daha 

uzun süreli** takip edebilmektedir. 

myMirka Uygulamasıyla toplanan titreşim 

düzeylerini görselleştiren myMirka 

Dashboard ile işyeri şartları kolaylıkla 

izlenerek analiz edilebilmekte ve ergonomi 

önemli ölçüde iyileştirilebilmektedir. 

Uygulama titreşimin yanı sıra zımparalama 

işlemi sırasında enerji tüketimi, iş yükleri ve 

hız gibi verileri de ölçebilmektedir. Ayrıca 

makine motoru ve motor tahrikinin sıcaklık  

durumunu izleme özelliği de 

bulunmaktadır. Bu aksamların herhangi 

birinde aşırı ısınma belirtileri meydana 

geldiğinde makine otomatik olarak 

güvenli moda geçecektir. Bu sayede 

aletin kullanım ömrü uzayacak ve karbon 

ayak izi azaltılacaktır. 



Mirka Elektrikli Aletler müşterilerin ihtiyaçlarını çok iyi anlar 

Piyasada köklü değişiklikler yapmak 

amacıyla Mirka® CEROS on yıl önce 

piyasaya arz edilmişti. Tasarımın 

temelinde hafif, küçük boyutlu ve o 

yıllarda çok daha yaygın olan pnömatik 

aletler kadar etkili bir elektrikli zımpara 

makinesi geliştirme hedefi yer alıyordu. 

Tüm bunlar yeni fırçası motor 

teknolojisinin hayata geçirilmesini ve 

gerek son müşteriler gerekse tasarım 

ajansıyla yakın işbirliği içinde olmayı 

gerektirmiştir. 

Elektrikli Aletler Birimi Birim Müdürü 

Veli-Pekka Västi, “Son ürün olarak tarih 

yazdık. CEROS ve bir sonraki model olan 

Mirka® DEROS bugün hâlâ dünyanın en 

iyi elektrikli rastgele dairesel zımpara 

makineleri ve birçok firmanın kopyalama 

girişimlerinde çok az başarı kaydedildi” 

diyor. 

Pnömatik aletlerden elektrikli aletlere 

geçerek önemli miktarda enerji tasarrufu 

sağlayabilirsiniz. Örneğin Mirka DEROS 

modelini kullanarak eşdeğer bir pnömatik 

alete kıyasla elektrik tüketiminden %90’a 

kadar tasarruf sağlayabilirsiniz. 

Günümüz trendi git gide artan bir oranda 

elektrikli ve bataryalı cihazlara doğru 

ilerliyor ve Mirka otomotiv üretim 

endüstrisine yönelik pnömatik 

makinelerin yerine alacak yeni çözümler 

geliştirme üzerinde aktif olarak çalışıyor. 

Yeni aletin tasarım süreci ergonomi temel 

faktör olmak üzere müşterinin 

ihtiyaçlarına göre şekilleniyor. Ürün 

öncelikle kurum bünyesinde test 

ediliyorken son müşteriler tasarım 

çalışmasının içinde yer alarak prototip 

testlerinde etkin rol alıyor ve ürünün en 

iyiye ulaşacak şekilde geliştirilmesinde 

çok değerli geri bildirimleri bizlerle 

paylaşıyorlar. Ergonomi açısından nihai 

ürünlerimizde aldığımız geri bildirimler 

hep olumlu olmuştur! 

 
Baş Mühendis Caj Nordström Mirka 

aletlerinin ürün geliştirme süreçlerinde 

hep ön planda yer almış ve gerek 

ergonomi gerekse denge açısından ödün 

vermediği duruşunu yeni tasarımcılara da 

aşılamıştır. Tasarımcılar ise mümkün olan 

en iyi aletleri kullanarak işlerini yapan 

sağlıklı ve mutlu son kullanıcıların 

düşüncesiyle motive olmaktadır. Mirka 

elektrikli aletlerin hafif olmalarının yanı 

sıra titreşimin azaltılması ve  

MyMirka uygulamasıyla günlük titreşim 

maruziyetinin ölçülebilmesi ana odak 

konuları arasında yer almıştır. Kullanıcıların 

toz solumadan çalışabilmeleri önemli 

olduğundan tozsuz çalışma ürün 

ergonomisinin başka önemli unsurlarından 

biridir. Tüm bu faktörlerin bir araya 

gelmesiyle Mirka elektrikli aletlerle çalışmak 

işçiler için çok daha keyifli bir deneyim halini 

almakta ve hastalık nedeniyle kullanılan 

izinlerde azalma yöneticileri mutlu 

etmektedir. 

Veli-Pekka Västi, “2018 baharında piyasanın 

en hafif uzun saplı zımpara makinesi olan 

Mirka® LEROS piyasaya arz edildi. Ürün 

olumlu tepkiler aldı” diyor. Müşteriler 

ürünün hafifliğinin yanı sıra esnek manevra 

kabiliyetine sahip salınımlı kafası ile sağlanan 

kullanım keyfinden ne denli mutlu 

olduklarını bize ilettiler. “Müşterilere 

yardımcı olmak bana motivasyon sağlıyor. 

Son müşterilerin hayatlarını biraz daha 

kolaylaştıran ve sağlıklı kılan özgün yeni 

ürünlerin geliştirilmesi sürecinde yer almak 

harika”. 

Elektrikli Aletler Birim Müdürü Veli-Pekka Västi. 



Sürdürülebilir zımparalar 

Kusursuz finisaj hedefliyorsanız asla 

tatmin olmazsınız. Her zaman araştırma 

ve geliştirme arzusu vardır. Mirka Ar-Ge 

ekibinin özünde de bu vardır. Ekibimiz 

sürekli çığır açarak zımpara, zımpara 

makinesi veya polisajdan ne 

beklenebileceğinin sınırlarını zorlayarak 

yeni çözümler geliştirmektedir. 

Mirka liderliğinin bir örneği olarak 

Abranet ürününün icadı verilebilecektir. 

Zımpara olarak kâğıt yerine net kullanımı 

gibi dâhiyane bir fikirle zımparalamayı 

kökten değiştirdik. 

Mirka olarak amacımız gerek üretim 

sürecinde gerekse kullanım sırasında 

sağlığınızı ve çevreyi korurken kusursuz 

finisaj sağlayacak sürdürülebilir 

zımparalar üretmektir. 

Tozsuz çözümler hem zımparalama hem 

de zımparalama sonrası temizleme 

sürecinde zaman kazanmanızı sağlayan  

zımparalarımızı kullanarak daha etkin bir 

biçimde çalışabilirsiniz. Zımparalama 

sonrasında ortaya daha az atık 

çıktığından paradan ve sudan tasarruf 

sağlarken çevreyi koruyabilirsiniz. 

Büyük gelişmeler kaydederek 

ürünlerimizle yeni standartlar 

belirlerken Mirka Anlayışı olarak 

sürekli iyileştirme ve daima bir adım 

önde olmayı amaçlıyoruz. Çevre 

uğruna verdiğimiz bu süregelen 

mücadele sayesinde zımparalarımızı 

daha da sürdürülebilir hale 

getirebiliyoruz.

Karşınızda çığır açan Abranet, Abralon ve Mirlon 

ürünlerinin mucidi Pukka olarak tanınan Geliştirme 

Mühendisimiz Hans Hede. 

“Zımparaları daha sürdürülebilir hale 

getirmek için çalışmaları her zaman 

devam ettirebilirsiniz. Zımparalar daha 

az atığa yol açabilir, daha iyi 

hammaddelerden, çevre dostu 

kimyasallardan ve benzerlerinden 

üretilebilir. Tüm bunlara rağmen zımpara 

yıpranan ve eskiyen, çok kısa kullanım 

ömrüne sahip bir üründür. 

Şu an üzerinde çalıştığım fikir yeni 

teknolojiyle zımpara kullanım ömrüne 

uzatmaya yönelik”. 

Hans  Hede,  Geliştirme Mühendisi. Sürdürülebilir Zımparalar 



Uyumluluk Müdürü Maria Sundqvist. 

 
 
 
 
 

Su bazlı polisa 
– Gerek sizin gerekse çevre için daha iyi bir tercih 

 

Mirka tarafından üretilen tüm polisaj 

bileşikleri su bazlıdır. Polisajlarımızı 

geliştiren Uyumluluk Müdürümüz 

Maria Sundqvist ile nedenini 

araştırmak üzere görüştük. 

 

“Ürettiğimiz dokuz polisajın dokuzu 

da su bazlı. Bu şirketimizin 

sürdürülebilir taahhüdüdür. Solvent 

bazlı ürünler kısa vadede etkin 

olabilmektedir fakat gerek kullanıcı 

gerekse çevre için tehlikeli ve 

zararlıdır”. Mirka polisaj üretimi 

Jakobstad, Finlandiya’da 

gerçekleştiriliyor. 

Maria, “üretim ekibimizle yakın 

işbirliği içindeyiz ve yeni polisaj 

geliştirirken sürdürülebilirliği 

aklımızdan hiç çıkarmıyoruz” diyor. 

 
Mirka polisaj portföy yöneticisi Kim 

Rönnholm ise müşteriler için 

Mirka’nın su bazlı polisaj üretiyor 

olmasının çok önemli olduğunun 

altını çiziyor. 

 
“Polisajlarımız su bazlı olmasalardı 

berbat kokarlardı. Polisaj sırasında 

maske takmanız gerekirdi. Su bazlı 

polisajlarımız ise son derece kullanıcı 

dostu”.

Kim şu açıklamada bulunuyor, “ayrıca solvent bazlı 

polisaj kullanırken hileye başvurmak ve hataları 

kapamak çok daha kolay. Solvent bazlı polisaj ile 

hızlı sonuç alırsınız fakat bu polisaj çok çabuk eskir 

ve çok kısa bir sürede tekrar uygulama yapmanız 

gerekir”. “Su bazlı polisajlarla uygulamada biraz 

daha gayret göstermeniz gerekir fakat daha iyi ve 

daha uzun ömür bir sonuç elde edersiniz”. 

 



 
 
 

Güven ve karşılıklı yarara dayalı 
güçlü ilişki 

 

Kendimizi müşterilerimiz, 

tedarikçilerimiz ve çalışma 

arkadaşlarımızın iş ortağı olarak 

görüyoruz. Temiz iş ortağı olmak 

güven ve karşılıklı yarara dayanan 

güçlü ilişkiler kurmak anlamına 

gelmektedir. Bu durum ayrıca 

dürüstlük, doğruluk ve işbirliğini 

destekleyen iki yönlü iletişim 

kurma anlamına da gelmektedir. 

 
Müşteri İş Ortaklıkları 

Müşterilerimizin hem tedarikçisi hem 
de iş ortağıyız. 

Müşterilerimize ürün, hizmet ve 

çözümler sunarken müşterilerimiz de 

bize müşteri geri bildirimi ve sürekli iş 

sunmaktadır. 

 
Tedarikçi İş Ortaklıkları 

Tedarikçilerle tutarlı, güvenilir ve 

güvenli uzun vadeli âdil işbirlikleri 

kurmayı inanıyoruz. Amacımız gerek 

işimiz gerekse tedarikçilerimiz için 

riskleri azaltmaktır. 

Paydaşlarımızla olan uzun ömürlü ve 

gerçek işbirliğimizin temelinde tüm iş 

ortaklarımızla olan kesintisiz aktif 

diyaloğumuz yer almaktadır. Bu 

sayede müşteri tabanımızda ortaya 

çıkan ihtiyaçlara hızlı ve etkin bir 

biçimde yanıt verebiliyoruz. 

 

Temiz İş Ortağı 
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Mirka cam zımparalama çözümleri – Para ve zamandan 
tasarruf sağlarken çevre için daha iyi 

 
 
 

2018’de Mirka Fransa dağın 

zirvesinde 3842 metre / 12605 ft. 

yükseklikte Mont Blan ekibine eğitim 

veriyordu. Mirka, çizilmiş cam 

panelleri helikopterle getirilmesi 

zorunlu panellerle değiştirmek 

yerine etkin, sürdürülebilir ve 

ekonomik bir bakım çözümü sunarak 

ekibin cam panelleri yerinde 

zımparalayarak polisajlamayı teklif 

etti. 

 
Buradaki amaç “Boşluğa Atılan 

Adım” – Aiguille du Midi Skywalk 

bölümüne çıkan cam yürüme 

yolundaki camı zımparalamaktı. Bu 

cam 8 mm kalınlığında koruyucu bir 

camdır. Camın değiştirilmesi son 

derece kompleks bir işlem 

olduğundan Compagnie du Mont 

Blanc turist trafiği kaynaklı 

yıpranma ve eskimelerden 

kaynaklanan çiziklerin 

giderilmesinde camın 

zımparalanarak polisajlanmasına 

karar verdi. Bu son derece zorlayıcı 

bir projeydi. 

Mirka France Satış Uzmanı 

Christophe Pichon ve Teknisyen 

Nicolas Vermorel deneyimlerini 

böyle aktarıyorlar. 

 
“3842 metre yükseklikte görmek pek 

kolay değil. Oksijen eksikliği, irtifa 

hastalığı riski ve cam sıcaklığı gibi 

etkenler de durumu zorlaştırıyordu”. 

 
Ama iş bittiğinde çok iyi bir sonuç 

aldık. Müşteri de dağın zirvesine yeni 

cam çıkarma zorluğundan kurtulduğu 

için çok memnun oldu. Ayrıca zaman 

ve paradan da tasarruf sağlandı 

çünkü helikopter kiralamanın saatte 

12,000€ gibi bir maliyeti var.  

Christophe Pichon ve Nicolas 

Vermorel eşsiz bir deneyim 

yaşadıkları konusunda hemfikirler. 

“Dağın zirvesinde olmak büyülüydü!” 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sürdürülebilirlik global Mirka’nın kalbinde 
 
 

Mirka olarak daha fazla 

yenilenebilir enerji kaynakları 

kullanarak tüm süreçlerde enerjiyi 

daha verimli kullanmayı tercih 

ediyoruz. 

Biz bunu iklim değişikliğiyle 

mücadele etmek ve çevresel ayak 

izimizi azaltmak için yapıyoruz. 

Sürdürülebilirlik “Mirka Anlayışının” 

bir parçasıdır ve faaliyetlerimizin 

tüm alanlarına ve tüm bağlı 

ortaklarımıza entegre edilmiştir. 

Bundan iki yıl önce yenilenebilir 

enerji kaynaklarından elektriği 

 

kullanan üç Mirka bağlı ortaklığı 

bulunuyorken bugün altı şirket 

elektriği kullanıyor ve, Mirka ABD 

bunlardan biri. 

 
Mirka UK Pazarlama Sorumlusu 

Jennifer Marshall, “Mirka Birleşik 

Krallık olarak gerek büyük adımlar 

atarak gerekse ofisteki ampullerimizi 

değiştirmek veya işe bisikletle gelme 

uygulamasını hayata geçirmek gibi 

küçük değişikler uygulayarak pozitif 

değişim yapabileceğimize inanıyoruz.  

 

Sürdürülebilirlik işletme olarak 

içimize işlemiş bulunuyor” 

açıklamasında bulundu. 

 
Temiz taahhütlerimize diğer bir örnek 

olarak şirket araçlarında biyoyakıt 

kullanan Mirka Brezilya örnek 

verilebilmektedir. Bu bölümde daha 

fazla enerji tasarrufu sağlayabilmek 

adına dünya genelindeki Mirka 

ofislerinin uygulamalarından birkaç 

harika örneğe yer vereceğiz. 

 
 
 
 

Mirka Belçika (MBL) 

Çatısında güneş panelleri bulunan 

Mirka Belçika aynı zamanda geri 

dönüştürülebilir atıkları (karton, 

şrink film plastikler, palet bağları, 

vb.) büyük oranda ayrıştırarak geri 

dönüşüme kazandırma konusuna 

kendini adamış bulunuyor. Şirket 

ayrıca LED aydınlatma ve depo 

teçhizatları için yeni nesil batarya 

şarj cihazları kullanarak elektrik 

tüketimlerini de azaltmanın yollarını 

bulmuştur. 

 

Tesis Yöneticisi Richard Tattum 

açıklamasında “elektrik kullanımımızı 

azaltmak için kısa bir süre önce LED 

aydınlatmaya geçtik ve kışın binayı 

ısıtmak için kullandığımız gaz 

miktarını azaltabilmek için sıcaklık 

kontrol sistemini devreye aldık. 

Ayrıca “azalt, yeniden kullan, geri 

dönüştür” anlayışı kapsamında 

siparişlerde kullandığımız ambalaj 

malzemesi miktarını da azaltmaya 

çalışıyoruz. 2018’de depomuzda  

 

kâğıtsız toplama uygulamasını 

hayata geçirdik ve yüksek 

miktarlarda kâğıt tasarrufu sağladık. 

Küçük siparişlerde kullanılmak üzere 

müşterilerimizin kolaylıkla ‘yeniden 

kullanabilecekleri veya geri 

dönüştürebilecekleri’ yeni nesil 

koliler, takviyeli torbalar ve kâğıt 

bant kullanmaya başladık” diyor. 

Temiz İş Ortağı 

“Sürdürülebilirlik işletme olarak içimize işlemiş bulunuyor” 



 
 
 
 
 
 

Mirka Meksika (MMX) 

Mirka Meksika için 

sürdürülebilirlik elimizdeki 

kaynakları optimal bir biçimde 

kullanabilmek anlamına geliyor. 

Mirka Mexicana S.A. de C.V. 

Operasyon Müdürü Maribel 

González açıklamasında, “Sırf 

çalıştığımız için çevrede iz 

bıraktığımızın ve çevreyi 

etkilediğimizin farkındayız. 

Uyguladığımız sürdürülebilirlik 

programının yanı sıra 

ekosistemimizi korumak için 

başka eylemlerimiz de bulunuyor” 

diyor. 

 
 

Meksika ofisinde geri dönüşüm ve 

atık ayrıştırma çok önemlidir. “Kâğıt 

kullanmayan bir ofisiz. 2013’ten 

beri daha az kâğıt kaynağı 

kullanmak amacıyla 

dokümantasyonda dijital medyayı 

kullanmaya öncelik verdik”. 

Bu sürdürülebilirlik çalışması sahada 

da uygulanıyor. “Çalışanlarımıza araç 

bakımları için destek veriyoruz. Bu 

sayede araçlar iyi kondisyonda 

olabiliyor ve emisyonlar azalıyor”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cafro MCF (İtalya) 

Cafro Kalite, Sağlık, Güvenlik ve 

Çevre Yönetimi (QHSE) Müdürü 

Federica Bonifacio yaptığı 

açıklamasında Üretim Holü 3’ün 

çatısında yer alan 20 kW güneş 

panelleriyle Cafro elektrik enerjisi 

ihtiyacının yaklaşık %4’ünü 

karşılayabildiğini ve bu enerji 

doğrudan Cafro tarafından 

kullanılmasa da elektrik şebekesine 

yönlendirildiğini belirtiyor. Güneş 

panelleri bugün çatı yüzeyinin 

%10’undan az bir kısmı kaplarken 

ileride yapılabilecek bir yatırımla 

şebekeye aktarılmak yerine 

Cafro’nun elektrik enerjisinin 

neredeyse %50’si çatının tamamını  

 
 

kaplayan 200 kW güneş panellerinin 

kurulması ve kurum içinde 

kullanılmasıyla karşılanabilecektir. 

 
Sürdürülebilirlik Cafro için önemli bir 

ilkedir ve yönetim fosil yakıt 

tüketiminin azaltılmasına yönelik 

önemli adımlar atmıştır. Örneğin;  

- 2 yıl önce Cafro elektrik enerjisi 

tedarikçisi olarak ağırlıklı olarak 

yenilenebilir kaynaklardan temin 

eden bir şirkete geçmiştir 

- 2018’den beri çalışanlar iş 

seyahatlerinde elektrikli araç 

kullanmaktadır. 

 
 

Otoparka şarj istasyonu ve ikinci bir 

elektrikli araç yeri kurulmuştur. Dizel 

araç yerine ihtiyaç doğrultusunda 

hibrit araç kiralanmaktadır. 

- Belediye tarafından yönetilen tüm 

atıklar (üretimle ilgili olmayan gıda 

artıkları, plastik, cam ve kâğıt kaplar) 

artık geri dönüşüm için %100 

oranında ayrıca toplanmaktadır. 

 
 

 

 

 
Temiz İş Ortağı 

“Uyguladığımız sürdürülebilirlik programının yanı 
sıra ekosistemimizi korumak için başka 

eylemlerimiz de bulunuyor” 



 
 

Güvenlik, kalite ve etkinlik 
 

Üretim iş kültürümüz ekip 

odaklıdır. Tüm üretim 

tesislerimizde üst düzey güvenlik, 

kalite, etkinlik ve sürdürülebilirlik 

hedeflerimize ulaşmak için birlikte 

çalışıyoruz. 

 
Yıllar içinde: 

- Stearat kaplama solventi olarak 

İzopropanol kullanımını ortadan 

kaldırarak VOC miktarını 250,000 

litre azalttık. 

 

- yumuşatma amacıyla kullanılan 

ftalatları 2004 yılında kademeli 

olarak sonlandırdık. 

- düşük serbest monomer içeriğiyle 

kullanım için 17 yıldan daha uzun bir 

süre önce fenolik reçineyi bulduk. 

- krom kullanımını (renk için) 

sonlandırdık). 

 

- 2012’de toksik bir madde olan 

kriyolit kullanımını (yıllık 2 ton) 

tamamen sonlandırdık. 

 
Bugün ince kum üretimi için ksilen 

içermeyen bir süreç geliştiriyoruz. 

Bu süreç bir Mirka niş ürünü olan 

suya dayanıklı finisaj zımparaları 

üretiminde kullanılacaktır. 

Temiz Üretim 
 

Mirka İşyeri Güvenliğinin Gelişimi 1997–2018 
 

Yıl Eylem 

1998 ISO  14001 sertifikasyonu alındı 

 

2000 Tesislerimizde OHSAS 18001 sistemine geçildi (İş Sağlığı ve Güvenliği) 

2002 İlk güvenlik grubu kuruldu 

 

2004 Yeni makine kabul incelemesi başlatıldı 

2006 Güvenlik denetimleri belirlendi 

 

2008 Japon 5S etkin ve verimli organizasyon sistemi uygulamaya alındı 

2010 Oravais fabrikasında Sıfır Kaza hedefi belirlendi  

2011  Sistematik tehlike ortadan kaldırma çalışması başlatıldı 

2012 Şirket genelinde Sıfır Kaza programı hayata geçirildi; Karis fabrikasında başarıya ulaşıldı 

2014 Jeppo fabrikasında tam zamanlı makine güvenlik grubu başlatıldı 

 

2016 Karis fabrikasında güvenlik anları ve Çevre Güvenlik Kartı eğitimi verildi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temiz Üretim 

1999 İnceleme yönetim sistemi başlatıldı 

2003 Sıfır Kaza düşüncesi hayata geçirildi 

2007 Kök neden analizi geliştirildi   

2015 Kimyasal depolama ve elleçleme süreçlerinde iyileştirmeye gidildi 

1997 Kazalar için yakın raporlama süreci başlatıldı 

2001 Değişim yönetimi risk analizi geliştirildi 

2005 İş Güvenlik Kartı kullanımı başlatıldı 

2009 Makine risk analizi başlatıldı 

2013 Tüm fabrikalarda eşit İş Sağlığı ve Güvenliği plan ve ölçümleri uygulanmaya başlandı 

2018 Mesleki ortam anketi yapıldı 
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Raporlama döneminde (1999–2018) ölümcül kaza olmamıştır. 

IR = 
Toplam yaralanma s. 

Toplam çalışma saati 
x 200,000 200,000 faktörü 100 çalışan başına haftada 40 saatten 

50 iş haftasına göre elde edilmiştir. 

Ürün ve 
hizmetlerin 
sağlık ve 
güvenliğiyle ilgili 
uygunsuzluk 
olayları 
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Mevzuat ve/veya 
gönüllü 
yönetmeliklere 
uygunsuzluk tespit 
edilmemiştir. 

Mirka genel güvenlik vizyonunun farklı alanları: 
• Risk yönetimi 

• Güvenlik iletişimi 
• Personel güvenliği 
• Bilgi güvenliği 

• Tesis güvenliği 

• Çevre güvenliği 
• Kurtarma operasyonları 
• Üretim ve operasyon güvenliği 

• İş güvenliği 

2015–2016 yılları arasında herhangi bir 
çevre zararı olayı veya çevre 
yönetmelikleri ihlali yaşanmamıştır ve 
Mirka’ya ulaşan herhangi bir para 
cezası veya yaptırım bulunmamaktadır. 

 

Yerinde üretim nakliyeyi ihtiyacını azaltıyor 
Son iki yıldır gündemde olan en 

büyük proje dönüşümden 

kaynaklanan artık ve ıskarta 

malzemelerin biriktirildiği 

Oravais’teki eski atık sahasının 

aşamalı olarak durdurularak 

kapatılmasıydı. İlgili malzemeler bir 

süredir Adven enerji santraline 

nakledildiğinden bu atık sahasının 

üzeri sürdürülemez ve gereksiz 

olduğu düşüncesiyle 2018 yılında 

kapatılmıştır. Proje Ramboll 

danışmanlık firması tarafından 

planlanmış olup, çevre 

gereksinimlerine uygunluk sağlanması 

açısından takip edilmiştir. 

 
Ayrıca ısıtmada kullanılan fosil ağır 

akaryakıt yenilenebilir bir enerji 

kaynağı olan odun yongası ile 

değiştirilmiştir. Bununla birlikte 

yeni kombi üretim hattının hayata 

geçirilmesiyle üretim 

süreçlerinden doğan talepler 

nedeniyle su ve elektrik tüketimi 

artmıştır. 

 

Yerinde dönüşümde kullanılan çok 

çeşitli malzemelerin üretim imkânı 

Oravais ile Jeppo’da bulunan yüksek 

raflı depo arasındaki nakliye 

ihtiyacını azalttığından bu yeni hat 

aynı zamanda daha az nakliye 

emisyonları sağlayacaktır. 

 
  
 
  
 
 
  
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Robotik ile daha iyi ergonomi 
 

Karis’te son iki yıl içinde enerji 

verimliliği ve ergonomi alanlarında 

önemli yatırımlar yapılmıştır. 

2017’de devreye alınan yeni üretim 

holünde gerek tavanda gerekse 

makinelerde çalışma ışığı olarak 

yalnızca LED aydınlatmalar 

kullanılmaktadır. Bir bütün olarak 

değerlendirildiğinde uygulama 

başarılı olmuş ve üretim 

çalışanlarından parlaklıkla ilgili 

olumlu geri dönüşler alınmıştır. 

Ayrıca fabrikadaki tüm 

aydınlatmalarda LED’e geçilmesi 

düşünülmüş olup, eski kısımdaki 

armatürler kısa bir süre önce 

yenilendiğinden daha uygulanabilir 

bir çözüm olarak floresan lambaların 

kademeli olarak LED lambalarla 

değiştirilmesi kararlaştırılmıştır. 

 
Ergonomi açısından yaşanan en 

büyük gelişme ise  

dokuma sürecindeki ip topu 

elleçleme otomasyonu olmuştur. 

Yaklaşık 3-6 kg ağırlığındaki toplar 

önceden makineye elle 

yüklendiğinden ve yüklenmesi 

gereken binlerce top olduğundan bu 

görev ergonomik olmadığı kadar 

kendi kendini tekrarlamaktaydı. 

Bugün ise birçok malzeme özelliği 

için topları yükleyen üç robotik kol 

bulunmakta. Bu sayede operatörler 

asıl üretim süreçlerine 

odaklanabilmektedir. 

 
Temiz Üretim 



Müşteri başarısı 
 

Sistematik yaklaşım benimseyerek 

uzun vadeli ekonomik strateji 

uyguluyor ve sürdürülebilirliğe 

odaklanıyoruz. Yapılacak doğru şeye 

karar verdiğimizde bunu doğru bir 

biçimde uyguluyoruz. 

 
Müşteri performansı, sağlık ve 

güvenliği ön planda tutuyoruz 

Şirketimizin başarısının anahtarı 

müşterilerimizin işlerinde başarılı 

olmalarıdır. Müşterilerimizin 

işyerlerinde performanslarını, sağlık 

ve güvenliklerini arttıran ürün ve 

hizmetler tasarlamak finansal 

performans hedeflerimize 

ulaşmamıza yardımcı oluyor. 

Kârlı iş sürdürülebilir kalkınma 

sağlar 

KWH Group bünyesinde bulunan ve 

uluslararası alanda rekabetçi ve 

bağımsız bir aile şirketi olan Mirka 

Ltd. grubun iş stratejisi uzun vadeli 

ve istikrarlı kârlılık sağlamaktır. 

Mirka’nın hedefi kendi kendine yeten 

sürdürülebilir operasyonlar 

geliştirmektir. Bu husus şirketin 

olumlu sonuçlar ve ekonomik 

saygınlık geliştirmesine dayanan 

sağlam finansal temelle mümkün 

olabilmektedir. 

 
Kurumsal yönetişim 

Paydaşlarımızla olan çalışmalarımızı 

sürekli olarak iyileştirmeyi ve tüm 

operasyonlarımızda yüksek ahlaki 

standartları sürdürmeyi 

hedefliyoruz. 

Bu gayretlerimiz Mirka kurumsal 

yönetişim ve tüm grup personeline 

yönelik yol gösterici ilkelerle 

desteklenmektedir. Mirka kurumsal 

yönetişimi grubun tüm global 

operasyonları için tutarlı bir çerçeve 

oluşturarak açık ve güvenilir yerel 

operasyonlara imkân tanımaktadır. 

Yönetim Kurulumuz kurumsal 

yönetişim hususlarını düzenli olarak 

gözden geçirerek güncellemektedir. 

Bunun yanı sıra şirketin ahlaki yol 

gösterici ilkeleri çalışanlarımıza 

kurum dışındaki kişiler için şahsi 

yükümlülüklere yol açmayacak 

şekilde çalışmalarını söylemektedir.  

Bu ahlaki yol gösterici ilkeler yeni 

çalışanlar için göreve başlama 

sürecinin bir parçasıdır ve düzenli 

eğitimler düzenlenmektedir. 

Temiz Performans 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

Temiz Performans 



 
 
 
 
 

 
Mirka’nın kendi göstergeleri   

Mirka’nın çevre taahhütleri 2016-2018 Harcamalar 

Çevre koruma türü (EUR olarak) 2016 2018 

Atık bertarafı, Emisyon arıtma ve ıslah giderleri 1 156 466 1 989 347 

Önleme ve çevre yönetimi 870 908 647 828 

Ara Toplam 2 072 374 2 637 175 

Yatırımlar 

Çevre koruma türü 2016 2018 

Kombine atık bertarafı, emisyon arıtma,   

önleme ve çevre yönetimi 3 126 333 4 212 613 

Harcamalar ve yatırımlar toplamı 5 153 707 6 849 788 
 
 

 

 
 

2018’DE ÜRETİLEN DOĞRUDAN EKONOMİK DEĞER 

 
 
 
 

Gelirler 
 
 
 
 
 
 
 

İşletme maliyetleri 

 
 
 
 
 

 
Çalışan maaş ve 

yardımları 
 
 
 

Devlete 
yapılan 
ödemeler 

   Sermaye sağlayanlara yapılan 
ödemeler Topluluk yatırımları 

 

 
 

Temiz Performans 

İyi finansal performans sosyal ve ekonomik sorumluluğumuzun yanı sıra çevresel 

sorumluluğumuzu gerçekleştirerek daha da geliştirebilmemiz için sağlam bir zemin  sağlar. 

Hedefimiz operasyonlarımızı kendi kendine yeten ve sürdürülebilir bir biçimde geliştirmektir. 



Raporlama İlkeleri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raporlama İlkeleri 
 

Mirka iki yılda bir Sürdürülebilir Raporu 

yayımlamaktadır. Bu rapor 2017-2018 

yıllarındaki kurumsal sürdürülebilirliğe aittir 

ve raporda yer alan bilgiler aksi belirtilmediği 

sürece doğrudan Mirka Ltd. kontrolü altında 

olan tüm birimlerden toplanmıştır. Mirka, 

Sürdürülebilirlik Raporunun yanı sıra KWH 

Group Ltd. Faaliyet Raporu kapsamında en 

önemli finansal göstergeleri içeren yıllık 

değerlendirme yayımlamaktadır. 

 
Mirka’nın 2018 Sürdürülebilirlik Raporu 2018 

GRI Standartlarını temel alan bir rapordur 

(daha fazla bilgi için İçindekiler dizinine 

başvurunuz). Raporda yer verilen konular ve 

göstergeler işle ilgili önem, etki ve paydaş 

beklenti ve ihtiyaçları göz önünde 

bulundurularak seçilmiştir. Ayrıca Birleşmiş 

Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına 

çapraz başvuru yapılmıştır. 

 
Raporda yer verilen göstergeler ve konular 

paydaşlarımıza değerlendirme için kapsamlı 

ve güvenilir bilgilerin yanı sıra Mirka’nın 

ekonomik, sosyal ve çevresel sorumluluğunu 

hakkında şeffaf  bir tablo sunmaktadır. 

Bilgilerimizi kapsamlı, açık ve anlaşılır bir 

biçimde sunmak istemekteyiz. Amacımız 

yalnızca olumlu gelişmelere odaklanmak 

yerine operasyonlarımız hakkında objektif 

bir bakış açısı sunabilmektir. Karşılaştırma 

yapılabilmesi amacıyla bilgileri mümkün 

oldukça mevcut ve geçmiş dönemlerden 

raporlamaya gayret gösterdik. Yönetim 

Kurulumuz bu raporun yayınlanmasını 

kabul ederek raporda yer alan bilgilerin 

doğru ve doğrulanabilir olduğunu 

onaylamıştır. 

 

 
Daha fazla bilgi almak için: 

communications@mirka.com 

Tel. +358 (0)20 760 2111 

 

GRI hakkında daha fazla bilgi almak için www.globalreporting.org adresini ziyaret edebilirsiniz. 

mailto:communications@mirka.com
http://www.globalreporting.org/


İçindekiler 
Dizini 
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Açıklama GRI Referansı Konum Dâhil edilmeyenler 

GRI 102: Genel Açıklamalar 2016 

1. Kuruluş profili 

Kuruluş adı 102-1 www.mirka.com/sustainability  
Faaliyetler, markalar, ürünler ve hizmetler 102-2 www.mirka.com/sustainability  ve  Global Mirka  
Genel müdürlük yeri 102-3 www.mirka.com/sustainability  ve  Global Mirka  
Operasyonların yeri 102-4 www.mirka.com/sustainability  ve  Global Mirka  
Şirket sahipliği ve nevi 102-5 www.mirka.com/sustainability  ve  Global Mirka  
Hizmet verilen piyasalar 102-6 www.mirka.com/sustainability  ve  Global Mirka  
Kuruluş büyüklüğü 102-7 Infographics , www.mirka.com/sustainability , Mirka Anlayışı  Net satışlar, toplam sermaye miktarı borç ve Özsermaye olarak ayrılmıştır 

Çalışanlar ve diğer işçiler hakkında bilgi 102-8 Infographics , www.mirka.com/sustainability , Mirka Anlayışı  “İş sözleşmesi, cinsiyet ve bölgeye göre toplam çalışan sayısı” 

Organizasyon ve tedarik zincirindeki önemli değişiklikler 102-10 www.mirka.com/sustainability  ,  İnfografikler  
Sendika 102-13 Mirka Hakkında  

    2.  Strateji     
Kıdemli karar mercii beyanı 102-14 CEO’muzdan genel bakış  

    3. Ahlak ve doğruluk     
Değerler, ilkeler, standartlar ve davranış normları 102-16 About  Mirka  , www.mirka.com/sustainability   

    4.  Yönetişim      
Yönetişim yapısı 102-18 www.mirka.com/sustainability , Mirka Anlayışı  

    5. Paydaş katılımı     
Paydaş grupları listesi 102-40 Mirka Hakkında  
Toplu iş sözleşmeleri 102-41 İnfografikler , Mirka Hakkında  
Paydaşların tanımlanması ve seçimi 102-42 Mirka Hakkında  

    6. Raporlama uygulaması  

Paydaş grupları listesi 102-40 Mirka Hakkında  
Toplu iş sözleşmeleri 102-41 İnfografikler , Mirka Hakkında  
Paydaşların tanımlanması ve seçimi 102-42 Mirka Hakkında  
Raporlamadaki değişiklikler 102-49 Raporlama ilkeleri  
Raporlama dönemi 102-50 Raporlama ilkeleri  
En güncel rapor tarihi 102-51 Raporlama ilkeleri  
Raporlama dönemi 102-52 Raporlama ilkeleri  
Raporla ilgili sorular için irtibat noktası 102-53 Raporlama ilkeleri  
GRI Standartları uyarınca raporlama iddiaları 102-54 Raporlama ilkeleri  
GRI  içindekiler dizini 102-55 İçindekiler Dizini  

  Açıklama GRI Referansı Konum Dâhil edilmeyenler UN-SDG 

GRI 201: Ekonomik Performans 2016  
 
 
 
 
 

 

Üretilen ve dağıtılan doğrudan ekonomik değer 201-1 İnfografikler  
GRI 204: Tedarik Uygulamaları 2016 

Yerel tedarikçilere yapılan harcamalar oranı 204-1 İnfografikler  
GRI 205: Yolsuzlukla Mücadele 2016 

Yolsuzlukla mücadele politika ve prosedürlerinin iletilmesi ve eğitim 205-2 Mirka Hakkında Bölge ve çalışan kategorisine göre kategorizasyon 

Doğrulanmış yolsuzluk olayları ve atılan adımlar 205-3 Mirka Hakkında  
GRI 301: Malzemeler 2016  
Ağırlık veya hacme göre kullanılan malzemeler (İlgili proses malzemeleri dâhil değildir) 301-1 İnfografikler   
GRI 302: Enerji 2016  
Kuruluş dâhilindeki enerji tüketimi 302-1 İnfografikler   
GRI 303: Su 2016  
Kaynağına göre su çekme 303-1 İnfografikler   
GRI 305: Emisyonlar 2016  
Doğrudan (Kapsam 1) sera gazı (GHG) emisyonları 305-1 İnfografikler   
GRI 306: Akışkanlar ve Atık 2016  
Nitelik ve varış yerine göre su deşarjı 306-1 İnfografikler   

 

 
Tür ve bertaraf yöntemine göre atıklar 306-2 İnfografikler  
Çalışma ortamı ve türe göre çevre koruma harcama ve yatırımları Mirka’nın 

kendi 
göstergeler
i 

Mirka Hakkında  
GRI 307: Çevreye Uyum 2016  
Çevre yasa ve yönetmeliklerine uygunsuzluk 307-1 Temiz Üretim   
GRI401: İstihdam 2016  
Yeni çalışan işe alımları ve çalışan değişimi 401-1 Mirka Hakkında , İnsan kaynaklı başarı  

 
 

Doğum izni 401-3 Mirka Hakkında , İnsan kaynaklı başarı 

GRI402: İş/Yönetim İlişkileri 2016  
Operasyonel değişikliklerle ilgili asgari ihbar süreleri 402-1 Mirka Hakkında   
GRI 403: İş Sağlığı ve Güvenliği 2016 

 

İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi 403-1 Mirka Hakkında , İnsan kaynaklı başarı  
 

 

 

“Yaralanma türleri ve yaralanma oranları, meslek hastalıkları, kayıp günler ve işe 
devamsızlık ve işle ilgili ölümlerin sayısı” 

403-2 Temiz Üretim 

İşçi katılımı, danışmanlık ve iş sağlığı ve güvenliği iletişimi 403-4 Mirka Hakkında , İnsan kaynaklı başarı 

GRI 404: Eğitim-Öğretim 2016  
Çalışan başına yıllık ortalama eğitim saati 404-1 Mirka Hakkında , İnsan kaynaklı başarı   
Düzenli performans ve kariyer gelişim değerlendirmeleri alan çalışanların yüzdesi 404-3 Mirka Hakkında , İnsan kaynaklı başarı  
GRI406: Ayrımcılık Yapmama 2016  
Ayrımcılık olayları ve yapılan düzeltici faaliyetler 406-1 Mirka Hakkında   
GRI408: Çocuk İşgücü 2016  
Çocuk işgücü olayları açısından önemli risk altında olan operasyonlar ve tedarikçiler 408-1 Mirka Hakkında   
GRI 103: Yönetim Yaklaşımı 2016  
Malzeme konusu ve sınırları hakkında açıklanma 103-1, 103-2, 103-3 Raporlama ilkeleri   

 

 
Yönetim yaklaşımı ve unsurları 103-1, 103-2, 103-3 Raporlama ilkeleri  
Yönetim yaklaşımı gelişimi 103-1, 103-2, 103-3 Raporlama ilkeleri  
GRI: Müşteri Sağlığı ve Güvenliği 2016  
Ürün ve hizmet kategorilerinin sağlık ve güvenlik etkilerinin değerlendirilmesi 416-1 Temiz Proaktiflik   

 Ürün ve hizmet kategorilerinin sağlık ve güvenlik etkileriyle ilgili uygunsuzluk olayları 416-2 Temiz Proaktiflik  

  

ODR, LDR ve AR 
raporlanmamıştır. IR cinsiyet 
veya bölgeye göre 
ayrılmamıştır. İlk yardım 
düzeyi yaralanmalar 
Yaralanma Oranı (IR) 
tablolarına dâhil edilmemiştir. 
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