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Uzun vadeli sürdürülebilir kalkınma, 
Mirka’nın işinin her zaman önem-
li ve doğal bir parçası olmuştur� Bu, 
Mirka’nın vizyonunun ayrılmaz bir 
parçasıdır: …müşteriler ve ilgili tara-
flar tarafından en sorumlu şirket 
olarak görülmek� Bu sürdürülebilirlik 
vizyonu, Şeffaf Taahhütlerimizde if-
ade edilmektedir�

Bu, operasyonlarımızın ve üretimim-
izin tüm yönlerinin çevreye mümkün 
olan en az etki ile yönetilmesi için 
çaba göstermemiz ve ürünlerimizi 
kullanmanın, son kullanıcılar açısın-
dan ergonomiyi iyileştirmesi ve daha 
sağlıklı bir çalışma ortamını kolay-
laştırması için özen göstermemiz an-
lamına gelir�

Çevre koruma konusunda hedefimiz, 
çevre dostu üretim süreçleri 
geliştirmek ve sürdürülebilir ham 
maddeler kullanmaktır� Kullanıcılar 
ve çevre açısından solvent bazlı 
bileşiklere oranla daha iyi olan su ba-
zlı polisaj bileşiklerimiz, bu ham mad-
delere iyi bir örnek teşkil etmektedir�

Politikamız, ham maddeleri, bileşen-
leri ve hizmetleri mümkün olduğunca 
yerel olarak tedarik etmektir ve tüm 
tedarikçileri denetleme ve onaylama 
konusuna büyük özen gösteriyoruz� 

Tüm ağımız uyum içinde, birlikte 
hareket ettiği ölçüde sürdürülebilir 
oluruz�

Mirka’nın Finlandiya’daki fabrikaları 
kırsal kesimde yer almaktadır ve bir-
inci sınıf tesislerimize yoğun yatırım 

yapmaya devam ediyoruz� Yetenekler-
imiz ve teknolojimiz ile gurur duy-
makla kalmıyor, aynı zamanda kırsal 
bölgeyi canlı tutmaya ve geliştirmeye 
hem doğrudan hem de dolaylı olarak 
önemli katkılar sağlamaktan gurur 
duyuyoruz�

Müşterilerimiz için en önemli un-
surlar, elbette tozsuz zımparalama 
çözümlerimiz ve ergonomik aletler-
imizdir� Çözümlerimizin kullanıcıları-
na, yararları baştan sonra tüm süreç 
boyunca sunmak ve daha güvenli, 
daha etkili çalışmalarını ve daha az 
kaynak israfını sağlamak, sürdürüle-
bilirliğin anahtarlarından biridir�

Sağlık ve ergonomi, doğal olarak Mir-
ka’daki çalışanlarımız için de geçer-
lidir� Geçtiğimiz yıllarda, örneğin 
Elektrikli El Aletleri montaj iş istasyon-
larının sürekli iyileştirilmesi gibi, Sağlık 
ve Güvenlik alanlarını geliştirmeye 
ve ergonomiye önemli yatırımlar 
yapılmıştır� Yıllardır devam eden 
sıfır kaza politikamız, bizi şirkette iş 
güvenliğini ve refahını dünya stand-
artlarında sürekli iyileştirmeye yön-
lendirdi� 

Sürdürülebilir kalkınma açısın-
dan heyecan verici bir dönemde 
yaşıyoruz� AB Çevre Koruma An-
laşması (EU Green Deal) gerçekten 
güçlü bir yeşil dönüşümü destekle-
mek için tasarlandı ve daha da büyük 
ve hızlı kalkınma adımlarına olanak 
sağlamak için, birçok yatırımın bu 
yönde kanalize edilmesi planlandı� 
Mirka, Avrupa’daki tüm zımpara sek-

törünün daha da güçlü bir sürdürüle-
bilir kalkınmaya öncülük etmek için 
bir araya geldiği Avrupa Sürdürüle-
bilir Zımpara Üreticileri (Sustainable 
European Abrasives Manufacturer / 
SEAM) programının kurucu üyesidir�

Şu anda tüm dünya COVID-19 salgını 
ile mücadele ediyor� Tarihsel olarak 
maalesef ekonomik zorluklar ve kriz 
dönemlerinde sürdürülebilirliğe da-
ha az öncelik verilmesi yönünde bir 
eğilim vardır, ancak ben şimdi duru-
mun farklı olduğunu düşünüyorum�

AB Çevre Koruma Anlaşması ve 
yeşil ve dijital dönüşüm, Avrupa’da-
ki kurtarma programlarının ayrılmaz 
parçaları olacaktır� Ortam her zaman-
kinden büyük bir kriz altında olsa da, 
bunu gerçekleştirecek güçlü irade 
ve kapasitenin hala var olduğuna in-
anıyorum�

Burada bahsedilen konularla ilgili 
ayrıntılar ve çok daha fazlasını, bu 
Sürdürülebilirlik raporunda inceleye-
bilirsiniz� Sonuçta, sektörümüzdeki en 
sorumlu şirket olma vizyonumuzdan 
hiçbir zaman vazgeçmeyeceğimizi 
biliyoruz� Başarılarımız ile gurur 
duyuyoruz, ama aynı zamanda, daha 
sürdürülebilir bir dünya yaratmak için 
gelecekte karşılaşabileceğimiz zor-
luklar konusunda bilinçliyiz� Biz üzer-
imize düşeni yapmaya kararlıyız!
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