
Müşteri başarısı 

Sistematik yaklaşım benimseyerek 

uzun vadeli ekonomik strateji 

uyguluyor ve sürdürülebilirliğe 

odaklanıyoruz. Yapılacak doğru şeye 

karar verdiğimizde bunu doğru bir 

biçimde uyguluyoruz. 

Müşteri performansı, sağlık ve 

güvenliği ön planda tutuyoruz 

Şirketimizin başarısının anahtarı 

müşterilerimizin işlerinde başarılı 

olmalarıdır. Müşterilerimizin 

işyerlerinde performanslarını, sağlık 

ve güvenliklerini arttıran ürün ve 

hizmetler tasarlamak finansal 

performans hedeflerimize 

ulaşmamıza yardımcı oluyor. 

Kârlı iş sürdürülebilir kalkınma 

sağlar 

KWH Group bünyesinde bulunan ve 

uluslararası alanda rekabetçi ve 

bağımsız bir aile şirketi olan Mirka 

Ltd. grubun iş stratejisi uzun vadeli 

ve istikrarlı kârlılık sağlamaktır. 

Mirka’nın hedefi kendi kendine yeten 

sürdürülebilir operasyonlar 

geliştirmektir. Bu husus şirketin 

olumlu sonuçlar ve ekonomik 

saygınlık geliştirmesine dayanan 

sağlam finansal temelle mümkün 

olabilmektedir. 

Kurumsal yönetişim 

Paydaşlarımızla olan çalışmalarımızı 

sürekli olarak iyileştirmeyi ve tüm 

operasyonlarımızda yüksek ahlaki 

standartları sürdürmeyi 

hedefliyoruz. 

Bu gayretlerimiz Mirka kurumsal 

yönetişim ve tüm grup personeline 

yönelik yol gösterici ilkelerle 

desteklenmektedir. Mirka kurumsal 

yönetişimi grubun tüm global 

operasyonları için tutarlı bir çerçeve 

oluşturarak açık ve güvenilir yerel 

operasyonlara imkân tanımaktadır. 

Yönetim Kurulumuz kurumsal 

yönetişim hususlarını düzenli olarak 

gözden geçirerek güncellemektedir. 

Bunun yanı sıra şirketin ahlaki yol 

gösterici ilkeleri çalışanlarımıza 

kurum dışındaki kişiler için şahsi 

yükümlülüklere yol açmayacak 

şekilde çalışmalarını söylemektedir. 

Bu ahlaki yol gösterici ilkeler yeni 

çalışanlar için göreve başlama 

sürecinin bir parçasıdır ve düzenli 

eğitimler düzenlenmektedir. 
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Mirka’nın kendi göstergeleri   

Mirka’nın çevre taahhütleri 2016-2018 Harcamalar 

Çevre koruma türü (EUR olarak) 2016 2018 

Atık bertarafı, Emisyon arıtma ve ıslah giderleri 1 156 466 1 989 347 

Önleme ve çevre yönetimi 870 908 647 828 

Ara Toplam 2 072 374 2 637 175 

Yatırımlar 

Çevre koruma türü 2016 2018 

Kombine atık bertarafı, emisyon arıtma,   

önleme ve çevre yönetimi 3 126 333 4 212 613 

Harcamalar ve yatırımlar toplamı 5 153 707 6 849 788 
 
 

 

 
 

2018’DE ÜRETİLEN DOĞRUDAN EKONOMİK DEĞER 

 
 
 
 

Gelirler 
 
 
 
 
 
 
 

İşletme maliyetleri 

 
 
 
 
 

 
Çalışan maaş ve 

yardımları 
 
 
 

Devlete 
yapılan 
ödemeler 

   Sermaye sağlayanlara yapılan 
ödemeler Topluluk yatırımları 

 

 
 

Temiz Performans 

İyi finansal performans sosyal ve ekonomik sorumluluğumuzun yanı sıra çevresel 

sorumluluğumuzu gerçekleştirerek daha da geliştirebilmemiz için sağlam bir zemin  sağlar. 

Hedefimiz operasyonlarımızı kendi kendine yeten ve sürdürülebilir bir biçimde geliştirmektir. 




