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HARİCİ DENETÇİLER 
Yan kuruluşlar için Mirka Ltd. tarafından atanır.

MIRKA LTD. YÖNETİM EKİBİ
CEO

Ar-Ge Direktörü
Finans Direktörü
Üretim Direktörü

Pazarlama Direktörü
Satış Direktörü, Yüzey Finisajı

Satış Direktörü, Hassas Endüstriler
Operasyon Direktörü

Yönetim Kurulu Başkanı: KWH Group Ltd
CEO’su 

4 hissedar üye
1 bağımsız üye

MIRKA LTD. YÖNETİM KURULU

Ana şirket KWH Group Ltd
Şirketimiz Mirka Ltd.

YAN KURULUŞLARIN YÖNETİM KURULLARI

Yönetim Kurulu Başkanı: Mirka Ltd.  
Satış Direktörü Mirka Ltd. CEO’su Mirka Ltd.  

Finans Direktörü 
Yan kuruluşun Genel Müdürü 

Bölge Müdürü 
18 yan kuruluşumuz, %100 oranında 

Mirka Ltd.’ye aittir.

18 yan kuruluş

Organizasyonumuz 

Mirka’nın uzun vadeli grup 
stratejisi, grubun yıllık olarak 
hazırlanan ve Mirka’nın  
Yönetim Ekibi ve Yönetim  
Kurulu tarafından onaylanan 
kapsamlı iş planının temelini 
oluşturur� İş planının  
hazırlanmasında tüm şirket  
ve fabrika birimleri yer alır�  
Departman düzeyinde hedefler,  
iş planına görebelirlenir�  
Ana şirket Mirka Oy’un yönetim 
ekibinde bir çalışan temsilcisi 
bulunmaktadır�

Şirket Kültürümüz

Mirka’da her görevin kendine özel gereksinimleri  
olduğunu biliyoruz; bu nedenle ihtiyaçlarını tam  
olarak karşılayan ısmarlama çözümler sağlamak için, 
müşterilerimizle yakın işbirliği içinde çalışıyoruz� 

Müşteri destek birimindeki teknik uzmanlarımız, her 
müşterinin tam olarak neye ihtiyacı olduğunu net  
bir şekilde anladıktan sonra, operasyonun her adımında 
başarılı sonuçların elde edilmesini sağlayan yüksek  
kaliteli ürünler, süreçler ve eğitim önerir� 

Sürdürülebilirlik, Mirka Way’e entegre edilmiştir� Sistem  
tüm doğru parçalarla kurulduğunda ve müşteriler  
mükemmel sonuçlar elde etmek için gereken tüm  
bilgilere sahip olduğunda, çalışmalar daha sürdürülebilir  
hale gelir�

Yenilikçiyiz 
Yeni fikirlere açık� Sürekli daha 

iyiye ulaşma çabası� Kendimiz, 

müşterilerimiz ve tüm toplum  

için yararlı çözümler üretiriz�

Saygılıyız 
Her birey değerlidir ve katkı 

sağlayabilir� Açık bir çalışma 

ortamı� Sıcak ve samimi� Adil�

Mirka Way ve Organizasyonumuz

Vizyonumuz

“ Müşterilerin ve ilgili kesimlerin temel 

iş alanlarımızda bizi bir pazar lideri  

ve yenilikçiliği teşvik eden, en fazla  

sorumluluk sahibi şirket olarak gördüğü 

bir pazar konumuna ulaşmak istiyoruz.”

Misyonumuz

“ İnsanlara daha iyi performans sergileme 

fırsatını sağlamak istiyoruz.”

Değerlerimiz

Sorumluluk duyuyoruz 
Tüm sonuçlar ve kaynaklar 

için� Etik iş uygulamaları� 

Yapılandırılmış ve iyi organize 

edilmiş� Maliyete duyarlı�

Kararlıyız 
Verdiğimiz sözleri tutarız�  

Müşterinin yanında� Yüksek  

performansa odaklılık�  

Tutkulu kişiler




