
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 




