
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 
RAPORU

2020



İÇİNDEKİLER

Hakkımızda  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  3

Global Mirka  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  5

CEO’muzdan genel değerlendirme  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  7

Mirka Way ve organizasyonumuz  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  8

İNSANLARIN SÜRDÜRDÜĞÜ BAŞARI 

Otomasyon, çalışanların sürekli eğitimini gerektirir  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  9

Güvenlik ve refaha yapılan yatırımlar, kazanç olarak geri döner  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  11

ŞEFFAF ÜRETİM 

Devrim niteliğindeki yeni teknoloji, üretim enerjisinde %95 tasarruf sağlıyor  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������  12

Başarılı kalite kampanyası, fabrika atıklarında önemli ölçüde düşüş sağladı  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  14

CLEAN PARTNER

Yerel satın alımlar sayesinde daha düşük karbon ayak izi  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  20

Avrupa’da sektör standartlarını belirleyen program  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  21

Tozsuz: Hindistan’da Abranet® ile temiz hava  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  21

Brezilya’da araç filosunun yenilenmesi  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  21

Raporlama ilkeleri  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  22

İçerik dizini  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  23



3

Mirka Ltd�, global bir firmadır ve bir 
aile şirketi olan KWH Group Ltd�’nin 
bir parçasıdır� Mirka’nın ticari amacı, 
dünyaya öncülük eden yüzey finisajı 
çözümleri sunmaktır� Şirketimiz müşter-
ilerimizin ihtiyaçlarına odaklanmıştır� 

Yüzey finisajı ve hassas zımparalama 
için geniş bir çözüm yelpazesi sunuy-
oruz ve zımparalarımızın, yenilikçi 
biçimde tasarlanmış makinelerimiz ve 
polisaj bileşiklerimiz ile desteklendiği 
komple çözümlerde uzmanız�

Mirka ürünlerinin yaklaşık %97’si yurt 
dışına ihraç edilmekte ve dünyanın 
dört bir yanında 100’den fazla ülkede 
satılmaktadır� Şirketin tipik müşteril-
eri arasında, diğer sektörlerin yanı 
sıra ahşap ürün imalatçıları, otomotiv 
imalatçıları ve taşeronları ile inşaat 
ve renovasyon sektörü ve kompozit 
endüstrisi yer almaktadır�

Markamız 75 yıldan uzun süredir yüzey 
finisajı alanında çığır açan teknik bu-
luşlara olanak sağlamıştır ve endüstriyi,  
uzmanlığımızla bugün de biçim-
lendirmeye devam ediyoruz� Şirket 
değerlerimizi her an sorumlu, kararlı, 
yenilikçi ve saygılı şekilde hareket 
ederek takip ediyoruz� Müşterilerimize 
finans, sağlık, teknoloji ve çevre ko-
ruma alanlarında her açıyı dikkate alan, 
sürdürülebilir çözümler sunuyoruz�

Vizyonumuz 

“Müşterilerin ve ilgili kesimlerin temel 
iş alanlarımızda bizi bir pazar lideri ve 
yenilikçiliği teşvik eden, en fazla sorum-
luluk sahibi şirket olarak gördüğü bir 
pazar konumuna ulaşmak istiyoruz�” 

Misyonumuz 

“İnsanlara daha iyi performans ser-
gileme fırsatı sunmak istiyoruz�”

Değerlerimiz 

Sorumlu – Tüm sonuçlar ve kay-
naklar için� Etik iş uygulamaları� 
Yapılandırılmış ve iyi organize edilmiş� 
Maliyete duyarlı� 

Kararlı – Verdiğimiz sözleri tutarız� 
Müşterinin yanında� Yüksek perfor-
mansa odaklı� Tutkulu kişiler� 

Yenilikçi – Yeni fikirlere açık� Sürekli 
daha iyiye ulaşma çabası� Kendimiz, 
müşterilerimiz ve tüm toplum için 
yararlı çözümler üretiriz� 

Saygılı – Her birey değerlidir ve katkı 
sağlayabilir� Açık bir çalışma ortamı�  
Sıcak ve samimi� Adil�

Organizasyonumuz 

Mirka’nın uzun vadeli grup stratejisi,  
grubun yıllık olarak hazırlanan ve 

Mirka’nın Yönetim Ekibi ve Yönetim 
Kurulu tarafından onaylanan kapsam-
lı iş planının temelini oluşturur�

İş planının hazırlanmasında tüm şir-
ket ve fabrika birimleri yer alır� De-
partman düzeyinde hedefler, iş planı-
na göre belirlenir� 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 uz-
manlarımız, her müşterinin tam olarak 
neye ihtiyacı olduğunu net bir şekil-
de anladıktan sonra, operasyonun 
her adımında başarılı sonuçların elde 
edilmesini sağlayan yüksek kaliteli 
ürünler, süreçler ve eğitimler önerir 
Sürdürülebilirlik, Mirka Way’e en-
tegre edilmiştir� Sistem tüm doğru 
parçalarla kurulduğunda ve müşter-
iler mükemmel sonuçlar elde etmek 
için gereken tüm bilgilere sahip old-
uğunda, çalışmalar daha sürdürülebilir  
hale gelir�

Mirka Hakkında 

ŞEFFAF TAAHHÜTLER
Bu Sürdürülebilirlik Raporunda ekonomik, çevresel ve sosyal girişimlerimizi ve başarılarımızı “Şeffaf 
Taahhütlerimiz” başlığı altında derledik. Bu başlıklar altında, kurumsal sürdürülebilirliğimizin gelişimini çeşitli 
Temel Performans Göstergeleri (KPI’lar) ile şeffaf bir şekilde anlatıyoruz.
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Dernek üyeliği

EPTA

F�E�P�A�

Finnsecurity r�y�

Henkilöstöjohdon ryhmä – Henry r�y�

IBC Finland r�y�

ISA

Kemianteollisuus r�y

Nollis-foorumi

Nykarleby Företagare r�f�

Puuteollisuusyrittäjät r�y�

Rasi r�y�

Suomalaisen Työn Liitto

Suomen Laatuyhdistys

Suomen Riskienhallintayhdistys r�y�

Suomen Tekstiiliteknillinen Liitto r�y�

Veronmaksajain Keskusliitto r�y�

Västra Nylands Handelskammare

Österbottens Handelskammare

Kurumsal Yönetim

Paydaşlarımızla çalışmalarımızı sürekli 
iyileştirmeyi ve tüm operasyonlarımız-
da yüksek etik standartları korumayı 
hedefliyoruz� Bu çabalar, Mirka’nın 
tüm grup personeline yönelik ku-
rumsal yönetim ve etik yönergeleri 
ile desteklenmektedir� Mirka’nın ku-
rumsal yönetimi tüm grubun küresel 
operasyonları için tutarlı bir çerçeve 
oluşturarak, açık ve güvenilir yerel op-
erasyonlara olanak sağlar� 

Yönetim Kurulu, kurumsal yöne-
tim materyallerini düzenli aralıklarla 
gözden geçirmekte ve güncellemek-
tedir� Ayrıca şirketin etik yönergeleri, 

çalışanlarımıza, şirket dışı kişi ve ku-
ruluşlara karşı kişisel yükümlülükler 
oluşturmayacak şekilde çalışmaları 
talimatını verir� Bu etik yönergeler 
yeni çalışanlar için göreve başlama 
sürecinin bir parçasıdır ve düzenli 
aralıklarla eğitimler düzenlenir�

Önemli paydaşlar

Paydaşlarımız, ticari faaliyetlerimizin 
onları etkileme ve faaliyetlerinin ticari 
faaliyetlerimizin gelişimini etkileme 
biçimlerine göre tanımlanır� Mirka’nın 
en önemli paydaşları müşteriler, iş 
sahipleri, çalışanlar, tedarikçiler ve 
hizmet sağlayıcılardır�

Paydaş katılımı

Sürdürülebilir ve dürüst paydaş 
katılımına inanıyoruz ve hedefimiz, 
ortaklarımızla kesintisiz ve aktif bir di-
yalog sürdürmektir�

Paydaş katılımında Kurumsal Kaynak 
Planlama (Enterprise Resource Plan-
ning / ERP) ve Müşteri İlişkileri Yönetimi 
(Customer Relationship Management 
/ CRM) sistemlerimizi kullanıyoruz� 
CRM sistemimiz, satış operasyonlarının 
ve satış planlamasının sistem üzerin-
den yönetildiği müşteri odaklı bir yak-
laşım sağlar� Bu, müşteri ilişkilerimizi 
daha iyi bir şekilde geliştirmemize ve 
müşterilerin her türlü ihtiyacına hızla 
yanıt vermemize yardımcı olur� Satış 
operasyonlarımızın sistematik plan-
laması aynı zamanda seyahatlerimizi 
de optimize ederek, çevresel etkimizi 
azaltmamızı sağlar�

CRM sistemi, kalite yönetimi açısın-
dan da önemlidir� Sistem kalite, 
çevre, sağlık ve güvenlik ile ilgili 
her türlü konuda sistematik şekilde 
çalışmamızı ve örneğin yeni ürünler 
ve çözümler geliştirirken, geliştirme 

sürecimize müşterimizi de dahil et-
memize olanak sağlar�

Dijital sistemler, giderek artan düzey-
de kağıtsız ofis çalışmasına da olanak 
sağlamaktadır� Örneğin Mirka intrane-
ti, burada önemli bir rol oynar� Tüm 
şirket içi bilgi ve talimatlar, çalışanlara, 
iş istasyonlarının konumuna bakıl-
maksızın dijital formatta sunulur�

Yan kuruluşların belgelendirilmesi

Mirka’nın tüm yan kuruluşları 
2020’den beri ISO 9001 sertifikalıdır�

Yolsuzlukla Mücadele 

Finlandiya’daki tüm yeni çalışanlara 
yolsuzlukla mücadele eğitimi ver-
ilmektedir� Raporlama döneminde, 
çalışanlarımız veya ticari faaliyetler-
imiz ile ilgili herhangi bir yolsuzluk 
raporu almadık�

Toplu iş sözleşmeleri 

Çalışanların %100’ü toplu iş sözleşme-
si kapsamındadır� Bir işveren olarak, 
Kemianteollisuus ry’nin (Finlandiya 
Kimya Endüstrisi Federasyonu / The 
Chemical Industry Federation of Fin-
land) Pro, YTN ve Teollisuusliitto sen-
dikaları ile yaptığı toplu iş sözleşm-
elerini takip ediyoruz� Pro, YTN ve 
Teollisuusliitto, işveren ve çalışanlar 
arasındaki görüşmelerde kendi tem-
silcilerine sahiptir�

Ayrımcılığı önleme

Raporlama döneminde, herhangi bir 
ayrımcılık bildirimi almadık�

Çocuk işçiliği

Mirka, tedarikçileri denetlerken, 
çocuk işçi kullanmaktan kaçınmak 
için her zaman asgari istihdam yaşını 
kontrol etmektedir�
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En ünlü markalarımız:
Abranet®, Autonet®, Abralon®, Mirka® 
DEOS, Mirka® DEROS, Mirka® LEROS, Mirka 
Iridium®, Mirka Novastar®, Gold, Mirlon 
Total®, Polarshine®, myMirka®, Q.Silver®, 
Net by Mirka ve  Dust-free sanding (Tozsuz 
Zımparalama)

Global Mirka

Yan Kuruluşlar
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. (İtalya), 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)

Satış ofisleri
Danimarka, Norveç, Estonya ve Belçika

Hizmet verilen pazarlar

Mirka’nın tüm yan kuruluşları, üretim tesisleri  
ve satış ofisleri tamamen Mirka Ltd.’ye aittir.  
Mirka’nın 17. yan kuruluşu Cafro MCF (İtalya)  
Haziran 2017’de kurulmuştur.
Cafro; Diamond ve CBN disklerin yanı sıra  
PCD ve PCBN el aletlerinin lider üreticisidir.  
Opglabbeek’teki 18. yan kuruluşumuz  
Mirka Belgium Logistics, stok tutma  
faaliyetleri için Ocak 2018’de kurulmuştur.

Ana şirket KWH Group Ltd Vasa, Finlandiya 

Genel merkez Mirka Ltd Jeppo, Finlandiya 

Üretim tesisleri Finlandiya (Jeppo, Oravais, 

Karis ve Jakobstad) Belçika (Opglabbeek) 

Cafro MCF (İtalya)
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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!

 Stefan Sjöberg, CEO

CEO’muzdan genel değerlendirme
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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
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Mirka, önemi giderek artan perso-
nel eğitimine büyük çaba sarf et-
mektedir. Manuel çalışmanın yer-
ini otomatik süreçler aldığından, 
artık yeni becerilere ihtiyaç duyul-
maktadır. 

Mirka has always been committed to 
training its personnel� In recent years, 
however, training has become even 
more important� As more and more 
processes are automated and digital-
ised, there are constantly lots of new 
things to learn� At the same time, fo-
cus has shifted from routine manual 
work towards knowledge and exper-
tise work�

“We really put great effort into train-
ing� In addition to training our cur-
rent employees, we are also con-
stantly hiring new employees to get 
the right kind of expertise to Mirka”, 
explains HR Manager Ulla Kauppi�

Generally, Mirka employees are now-
adays required to have completed at 
least a secondary education� 

Committed to training.

In 2020, Mirka’s white-collar work-
ers received an average of 52 hours 
of training, while blue-collar work-

ers were trained at an average of 16 
hours� Despite being on this high 
level, the numbers dropped a bit 
compared to previous years because 
it was harder to organise training 
during the pandemic� 

“In 2020, we were able to train espe-
cially white-collar workers, as their 
training is easier to organise online� 
Naturally, some of the training was 
related to the new situation caused 
by the pandemic� For example, man-
agers had to learn how to lead re-
motely”, says Kauppi�

Development discussions each year

In addition to training, Mirka employ-
ees also participate in development 
discussions each year with their su-
pervisors� Normally, these discussions 
take place face-to-face, but during 
2020, some discussions were held 
remotely� 

“We have instructed the supervisors 
to pay extra attention to how the 
new situation has affected employ-
ees� Remotely, it is harder to detect if 
somebody is not feeling well�”

The main idea of the development 
discussions is that the employee and 

the supervisor sit down together to 
discuss the employee’s work situa-
tion and the things he or she perhaps 
wants to change�  

Remote work is here to stay.

Before the corona pandemic, remote 
work was not that common at Mirka� 
Ulla Kauppi estimates that remote 
work is here to stay, even after the 
pandemic ends� Working remotely 
from home has gone very well for 
most people, but there are also chal-
lenges�

“People need social interaction and 
want to meet their colleagues� We 
can also see that interaction be-
tween different units at Mirka is not 
as intense as it was before, which is 
a shame� I therefore think that some 
kind of a hybrid model would be 
ideal in the future, where people can 
work from home some of the time, 
but not all week�”

İnsanların sürdürdüğü başarı
Otomasyon, çalışanların sürekli eğitimini gerektirir

Çalışanlar Kadın/Erkek

Finlandiya Yan Kuruluşlar

839

246 593

495

124 371

Çalışanlar 2020
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Güvenlik ve refaha yapılan yatırımlar, kazanç olarak geri döner
İş yerinde güvenlik ve esenlik, Mir-
ka için uzun süredir birinci öncelik 
konumundadır. İstikrarlı ve meto-
dik çalışma, düşük kaza ve hastalık 
izni oranları ile sonuçlandı.

Mirka’da yeni bir çalışan işe başladığın-
da, son derece kapsamlı ve yoğun bir 
güvenlik eğitiminden geçer� Üretim 
bölümündeki çalışanlara, her beş 
yılda bir yenilenmesi gereken bir iş 
güvenliği kartı verilir� Bunlar, Mirka’nın 
güvenlik konularını ne denli ciddiye 
aldığına dair sadece birkaç örnek-
tir� Son yıllarda, aynı zamanda Mirka 
stratejisinin bir parçası da olduğun-
dan, güvenliğe daha da fazla oda-
klanıldı� Bu, güvenlik çalışmasında, 
yönetim de dahil olmak üzere tüm 
şirketin kararlı olması anlamına gelir�

Güvenlik sorunları anında bildiril-
ir Mirka’da, herkesin güvenlik so-
runlarını derhal bildirebileceği bir 
sistemi bulunmaktadır� “Çalışanların 
genel olarak güvenlik konularını cid-
diye aldıklarını kanıtlayan, çok sayıda 
bildirim alıyoruz� İnsanlar, başka-
ları için harika örnekler teşkil eden 
olumlu şeyleri de bildirebilir�” diye 
açıklıyor Mirka İK Müdürü Ulla Kaup-
pi� Güvenlik çalışmaları, 2020 yılında 
BeSafe kampanyasının başlatılmasıy-
la yoğunlaştırıldı� Kampanya, güven-
lik sorunlarına yönelik farkındalığı, 
eskisinden çok daha fazla artırmayı 
amaçlıyordu�

Pandemi sırasında güvenlik

Mirka’nın kapsamlı güvenlik çalışması, 
düşük kaza oranları ile karşılığını ver-

di� 2020 yılında Mirka’da 13 iş kazası 
meydana geldi ve LTIR (Kayıp Zaman-
lı Yaralanma Oranı / Lost Time Inju-
ry Rate), her sektör için son derece 
düşük bir rakam olan 7,0 düzeyinde 
kaldı�

2020’de Mirka, korona pandemisi ile 
mücadelesi sırasında, önceki güven-
lik çalışmalarından büyük ölçüde fay-
dalandı� Üretim, çalışanların fiziksel 
olarak toplanmasını önlemek için hızlı 
bir şekilde farklı güvenlik bölgelerine 
ayrıldı� Bu ve diğer önleyici tedbirler 
sayesinde, Mirka çalışanları arasında 
yalnızca tesadüfi korona enfeksiyon-
ları meydana geldi ve üretim ve tesli-
mat güvenliği hiçbir zaman tehlikeye 
atılmadı� 

Ortam yeniden normale 
döndüğünde, Mirka daha önce 
düzenli olarak organize edilen “güven-
lik yürüyüşleri”ni sürdürebilmeyi 
umuyor� Bu yürüyüşler sırasında farklı 
departmanlardan insanlar, potansiyel 
güvenlik tehlikelerini incelemek için 
birbirlerini ziyaret ettiler� İnsanlar ken-
di bölümlerine karşı yeterince objek-
tif ve duyarlı olamayabileceğinden, 
bunun etkili olduğu kanıtlanmıştır�

Düşük hastalık izni oranları

Mirka, iş yerinde güvenliğin yanı sıra 
refahı da desteklemek için sürek-
li çalışmalar yapmaktadır� 2020’de 
hastalık izni oranı, endüstriyel bir iş 
yeri için alışılmadık derecede düşük 
bir oran olan %4,1’di� Oran, muhte-
melen pandemi kısıtlamaları sonu-
cunda genel olarak düşük enfeksiy-

on oranları nedeniyle, bir önceki yıla 
göre biraz azaldı�

Ulla Kauppi “Rakamlarımız zaten çok 
iyi seviyede olduğu için, onları daha 
da aşağı çekmek o kadar kolay değil� 
Ancak 2021 hedefimiz %3,7 hastalık 
izni oranıdır�” diyor�

Mirka bu iyi oranlara ulaşmak için ne 
yaptı? Güvenlik konularında olduğu 
gibi, her şey birçok küçük günlük 
önlemden oluşan uzun vadeli kesin-
tisiz çalışmakta odaklanıyor� Ve doğal 
olarak, düşük kaza oranları da, düşük 
hastalık izni oranlarına dönüşüyor� 

Mirka’nın, potansiyel sorunların 
büyümeden önce ele alındığı, “erken 
destek stratejisi” adı verilen bir strate-
jisi bulunmaktadır� 

Ulla Kauppi bunu “Denetçilere erken 
bir aşamada müdahale etmeleri ve 
karşılıklı görüşmek üzere bir dizi so-
ru sormaları talimatı verildi� Ayrıca 
iş sağlığımızın da dahil edilmesi için 
düşük bir eşik belirlendi� Gerek fabrika 
çalışanları, gerekse ofis çalışanları için 
birbirine oldukça benzer yöntemler 
kullanılıyor�” sözleri ile açıklıyor�
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Mirka, birkaç yıldır zımparaları için 
yepyeni bir üretim yöntemi geliştiri-
yor� Bu çığır açan yöntem yalnızca 
enerji açısından muazzam verimli 
olmakla kalmıyor; aynı zamanda te-
hlikeli kimyasallar olmadan üretim 
yapılmasına da olanak sağlıyor�

Mirka, tarihi boyunca Ar-Ge’ye yoğun 
yatırım yaptı ve en çok tanınan örnek 
olan tozsuz zımparalama ile, devrim 
niteliğinde birçok çözüm üretti� Şim-
di Mirka, tamamen yeni bir üretim 
yönteminin tanıtımı ile, şirket tarihin-
deki en büyük teknoloji sıçramasını 
gerçekleştiriyor� Mirka’nın yeni makinel-
erinde, kum tanelerini kağıda bağlayan 
tutkal, eski makinelerde olduğu gibi 
tutkalın ısıyla sertleştirilmesi yerine yük-
sek enerjili kürleme ile sertleştirilir�

Ar-Ge Direktörü Mats Sundell bunu 
“Eski makineleri dev kağıt makineleri 
ile karşılaştırabilirsiniz, yeni makineler 
ise daha çok dijital yazıcılara benziyor� 
Eski makineler yüzlerce metre uzun-
luğunda, yenileri ise sadece 25 metre�” 
şeklinde açıklıyor�

İki yeni makine

Eski makinelerin bu kadar büyük ol-
masının nedeni, kum tanelerini kağıda 
bağlamak için ısı kullanan dev kurutuc-
ulara sahip olmalarıdır� Bu üretim yön-
teminin oldukça enerji ağırlıklı olduğu 
ve bu nedenle yeni makinelerin eski 
makinelere göre %95’e varan oran-
da daha az enerji kullandığı açıktır�

Mirka, yeni makine tipini on yıl önce 
geliştirmiştir ve günümüzde, bu alan-
da bir öncüdür� Şu anda, bu yeni tip 
iki makine gayet düzgün çalışmakta 
ve müşteriler için zımparalar üret-
mektedir� 2021’de yeni üretim yön-
teminin, tüm Mirka zımparalarının 
satış değerinin önemli bir bölümünü 
oluşturacağı tahmin ediliyor�

Mats Sundell, “2020, bu yeni üretim yön-
temi için gerçekten bir atılımdı�” diyor�

Daha az kimyasal 

Büyük ölçüde azaltılan enerji tüketimi, 

Şeffaf Üretim
Devrim niteliğindeki yeni teknoloji, üretim enerjisinde %95 tasarruf sağlıyor

yeni üretim yöntemi ile erişilen avan-
tajlardan yalnızca biridir� Diğer yarar-
ları arasında, tehlikeli kimyasalların 
azalması ve üretimde daha az atık 
oluşması yer alır�

“Zımparalarda kullanılan geleneksel 
yapıştırıcı türü, formaldehit kimyası ger-
ektirir� Serbest formaldehit bugün, hem 
zımparaların üretiminde hem de zım-
parayı kullanan son müşteri için bir teh-
like oluşturan ’olası kanserojen madde’ 
olarak etiketlenmiştir� Hiç formaldehit 
gerektirmeyen ve son müşteriye daha 
sağlıklı bir çalışma ortamı sağlayan bir 
üretim yöntemi bulduğumuz için çok 
mutluyuz�” diyor Sundell�

Daha az atık

Yeni makinelerle her üretim adımı çok 

daha kusursuz gerçekleştirilebiliyor� 
Bu nedenle, daha az atık oluşuyor�

“Örneğin artık kum tanelerini yalnız-
ca gereken alanlara yazdırabiliyoruz, 
tüm kağıda değil� Ayrıca, yeni tutkal 
türü eskisi kadar hızlı bitmiyor, bu da 
daha az tutkal atığının olması anlamı-
na geliyor�”

Mats Sundell’in gelecek vizyonunda 
Mirka, zımparalara veri de yazdır-
arak müşterilerin üretim süreçlerini 
otomatikleştirmelerine ve akışını 
düzenlemelerine olanak tanıyacak�

“Benim tahminim, on yıl içinde tüm 
Mirka zımparalarının bu yeni teknolo-
jiyle üretileceği yönünde�”

Dolaylı Enerji 
Kullanımı

356003GJ

Yenilenemez Buhar %8

Yenilenebilir Buhar %44

Yenilenemez Elektrik %24

Yenilenebilir Elektrik %14

Yenilenemez Isı %1

Yenilenebilir Isı %9

Enerji kullanımı 2020 
265 169 (GJ) Yenilenebilir, 179 937 (GJ) Yenilenemez

Doğrudan enerji kullanımı

Enerji kaynağına göre enerji kullanımı

Sıvı Gaz 64589 GJ

Biyogaz 24512 GJ

89101 GJ
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Başarılı kalite kampanyası, fabrika atıklarında önemli  
ölçüde düşüş sağladı.

Mirka 2020 yılında, özellikle üre-
timdeki israfı azaltarak kalite ve 
üretkenliği artırmak için bir kam-
panya başlattı. Kampanya, hede-
fler aşıldığı için başarılı olarak ni-
telendirilebilir.

2020 yılının başında çalışanlara yöne-
lik bir kampanya başlatıldı� Mirka’nın 
en büyük kaplamalı zımpara ürün-
lerinden ikisi, daha yakından incelen-
mek üzere seçildi – Gold 80 ve Gold 
320� Amaç, gereksiz atıkların üretimin 
hangi aşamalarında ortaya çıktığını 
bulmak ve çalışanları bilinçlendirerek 
çalışma şeklini değiştirmekti� Ayrıca 
kampanya için somut hedefler de be-
lirlendi� Önlemler, iki Gold ürün için 
250�000 Euro’luk ve tüm Mirka ürün-
leri için bir milyon Euro’luk tasarruf ile 
sonuçlanmalıydı�

Hedefler aşıldı� Yıl sonunda, hedefler 
aşıldığı için kampanyanın başarılı 
olduğu kanıtlandı� Tasarruf, yakın-
dan incelenen Gold ürünler için 
hedeflenen değerin birkaç bin avro 
üzerindeydi ve iyileştirilmiş çalışma 
yöntemleri diğer ürünlere de yayıl-
maya başladığından, Mirka’nın tüm 
ürünleri için önemli düzeyde bir to-
plam tasarrufa ulaşıldı� Kampanyayı 
yöneten üretim biriminin yöneticisi 
Joakim Hinders, sonuçlardan çok 
memnun: “Hedefleri aşmayı başarmış 
olmamız elbette çok güzel� 2020 
yılında süreçler teknik anlamda fazla 
değişmeden kaldığından, tasarrufların, 
kampanyamızın ve çalışanlarda ar-
tan farkındalığın bir sonucu olduğu 
çok açık� Hedeflere ulaşmamıza katkı 
sağlayan bir diğer unsur da, makinel-
erimizde minimum sipariş miktarın-
daki değişiklik oldu�”

Gerçekçi Önlemler  

O zaman, bu etkileyici sonuçlara nasıl 
ulaşıldı? Alınan önlemler son derece 
gerçekçiydi�

“Üretimin tüm aşamalarını çok dikkat-
li bir şekilde inceledik� Ayrıca çalışan-
lara bunu neden yaptığımızı ve kendi 

çalışma biçimlerini nasıl geliştirebi-
leceklerini anlatmak için büyük çaba 
harcadık� Çalışanların kendi eylem-
lerinin Mirka’nın sonucunu nasıl et-
kilediğini anlamalarını istiyoruz�” diye 
açıklıyor Joakim Hinders�

Atıklara yakından dikkat

Çalışanlar, atıklara çok dikkat etmel-
eri ve atıkların meydana geldiği tüm 
olayları bildirmeleri için teşvik edildi� 
Atıkların en büyük kısmının üretim 
sürecinin sonunda ortaya çıktığı hı-
zla saptandı� Bazı üretim hatlarında, 
çalışanların, yeterli kalitede olmaması 
durumunda her makara başında 
on metreye kadar kesme alışkan-
lığı vardı� Bu malzeme üretimin bir 
sonraki adımında hiçbir şekilde kul-
lanılamadığından, büyük miktarlarda 
mükemmel derecede ince zımpara 
çöpe atılıyordu� 

Joakim Hinders bu durumu “Bu 
gerçekten kimsenin hatası değildi; 
yalnızca daha önce bunlara yeter-
ince dikkat etmemiştik� Son yıllarda 
üretimde güvenliğe güçlü bir şekilde 
odaklandık; belki de üretkenlik ve ka-
lite sorunları bu nedenle hak ettikleri 
ilgiyi görmediler�” diyerek açıklıyor�

Sürekli iyileştirme Bununla birlikte, 
kampanyanın başlattığı çalışmaların 
devam ettirilmesi ve sürekli iyileştir-
melerin yapılması hedeflendiğinden, 
verimlilik ve kalite konuları gelecekte 
de gündemin üst sıralarında yer al-
maya devam edecektir� 2021’de da-
ha yakından incelenmek üzere yeni 
bir ürün seçildi� Mirka, üretimde hem 
kağıt israfını, hem de zımpara kumu 
ve tutkal atıklarını nasıl en aza indire-
ceğini de daha yakından inceleyecek� 
“Amacımız, zamanla tüm çalışanların 
atık oluşumunu otomatik önleye-
cek şekilde çalışmasıdır� Bu da, yeni 
çalışma yöntemlerinin sonunda bir 
alışkanlık haline gelmesi için eğitim 
gerektirir�”
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Atık miktarları ve atıların ele alınması
(Küresel, ton)
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Tehlikeli/Tehlikesiz atıklar 2020

Tehlikesiz 4.388 ton Tehlikeli 1.434 ton

Materyal kullanımı 2020

Materyal kullanımı
7.913 Ton Yenilenebilir, 7.096 Ton Yenilenemez

Metal 0,2 ton

Destek malzemesi 37,5 ton
Tutkal 23,3 tonTutkal 23,3 ton

Ambalaj malzemesi 18,9 ton
Kum 15,4 ton

Stearat 1,2 ton

Polisaj maddesi 1,4 ton

Aletler ve makineler 2,1 ton
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Ürünlerdeki Yenilenebilir Materyaller 4.667 ton
Yenilenebilir Ambalaj Malzemeleri 3.246 ton
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BOD7 (Biyokimyasal oksijen gereksinimi) TSS (Toplam askıda katı madde)
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Şirket arabalarından ton CO2

Karbondioksit (CO2) 2020

2019 2020

Jeppo

 Adven (biyoyakıt) 8708 9618

 Propan gazı 2902 3109

 Elektrik 5129 4928

Oravais

 Adven yağı 187 72

 Elektrik 1634 1615

Karis

 Propan gazı 691 777

 Elektrik 593 609

Jakobstad

 Elektrik 1799 1694

Opglabbeek

 Elektrik 0 68

Fino Mornasco

 Elektrik 296 287

22 644 23 355

Ton karbondioksit (CO2)

Finlandiya 57 Yan kuruluşlar 33.687
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Onlarca yıldır Mirka’nın stratejisi, 
bileşenlerini ve ham maddelerini 
mümkün olduğunca yerel tedar-
ikçilerden satın almak olmuştur. 
Kısa nakliye mesafelerine ve daha 
düşük karbon ayak izine ek olarak, 
bu strateji aynı zamanda kaliteyi 
ve teslimat güvenliğini de artırır.

Mirka, teknik ve ekonomik açıdan 
birbirine benzer iki farklı tedarikçi 
arasında seçim yapması gerektiğinde, 
genellikle Mirka’nın Finlandiya’daki 
üretim tesislerine coğrafi olarak daha 
yakın olan tedarikçiyi tercih eder� Bu 
çalışma şeklinin birçok faydası vardır:

• Kısa taşıma mesafeleri
• Daha düşük karbon ayak izi
• Zaman tasarrufu
• Tam zamanında teslimatlar
• Artırılmış tedarik güvenliği
• Tedarikçiler ile daha yakın ilişki
• Kalitenin izlenmesinin kolaylaşması

Mirka onlarca yıldır kesintisiz olarak 
bu ilkeye göre çalıştığından, büyük 
bir yerel tedarikçi ağına sahiptir� Mirka 
tarafından kullanılan ham maddel-
erin yarısından fazlası ve bileşenlerin 
yüzde 30’u, Ostrobothnian bölgesin-
den veya genel olarak Finlandiya’dan 
gelmektedir� 

Mirka Operasyon Direktörü Joachim 
Rännar, “Bazı bileşenleri Asya’dan da-
ha düşük fiyata alabilseniz de, her 
zaman toplam maliyeti göz önünde 
bulundurmalısınız�” diye açıklıyor� 

“Uzun taşımalar hem zaman, hem 
de para açısından maliyetleri artırıyor 
ve bir sorun olduğunda tedarikçi ne 
kadar yakınsa, çözmek genellikle o 
kadar kolay oluyor� Tedarikçinin Mir-
ka’yı ve ihtiyaçlarımızı tanımak için 
fabrikamızı ziyaret etmesi de büyük 
fayda sağlıyor�”

Daha az nakliye ve daha az paketleme

Bu çalışma şekli, zımparalar ham mad-
delerinden, elektrikli alet bileşenlerine 
kadar Mirka’daki tüm kaynak tedarikleri 
için geçerlidir� Mirka, on yıl önce elek-
trikli aletleri üretmeye ilk başladığında, 
bileşenler öncelikle Asya’dan tedarik 
edildi, ancak daha sonra bunun yerine 
Fin tedarikçiler seçildi� 

“Yakın çevrenizdeki insanlarla iletişim 
kurabildiğiniz zaman, işleri halletmek 
daha kolay oluyor� Ayrıca bir kon-
teynerin tamamını dolduramıyor-
sanız, nakliye maliyetleri oldukça yük-
sek olabilir� Neyse ki, makinelerimiz 
için yerel bileşen tedarikçilerini bul-
mak kolay oldu� Fin tedarikçiler bu-
lamadığımızda, bizim için bir sonraki 
adım Avrupalı tedarikçiler aramaktır� 
Fabrikalarımıza ne kadar yakınlarsa, o 
kadar iyi�” diyor Rännar�

Yeniden kullanılabilir ambalaj

Bu tedarikçi stratejisinin çevresel fay-
daları yalnızca daha kısalan nakliye 
mesafelerinden değil, daha az pa-
ketlemeden de kaynaklanmaktadır� 

Taşıma ne kadar uzun olursa, genel-
likle o kadar fazla paketleme gerekir� 
Mirka, yerel tedarikçilerle yeniden 
kullanılabilir ambalajlı dönüşümlü 
sistemler geliştirebilmiştir� 

“Bunu hem bizim, hem de tedarikçil-
erimiz için bir kazan-kazan durumu 
olarak görüyorum� Kalite konusunda 
yüksek taleplerimiz olduğunu biliyor-
lar ve hem kaliteyi, hem de süreçleri 
karşılıklı olarak geliştirmeyi başardık�”

2020’de başarılı strateji

Pandemi nedeniyle çalkantılı geçen 
2020’de, yerel kaynak bulma stratejisi 
her zamankinden faydalı oldu� Yılın 
başında, Çin’deki kilitlenmeler ned-
eniyle Asya’dan tedarik zincirlerinde 
sıkıntı yaşandı� Ardından, Asya’dan na-
kliye kapasitesi sorunları baş gösterdi� 

“Yerel tedarikçilerimizin çoğu Asya’dan 
gelen ham madde ve bileşenlere bağımlı 
olduğundan, elbette biz de bu sorun-
lardan muaf değildik� Öte yandan, tüm 
kaynaklarımızı Asya’dan tedarik etmiş 
olsaydık, çok daha iyi bir konumda olur-
duk� 2020’den çıkardığımız ders, riskleri 
yaymak için birçok farklı tedarikçiye sa-
hip olmanın hayati önem taşımasıdır�” 
diyor Rännar�

Şeffaf Ortak
Yerel satın alımlar sayesinde daha düşük karbon ayak izi

Yerel belediyelere tedarikçi giderleri 
(Finlandiya’daki dört üretim tesisimize de 100 km’den yakın)

Pietarsaari  7.4 %
Vaasa-Mustasaari 4.5 %
Vöyri   4.3 %
Uusikaarlepyy  3.9 %
Raasepori  1.7 %
Kokkola  1.3 %
Kauhava  0.8 %
Kruunupyy  0.2 %
Pedersöre  0.1 %

Toplam giderlerin

%24,1’i
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Avrupa’da sektör standartlarını belirleyen program
Avrupa Zımpara Üreticileri Federa-
syonu (FEPA) üyesi olan Mirka, 2020’de 
başlatılan Sürdürülebilir Avrupa Zım-
para Üreticileri (SEAM) programının 
kuruluşunda merkezi bir rol üstlendi�

SEAM programının amacı, Avrupalı 
zımpara üreticilerini, çoğunlukla üretim 
ve dağıtımda, sürdürülebilir büyüme 
ve sürdürülebilirlik iyileştirmelerine 
giden yolda desteklemek ve yardımcı 
olmaktır� Program, sürdürülebilirliğin 
üç temel dayanağına göre düzenlen-
miştir: çevre, iş gücü ve ekonomi�

Üreticilerin programa kabul edilmek 
için bu dayanaklar kapsamında bir 

dizi minimum gereksinimi karşılaması  
gerekiyordu ve Mirka için bu, sürdürüle-
bilirlik taahhüdümüz sayesinde doğal 
bir şekilde gerçekleşti�

SEAM programının ana fikri, sektörü, 
Avrupa’daki tüm zımpara sektörünün 
daha da güçlü bir sürdürülebilir kalkın-

maya öncülük etmek için bir araya gel-
erek, çevresel verimlilik, üretim perfor-
mansı ve iş güvenliği arasındaki doğru 
dengeyi bulabileceği daha yüksek bir 
noktaya çeken bir Avrupa sürdürüle-
bilirlik standardı oluşturmaktır�

Tozsuz: Hindistan’da Abranet’ten temiz hava

“Tek bir evimiz var�” Mirka India, çevre 
koruma konusunda kararlı bir inan-
ca sahiptir� Mirka’nın küresel olarak 
gerçekleştirdiği eylemleri daha da 
güçlendirmek için, temiz ve sağlıklı 
bir çevre yaratan bir çözüm sunarak 
bir adım daha attılar�

Mirka’nın tozsuz çözümü, doğduğu 
günden bu yana piyasada büyük bir 
heyecan yarattı� Abranet + Mirka  

DEROS + Toz Ayırma Ünitesi kom-
binasyonu, müşterilerimiz ve ortak-
larımız için değerli bir anlaşmadır� 2019 
yılında Mirka India, çözümümüzün 
çevreye nasıl fayda sağlayabileceğini 
kanıtladı�

Ahşap atölyelerinden toplanan bilg-
ilerle, Mirka’nın tozsuz çözümünün 
8 saatlik vardiyada yaklaşık 2,3 kg 
toz yakaladığı bulgusuna ulaştılar� 
Bunu gerçeklerle desteklemek için, 
tek bir kutsal Hint inciri ya da diğer 
adıyla ’peepal’ ağacının yakaladığı toz 
miktarının ayda yaklaşık 2,3 kg old-
uğu hesaplanmıştır� Bu, Abranet kul-
lanmanın 26 ağaç dikmeye eşdeğer 
olduğu anlamına gelir�

Sonuç olarak Mirka India, bir sivil 
toplum örgütü olan Give Me Trees 
vakfı ile ortaklık kurdu ve dünyada 

kirliliğin en yoğun görüldüğü şe-
hirlerinden biri olan Delhi’de Dust 
Tree kampanyasını başlattı� Kampa-
nyanın ana hattı, Mirka India’nın, satılan 
her 500 Abranet diski için Delhi’de be-
lirlenen yeşil alanlara bir peepal ağacı 
dikmesiydi� İlgilenen müşteriler de, 
kendini idame ettiren bir eko sistemin 
doğal fenomeni ile tanıştırıldıkları bu 
ağaç ekimlerine davet edildi�

Dikimden sonra ağaçların bakımını, 
resmi kurumlar ile işbirliği içinde Give 
Me Trees vakfı üstleniyor� Kampan-
ya, başarılı olmak için gereken tüm 
bileşenlere sahipti ve Hindistan’daki 
müşteriler arasında heyecan yarattı� 
Ne yazık ki, korona salgınının pat-
lak vermesi ve ardından gelen tüm 
kısıtlamalar sonucunda, kampanya 
2020’de askıya alındı�

Brezilya’da araç filosunun yenilenmesi
Birçok ülkede, örneğin müşterileri 
ziyaret ederken, araba bir zorunluluk-
tur ve Brezilya da bir istisna değildir� 
Ancak herkes tarafından bilindiği gibi, 
ulaşımdan kaynaklanan emisyonların 
büyük bir çevresel etkisi vardır� 

Bu nedenle Mirka Brazil de üzerine 
düşeni yapmaya karar verdi ve araç 
filosu yenilenirken, geleneksel yakıt-
larla çalışan araçlar yerine, daha çevre 

dostu alternatiflere ağırlık verilmesi 
stratejisini savundu�

Bu, dizel ve benzinden, biyoyakıt ve 
hibrit araçları destekleyerek uzaklaş-
mak anlamına geliyordu� Bu strateji, 
2020’nin sonunda meyvesini verdi: 
Mirka Brazil’in otomobil filosunun 
artık yalnızca yüzde 16’sı gelenek-
sel yakıtlarla çalışan araçlardan (%8 
benzin, %8 dizel) oluşuyordu� Şu anda 

filonun çoğu biyoyakıtla çalışıyor (%67) 
ve yaklaşık beşte biri hibrit araçlardan 
oluşuyor�

Gelecekte araç filosunu daha çevre dos-
tu hale getirecek olasılıkların araştırıl-
ması ve hibrit ve elektrikli araçların 
sayılarının artırılması planlanıyor�
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Mirka, Sürdürülebilirlik Raporunu iki yılda bir yayın-
lamaktadır. Bu rapor 2019 - 2020 yıllarında kurumsal 
sürdürülebilirliğe yöneliktir ve rapordaki bilgiler, aksi 
belirtilmedikçe Mirka Ltd.’nin doğrudan kontrolü  
altındaki tüm birimlerden toplanır. 

Sürdürülebilirlik Raporuna ek olarak, Mirka KWH 
Group Ltd.’nin Yıllık Raporunun bir parçası olarak en 
önemli finansal göstergeleri içeren yıllık incelemesini 
yayınlar.

Mirka’nın 2020 Sürdürülebilirlik Raporu, GRI Stand-
artlarını referans alan bir rapordur (daha fazla ayrıntı 
için İçerik dizinine başvurabilirsiniz). Raporlanan 

konular ve göstergeler ticari önemlerine, etkilerine 
ve paydaşların beklenti ve ihtiyaçlarına göre seçilmiştir. 
Ayrıca Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri’ne de çapraz referansta bulunduk.

Raporlanan göstergeler ve konular, paydaşlarımıza 
değerlendirme için kapsamlı ve güvenilir bilgiler 
ve Mirka’nın ekonomik, sosyal ve çevresel sorumlu-
luğunun şeffaf bir resmini sunar. Bilgilerimizi kapsamlı, 
şeffaf ve anlaşılır bir şekilde sunmak istiyoruz.

Amacımız, yalnızca olumlu gelişmelere odaklanmak 
yerine, faaliyetlerimize objektif bir genel bakış sağla-
maktır. Mümkün olduğu durumlarda, karşılaştırma 

amacıyla güncel ve önceki dönemlere ait bilgileri 
raporladık. Yönetim Kurulumuz bu yayını onaylamış 
ve sunulan bilgilerin doğru ve doğrulanabilir old-
uğunu teyit etmiştir.

Raporumuz hakkında daha fazla bilgi için lütfen 
iletişime geçin: communications@mirka.com 

Tel: +358 (0)20 760 211 

GRI hakkında daha fazla bilgi edinmek için, aşağıdaki 
adresi ziyaret edin: 

www.globalreporting.org

Raporlama İlkeleri
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İÇERIK DIZINI
AÇIKLAMA GRI REFERANSI YER EKSIKLIKLER

GRI 102: 2016 Genel açıklamalar

1. Kurumsal profil
Kuruluşun adı 102-1 www.mirka.com/sustainability

Faaliyetler, markalar, ürünler ve hizmetler 102-1 www.mirka.com/sustainability and Global Mirka

Operasyonların yerzi 102-3 www.mirka.com/sustainability and Global Mirka

Mülkiyet ve yasal biçim 102-4 www.mirka.com/sustainability and Global Mirka

Hizmet verilen pazarlar 102-5 www.mirka.com/sustainability and Global Mirka

Hizmet verilen pazarlar 102-6 www.mirka.com/sustainability and Global Mirka

Çalışanlar ve diğer işçiler hakkında bilgi 102-7 Infographics, www.mirka.com/sustainability, The Mirka Way

Çalışanlar ve diğer işçiler hakkında bilgi 102-8 Infographics, www.mirka.com/sustainability

Kuruluşta ve tedarik zincirindeki önemli değişiklikler 102-10 Infographics, www.mirka.com/sustainability

Dernek üyelikleri 102-13 Mirka Hakkında

2. Strateji
Üst düzey karar mekanizmalarının beyanları 102-14 CEO’muzdan genel değerlendirme

3. Ahlaki değerler ve dürüstlük
Değerler, ilkeler, standartlar ve davranış normları 102-16 Mirka Hakkında, www.mirka.com/sustainability

4. Yönetim
Yönetim yapısı 102-18 www.mirka.com/sustainability, The Mirka Way

5. Paydaş katılımı
Paydaş gruplarının listesi 102-40 Mirka Hakkında

Toplu iş sözleşmeleri 102-41 Mirka Hakkında

Paydaşların belirlenmesi ve seçilmesi 102-42 Mirka Hakkında

6. Raporlama uygulaması
Raporlamadaki değişiklikler 102-49 Reporting Principles

Raporlama dönemi 102-50 Reporting Principles

En son raporun tarihi 102-51 Reporting Principles

Raporlama döngüsü 102-52 Reporting Principles

Raporla ilgili sorular için iletişim noktası 102-53 Reporting Principles

GRI standartlarına uygun raporlama talepleri 102-54 Reporting Principles

GRI İçerik indeksi 102-55 Content index

GRI 204: 2016 Satın Alma Uygulamaları
Yerel tedarikçilere yapılan harcamaların oranı 204-1 Infographs, Clean partner

GRI 205: 2016 Yolsuzlukla Mücadele
Yolsuzlukla mücadele politika ve prosedürleri hakkında  
iletişim ve eğitim 205-2 About Mirka Categorisation by region and employee category

Teyit edilmiş yolsuzluk vakaları ve alınan tedbirler 205-3 About Mirka

GRI 301: 2016 Malzemeler
Ağırlık veya hacim cinsinde, kullanılan malzemeler 301-1 Infographs, Clean production

GRI 302: 2016 Enerji

Kurum içi Enerji Tüketimi 302-1

Infographs, Clean production
Waste generated
306-3
Infographs, Clean production
Significant changes to the organisation and its supply chain
305-1
Infographs
Water discharge
303-4
Infographs

GRI 303: 2018 Su ve Atık Sular
Su çekme 303-3 Infographs

Su tahliyesi 303-4 Infographs

GRI 305: 2016 Emisyonlar
Doğrudan (kapsam 1) GHG emisyonları 305-1 Infographs

GRI 306: 2020 Atıklar

Üretilen atıklar 306-3

Infographs, Clean production
Waste generated
306-3
Infographs, Clean production
Significant changes to the organisation and its supply chain
305-1
Infographs
Water discharge
303-4
Infographs
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AÇIKLAMA GRI REFERANSI YER EKSIKLIKLER

GRI 401: İstihdam
Yeni çalışan işe alımları ve çalışanların değişim döngüsü 401-1 Infographs

GRI 402: 2016 İş gücü/Yönetim ilişkileri
Operasyonel değişikliklerle ilgili minimum ihbar süreleri 402-1 About Mirka

GRI 403: 2016 İş Sağlığı ve Güvenliği
İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi 403-1 Success driven by people

Tehlike tanımlama, risk değerlendirmesi ve olay incelemesi 403-2 Success driven by people

İş sağlığı ve güvenliği konusunda işçi katılımı, danışmanlık ve iletişim 403-4 Success driven by people

İşçi Sağlığının Desteklenmesi 403-6 Success driven by people

İşle ilgili yaralanmalar 403-9 Success driven by people, Infographs

GRI 404: 2016 Eğitim ve öğretim
Çalışan başına yıllık ortalama eğitim saati 404-1 Success driven by people, Infographs

Düzenli performans ve kariyer gelişimi incelemeleri  
alan çalışanların yüzde oranı 404-3 Infographs

GRI 406: 2016 Ayrımcılık yapmama
Ayrımcılık olayları ve alınan tedbirler 408-1 About Mirka

GRI 408: Çocuk işçiliği 2016

Çocuk işçiliği vakaları açısından önemli risk altındaki  
operasyonlar ve tedarikçiler 406-1 About Mirka

GRI 103: 2016 Yönetim yaklaşımı
Öncelikli konunun açıklanması ve Sınırı 103-1 Reporting Principles

Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri 103-2 Reporting Principles

Yönetim yaklaşımının değerlendirilmesi 103-3 Reporting Principles


