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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! 


