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Son üç yılda Ar-Ge ve inovasyon
çalışmalarına yaptığımız yatırımları
%300’e yakın artırdık. Türkiye’ de

Ar-Ge yatırımı yapan ilk 250
şirket arasındayız.

GENEL MÜDÜR’ÜN MESAJI

Değerli Paydaşlarımız,
Olağanüstü dönemlerden
geçiyoruz. Bir yandan Covid-19
pandemisinin getirdiği yeni
normallere ayak uydurup özel ve
iş yaşantımızda büyük bir değişim
yaşarken bir yandan da yaşadığımız
gezegendeki değişimleri fark edip
geleceğe yaşanabilir bir Dünya
bırakmanın önemini her geçen gün
biraz daha fazla anlıyoruz. Hem
insanlar hem de Dünya, müthiş bir
gelişim sürecinde. Bu gelişimin hem
insanlar hem de Dünya’mız için
olumlu yönde olmasını sağlamak
bizim elimizde.
Birleşmiş Milletler’e (BM) bağlı
Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO),
sonbaharda mevsim normalleri
dışında görülen kuraklıklar
sebebiyle 2020 yılının 2016’dan
sonra “modern tarihte kaydedilen
en sıcak ikinci yıl” olma yolunda
ilerlediğini duyurdu. Raporda,
Dünya genelinde deniz ısısında
rekor seviyede yükselme olduğu
ve okyanus sularının yüzde 80’inde
bir ısı dalgası gözlemlendiği bilgisi
aktarıldı. WMO Genel Sekreteri
Petteri Taalas, karbon emisyon
oranının azaltılması için insanlığın
daha fazla çaba sarf etmesi
gerektiğinin altını çizerek, “2020
ne yazık ki Dünya iklimi açısından
başka bir olağanüstü yıl oldu” dedi.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri
Antonio Guterres de Aralık ayında
Columbia Üniversitesi’nde yaptığı
konuşmada insanlığın doğaya karşı
verdiği savaşın bir “intihar girişimi”
olduğunu söyledi ve İklim Krizi ile
mücadeleyi 21’inci yüzyılın birinci
önceliği olarak tanımladı. Guterres’in
verdiği bilgilere göre 1 milyon tür,
neslinin tükenme riskiyle karşı
karşıya, her yıl 10 milyon hektar
orman yok oluyor, hava ve su kirliliği
yılda 9 milyon kişinin ölümüne
neden oluyor ve bu rakam, Covid-19
pandemisinin neden olduğu
kayıplardan altı kat daha fazla.
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⁄ 102-14 ⁄

Bu açıklamalar hem iş dünyası hem
de bireysel olarak hepimizin üstüne
ne kadar bir büyük sorumluluk
düştüğünü hatırlatır nitelikte.
Hepimizin hayatını alt üst eden
Covid-19 pandemisi bize önemli
farkındalıklar yaşattı. En önemlisi,
İklim Krizi nedeniyle habitatların
yok olmasının Covid-19 ve benzeri
salgınların artışı ile doğrudan ilişkili
olduğunu ortaya koyan araştırmalar
oldu. Tüm bunlar sürdürülebilirlik
yönetiminin ne kadar önemli
olduğunu bize tekrar tekrar
hatırlatıyor. Sorumlu büyümeye
odaklanmalı, hem ekonomimizi hem
de Dünya’yı korumak için kısa vadeli
düşünmenin ötesine geçip uzun
vadeli stratejilere odaklanmalıyız.
Artık doğal kaynakların korunması,
daha sürdürülebilir üretim ve
tüketim modellerinin benimsenmesi,
kurumların başarılarının olmazsa
olmaz şartları arasında yerini almalı.
Silverline olarak kuruluşumuzdan
bugüne “yenilikçi tasarımlar ve
çevreye duyarlı çözümlerimiz ile
mutfakları çekici yaşam alanı haline
dönüştürmek” misyonu ile hareket
ediyoruz. Yönetim anlayışımızın
temelini, tüm paydaşlarımız
için güvenilir, yenilikçi, kaynak
verimliliğine önem veren, çevresel
etkisini en aza indirmeyi hedefleyen
bir şirket olmak oluşturuyor.
Kurumsal değerlerimizi yenilikçilik,
çevreye saygı ve güvenilirlik olarak
tanımlıyoruz. Faaliyetlerimizin ve
ürünlerimizin doğal çevremiz ve
tüm paydaşlarımız için yaratacağı
etkileri titizlikle değerlendiriyoruz.
Uzun dönemli stratejilerimizle
sürdürülebilir değer yaratmayı
hedefliyoruz.
Birleşmiş Milletler’in, gezegenimizi
korumak, yoksulluğu ortadan
kaldırmak ve tüm insanların
barış ve refah içinde yaşamasını
sağlamak için evrensel bir eylem
çağrısı niteliği taşıyan Sürdürülebilir
Kalkınma Amaçları’nı (SKA)
destekliyoruz. Faaliyetlerimiz

⁄ 102-14 ⁄

doğrultusunda bu ortak amaçlara
katkıda bulunmayı çok önemsiyoruz.
Sürdürülebilir kalkınma için
inovasyon ve yenilikçi ürünleri
destekliyoruz. Sürdürülebilirlik
stratejimiz doğrultusunda Ar-Ge
ve inovasyon çalışmalarına büyük
önem veriyoruz. Son üç yılda
Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına
yaptığımız yatırımları %300’e yakın
artırdık. Türkiye’ de Ar-Ge yatırımı
yapan ilk 250 şirket arasındayız.
Enerji verimli, yenilikçi teknolojilere
yatırım yapıyoruz. Üretilen ürün
adedi başına kullandığımız enerji
miktarı olan enerji yoğunluğu
göstergesini takip ediyor, enerji
yoğunluğunu düşürmenin yollarını
arıyoruz. IoT özellikli cihazlarımız
üzerinde çalışmalarımıza hızla
devam ediyoruz, akıllı ürünler
tasarlamaya öncelik veriyoruz. 2021
yılında toplam üretimin %10’luk
kısmını IoT Connectivity ürün ailesi
ile doldurmayı hedefliyoruz.
Tüm bu yenilikçi çalışmalarımızın
sonucunda da en iyi kalite, en iyi
ürün, en iyi tasarım ve en yenilikçi

⁄⁄ Silverline olarak
kuruluşumuzdan
bugüne “yenilikçi
tasarımlar ve çevreye
duyarlı çözümlerimiz
ile mutfakları çekici
yaşam alanı haline
dönüştürmek”
misyonu ile hareket
ediyoruz.⁄⁄

marka dallarında 150 uluslararası
ödülün sahibi olmaktan da gurur
duyuyoruz.
Ödüllerimiz sadece tasarım
ve ürünlerimizle gelmiyor.
Geliştirdiğimiz entegre atık yönetimi
anlayışı ile sıfır atık politikası ile
Bakanlık tarafından 2018 Yılında
Sıfır Atık Plaketine layık görüldük.
Tüm bunlar sürdürülebilirlik
stratejimizde ne kadar doğru bir
yolda olduğumuza bir kanıt sunarak
bize daha da büyük güç veriyor.
Yenilikçi, yüksek teknolojili ve
çevreye duyarlı üretimimizi
sürdürürken çalışanlarımızın en
büyük değerimiz olduğunun
farkındayız ve iş sağlığı, güvenliği
uygulamalarımızla çalışanlarımız
için en iyi koşulları sağlamak için
çabalıyoruz. İçinde bulunduğumuz
pandemi sürecini de bu anlayışımız
doğrultusunda başarıyla yöneterek
TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi
almaya hak kazandık.
Fırsat eşitliği yaklaşımımızla kadın
ve engelli çalışan oranlarımızı da
artırmaya odaklanmış durumdayız.
Son 5 yıl içinde kadın çalışan
sayımızdaki artış %300 oldu.
Engelli çalışanlarımız için rahat
edecekleri bir iş ortamı sağlamaya
ve hayatlarını kolaylaştırmaya önem
veriyoruz.
Einstein’ın dediği gibi
“Karşılaştığımız sorunları, o
sorunları yarattığımız düşünce
düzleminde kalarak çözemeyiz.”
Silverline olarak geleceğimizi
şekillendirirken üzerimize düşen
büyük sorumluluğun farkındayız.
Tüm iş stratejimizi sürdürülebilirlik
ilkelerimiz üzerinde yapılandırmakta
ve bu stratejileri inovatif
yaklaşımlarla her gün biraz daha
geliştirmekte kararlıyız.
Saygılarımla
Mustafa Laçin
Genel Müdür
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Silverline Hakkında
⁄⁄ 1994’te kurulan Silverline, 70’den
fazla ülkede milyonlarca mutfağa yeni
nesil mutfak ürünleri sunuyor. Yenilikçi
tasarımlarımız, uzman teknolojilerimiz ve
çevreye duyarlı ürünlerimizle Avrupa’nın
ilk beş, dünyanın ilk on davlumbaz
üreticisinden biriyiz ve yıllık 1.2 milyon
üretim hacmine sahibiz. ⁄⁄

Yaşamınıza keyif katan
güvenilir marka

MİSYON
Yenilikçi tasarımlar ve çevreye
duyarlı çözümlerimiz ile
mutfakları çekici yaşam alanı
haline dönüştürmek

Hikayemiz

2011

2008
2006
2002
1996
1994
1050 m2 alan
üzerinde 25
çalışanımız
ile üretime
başladık.

Silverline
markalı ilk
ihracatımızı
Almanya’ya
yaptık.

İlk seri
üretimimizi
gerçekleştirdik.

Cam fabrikamızı
kurarak Türkiye’de
cam fabrikası olan
ilk ve tek davlumbaz
üreticisi olduk.

2016
Ekonomi
Bakanlığı
tarafından
Turquality
kapsamına alındık.
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Aspiratör ve
davlumbaz
üretiminde 1
milyon adede
ulaştık.

Silverline Ankastre
aspiratör
fabrikamızı açtık
ve ilk tasarım
ödülümüzü
Almanya’da aldık.

10.000.000’uncu
ürünümüzü
ürettik ve ocak
üretimimize
başladık.

Ankastre
pazarında ilk

103.000

1.319

70

’den fazla
ülkeye ihracat

5

m2 üretim alanı

çalışan sayısı

markadan biri

⁄⁄ ISO 17025 Standardının uygulandığı
laboratuvarımız, aspiratör ve davlumbaz
performans deneyleri kapsamında
Türkiye’de ilk ve tek akredite laboratuvardır.⁄⁄

⁄⁄ Sektörde cam
işleme fabrikasına
sahip ilk ankastre
firması ⁄⁄

Bölgelere göre satış gelirleri
Net satış gelirleri (milyon TL)
369,7

468,9

511

2018

2019

Avrupa
%30

2019
Fırın üretimine
başladık.

2018

2014
2013

İMKB’de
(BİST)
halka arz
gerçekleştirdik.

ÖNE ÇIKANLAR

VİZYON

2017
Bakanlık
onaylı Ar-Ge
merkezimiz
kuruldu.
İtalya
temsilciliğimizi
açtık.

Dünya’nın
en prestijli
fuarlarından biri
olan Eurocucina’ya
katıldık. Türkiye’deki
ilk akredite
davlumbaz
performans test
laboratuvarını
kurduk. İlk akıllı
davlumbazımızı
tasarladık.

⁄ 102-2 ⁄ 102-6 ⁄ 102-7 ⁄ 201-1 ⁄

2017

Yatırım harcamaları
(milyon TL)
24,5

Diğer
27,9

%7

İHRACAT PAZARLARI

11

2017

Türkiye
%63

2018

⁄ 102-2 ⁄ 102-4 ⁄ 102-6 ⁄ 102-7 ⁄ 201-1 ⁄

2019

ABD, Almanya, Arjantin, Avustralya, Azerbeycan, Bahreyn, BEA, Bolivya, BosnaHersek,
Bulgaristan, Cezayir, ÇekCum., Danimarka, Estonya, Etiyopya, Fas, Filistin, Fransa,
Gambiya, Gana, Gürcistan, Hırvatistan, Hindistan, Irak, İngiltere, İran, İspanya, İsrail, İtalya,
Karadağ, Katar, Kazakistan, Kenya, Kıbrıs, Kırım, Kolombiya, Kosova, Kuveyt, Letonya,
Libya, Litvanya, Lübnan, Macaristan, Makedonya, Malezya, Mısır, Moldova, Nijerya, Norveç,
Özbekistan, Polonya, Portekiz, ReunionAdaları, Romanya, Rusya,S.Arabistan, Sırbistan,
Singapur, Slovakya, Slovenya, Sudan, Suriye, Şili, Tacikistan, Tayland, Tayvan, Tunus,
Türkmenistan, Ukrayna, Ürdün, Venezuella, Vietnam, YeniZelanda, Yunanistan.
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YÖNETİM YAKLAŞIMIMIZ

⁄⁄Silverline’ın yönetim anlayışının temeli, tüm paydaşları
için güvenilir ve saygın, yenilikçi, kaynak verimliliğine
önem veren, çevresel etkisini en aza indirmeyi hedefleyen
bir şirket olmaktır.⁄⁄
Bu sayede, hızla değişen küresel
koşullara ayak uydurmayı ve tüm
paydaşlarımız için sürdürülebilir değer
yaratmayı hedefliyoruz.
Silverline’nın kısa ve uzun dönemli
stratejik planları ile, yalnızca finansal
başarıyı değil, sürdürülebilir değer
yaratmayı hedefliyoruz ve bu planları
sürdürülebilirlik esasıyla hazırlıyoruz.
Ürün güvenliği ve müşteri memnuniyeti

odaklı, inovasyonu tüm süreçlerde
gözeten, yenilikçi ve yaşamı kolaylaştıran
ürünler geliştiren, değişime kolaylıkla
uyum sağlayan, rekabet gücü yüksek ve
küresel ölçekte büyümeyi hedefleyen bir
şirket olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.
Faaliyetlerimiz konusunda şeffaf ve
eş zamanlı bilgiyi tüm paydaşlarımıza
iletmeyi ve faaliyet coğrafyalarımızdaki
tüm yasa ve düzenlemelere uymayı
taahhüt ediyoruz.

Silverline’nın kurumsal
yönetim yapısı ve politikaları
hakkında detaylı bilgiye http://
yatirimci.silverline.com.tr/
index.asp?id=5 adresinden
ulaşabilirsiniz.

KURUMSAL YÖNETİM
VE RAPORLAMA

İNSANA YAKIŞIR İŞ
VE EKONOMİK BÜYÜME

SORUMLU TÜKETİM
VE ÜRETİM
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%46,6 oranındaki hissesi ile Borsa
İstanbul ‘da işlem gören bir şirket olan
Silverline’da, sermaye piyasalarının
ve değerlendirme kuruluşlarının
gerekliliklerini ve bilgi taleplerini titizlikle
yerine getiriyoruz. Silverline’da, etik
ve şeffaf yönetim anlayışı gereği,
kurumsal yönetim ilkelerine uyumlu
bir yönetim yapısını benimsiyoruz.
Yönetim Kurulu, Silverline’nın en üst
düzey stratejik karar alma organıdır.
Kurumsal hedeflerin belirlenmesinden,
kurumsal yönetim ilkelerine uyumun
sağlanmasından, stratejik yönelimlerin
tespitinden ve yönetilmesinden, risk
yönetimi ve kontrol sistemlerinin
işlerliğinin sağlanmasından
sorumludur. Yönetim Kurulu’na bağlı
faaliyet gösteren Denetim Komitesi,
Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskleri
Erken Saptama Komitesi, uzmanlık
alanlarında Yönetim Kurulu’na
destek olur. Silverline CEO’su,
Yönetim Kurulu tarafından belirlenen
stratejilerin hayata geçirilmesinden
sorumludur.

⁄ 102-5 ⁄ 102-18 ⁄ 102-19 ⁄

Silverline Yönetim Kurulu
hakkında detaylı bilgiye http://
yatirimci.silverline.com.tr/
index.asp?id=19
adresinden ulaşabilirsiniz.

Silverline
ortaklık
yapısı (%)

Halka Açık
Özel

53,44
(%)

46,56
(%)

Halka açık bir şirket olarak olarak SPK, KGK’ya, finans ve
kredi kuruluşlarına, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına
finansal raporlamalar yapıyoruz.
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RİSK YÖNETİMİ
VE UYUM
Şirketimizi etkileyebilecek risklerin etki
ve olasılıklarını en aza indirmek için
düzenli olarak gözden geçiriyoruz.
Bu doğrultuda risklerin erken teşhisi,
tespit edilen risklere yönelik gerekli
aksiyonların alınması ve risklerin
yönetilmesinden Yönetim Kuruluna
bağlı faaliyet gösteren Risklerin Erken
Saptanması Komitesi sorumludur.
Gelişmekte olan riskleri proaktif olarak
takip ediyor, uzun vadede şirketimize
olası finansal/finansal olmayan etkilerini
değerlendiriyor, Üst Yönetimi konu ile
ilgili olarak bilgilendiriyoruz.
Risk yönetimi kapsamında,
şirket hedeflerini etkileyebilecek
risk ve fırsatların tanımlanması,
değerlendirilmesi ve Yönetim Kurulu
tarafından belirlenen politikalar
çerçevesinde yönetilmesini sağlamak
amacıyla gerekli sistemlerin kurulması,
aksiyonların alınması ve izlenmesi
çalışmalarını yürütmekteyiz.
Stratejik vizyonumuz doğrultusunda
5 yıllık hedefler belirliyor, üst yönetim
ve departmanlar düzeyinde stratejik
hedeflerimiz için tehdit oluşturan
faktörleri tespit ederek önleyici
yaklaşımlar geliştiriyoruz. Tüm
departmanların sorumluluk alanlarında
yer alan stratejik hedeflere dair riskleri
kendi iç kontrol mekanizmaları ile
yönetilmektedir.

Yönetimi prosedürü ile Silverline’ın
bilgi varlıklarına karşı oluşan riskleri
belirleme, bu risklere karşı önlem alıp
uygulama ve risklerin sağladığı fırsatları
değerlendirmeyi hedefliyoruz.
Şirketimiz 2016 yılı itibari ile
ISO27001 belgesi ile BT süreçlerini
yönetmeye başladı. Düzenli iç ve dış
denetimler ile her sene çalışmalarımızı
sürdürüyoruz. Her yıl Kasım ayında
TÜRKAK (Türk Akreditasyon
Kurumu) tarafından denetleniyoruz
ve sertifikalarımızın yenilenmesini
sağlıyoruz. Operasyonlarımızı BGYS
sisteminde tanımlı süreçlere uygun
olarak gerçekleştirip, dönemsel
eğitimler ile tüm noktalarda kullanıcı
gelişimini sağlıyoruz. Ayrıca SOME
ekibimiz ile sürekli danışmanlık hizmeti
alıyor ve şirket içinde BT ekibinin bilgi
güvenliği anlamında yeteneklerini
artırıyoruz. Dönemsel sızma testleri
ile sistemlerimizin 3. taraflara
denetlettiriyor, çıkan sonuçlara göre
altyapımızda iyileştirme çalışmaları
yapıyoruz.
Risklerin belirlenmesi, derecelendirilmesi
ve yönetim stratejilerinin belirlenmesi
sürecinde, risklerin finansal ve
operasyonel etkilerinin yanı sıra
çevresel, uyum ve toplumsal etkilerini
de değerlendiriyoruz. Bu çerçevede
kurumsal risk haritamızda; yangın,

YÖNETİM YAKLAŞIMIMIZ

iş sağlığı ve güvenliği, çevre, çalışan
hakları, suistimal gibi konular yer alıyor.
Her çalışanımızla paylaştığımız disiplin
yönetmeliği ile, iç ve dış müşterilere
karşı Etik Davranış Kuralları ve
Uygulama Prensipleri düzenlenmiştir.
Bu yönetmelik, çalışanlarımızın kendi
aralarındaki ve paydaşlarımızla olan
ilişkileri düzenler ve etik davranış
kuralları, yolsuzlukla mücadele,
toplumsal sorumluluk gibi konuları
kapsar.
Çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği
için her çalışanımızla «Güvenli İş Yeri
Kitapçığımızı» paylaşıyoruz ve dönemsel
olarak konunun önemini vurgulamak
için gerekli hatırlatmaları yapıyoruz. İş
ve araç kazalarını önlemeye yönelik
çalışanlarımıza verdiğimiz eğitimler ile
çevresel ve sosyal risklerimizi önlemeyi
ve azaltmayı hedefliyoruz.
İş sağlığı ve güvenliği için risk analizi
raporları oluşturup takibini yapıyoruz.
Pro-aktif bir yaklaşımla günlük saha
kontrolleri yapıp önleyici tedbirleri
belirliyoruz. İş güvenliği uzmanlarımız
ve iş yeri hekimimiz ile tüm riskli
durumları yakından takip ediyoruz.
Sağlık gözetimleri, bölüm bazlı eğitimler,
çalışan ve ekipman periyodik kontrolleri
gibi önlemlerle riskleri sıfırlamayı
hedefliyoruz.

İÇ DENETİM
VE KONTROL

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

Silverline’da iç denetim faaliyetlerini,
kurumsal politika ve ilkelere, belirlenen
stratejik hedeflere uyumun kontrolünü
sağlamak amacıyla risk ve süreç odaklı
bir şekilde sürdürüyoruz. Denetim
faaliyetleri kapsamında belirlenen
risklere ilişkin elde edilen bulguları ilgili
birimlere aktarır ve iyileştirme önerileri
sunarız. Silverline’da gerçekleştirilen
tüm denetimlerde yolsuzluk ve
suistimal konularını da göz önünde
bulunduruyoruz. İç denetim ve kontrol
çalışmaları kapsamında, Yönetim
Kuruluna bağlı faaliyetlerini sürdüren
Kurumsal Yönetim Komitesine
raporlama yapılır.

Tedarik devamlılığını sağlamak ve
tedarikçilerimizin çevresel ve sosyal
performanslarını iyileştirmek için onlarla
birlikte çalışıyoruz. Mümkün olduğunca
yerel tedarikçi firmaları tercih ederek
hem ülke ekonomisine sağladığımız
katkıyı artırıyor, hem de lojistikten
kaynaklanan çevresel etkilerimizi
düşürüyoruz.

YOLSUZLUKLA
MÜCADELE

Silverline satın alma stratejisi uzun süreli
iş birliği ve birlikte büyümeyi esas alır.

Silverline’da düzenli büyüme ivmemizi
kaybetmemek, tedarik risklerimizi
azaltmak ve verimliliği artırmak amacı
ile son üç yılda yan sanayi gelişimine
büyük destek verdik. Yan sanayi
firmalarına kalite standartları, yatırım
alanları ve işletme düzenleri konularında
danışmanlık sağladık. Desteklerimiz
sonucunda, bölgemizdeki yan sanayi
firmaları hızla büyüdü ve bölge
istihdamına önemli katkılar sağladı.

Silverline’da, hiçbir surette rüşvet ve
yolsuzluğa tolerans gösterilmez. Kamu
kurum ve kuruluşları ile mali ilişkilerimiz
bağımsız denetime tabidir. 2019 yılında
yapılan denetimler sonucunda sosyal,
çevresel ve yolsuzlukla ilgili yasalara
uyumsuzluk nedeniyle herhangi bir ceza
alınmadığı onaylanmıştır.
Tüm Silverline çalışanları, etik kural ihlali
ya da rüşvet ve yolsuzluk şüphesiyle
karşılaştığında bu durumu ihbar etmekle
yükümlüdür. İletilen ihbarlar gizlilik
çerçevesinde değerlendirilir. Rüşvet
ve yolsuzlukla mücadele anlayışı,
çalışanların yanı sıra tedarikçi ve iş
ortakları, başta olmak üzere ilgili tüm
paydaşlar için bağlayıcıdır.

Şirketimizde, bağımsız üçüncü bir
kuruluş tarafından denetim faaliyetleri
yürütülmektedir. Ayrıca halka açık bir
şirket olduğumuz için SPK ve KGK’ya,
finans ve kredi kuruluşlarına, ilgili
kamu kurum ve kuruluşlarına finansal
raporlamalar yapmaktayız.
Süreçlerimizi güvenli şekilde
yürütebilmek, kurumsal bilgi
varlıklarımıza ait gerçekleşebilecek
risklerden doğabilecek kaybı minimuma
indirmek ve herhangi bir sebepten
doğabilecek kesinti durumlarında
kurumumuzun ana faaliyetlerinin
devamlılığını sağlamak için bilgi
güvenliği yönetim sistemi kullanıyoruz.
Yayınladığımız Risk ve Fırsat
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Tedarikçilerimiz ile süreçlerimizi yenilikçi
yöntemlerle ve profesyonel çözümlerle
yönetiyoruz. Süreçlerimizde dijital satın
alma platformu kullanmaya başladık
ve katılımcı sayısını artırmayı, platform
kullanımını tüm tedarikçilerimiz arasında
yaymayı hedefliyoruz.

Dört farklı tedarikçi grubumuz bulunur:
Hammadde tedarikçileri, hizmet ve
makine teçhizat (yatırım) tedariğini
sağlayan firmalar, üretimde kullanmak
üzere yarı mamul tedariği yapılan
tedarikçiler (yan sanayi) ve üretimini
yapmadığımız mamullerin tedariğini
sağlayan tedarikçiler.

ÇATIŞMA MİNERALLERİ
⁄⁄Süreçlerimizde çatışma minerallerinin kullanımı söz
konusu değildir. İnsan haklarını ihlal eden ve silahlı
isyanların finansman kaynağı olan çatışma minerallerinin
kullanılmamasını destekliyoruz.⁄⁄

⁄ 102-11 ⁄ 102-15 ⁄ 102-16 ⁄ 102-17 ⁄ 102-30 ⁄

⁄ 102-9 ⁄ 204-1 ⁄ 205-1 ⁄
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YÖNETİM YAKLAŞIMIMIZ

YERLİ TEDARİKÇİ SAYISI VE
ORANI (%)

140 ▷ %20
Yabancı
Tedarikçi

YILLARA GÖRE SATIN ALMA
BÜTÇESİNDEKİ YEREL TEDARİK
ORANI – (Milyon TL)

115

95
290

2017

340

2018
Yerli

Potansiyel tedarikçilerimizi, çevre
yönetimi, çalışma koşulları gibi konuları
içeren 23 maddelik bir soru seti ile
değerlendiriyoruz. Bu soru setine
verilen cevaplar ve denetimler Kalite
Güvence ve Ar-Ge birimlerinin verdiği
onayların ardından deneme siparişlerini
başlatıyoruz.

Tedarikçi
değerlendirmelerinde
dikkat edilen konular
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
Standardı
Kalite Politikası ve hedefleri
Düzeltici ve önleyici faaliyetler
Uygun olmayan ürün yönetimi

DESTEKLEDİĞİMİZ YAN SANAYİ
FİRMALARININ CİRO ARTIŞI
(Milyon TL)
23,5

550 ▷ %80
Yerli
Tedarikçi

TEDARİKÇİ SEÇİMİ

YÖNETİM YAKLAŞIMIMIZ

14,3

130
6,4
390

2019

2017

2018

2019

Yabancı

TEDARİKÇİ DENETİMLERİ
VE EĞİTİMLER
Tedarikçilerimize düzenli tedarikçi
proses denetimleri yapıyoruz. Denetim
sonuçlarını paylaşıyor ve denetimde
tedarikçiye açılan uygunsuzluklarla
ilgili aksiyonların takibini yapıyoruz.
Kritik tedarikçilerle haftalık aksiyon ve
iyileştirme takibi toplantıları yapıyoruz.
2019 yılında 51 günde 37 tedarikçi
ziyareti, 12 tedarikçi denetimi yaptık.
Tedarikçilerimizden talep ettiğimiz
standartların iyi anlaşılması için düzenli
şartname eğitimleri veriyoruz.

EĞİTİM VERİLEN
TEDARİKÇİ FİRMA SAYISI

55

50
45

2017

2018

SILVERLINE’DA
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
ÖNCELİKLERİMİZ

Bilişim teknolojilerindeki gelişim,
bilgiye anında erişim imkânı sağlayan
mecralar, genç çalışan ve tüketicilerin
değişen talepleri, toplum sağlığına
yönelik tehditler, yeşil ekonomi ve
sorumlu finansman uygulamalarının
yaygınlaşması, kurumları iş süreçleriyle
entegre sürdürülebilirlik stratejileri
oluşturmaya teşvik etti. Azalan biyolojik
çeşitlilik, sosyal istikrarsızlıklar ve hızla
değişen küresel gündem, başarılı bir
şirket olma kriterini, kısa vadeli kâr
artışının çok ötesine taşıdı.

Sürdürülebilirlik önceliklerimizi,
küresel sürdürülebilirlik trendleri,
emsal şirket uygulamaları, kurumsal
stratejik planlarımız ve paydaşlarımızın
beklentileri doğrultusunda belirledik.

Silverline’da bizler, yenilikçilik,
çevreye saygı ve güvenilirliği kurumsal
değerlerimiz olarak tanımlıyoruz. Bu
değerler bize uzun soluklu bir bakış
açısı kazandırıyor. Faaliyetlerimizin ve
ürünlerimizin doğal çevremiz ve tüm
paydaşlarımız için yaratacağı etkileri
titizlikle değerlendiriyoruz. Sürdürülebilirlik
anlayışımızı tüm iş süreçlerimize ve
ürünlerimize entegre etmenin yollarını
arıyoruz. Bu amaçla çok katılımcı bir
yönetim yapısını benimsiyoruz. Silverline
Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu,
sürdürülebilirlik konularının şirket içerinde
yönetilmesinden ve bu alandaki trendlerin
takibinden sorumlu yönetim organımız.
Çalışma Grubunun görüş ve önerileri,
üst yönetim tarafından değerlendirilir ve
stratejik planlara dahil edilir.

Araştırma çalışmaları, paydaş anketleri
ve çalıştaylardan oluşan önceliklendirme
çalışmasının sonucunda önceliklendirme
matrisimizi oluşturduk.
1. Araştırma Çalışması:
Önceliklendirme çalışmasının
başlangıcında, küresel sürdürülebilirlik
trendleri, iyi uygulama örnekleri,
kurumsal stratejilerimiz, rakip
analizleri ve sektörel gerekliliklerimizi
değerlendirerek 53 konudan oluşan
geniş bir liste oluşturduk.
2. Değerlendirme Çalışması:
Sürdürülebilirlik Çalışma Grubumuz,
bu konuları, faaliyetlerimize olan
etkileri, yarattıkları risk ve fırsatları
gözeterek yeniden değerlendirdi ve
37 konudan oluşan bir sürdürülebilirlik
konu evreni hazırladık.
3. Paydaş Anketleri: Bu evreni, bir anket
çalışmasıyla çalışanlarımızın ve dış
paydaşların görüşlerine sunduk. Anket
çalışmasına 158 çalışma arkadaşımız
ve 69 şirket dışı paydaşımız katıldı.

4. Sürdürülebilirlik Çalıştayı: Anket
sonuçları, Sürdürülebilirlik Çalışma
Grubu tarafından “Sürdürülebilirlik
Çalıştayı’nda” değerlendirildi
ve yönetim onayına sunuldu.
Sürdürülebilirlik Çalıştayında
faaliyetlerimizi etkileme potansiyeli
olan küresel trendleri ve en fazla
katkı sağladığımız BM Sürdürülebilir
Kalkınma Amaçlarını da belirledik.
5. Yönetim Değerlendirmesi: Silverline
CEO’su liderliğindeki yönetim ekibi,
çalışma sonuçlarını gözden geçirdi ve
onayladı.

Sürdürülebilirlik
önceliklerimizi belirlerken
başvurduğumuz kaynaklar
» Kurumsal stratejiler
» Kurumsal değerler
» Paydaş beklentileri
» Küresel sürdürülebilirlik
eğilimleri
» Sektörel gereklilikler
» Kurumsal angajmanlar
» BM Sürdürülebilir Kalkınma
Amaçları

2019

2019 YILINDA 51 GÜNDE 37
TEDARİKÇİ ZİYARETİ,
12 TEDARİKÇİ DENETİMİ
YAPTIK.

Çalışan gelişim programları
Malzeme yönetimi
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⁄ 102-9 ⁄ 204-1 ⁄

⁄ 102-19 ⁄ 102-20 ⁄ 102-29 ⁄ 102-31 ⁄ 102-32 ⁄ 102-44 ⁄
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YÖNETİM YAKLAŞIMIMIZ

YÖNETİM YAKLAŞIMIMIZ

ÖNCELİKLİ KONULARIMIZ
Müşteri Memnuniyeti
Ürün Güvenliği
Müşteri Veri Gizliliği
Dijital Dönüşüm

İş Sağlığı ve Güvenliği

Akıllı Tasarım
Atık Yönetimi
Çalışma Koşulları
Kurumsal Yönetim

Şeffaflık ve Raporlama
Paydaş Yönetimi

Sosyal Çeşitlilik ve Eşitlilik
Su Tüketimi

Yetenek Kazanımı

Çalışan Markası Olmak

Ürün Bilgilendirmeleri

Sürdürülebilir Finansal Büyüme ve Karlılık

Risk Yönetimi

Tedarik Zincirinde Sürdürülebilirlik

işçi çalıştırılmaması ile adil çalışma
koşullarının sağlanması konularını
esas alıyoruz. Ar-Ge ve inovasyona
yaptığımız yatırımlarla üretimi ve
ekonomik büyümeyi artırıyoruz.
Amaç 9: Sanayi, Yenilikçilik
ve Altyapı: Sürdürülebilir
kalkınma için inovasyon ve
yenilikçi ürünleri destekliyoruz.

SANAYİ, YENİLİKÇİLİK
VE ALTYAPI

Amaç 4: Nitelikli Eğitim:
Çalışanlarımıza yönelik gelişim
faaliyetleriyle mesleki eğitim
ve yaşam boyu öğrenme
fırsatlarına erişim sağlıyoruz.

Ar-Ge ve İnovasyon

Kaynak Verimliliği

Enerji ve Emisyon Yönetimi

SAĞLIKLI
BİREYLER

NİTELİKLİ
EĞİTİM

Tüketici Beklentilerine Yanıt

Çalışan Gelişimi

Çevre Dostu Ürünler

Amaç 3: Sağlıklı Bireyler: Bir
üretim şirketi olarak, iş sağlığı
ve güvenliği uygulamaları ile
çalışanlar için mümkün olan
en iyi sağlık koşullarının sağlanması için
çalışıyoruz.

SÜRDÜRÜLEBİLİR
KALKINMA
AMAÇLARINA
SAĞLADIĞIMIZ KATKI
2015 yılında belirlenen Sürdürülebilir
Kalkınma Amaçları (SKA); hükümetler,
şirketler ve sivil toplum örgütlerine,
sürdürülebilir gelecek için kritik
öneme sahip alanlarda iş birliği içinde
çalışmaları ve harekete geçmeleri için
bir çağrıdır. Silverline olarak Birleşmiş
Milletler Sürdürülebilir Kalkınma
Amaçlarını destekliyoruz. Faaliyetlerimiz
ile 5 amaca doğrudan katkıda
bulunuyoruz.

Amaç 12: Sorumlu Üretim
ve Tüketim: Döngüsel
ekonomi modelini benimsiyor,
doğal kaynakları verimli
kullanıyor, etkin atık yönetimi ile
yeniden kullanımı artırıyor ve çevreci
bertaraf yöntemlerini tercih ediyoruz.
SORUMLU TÜKETİM
VE ÜRETİM

Amaç 8: İnsana Yakışır
İş ve Ekonomik Büyüme:
Çalışanlarımıza hak
ettikleri çalışma koşullarını
sağlamak amacıyla uluslararası
standartları rehber alıyor, satın alma
prosedürlerimizde çocuk işçi ve zorla
İNSANA YAKIŞIR İŞ
VE EKONOMİK BÜYÜME

Acil Durum Hazırlığı ve İş Sürekliliği
Sorumlu Pazarlama
Sorumlu Satın Alma

İklim Değişikliği

ÖNCELİKLİ KONULARIMIZ
VE KATKI SAĞLADIĞIMIZ
SKA’LAR

Gıda İsrafı

İYI
ÜRÜNLER
SORUMLU TÜKETİM
VE ÜRETİM

PAYDAŞ GRUPLARINA GÖRE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BEKLENTİLERİ
Öncelikli Konular
Ürün Güvenliği
Çalışma Koşulları
Müşteri Veri Gizliliği
İş Sağlığı ve Güvenliği

Bayiler

•
•
•
•

İş Ortakları

•

Akademi

•

•
•

•

•

Ar-Ge ve İnovasyon

•

Müşteri Memnuniyeti
Kaynak Verimliliği

•

•

•
•

Sürdürülebilir Finansal Büyüme ve Karlılık
Enerji ve Emisyon Yönetimi
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İNSANA YAKIŞIR İŞ
VE EKONOMİK BÜYÜME

MUTLU
ÇALIŞANLAR

SORUMLU TÜKETİM
VE ÜRETİM

SAĞLIKLI
BİREYLER

Kurumsal Yönetim
Sürdürülebilir Finansal
Büyüme
Şeffaflık ve Raporlama
Paydaş Yönetimi
Uyum ve Risk Yönetimi

NİTELİKLİ
EĞİTİM

İNSANA YAKIŞIR İŞ
VE EKONOMİK BÜYÜME

Çalışma Koşulları
Yetenek Kazanımı
Çalışan Gelişimi
Çalışan Markası
İş Sağlığı ve Güvenliği

ÇEVREYE
SAYGI

•
•

Çalışan Gelişimi

Tedarik Zincirinde Sürdürülebilirlik

•
•

YÖNETIM
YAKLAŞIMI

•

Akıllı Tasarım

Şeffaflık ve Raporlama

•
•
•

Tüketici Beklentilerine Yanıt
ve Müşteri Memnuniyeti
Ürün Güvenliği
Çevre Dostu Ürünler
Akıllı Tasarım
Ürün Bilgilendirmeleri

Müşteriler

•
•
•
•
•
•

SANAYİ, YENİLİKÇİLİK
VE ALTYAPI

•

Tüketici Beklentilerine Yanıt
Kurumsal Yönetim

•

•

Dijitalleşme
Çevre Dostu Ürünler

Tedarikçiler

İNSANA YAKIŞIR İŞ
VE EKONOMİK BÜYÜME

SORUMLU TÜKETİM
VE ÜRETİM

Enerji Yönetimi
Emisyon Yönetimi
Kaynak Verimliliği
Atık Yönetimi

•
•

⁄ 102-44 ⁄ 102-47 ⁄

YENILIKÇI
BIR ŞIRKET
SANAYİ, YENİLİKÇİLİK
VE ALTYAPI

Ar-Ge ve İnovasyon
Müşteri Bilgi Gizliliği
Dijital Dönüşüm
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PAYDAŞLARIMIZLA
İLİŞKİLER
Tüm paydaşlarımıza doğru ve
zamanında bilgi sunmayı hedefliyoruz.
Bu nedenle, farklı paydaş gruplarına
özel hazırlanmış çok sayıda platformda
paydaş iletişimini sürdürüyoruz. Üye
olduğumuz ve desteklediğimiz çok
sayıda sivil toplum kuruluşu, küresel
ve sektörel girişimle kurumsal bilgi
birikimimizi artırıyoruz.

PAYDAŞLARIMIZ VE İLETİŞİM
METOTLARIMIZ:

karşılamak için çalışıyor. Saha
ekiplerimiz, iş ortaklarımızın istedikleri
zaman ulaşabilecekleri ve destek
alabilecekleri en yakın temas
noktalarıdır. Her yıl iki kez 40 bayiye,
satış destek personeli memnuniyet
anketi yapıyoruz. İki yılda bir düzenlenen
bayi toplantılarına yaklaşık 600 bayimiz
katılıyor.
Son Kullanıcılar/ Tüketiciler:
Son kullanıcılar için düzenli tüketici
memnuniyet anketleri yapıyoruz.
Çağrı merkezimiz, sikayetvar.com,
web sitelerimiz ve sosyal medya
hesaplarımızdan şikayet, bilgi, öneri ve
taleplerini karşılıyoruz.
Tedarikçilerimiz: Düzenli
değerlendirme toplantıları, yıllık
denetimler ve eğitim programları ile
tedarikçilerimizin gelişim sürecine
destek oluyoruz. Tedarikçi destek
programlarımız ile yerli tedariğin ve
yerel ekonominin kalkınmasına destek
oluyoruz.

Yetkili Servisler: Yetkili servislerimiz
için yıllık servis toplantıları ve teknik
eğitim organizasyonları düzenliyoruz.
Servis ziyaretleri ile onlarla birlikte
vakit geçiriyor, öneri ve beklentilerini
öğreniyor, uygunluk denetimleri
yapıyoruz. Servislerimize belirli
aralıklarda beklenti anketleri yapıyoruz.

YÖNETİM YAKLAŞIMIMIZ

Üyesi
Olduğumuz
Kuruluşlar
İstanbul Ticaret Odası
Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri
Derneği
Merzifon Ticaret Odası
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri
İstanbul Maden ve Metaller
İhracatçıları Birliği
OAİB-Makine ve Aksamları
İhracatçıları Birliği
İstanbul Demir ve Demir Dışı
Metaller İhr. Birliği
Elektrik ve Elektronik Geri
Dönüşüm ve Atık Yönetimi
Derneği İktisadi İşletmesi
(ELDAY)

65

Servis Toplantısı

94

bayiye
memnuniyet anketi,

89,6

%
başarı oranı

180

Servis Denetim
ve Ziyareti

Servise Paydaş
Anketi

11.651
Tüketici
Anketi
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Silverline’da bizler, müşterilerimizin bugünkü
ihtiyaçlarını karşılarken gelecekte olabilecek
beklentilerini de öngörmek için sürekli
değerlendirme çalışmaları yürütüyoruz.
Hızla değişen iş dünyasında, küresel
trendlerin analiz edilmesi ve iş stratejilerine
entegrasyonunun önemine inanıyoruz.

Salgın hastalıklar, çalışanlarımızın sağlığını
ve iş devamlılığımızı tehdit eden önemli
bir risktir. Salgın hastalıklar, şirketlerin
iş yapış biçimleri, çalışma kültürleri
ve alışkanlıkları açısından da köklü
değişikliklere neden olur. Bu kültürel
değişimi hem bir risk hem de fırsat olarak
farklı açılardan ele almak mümkündür.
Salgın hastalıkların operasyonel etkilerinin
kurumlarca iyi yönetilmesi, daha az iş
kesintisine ve rekabet avantajına neden
olabilir. Silverline, pandemi sürecinin iyi
yönetildiğini TSE Covid-19 Güvenli Üretim
Belgesini alarak göstermiştir. Dijitalleşme
yatırımları neticesinde esnek çalışma
modellerinin hayata geçirilmesi, mekan fark
etmeksizin çalışabilme, ofis çalışanlarının
motivasyonlarına olumlu yönde etki etmiştir.

Dijital Dönüşüm ve Endüstri 4.0:
Dijital dönüşüm, tüm sektörlerde büyük
bir hızla yaşanıyor. Nesnelerin interneti,
akıllı cihazlar ve büyük veriye hızlı erişim,
iş yapış şekillerini derinden etkiliyor.
Silverline’da bizler, üretim süreçlerimizin,
ürünlerimizin ve müşteri deneyiminin
dijitalleşmesi konusunda projeleri hayata
geçiriyoruz. Silverline için anlık ve uzaktan
erişilebilir cihazlar, önemli iş fırsatları
yaratıyor. Dijitalleşmenin getirdiği bilgi
güvenliği risklerini de titizlikle yönetiyoruz.

Daha yüksek verimliliğin sağlanması,
üretim proseslerimizde esnekliğin
arttırılması, birim maliyetlerimizin
azaltılması ve gelecekte kurguladığımız
akıllı fabrika üretim ortamlarımız için
endüstriyel uygulamalarımıza yönelik
güncel otomasyon teknolojilerini kullanmayı
hedefliyoruz. Endüstri 4.0 stratejimizi
gerçekleştirdiğimizde ürünlerimizin
üretimi için ihtiyaç duyacağımız üretim
süresi, maliyeti ve enerji miktarı azalacak,
böylelikle de üretim miktarımız ve kalitemiz
katlanarak artacaktır. “Müşteriyi Mest
Etme” düşüncemizin en önemli halkası
olacağı kesindir.

2019 YILINDA;

126

Salgın Hastalıklar:

Bu çalışmalar kapsamında Microsoft
Teams ile toplantılarımızı dijital platforma
taşırken, SAP modülleri ile iş süreçlerimizi
dijital sistemlere taşımaya devam ediyoruz.

Çalışanlarımız: Her yıl
çalışanlarımızın görüşlerini almak
için çalışan memnuniyet anketi
düzenliyoruz. Düzenli eğitim
programları ile çalışanlarımızın kişisel
ve mesleki gelişimlerini destekliyoruz.
2019 yılında çalışanlarımıza 6.088 saat
eğitim verdik.

Bayiler ve Distribütörler: Yurtiçi
bayilerimizi sıkça ziyaret ediyor ve
geri bildirimlerini alıyoruz. Bayilerimize
paydaş anketleri yapıyoruz. Çağrı
merkezimiz ve yöneticilerimiz,
bayilerimizin beklenti ve şikayetlerini

NASIL BİR
DÜNYA? KÜRESEL
TRENDLER

2019 YILINDA
ÇALIŞANLARIMIZA 6.088
SAAT EĞİTİM VERDİK.

12 tedarikçi

Yetenekli Çalışanlar:
Tüm dünyada yetenekleri çekme yarışı
sektörden bağımsız bir şekilde devam
ediyor. Yetenekli çalışan sayısında azalma
tüm diğer sektör ve şirketlerde olduğu gibi
Silverline için de oldukça büyük bir risk
taşıyor. Şirketin yakın ve uzak gelecekte
tanımlanmış olan stratejik hedeflerini
gerçekleştirme yolunda yetenekli,
potansiyel sahibi ve yetkin çalışanların
bulunması önem taşıyor. Şirketlerin çalışan
vaatleri, özellikle genç jenerasyon için
büyük önem taşıyor. Silverline, büyümekte
ve gelecek için iddialı hedefleri olan bir
şirket olduğu için organizasyon yapısı
da son derece dinamiktir. Bu durum tüm
yetenekler için değişik kariyer fırsatları
sunma imkanını tanır. Yapı büyürken onunla
beraber büyümek isteyen, hedefleri olan
yetenekler için organizasyonun yeni alanlar
açabilme esnekliği önemli bir fırsattır.

Dünyayı tehdit eden en önemli sorunların
başında gelen küresel ısınma, dünyanın
farklı bölgelerinde farklı şekillerde kendini
hissettirmeye başladı. Sağlık, besin üretimi
ve endüstriyel üretim için vazgeçilemez
olan su, enerji ve doğal kaynaklar,
ısınmanın etkisinin hissedildiği önemli
alanlardır. Biyosferin korunması ve insan
topluluklarının sürdürülebilir gelişiminin
sağlanması için, su ve enerji kaynaklarının
bugün ve gelecekteki gereksinimleri
karşılayabilecek şekilde kullanılması
gerekir. Tüm üretim süreçleri ve
ürünlerimizi bu kaygıları gözeterek yeniden
tasarlamazsak işimizin sürdürülebilirliği
ciddi risk altında kalır. Çevreci ürünlerin
üretiminin ve tüketiminin artırılması
için çalışmak bu alanda en önemli iş
fırsatımızdır.

Değişen Regülasyonlara Uyum:
Hızla değişen iş dünyasının önemli
konularından biri de değişen düzenleme ve
regülasyonlara uyumdur. Mevzuata uyum
riskini yönetmek için yeni düzenlemelerin
takip edilmesi, analiz edilmesi, zamanında
ve doğru bir şekilde entegrasyonu
için süreçlerimizi proaktif bir şekilde
yönetiyoruz. Geniş bir tedarik zincirine
sahip, çok sayıda ülkeye ihracat yapan bir
şirket olarak, Silverline’da uyum titizlikle
yönetilen bir konudur.

Artan Yaşam Kalitesi
Beklentileri:
Tüm dünyada genişleyen orta sınıf, farklı
tüketim beklentilerine sahip. Genç çalışan
ve tüketicilerin iş yaşamı ve ürün tercihleri,
şirketlerin sunduğu ürün ve imkanları
gözden geçirmelerini gerekli kılıyor.
Kullanıcı dostu ve çevresel etkileri
azaltılmış ürünler geliştirmek, rekabet
avantajı sağlamak için bir zorunluluk
haline geliyor. Tüketici ihtiyaçlarına
cevap verebilen ürünleri geliştirmek
için tüm değer zinciriyle birlikte hareket
edebilmek ve organize olabilmek riskler
oluşturabiliyor. Özellikle hibrid ve akıllı
ürünlerde potansiyelin artması, Silverline
gibi yenilikleri takip eden bir şirket için
önemli fırsatlar yaratıyor.

⁄⁄Silverline’da bizler,
müşterilerimizin bugünkü
ihtiyaçlarını karşılarken
gelecekte olabilecek
beklentilerini de öngörmek
için sürekli değerlendirme
çalışmaları yürütüyoruz.⁄⁄

denetimi,

37 tedarikçi
ziyareti

⁄ 102-12 ⁄ 102-13 ⁄ 102-21 ⁄ 102-40 ⁄ 102-42 ⁄ 102-43 ⁄ 102-44 ⁄

Dünya nüfusunun artmaya devam etmesi,
çevresel tahribat, küresel göçler ve doğal
kaynaklarının sorumsuzca kullanılması
salgın hastalıkların yayılımını hızlandırmakta,
bilinmeyenlerin artma eğilimi, insanlığın
çözüm arayışları ve kazananın belirsiz
olduğu bu savaş devam etmektedir.

İklim Değişikliği İle Mücadele Ve
Doğal Kaynakların Azalması:

⁄ 102-15 ⁄ 201-2 ⁄
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ifade ediyor. Yüksek teknoloji,
yeşil yaşam, ortak alan kullanımları
ve yüksek verimlilik gibi yeni
şehirli yaşam tarzları, mutfakların
karakteristiklerini değiştirerek,
mutfakları, günlük rutinlerimize
daha entegre hale getiriyor. Bu
dönüşüm beraberinde tüketicinin
merkeze alındığı bir yapıyı da
beraberinde getiriyor. Silverline
olarak ürün özelliklerinden estetiğe,
tasarımdan faydalarına kadar tüm
ürün gamımızda ürün özelliklerinden

tüm unsurları tüketicinin kullanım
alışkanlıkları çevresinde organize
ediyoruz. Yaşamı kolaylaştıran ve
kapsayan deneyimler yaratarak
ürünün yapısını günümüz ve
geleceğin trendlerine göre
şekillendirirken, onu oluşturan
çevre ve kullanan günümüz insanı
ile olan ilişkisini de göz önüne
alarak ürünlerimizi şekillendirmeye
devam ediyoruz.

TÜKETİCİ
BEKLENTİLERİNE
YANIT VE MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ

düzenliyoruz. Çağrı merkezimiz,
sikayetvar.com, web sitelerimiz
ve sosyal medya hesaplarımızdan
şikayet, bilgi, öneri ve talepleri
karşılıyoruz. Elde ettiğimiz bu geri
bildirimleri ürün ve hizmetlerimizi
geliştirmek için aktif bir şekilde
kullanıyoruz.

Ürettiğimiz ürünlerin katma değerini
artırmak için birçok değişkeni göz
önünde bulunduruyoruz. Ürünlerimizi
kullanıcı dostu ve ihtiyaçlara cevap
verebilecek şekilde geliştiriyor,
sunduğumuz satış sonrası hizmetler
ile müşterilerimizin memnuniyetini
en üst seviyelerde tutmaya özen
gösteriyoruz.
Ürünlerimizin son kullanıcıları için
düzenli tüketici memnuniyet anketleri

Ürünlerimizle olduğu gibi
hizmetlerimizle de müşterilerimizin
hayatını kolaylaştırmak için çalışıyoruz.
Daha hızlı ve kaliteli hizmet verebilmek
için “VIP Servis Projesi”, mesai saatleri
dışında bakım ve onarım için “Geç
Vakit Servis” projelerimizi raporlama
döneminde hayata geçirdik. 2 yıl
standart garanti süresi ürün grubuna
göre 3 veya 5 yıl olarak yükseltildi.
Davlumbaz baca kesim hizmeti
ücretsiz hale getirildi.

Sağladığımız hizmeti daha
iyiye taşımak için servis, bayi
ve distribütörlerimiz ile belirli
sıklıklarla bir araya geliyoruz.
Yetkili servislerimiz ile yıllık
servis toplantıları, teknik eğitim
organizasyonlarının yanı sıra her
yıl gerçekleştirdiğimiz ziyaretler ve
uygunluk denetimleri kapsamında
hem beklentileri öğreniyoruz hem
de sağlanılan hizmetin kontrolünü
sağlıyoruz. Bu uygulamaların
yanı sıra teknik servislerimizin
çalışanlarına sağladığımız eğitimler
ile çalışanlarımızın yetkinliklerini
artırarak sunduğumuz hizmet
kalitesini iyileştirmeyi amaçlıyoruz.
Bu kapsamda son üç senede teknik
servis çalışanlarımıza toplamda
5.880 kişi*saat eğitim sağladık.

YILLARA GÖRE MÜSTERİ
MEMNUNİYETİ ORANLARI

YILLARA GÖRE BAYİ/TEKNİK
SERVİS MEMNUNİYET SKORLARI

⁄⁄HAYATI
KOLAYLAŞTIRAN
TEKNOLOJİLERİ
EŞSİZ TASARIMLARLA
BULUŞTURUYORUZ.⁄⁄
Günümüzde mutfak, evlerimizin
yemek pişirilen fonksiyonel bir
alanı olmaktan çok daha fazlasını

%96
%74

İNSANA YAKIŞIR İŞ
VE EKONOMİK BÜYÜME

SANAYİ, YENİLİKÇİLİK
VE ALTYAPI

%92

%96

%98

2017

2018

2019

%84

%98

SON ÜÇ YILDA TEKNİK
SERVİS ÇALIŞANLARIMIZA
TOPLAMDA 5.880 KİŞİ*SAAT
EĞİTİM SAĞLADIK.

%90 %95

SORUMLU TÜKETİM
VE ÜRETİM

2017

2018

Bayi Memnuniyet Skoru
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ÜRÜN
GÜVENLIĞI

TEK AKREDİTE TEST
LABORATUVARI

Ürünlerimizin müşterilerimizin hayatını
kolaylaştırmasının yanı sıra üst düzey
güvenlik standartlarına sahip olması
özel önem gösterdiğimiz konular
arasındadır. Bu anlayış doğrultusunda
ulusal ve uluslararası standartlar ve
direktiflere tam uyum gösteriyoruz.
Kalite sistemlerimizi ISO 9001
standardı çerçevesinde yürütüyoruz.
Müşteri kullanım simülasyonları
ile ürünlerimizi test ediyoruz. İç ve
dış tetkikler gerçekleştiriyor, süreç
üzerinde kalite kontrol planları ile plana
göre numune alma ve test/kontroller
ile ürün güvenliği çalışmalarını hayata
geçiriyoruz.

KALITE |

Uluslararası Standartlara Uygunluk

ISO 9001:2015
Kalite Yönetimi

Uluslararası
Standartlar
EMC Raporu

Bünyemizdeki Kalite
Laboratuvarımız ile ürünlerimizin
kalite seviyesini garanti altına
alıyoruz. Aspiratör ve davlumbaz
performans ölçümleri için
EN 61591 Standardının tüm
gereklilikleri bünyesinde
barındıran Türkiye’de ilk ve
tek akredite firmayız. Güvenlik
Laboratuvarımızda, EN 60335-1
ve EN 60335-2- 31 standartlarına
uygun olarak güvenlik deneylerimizi
yapıyoruz. Laboratuvarımız EN
ISO/IEC 17025 standardına göre
yönetiliyor. Laboratuvarımız
Türkiye’de davlumbaz performans
testleri için TÜRKAK tarafından
yetkilendirilmiş tek laboratuvardır.

ISO 14001:2015

ISO 17025:2017

Çevre Yönetim
Sistemi

Laboratuvar
Yönetim Sistemi

Elektriksel
Güvenlik

Kimyasal
Testler

LVD raporu
ve CB Sertifikası

REACH, RoHS
Testleri

✓ Elektriksel Güvenlik Standartları

✓ Çevreyi Koruma Standartları

✓ Performans Standartları

✓ Doğru Deklarasyon

SORUMLU ÜRÜNLER

ÇEVRE DOSTU
ÜRÜNLER
ISO 14001 Çevre yönetim sistemi
kapsamında, yaşam döngüsü bakış
açısıyla tüm faaliyetlerimizde oluşan
çevresel etkileri takip ediyor, beşikten
beşiğe kültürünü yaşatmaya ve
sürdürülebilir çevre için gerekli önlemleri,
iyi uygulamaları hayata geçirmeye
çalışıyoruz. Daha iyi bir çevre için
gelecek nesillerin haklarına sahip çıkıyor,
yaşadığımız Dünya’ya ve çevreye olan
vefa borcumuzu yerine getirmeye
çalışıyoruz. Çevre hedeflerimiz
doğrultusunda sektörün öncüleri
arasında olma yolunda çalışmaya devam
ediyoruz. Ürünlerimizin çevresel etkilerini
azaltmak için hafifletme çalışmaları,
bileşen sayısı azaltma çalışmaları ve enerji
etiketlemesi çalışmaları yürütüyoruz.

2019’DA ÖNE
ÇIKANLAR

KİMYASAL YÖNETİMİ
Silverline olarak bizler, ürünlerimizi
oluşturacak komponentleri kimyasal
özellikleri bakımından değerlendirip,
kısa ve uzun vadede salınım ya da
yayılım yapmayacak özellikte seçiyoruz.
Ürünlerimizde yüksek önem arz eden
kimyasal maddeler kullanmıyoruz.
Avrupa Kimyasal Ajansının (ECHA)
yayınladığı “substances of very high
concern” (SVHC) listesindeki yasaklı
kimyasalları kullanmıyoruz. Minamata
Sözleşmesine uygun davranıyoruz ve
civa içerikli kimyasalları ürünlerimizde
kullanmıyoruz. Hiçbir ürünümüzde
çatışma minerallerine yer vermiyoruz.
Hava kirliliği ve iklim krizinin önlenmesi
için faaliyetlerimiz sonucu oluşan
emisyon kaynaklarımızı sürekli kontrol
ediyor ve salınımlarını sınırlandırmaya
çalışıyoruz. Soğutucu ürün gruplarımızda
Kyoto Protokolü çerçevesinde florlu sera
gazlarını sınırlandırıp çevre dostu gaz
gruplarını tercih ediyoruz. Ürünlerimizin
kullanım ömrü boyunca çevresel
etkilerinin ortadan kaldırılması için
hassasiyet gösteriyoruz.

KİMYASAL
AZALTIM
PROJESİ

P

roje ile kullanılan boyaların kapatıcılık özelliğini, bu
özelliği yüksek olan thin film boyalara yakın hale
getirdik, operatör eğitimleri ve boya hattındaki
mekanik iyileştirmeler ile sarfiyat iyileştirmeleri sağlayarak
kimyasal kullanımını azalttık.
• Atık boya azaltma projesi ile % 30 oranında iyileşme
sağladık.
• Ön işlem kimyasalı projesi ile % 57 oranında kimyasal
tüketiminde iyileştirme sağladık.
• Askı revizyonları ile % 5 lik verim artışı ve boya
sarfiyatında azalma sağladık.
Devam eden çalışmalarımız ile ise;
• Boya kapatıcılığını artırarak boya kullanım miktarını
azaltma çalışmalarına devam ediyoruz.
• Ön işlem kimyasalı tüketimini %15 oranında iyileştirmek
amacıyla “yağ seperatörü” yatırımını planladık.

2019’da bazı ürünlerde craft
koli ve TS köpük-strafor gibi
geri dönüşümü olmayan
ambalaj ürünlerinden imitasyon
craft ürünlerine geçiş yaparak
ambalajları geri dönüştürülebilir
hale getirdik. Bu sayede daha
az ağaç kullanarak daha
hafif bir ürün elde ettik. Belli
ürünlerde karekod uygulamasına
başlayarak kılavuz, etiket gibi
basılı materyalleri ortadan
kaldırdık.
Geliştirilen başka bir proje
ile motor salyangozlarının
üretilmesinde kullanılan plastiğe
%15 oranında V3-V4 kırma
plastik malzeme ekleyerek
ürünün tekrar kullanılabilmesine
olanak sağladık, plastik
kullanımımızı azalttık. Ayrıca,
A700 motor salyangozlarda yer
alan plastik motor destek ayağını
kaldırarak, daha az plastik
kullanımı ve makinede enerji
tasarrufu sağladık.
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AKILLI
TASARIM
⁄⁄Ürünün algısal
yapısını günümüz ve
geleceğin trendlerine
göre şekillendirirken,
onu oluşturan çevre
ve kullanan günümüz
insanı ile olan ilişkisini
de göz önüne alarak,
markanın tasarım
kimliğini ortaya
çıkartan çözümler
sunuyoruz.⁄⁄

AKILLI
TASARIM,
YENİLİKÇİ
ÜRÜNLER

SilverConnect - Davlumbaz ile ocağı birbirine bağlayan
SilverConnect, pişirme başladığı anda havalandırmayı
otomatik olarak çalıştırıyor ve pişirme ısısına göre
havalandırma seviyesini ayarlayabiliyor. SilverConnect; sadece
pişirme anında değil, pişirme sonrasında da ortamdaki havayı
temizleyene kadar otomatik olarak devrede kalıyor.
SilverCVS (Central Ventilation System)- Ar-Ge Merkezimizin
geliştirdiği SilverCVS, binaların merkezi hava akış noktalarına
entegre edilerek yüksek düzeyde enerji verimliliği sağlıyor.
Davlumbaz motorunu çalıştırmadan ortamın havasını
temizleyebilen sistem, 26dB’lik düşük ses seviyesi ve kendi
kendini temizleme özelliği ile de dikkat çekiyor.
SilverFlex - Davlumbaz motorunun modüler olarak
taşınmasına imkan veren SilverFlex teknolojisi, kullanıcısına
rahat bir mutfak deneyimi sunuyor. Davlumbazların başlıca ses
kaynağı olan havalandırma moturunun harici bir yere monte
edilmesini sağlayan bu özel teknolojiyle mutfaklarda sessiz ve
konforlu bir dönem başlıyor.
SilverWire - Kolay davlumbaz montajı imkânı veren çelik
askı sistemi ile SilverWire, rahat kurulum ve zamandan
tasarruf sağlıyor. 4 adet çelik halat yardımı ile kullanılacağı
alana konumlandırılan davlumbaz, tek kişi tarafından kolayca
montajlanıyor.

SORUMLU ÜRÜNLER

ÜRÜN
BILGILENDIRMELERI
Ürünlerimizin müşterilere sunulmasında
ilk ve en önemli adres web sitemizdir.
Ürünlerimizle ilgili her türlü bilgi
ve dokümana bu yolla ulaşılması
mümkündür. Tüm ürünlerimizin
etiketlendirilmesi ürün bilgileri ve ilgili
yönetmeliklere tam uyum sağlayacak
şekilde gerçekleştirilmektedir. Bu
doğrultuda ürünlerimizin su, enerji
tüketimi gibi bilgilerinin yanı sıra
tüketici emniyeti gibi konulardaki
temel bilgilendirme hususlarını da
etiketleme uygulamalarımız ile hayata
geçiriyoruz. Bu uygulamaların yanı
sıra satış noktalarındaki broşürler ve
fiyat listesi gibi tanıtım materyalleri
ürünlerimiz hakkında müşterilerimizi
bilgilendirdiğimiz diğer mecralardır.
Dijitalleşmenin etkisi ile farklılaşan
iletişim mecraları ile ürünlerimizi bu
mecralarda tanıtırken, ürünlerimiz
hakkında ayrıntılı bilgiyi de
müşterilerimize ulaştırıyoruz.

Günümüzde bağlanabilirlik, kullanıcı
odaklı deneyim ve yenilikçilik, ürünlerin
pazarda farklılaşmasını sağlayan en
önemli kriterlerden bir kaçıdır. Silverline
olarak ürünlerimizi tüm bu global
trendleri ve değişen kullanıcı ihtiyaçlarını
göz önünde bulundurarak yeniden
şekillendiriyoruz. Bu yaklaşımımızla
çevreci, dekoratif, kişiselleştirilebilir
yenilikçi ürünler ile tüketicilerimizin
ihtiyaçlarını gidermeye başladık.
Hedefimiz kullanıcı odaklılığı, yenilikçi
bakış açılarını ve yalın çizgileri birleştiren
yeni nesil mutfak deneyimini oluşturan
yeni mutfak teknolojisidir. Bu doğrultuda
hibrid ve akılllı ürünlerle tüketici
ihtiyaçlarını karşılamak önceliğimizdir.

Raporlama döneminde profesyoneller
için 3D ürün modellemeleri, montaj
videoları vb. gibi materyallerle
ürünlerimize yönelik diğer bilgi
ihtiyaçlarına da cevap vermeyi
hedefledik. Web sitemizi daha
yenilikçi bir şekilde tasarladık ve
lansmanını gerçekleştirdik. 2021 yılında
sanal mağazamızı devreye almayı
hedefliyoruz. Böylelikle müşterilerimiz
mağazamızı ev ortamında dolaşıp
istedikleri ürün hakkında online bilgi
alabilecekler. Önümüzdeki 1-2 yıl
içerisinde ürünlerimizin arttırılmış
gerçeklik uygulamasını hayata geçirmeyi
hedefliyoruz. Böylece müşteriler
ürünlerin seçecekleri ortamda nasıl
görüneceğini deneyimleyebilecek.

⁄⁄ En iyi kalite, en iyi ürün, en iyi tasarım ve en
yenilikçi marka dallarında 150 uluslararası ödül.
Red-dot, Plus X Award, IF Design, German Design
Award gibi dünyanın en prestijli ödüllerine pek çok
farklı ürünle layık görüldük.⁄⁄
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⁄⁄Ar-Ge, inovasyon ve dijital dönüşüm çalışmalarımız ile
paydaşlarımızın yaşam kalitesini artırıyoruz. Geleceğin
şirketi olmak için çalışıyoruz.⁄⁄

AR-GE VE
İNOVASYON
Silverline Ar-Ge merkezimizde
geliştirdiğimiz inovasyon odaklı, çevreye
duyarlı sürdürülebilir çözümlerle
müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine
uygun yaşam alanları sunuyoruz.
Öncelikli konularımız arasında yer alan
Ar-Ge, inovasyon ve dijital dönüşüm
çalışmalarımızı gerçekleştirirken
dünya standartlarını referans alıyoruz.
Çevreye duyarlı, teknolojik ve yenilikçi
ürünler sunmak Ar-Ge Merkezimizin
ana motivasyonlarındandır.
Bize göre inovasyon; mevcut
veya geliştirmeye hazır ürünlerin,
pazarda olan ürünler ile
birleştirilmesidir. İnovasyon icat değil
bir entegrasyondur. Bu nedenle
inovasyon yönetimi ortaya çıkmış bir
fikirden nihai ürüne kadar olan sürecin
entegre şekilde yönetilmesi kapsar.
Bu sürecin başarılı yönetilmesi için
hedefe yönelik, örgütlü, motivasyonu
yüksek bir Ar-Ge ekibinin önemine
inanıyoruz. Analizler sonucu ortaya
çıkan fikirler öncelik, değer, inovatif,
plan, maliyet, talep gibi filtrelerden
geçerler. Raporlama döneminde 1.113
adet prototip oluşturduk.

SANAYİ, YENİLİKÇİLİK
VE ALTYAPI
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Silverline, tamamladığı başarılı yenilikçi
ürünleriyle Türkiye’de 192, yurtdışında
139 adet tescilli tasarıma sahiptir. 2019
yılı sonu itibariyle, biri tamamlanan
diğeri ise devam eden toplam 2 Ufuk
2020 projemiz bulunuyor.

⁄ 203-1 ⁄

Silverline’da sürdürülebilirlik
stratejilerimiz doğrultusunda
gerçekleştirdiğimiz Ar-Ge ve
inovasyon çalışmalarımız için yapılan
harcamalar son üç yılda %300’e yakın
artış gösterdi. Raporlama döneminde
Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına
yaklaşık 7 milyon TL tutarında bütçe
ayırdık.
Su kıtlığı, ses kirliliği, plastik kirliliği
gibi çevresel sorunlar sektörümüzü
ilgilendiren başlıca sorunlar arasında
yer alıyor. Bu sorunları inovatif
ürünlerle çözmek için, Ar-Ge
merkezimizde tüketicilerin artan yaşam
kalitesi beklentilerini karşılayabilmek
adına akıllı ürün grupları üzerine
yoğunlaşıyoruz.
Ar-Ge Merkezimizde geliştirilen
inovatif çalışmaları, patent ve faydalı
modeller ile koruma altına alıyoruz.
2018 ve 2019 yıllarında toplam 10 adet
patent başvurusu yaptık.
Ar-Ge Merkezimizdeki çalışmalarımızı
açık inovasyon anlayışıyla
yürüttüğümüz iş birlikleri ile
destekliyoruz. Üniversiteler ile yapılan
bu akademik iş birlikleri sayesinde
özel uzmanlık alanları üzerinde bilgi
alışverişi gerçekleştiriyoruz. Bu
kapsamda;
• Orta Doğu Teknik Üniversitesi
ile akustik konulu 3151108 nolu
TÜBİTAK TEYDEB projesini
geliştirdik.

• Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile
mutfak ortamındaki kokunun
davlumbaz içerisinde yok
edilmesini amaçlayan 3180401
nolu TÜBİTAK TEYDEB projesi
kapsamında iş birliği yaptık.
• Amasya Üniversitesi ile
davlumbazlarda kullanılan motorların
enerji verimliliğini artırmayı
amaçlayan 3191102 nolu TÜBİTAK
TEYDEB projesi ve Kuzey Avrupa
merkezi havalandırma sistemlerine
uygun davlumbaz ve valfleri
geliştirebilmemiz için deneysel
ölçüm metodolojisi, entegre
sistemler ve laboratuvar altyapısının
geliştirilmesini amaçlayan 3190623
nolu TÜBİTAK TEYDEB projeleri
kapsamında iş birliği yapıyoruz.
• Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile yeni
teknolojilere dayalı-enerji tasarruflu,
çevre donanımları entegre edilmiş,
akıllı-IoT tabanlı ve kullanıcı dostu
yeni nesil yerli ankastre sistemler
geliştirilmesini amaçlayan 3190625
TÜBİTAK TEYDEB nolu projesi
kapsamında iş birliği yapıyoruz.

AR-GE BÜTÇESİ (TL)
6.946.000
2.941.000
1.749.000

2017

2018

2019
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INCLUSIVE – Smart and Adaptive Interfaces for
Inclusive Work Environment Projesi

Ufuk
(Horizon)
2020
Programı

Kurum içi
girişimcilik /
Yeni
mezunlar
için kurum içi
girişimcilik

Silverline
SMART
KITCHEN

Ekim 2019’da tamamlanan, ve 11 katılımcının destek
verdiği proje otomasyon çalışmalarıyla robotik alanda
verimliliği artırmayı amaçladık. Fabrikamızda otomasyon
ekibimiz tarafından devreye alınan robotlu büküm
çalışmalarımızın etkinliğinin artırılmasına ve robotik
uygulamaların geliştirilmesine katkı sağladık.

İnovasyon kavramının şirket çalışanları arasında
yayılmasını destekliyoruz. Özellikle şirket çalışanlarının
büyük bir kısmını oluşturan Y kuşağı, fikirlerini özgür
ifade edebileceği, sorumluluk almaktan kaçınmayacağı iş
ortamlarında daha motive oluyor.
Bu kapsamda, İnovasyon takımımızda yeni mezun
çalışanlarımız işe başlarken onlara kurum içi girişimcilik
fırsatı sunduk. Onlara hata yapma lükslerinin olduğunu,
ama aynı zamanda sorumluluğu da sahiplendikleri
projelerde çalışma imkanı sunuyoruz.

YENİLİKÇİ BİR ŞİRKET

2018 ve 2019 yıllarında
toplam 10 adet patent
başvurusu yaptık.

Raporlama döneminde
toplam 1.113 adet
prototip oluşturduk.

Bu inovasyon projesi ile mevcut Silverline ürünlerine
entegre edilebilir şekilde tasarlanacak IoT kartı ile bu
ürünleri akıllı hale getirerek ortaya akıllı yeni bir ürün
sunmayı amaçladık.
Davlumbaz üzerine yerleştirilecek kamera veya
kameralardan alınan görüntülerin görüntü işleme
kartı üzerinde işlenerek bir takım tanıma ve uyarı
fonksiyonlarının gerçekleştirilmesi, kullanıcının IoT
özellikler kazandırılan cihazlar ile etkileşime geçmesine
olanak sağlayacak mobil uygulama ve bulut üzerinde
çalışacak arka-uç servisleri, ara yüzler ve ilgili yazılımlar
projemizin içinde yer alıyor.

Ar-Ge ve inovasyon
çalışmalarına yaklaşık
7 milyon TL tutarında
bütçe ayırdık.

DIJITAL
DÖNÜŞÜM
⁄⁄Gelişen teknolojileri
iş süreçlerimize dahil
ederek sürdürülebilir,
dijital iş modelleri
oluşturuyoruz. Dijital
dönüşümü tüm
operasyonlarımıza
ve iş süreçlerimize
entegre ederek
tüm paydaşlarımıza
değer katıyor; ürün
ve servislerimizi
iyileştiriyor ve
hızlandırıyoruz.⁄⁄

Dünya genelinde gelişen bir kavram olan
Endüstri 4.0 bilişim teknolojilerinin yaşam
alanlarımıza her yönüyle entegre olmasını
işaret ediyor. Buna bağlı olarak şirketlerin
iş yapış biçimleri de değişiyor. Endüstri
4.0’ın getirdiği teknolojik yenilikler
tüketicilerin beklentilerini değiştirdiği gibi,
beyaz eşya sektörünün üretim süreçlerini
yeniden şekillendiriyor. Ürünlere anlık
erişim, uzaktan kontrolün sağlanması gibi
yeni özellikler Endüstri 4.0 kapsamında
sektörümüzde yükselen trendlerdendir.

Üretim sahalarından veri toplama ve
SAP’de oluşan iş emirlerinin sahaya
yansıması için Trex MES sistemini
kullanıyoruz. Robot yatırımları yapıyor
ve robotları Trex sistemine entegre
ederek endüstri 4.0 dönüşümünü üretim
sahalarına taşıyoruz.
Robot yatırımlarına daha fazla kaynak
ayırarak üretim süreçlerimizde dijital
dönüşümü artırmayı hedefliyoruz.
Ürünlerimizde gerçekleşen dijital
dönüşümü “Akıllı Tasarım, Yenilikçi Ürünler
sayfa:20” sayfamızda bulabilirsiniz.
Üretim safhasında dijital dönüşüme
verdiğimiz önemi, iş ortaklarımız
ve müşterilerimiz ile satış ve satış
sonrasında da sürdürüyoruz.
Bayi uygulamalarımız ile müşterilerimizin
online sipariş verme, tahsilat ve bakiye
takip süreçlerinin dijitalleşmesini sağladık.
Ayrıca SAP sistemlerindeki geliştirdiğimiz
süreçler ile BA-BS süreçlerinin tamamını
dijital olarak yürütüyoruz. SAP CRM
modülü ile satış ve satış sonrası
süreçlerimiz de dijitalleşti. Bize özel olarak
tasarlanmış PIM sistemimiz ile müşteri
deneyimini iyileştirecek dijital içerikler
yayımlıyor ve ürün tanıtımları, kampanya
duyuruları yapıyoruz.
2017 yılında yol haritası planlanan
IoT çalışmalarımız kapsamında
kullanıcılarımızın IoT özellikli cihazlarıyla
ürünlerimizin etkileşim halinde olması,
akıllı ürünler tasarlamak öncelikli
hedeflerimizdendir. 2019 yılında da tüm
bulut sistem alt yapıları tamamlanıp
testleri gerçekleşen çalışmalarımıza
süratle devam ettik.

MÜŞTERI BILGI
GIZLILIĞI
Dijital dönüşümün yarattığı fırsatların
yanında getirdiği riskler de şirketlerin
müşterilerle olan ilişkisinde güvenliği ve
gizliliği tehdit edebiliyor. Müşterilerimizin
ve iş ortaklarımızın bilgilerini titizlikle
muhafaza ediyor, bilgi güvenliği
konusunda önlemler alıyoruz.
Silverline olarak, şirket içindeki BT
(Bilgi Teknolojileri) süreçlerini 2016
yılından itibaren ISO 27001 Bilgi
Güvenliği Yönetim Sistemi standartları
çerçevesinde yürütüyoruz. Bu süreçlerin
düzgün işleyişinin kontrolünü her sene iç
ve dış denetimler ile gerçekleştiriyoruz.
TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu)
başta olmak üzere, her yıl akreditasyon
kurumları tarafından denetleniyor ve
sertifikalarımızı yeniliyoruz.
Müşterilerimizin bilgi güvenliğini
korumak için operasyonlarımızı BGYS
(Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi)
sisteminde tanımlı süreçlere uygun
olarak gerçekleştirip, şirket içindeki
dönemsel eğitimler ile tüm noktalarda
kullanıcı gelişimini zenginleştiriyoruz.
Dönemsel sızma testlerinin sonuçlarına
göre altyapımızda iyileştirme çalışmaları
yapıyoruz.
Raporlama döneminde müşteri bilgi
gizliliği ihlaline ilişkin bir şikayet almadık.

Silverline olarak, dijital dönüşümü 3 ayrı
alanda şirketimize entegre ediyoruz:
üretim süreçleri, ürün grupları ve
müşteriler.
Üretim süreçlerimizde Endüstri 4.0’ın
getirdiği robotik, yapay zeka, nesnelerin
interneti (IoT), veri analitiği gibi
teknolojileri kullanıyoruz. Bu teknolojilerle
hataları ve kayıpları en aza indiriyoruz.
SAP modülleri ile tüm satış, sipariş, SSH
(Secure Shell/ Güvenli Kabuk), insan
kaynakları ve üretim süreçlerini bilgisayar
sistemlerinde gerçekleştiriyoruz. VEPO
sistemi ile ise tedarik süreçlerimizde
yüksek oranda dijitalleşmeyi sağlıyoruz.
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⁄⁄Güvenli, gelişim odaklı, katılımcı, adil ve eşitlikçi bir
şirketiz. Çalışanlarımızın mutluluğunu artırmak için
çalışıyoruz.⁄⁄
En kıymetli sermayelerimizden biri olan
çalışanlarımızın mutluluğunu sağlamayı
temel bir öncelik kabul ederiz. İyi bir
iş performansının ve huzurlu bir iş
ortamının, ancak mutlu çalışanlar ile
mümkün olduğunun farkında olarak
hareket ederiz. Gerek sunduğumuz
olanaklarla gerekse çalışan gelişimine
sağladığımız katkıyla çalışanlarımızın
bağlılığını ve motivasyonunu sürekli
artırmayı hedefleriz. Çalışanlar nezdinde
tercih edilen, güçlü bir çalışan markası
olmak amacıyla çalışırız.

ÇALIŞMA
KOŞULLARI
Çalışanlarımıza çalışan ve insan
haklarının gözetildiği, saygılı bir iş ortamı
sunarız. Çalışanlarımızın güvenliğine
ve sağlığına büyük önem verir, adil
ve herkes için eşit fırsatlar tanıyan bir
çalışma yaşamı organize ederiz.

SAĞLIKLI
BİREYLER

NİTELİKLİ
EĞİTİM

İNSANA YAKIŞIR İŞ
VE EKONOMİK BÜYÜME
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Silverline’da çalışma yaşamını
düzenleyen tüm konular İnsan
Kaynakları El Kitabı’nda yazılı olarak
yer alıyor. Her sene uygulamaları
gözden geçirerek güncel kalmasını
sağlıyoruz. Ayrıca tüm insan kaynakları
süreçleri Gümüş Grup İK Yönetmeliği
kapsamında yönetilerek çalışanların
sürekli erişim sağlayacağı platformlarda
paylaşılıyor. Bu yönetmelik ile; işe alma
ve yerleştirme, rotasyon, terfi ve atama,
çalışma koşulları, özlük hakları ve işten
ayrılmaya dair konuları düzenleyerek,
çalışanlara bilgi edinme olanağı
sağlamayı amaçlıyoruz.
Çalışanlarımıza sunduğumuz geniş
yan haklar ile mevcut ve potansiyel
çalışanlarımız için cazip bir iş ortamı
yaratıyoruz.

⁄ 102-8 ⁄ 408-1 ⁄ 409-1 ⁄

EŞIT
DAVRANMA
İLKESI
Silverline İnsan Kaynakları olarak;
cinsiyet, dil, din, etnik köken ve yaş
gibi farklılıklara saygı duyuyor, hiçbir
insan kaynakları sürecinde ayrımcılık
olarak nitelendirilebilecek uygulamalara
izin vermiyoruz. Ücretlendirmede
cinsiyet farkı gözetmeksizin eşit işe
eşit ücret ilkesini benimsiyoruz. Ücret
yönetim sistemi olarak hem beyaz
yaka hem de mavi yaka çalışanlarımız
için kullandığımız iş değerleme
metodolojisine göre belirlenmiş ücret
skalalarımızı belirli periyotlarda piyasa
ücretleri ile kıyaslayarak hem şirket içi
hem de şirket dışı ücret dengelerine
göre yönetiyoruz.

Kadın çalışan sayımız son 5 yıl
içerisinde nitelikli bir artış göstermiştir.
Silverline olarak kadınların
sınırsız gücüne inanıyoruz ve tüm
kademelerde görev alan kadın sayımızı
her yıl bir önceki yıla göre artırmayı
kendimize hedef olarak alıyoruz.

2019 yılında şirket
bünyesinde 35 engelli
çalışan görev aldı.

Silverline operasyonlarında ve bağlı
kuruluşlarda çocuk ve genç işçi
çalıştırmaya, zorla veya zorunlu
çalıştırmaya kesinlikle izin vermiyoruz.
Engelli çalışanların istihdamına da
destek veriyoruz. Çalışma alanlarımızı
engelli çalışanların iş yaşamını
kolaylaştıracak şekilde organize
ediyoruz. Kolaylaştırıcı uygulamalar
sayesinde, 2019 yılında şirket
bünyesinde 35 engelli çalışan görev aldı.

Kadın çalışanlar ekibimizin
%22’sini, üst düzey
yöneticilerimizin ise
%26’sını oluşturuyor.

Fırsat eşitliği anlayışımız gereği
kadınların iş yaşamına aktif katılımını
destekler ve teşvik ederiz.
Kadın çalışanların organizasyon
içindeki payının artırılması ve rolünün
güçlendirilmesi için çalışırız. Kadın
çalışanlar ekibimizin %19’unu, üst
düzey yöneticilerimizin ise %26’sını
oluşturuyor.
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ÜST DÜZEY YÖNETİMİN
CİNSİYETE GÖRE
DAĞILIM

CİNSİYETE GÖRE ÇALIŞAN
DAĞILIMI

MUTLU ÇALIŞANLAR

YAŞ GRUPLARINA GÖRE
ÇALIŞAN DAĞILIMI

%1

%22

%26

%39
%78

%74

Erkek

%

Kadın

300

Son 5 yıl içerisinde
kadın çalışan
sayısındaki artış

Erkek

%60

Kadın

30-50 Yaş

ÇALIŞAN
BAĞLILIĞI VE
MOTIVASYONU

30 Yaş Altı

50+ Yaş

11 lise ve
231 üniversite
iş birliği

Yetenekli çalışan sayısındaki azalma tüm
diğer sektör ve şirketlerde olduğu gibi
Silverline olarak bizim için de oldukça
büyük bir risk taşımaktadır. Şirketin
yakın ve uzak gelecekte tanımlanmış
olan stratejik hedeflerini gerçekleştirme
yolunda yetenekli, potansiyel sahibi ve
yetkin çalışanların bulunması önem taşır.
Özellikle Ar-Ge, inovasyon, dijitalleşme
gibi alanlarda yetenekli çalışanlara
duyulan ihtiyaç büyüktür. Bu noktada
yetenek kazanımı konusu önemli bir
öncelik olarak karşımıza çıkmaktadır.

Çalışanlarımızın, şirketin gelişimine
paralel olarak, sürekli gelişmesine
önem veriyoruz. Çalışanlarımızın sahip
oldukları potansiyeli ortaya koymalarına
olanak sağlayan bir iş ortamında daha
mutlu ve verimli olacaklarına inanıyoruz.
Eğitim ve gelişim programlarını
tasarlarken çalışanların kişisel bilgi
ve becerilerini, mesleki yetkinliklerini
güçlendirmelerine odaklanıyoruz.
Çalışan gelişim eğitimlerini kurs,
seminer ve işbaşı eğitimleri şeklinde
düzenleniyoruz.

Silverline olarak, genç yeteneklerin
ülkemiz için oldukça değerli bir kazanım
olduğu bilinciyle nitelikli işgücünü
çekmeyi, kazanılan yetenekleri tutmayı
misyon ediniyoruz. Büyümekte olan ve
gelecek için iddialı hedefleri olan bir
şirket olarak, dinamik yapımızla genç
yeteneklere çeşitli kariyer olanakları
sunuyoruz. Bizimle birlikte büyümek
isteyen, kariyer hedefleri olan yetenekler
için organizasyon içinde yeni alanlar
açma esnekliğini gösteriyoruz.

Gümüş Akademi çatısı altında
yürüttüğümüz eğitim faaliyetleri ile kendine
ve işine değer katan, kuruma bağlılığı
yüksek, çözüm odaklı insan kaynağının
yetiştirilmesini amaçlıyoruz. Gümüş
Akademi’de Silverline çalışanlarının yanı
sıra bayi çalışanlarının gelişimine yönelik
programları da hayata geçiriyoruz.

Çalışanlarımızın işe başlangıç
süreçlerinde iş ortamına
adaptasyonlarını kolaylaştırmak üzere
oryantasyon eğitimleri düzenliyoruz.
Çalışanlarımızın gelişim yolculuklarını
planlamak adına yöneticileri ile
belirli aralıklarla bir araya gelmelerini
sağlıyoruz. Yöneticilik pozisyonlarına
geçiş için Liderlik Okulu gelişim
programına dahil ettiğimiz yönetici
adaylarımızı değerlendirme merkezine
alıyoruz. Gelişim alanlarını ve güçlü
yönlerini belirleyerek kişiye özel gelişim
adımlarını oluşturuyoruz. Yaklaşık bir
yıl süren eğitim ve koçluk görüşmelerini
başarıyla tamamlayan çalışanlar
yöneticilik rollerine hazır hale geliyor.

Öğrencilerin işletmeyi ve iş hayatını
yakından tanımaları, teknik ve kişisel
olarak gelişimlerine katkı sağlamaları
amacıyla meslek liseleri ve üniversiteler
ile iş birlikleri geliştiriyoruz. Bunun yanı
sıra, üniversitelerde lisans ve yüksek
lisans düzeyinde eğitim gören gençlere
yönelik yürüttüğümüz projeleri izleme
ve sonuca katkı sağlama olanağı
sunuyoruz. İş Yeri Eğitim Programımız
ile mühendis adaylarına tam zamanlı
iş yeri eğitimi ve proje deneyimi fırsatı
sunuyoruz. Adaylar, bu program
kapsamında Ar-Ge projeleri geliştirme
çalışmalarına katkı sağlıyorlar.

ÇALIŞAN BAĞLILIĞI
%66
%64
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ÇALIŞAN GELIŞIMI

Yalnızca mevcut çalışanlar için değil
potansiyel çalışanlar için de cazip bir
iş yeri olmayı hedefliyoruz. Nitelikli
işgücünün yaratılmasına katkı sağlamak,
yeni istihdam olanakları yaratmak
adına çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Bu
kapsamda fabrikamıza teknik geziler
düzenliyor, stajyer kontenjanımızı yüksek
tutuyoruz. 2019 yılında 590 öğrenci
fabrikamızı ziyaret etti ve 60 öğrenci
Silverline bünyesinde staj yapma
olanağına sahip oldu. Son 3 yıl içinde
şirketimizde stajyer olarak görev alan
kişi sayısı 342’ye ulaştı.

Her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz
“Çalışan Memnuniyet Anketi”
ile; çalışanlarımızın memnuniyet,
bağlılık ve motivasyon boyutlarında
değerlendirmelerini alıyoruz ve çıkan
sonuçlara göre aksiyon planları
oluşturuyoruz. Oluşturulan aksiyon planları
doğrultusunda yıl içinde çalışanlarımızın
bağlılığını ve motivasyonunu artırıcı
uygulamalar yürütüyoruz. Bağlılık artırıcı
uygulamalarımız sayesinde, 2018 yılında
%64 düzeyinde olan çalışan bağlılığı
oranı 2019 yılında %66’ya yükseldi.

2018

YETENEK
KAZANIMI

2019

⁄ 102-8 ⁄ 405-1 ⁄

⁄ 203-1 ⁄ 404-2 ⁄
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MUTLU ÇALIŞANLAR

İşkur İşbaşı Eğitim Programı, iş arayışı
aktif olan kişilerin mesleki tecrübe
kazanmaları, teorik eğitimini aldıkları
meslekleri pratikte gözlemlemeleri ve
çalışma ortamına uyumun sağlanması
amacıyla İşkur ile ortak yürüttüğümüz
bir programdır. Program kapsamında,
iç eğitmenlerimiz tarafından İşkur’lu
çalışanlara yönelik eğitimler veriyoruz.
Çalışan gelişimine katkı sağlayan
önemli unsurlardan biri de performans
değerlendirme süreçleridir. Yıllık
olarak gerçekleştirdiğimiz performans
görüşmelerinde çalışanlarımızın bütüncül
bir perspektiften değerlendirilmesini
sağlıyoruz. 2019 yılında çalışanların
%83’üne performans geri bildirimi
verdik.

2019 yılında, 2.306
çalışana 6.088 kişi*saat
eğitim verdik.

Gümüş
Akademi
İç Eğitmen
Yetiştirme
Projesi

Organizasyonel
Gelişim

MUTLU ÇALIŞANLAR

Gümüş Akademi bünyesinde görev yapmak üzere kendi
iç eğitmenlerimizi yetiştiriyoruz. Proje kapsamında,
Sunum Teknikleri ve Eğitimcinin Eğitimi programlarına
katılan eğitmenlerimiz akademi eğitmeni olarak görev
alıyorlar.

Organizasyonel gelişim çalışmalarımız kapsamında,
organizasyon yönetimi ve çalışan yönetimi boyutlarında
mevcut durum analizini gerçekleştiriyor ve en uygun
proje önerilerini topluyoruz. Bu çalışma sayesinde,
değişim yol haritasını belirliyor, strateji ve hedeflerimize
en uygun projeleri hayata geçiriyoruz. 2016 yılından
bu yana yürüttüğümüz Success Factor Projesi ile İK
süreçlerini sistem üzerinden takip ediyor ve en iyi
uygulamaları seçerek organizasyonel gelişimin bir
parçası haline getiriyoruz. Çalışanların performans
değerlendirme, gelişim planlama, yedekleme, yetenek
belirleme süreçlerini Success Factor üzerinden sistematik
bir biçimde yönetiyoruz. Mavi yaka çalışanlarımızın iş
analizlerini gerçekleştirmek, iş tanımlamalarını yapmak
ve ücretlendirme süreçlerini yönetmek adına İş Gruplama
Sistemi’ni kullanıyoruz.

İŞ SAĞLIĞI VE
GÜVENLIĞI
İş sağlığı ve güvenliği konusu öncelikli
sürdürülebilirlik konularımız arasındadır.
Gücümüzün kaynağı olarak gördüğümüz
çalışanlarımıza güvenli ve güvenilir
bir çalışma ortamı sağlamayı temel
bir sorumluluk kabul ediyoruz. Daha
güvenli, daha sağlıklı bir çalışma ortamı
yaratılmasına yönelik yaklaşım ve
uygulamalarımızı ulusal ve uluslararası
kanunlar, direktifler ve sözleşmeler
çerçevesinde belirliyoruz.
İş süreçlerimizin tüm aşamalarında en
üst düzeyde güvenlik standartlarını
sağlayabilmek adına müşteriler,
çalışanlar, tedarikçiler ve konu ile ilgili
gruplarla sürekli iletişim halindeyiz. Ortak
akıl ile belirlenen güvenlik tedbirleri
hem şirket çalışanlarının emniyetini
garanti altına alıyor hem de daha verimli
çalışmalarını sağlıyor.
Silverline’da yasal düzenlemeler
doğrultusunda oluşturulmuş iki İş Sağlığı
ve Güvenliği Komitesi bulunmaktadır.
Çalışan temsilcilerinin de bulunduğu bu
komiteler aracılığıyla çalışanlar iş sağlığı
ve güvenliği sürecine katılım sağlar.
İSG Komiteleri güvenlik kültürünün
şirket genelinde yaygınlaşmasına katkı
sağlar ve İSG yönetim sürecine yönelik
önerilerde bulunur. 2019 ‘da komitede
7’si çalışan temsilcisi olmak üzere 20
üye görev aldı.

Gelecek raporlama döneminde, 390
çalışana 4.680 kişi*saat İSG eğitimi
vermeyi hedefliyoruz.
İş sağlığı ve güvenliği konusundaki
önleyici yaklaşımımız sayesinde
2019 yılında, kaza sıklık oranını
3,71 düzeyinden 3,67 düzeyine
düşürdük. Raporlama döneminde,
operasyonlarımız dahilinde mesleki
hastalık vakası veya ölüm ile sonuçlanan
kaza yaşanmadı.

2019 yılında, 349
çalışana 4.188 kişi*saat
İSG eğitimi verdik.

KAZA SIKLIK ORANI
3,71
3,67

2018

2019

İş Sağlığı ve
Güvenliği
Göstergeleri

Gerçekleşme
(2019)

Hedef
(2020)

Kaza Ağırlık Oranı

0,058

0,055

Kaza Sıklık Oranı

3,67

3,60

Gelecek raporlama
döneminde, 390
çalışana 4.680 kişi*saat
İSG eğitimi vermeyi
hedefliyoruz.

Güvenlik konusundaki hassasiyetimiz
kadar çalışan sağlığının korunmasına
da önem veriyoruz. Mesleki hastalık ve
sakatlanmaları sektör ortalamalarının
altında tutabilmek öncelikli hedeflerimiz
arasındadır. Bu doğrultuda üst düzey
iş güvenliği standartlarının yanı sıra
lokasyonlarımızda sağlık çalışanı
bulunduruyoruz ve acil eylem planları
doğrultusunda yapılan uygulamalarla
çalışan sağlığına azami önemi
gösteriyoruz.
Çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği
konusunda bilgi düzeylerinin ve
farkındalıklarının artırılmasını risklerin
en aza indirilmesinin temel bir metodu
olarak görüyoruz. Bu doğrultuda, belirli
aralıklarla iş sağlığı güvenliği eğitimleri
düzenliyoruz. Bu kapsamda 2019
yılında, 349 çalışana 4.188 kişi*saat İSG
eğitimi verdik.
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⁄ 404-1 ⁄ 404-2 ⁄ 404-3 ⁄

⁄ 403-1 ⁄ 403-2 ⁄ 403-3 ⁄ 404-4 ⁄ 403-5 ⁄ 403-6 ⁄ 403-7 ⁄ 403-8 ⁄ 403-9 ⁄

Sürdürülebilirlik Raporu 2019 | 31

ÇEVREYE SAYGI

ÇEVREYE SAYGI

ÇEVREYE SAYGI

⁄⁄Çevreye saygıyı tüm ürünlerimizin ve süreçlerimizin
merkezine yerleştirdik. Çevre dostu ürünler tasarlarken
çevresel ayak izimizi düşürmek için çalışıyoruz.⁄⁄
İnsan nüfusunun artmasına paralel
üretim ve tüketim miktarları da
artmaktadır. Verimsiz kaynak
tüketimleri ve bilinçsiz yapılan
üretim faaliyetleri çevre kirlilik
yükünü artırmakta, gelecek nesillerin
kaynağını bugünden tüketmektedir.
İklim değişikliğinin ve çevresel
tahribatların etkileri her geçen gün
daha fazla hissediliyor. Biyosfer
tahribatı, biyolojik çeşitlilikte daralma
ve doğal afetlerin yaşanması dünya
üzerindeki yaşamı güçleştiriyor.
Dünya Ekonomik Forumu’nun
Küresel Risk Raporu, iş dünyasının
çevre krizlerine karşı acilen eğilmesi
gerektiğine işaret ediyor.
Silverline’da bizler, iklim değişikliği
ve çevresel tahribatın yarattığı risk
ve fırsatları titizlikle takip ediyoruz.
Üretim süreçlerimizden ürün
gamımıza kadar tüm süreçlerimizde,
çevresel ayak izimizi düşürmek için
çalışıyoruz. Çevresel hassasiyetimizi
değer zincirimizle de paylaşıyor,
doğal kaynakların korunması için
verilen mücadelede üzerimize düşeni
yapmak için çalışıyoruz.

SORUMLU TÜKETİM
VE ÜRETİM
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Temel çevre bilgilendirme eğitimleri
ve bilgilendirme seminerleri ile
çalışanlarımıza çevre kültürünü
kazandırmaya çalışıyoruz.
Ambalaj gruplarının tamamında
geri dönüştürülebilir malzemeler
seçiyor, kaynağında ayrı toplanabilir
ambalajlarımızı yeşil nokta marka
kullanımı ile tescil ediyoruz. Üretim
süreçlerinde oluşan atık suların
çevresel kirlilik yükünü ortadan
kaldırmak için kimyasal ön arıtma

⁄ 302-4 ⁄

tesisinde deşarj standartlarına
getirilmesini sağlıyoruz. Sürdürülebilir
enerji politikaları ve güneş enerji
santrali projesi ile doğal kaynak
tüketimlerini minimize etmeye
çalışıyoruz.

ENERJI VE
EMISYON
YÖNETIMI

Entegre atık yönetimi anlayışı ile sıfır
atık politikası geliştirdik. Silverline
olarak, sıfır atık projesi taslak süreci
boyunca hem Bakanlık hem de ilgili
kuruluşlara görüş bildirerek sürecin
içerisinde yer aldık. Yaptığımız
çalışmalar ve sürece sağladığımız
katkılardan dolayı 2018 Yılında Sıfır
Atık Plaketine layık görüldük.

Üretim ve lojistik süreçlerindeki enerji
tüketimini takip ediyor, enerji tasarrufu
sağlayacak proje ve uygulamaları hayata
geçiriyoruz. Enerji verimli, yenilikçi
teknolojilere yatırım yapıyoruz. ISO
50001 Enerji Yönetim Sistemine uyumlu
olan enerji yönetim sistemimizin 2021
yılında belgelendirilmesini planlıyoruz.

Silverline olarak, ürünün ilk
aşamasından tüketiciye sunulmasına
kadar geçen süreçte çevresel etkileri
dikkate alarak, faaliyetlerimizin
tamamında sürdürülebilir çevre
için tedbir ve önlem almayı taahhüt
ediyoruz.

Üretilen ürün adedi başına
kullandığımız enerji miktarı olan enerji
yoğunluğu göstergesini takip ediyor,
enerji yoğunluğunu düşürmenin yollarını
arıyoruz. Yıl boyunca çok sayıda
verimlilik projesini hayata geçirdik.
LED dönüşüm projeleri, verimli motor
kullanımının sağlanması için yapılan
çalışmalar, ısıl verimlilik çalışmaları,
basınçlı hava tüketimini azaltma
çalışmaları, verimli yanma projeleri ile
2019 yılında 2.647 GJ enerji tasarrufu
sağladık.

2018 Yılında Sıfır Atık
Plaketine layık görüldük.

2019 yılında 2.647 GJ
enerji tasarrufu sağladık.
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ATIK YÖNETIMI

2019’DA ÖNE ÇIKAN ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJELERİ

Aydınlatma
(LED)
Dönüşümleri

Boyahane
Buhar Kazanı
Yerine Esanjör
Sistemine
Geçilmesi

Abkant Pres
Enerji Tasarrufu
Projesi

Ekonomizer
Projesi

Bu proje sayesinde

Bu proje sayesinde

Bu proje sayesinde

Bu proje sayesinde

52.277

12.277

32.604

11.928

Kw

yılık elektrik tasarrufu
sağladık.

Kw
yılık elektrik tasarruf
sağladık.

Basınçlı
Hava Azaltma
Projeleri

Bu proje sayesinde

10.957

Kw
yıllık elektrik tasarrufu
sağladık.

m3
yılık doğalgaz tasarruf
sağladık.

m3
yıllık doğalgaz tasarruf
sağladık.

PLASTİK KULLANIMININ
AZALTILMASI PROJESİ

KAYNAK
VERIMLILIĞI
Azalan doğal kaynaklar ve artan atıkların
olumsuz çevresel etkileri her geçen gün
artıyor. Bu nedenle tüm faaliyetlerimizde
kaynak verimliliği esasıyla çalışıyoruz.
Yürüttüğümüz yaratıcı projeler ile başta
doğal kaynaklar olmak üzere tüm
kaynakları sorumlulukla tüketiyoruz.

2019 yılında hayata geçirdiğimiz bir
proje ile ürünlerimizdeki motor dış
plastiklerinde yapılan iyileştirmelerle
plastik hammadde verimliliği sağladık.

Hızlı nüfus artışı, artan tüketim
alışkanlığı gibi gelişmeler tüm dünyada
önemli bir atık sorununun ortaya
çıkmasına neden oldu. Silverline’da
bizler, üretim süreçlerimizde atık
oluşumunu azaltırken ürünlerimizle de
atık sorunu için çözümler üretiyoruz.
Ambalaj atıklarını, plastik ve kimyasal
kullanımımızı azaltmaya çalışıyor,
döngüsel ekonomiye destek olmak için
geri dönüşümü artırmayı hedefliyoruz.
Yürüttüğümüz katı atık geri dönüşüm
projesi ile 241 ton atığı geri dönüştürerek
ekonomiye kazandırdık.

Atık konusunda yaptığımız çalışmalar Çevre ve Şehircilik
İl Müdürlüğü tarafından onaylanarak belgelendirildi. Sıfır
Atık için ilk olarak 2018 Aralık’ta attığımız adımda Valilik
tarafından yapılan değerlendirme sonucunda aldığımız
plaket ile başlanan resmi yolculuk 2019 yılında da devam
etti. 2020 yılında ‘Sıfır Atık Belgesi’ ni almayı hedefliyoruz.

SIFIR ATIK

Kağıtsız ofis
çalışmalarımızla

450.000

adet
kağıdın kullanılmasını
engelledik.

2019 Yılında
üretim süreçlerinde
oluşan tehlikeli
atıkların

99,97

%

2019 Yılında üretim süreçlerinde
oluşan tehlikeli atıkların %99,97’si geri
kazanıma gönderilerek katma değere
çevrildi. 2019 Yılında sağlık merkezinde
oluşan tıbbi atıklar lisanslı kuruluşlar
tarafından sterilize edildikten sonra,
düzenli depolandı. Geri kazanılan
tüm tehlikeli atıklar atıktan türetilmiş
yakıt olarak katma değere çevrildi.
Atıktan türetilmiş yakıtlar (ATY) çimento
fabrikalarında alternatif doğal kaynak
olarak kullanılır.

’si geri
kazanıldı.

Yürüttüğümüz
katı atık geri
dönüşüm projesi ile

241

ton atığı geri
dönüştürdük.

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar
(AEEE) yönetmeliği kapsamındaki
yükümlülüklerimizi yerine getirerek her
yıl artan miktarda, ömrünü tamamlamış
ürünümüzü geri topluyoruz.
Kağıtsız ofis çalışmalarımızla 450.000
adet kağıdın kullanılmasını engelledik.

Yarı Mamul Başına Sağlanan İyileştirmeler
Projeler
sonucunda yaklaşık

137

bin TL
maliyet tasarrufu da
elde ettik.

Ürün Adı

Eski

Yeni

Fark

%

A 700 Sol Salyangoz

210,85 Gr

198,4 Gr

12,45 Gr

5,9

A 700 Sağ Salyangoz

274 Gr

258,60 Gr

15,40 Gr

5,62

Yeni Nesil Sağ Salyangoz

255gr

239,60 Gr

15,40 Gr

6,03

Yeni Nesil Sol Salyangoz

205,45 Gr

194,60 Gr

10,85 Gr

5,28

AEEE KAPSAMINDA
GERİ TOPLANAN ÜRÜN
MİKTARI (TON)
76,4
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Proje ile mevcutta kullanılan boyaların kapatıcılık
özelliğini yüksek olan thin film boyalara yakın hale
getirdik. Operatör eğitimleri ve boya hattındaki
mekanik iyileştirmeler ile sarfiyat iyileştirmeleri
sağlayarak kimyasal kullanımını azalttık.

171,96

2019 YILI TEHLİKELİ
ATIK GERİ KAZANIM
ORANLARI
%0,03

105,59

18,97

KİMYASAL
TÜKETİMİNİN
AZALTILMASI
PROJESİ

GERİ KAZANILAN
TEHLİKELİ ATIK MİKTARI
(TON)

87,47

%99,97
2018

⁄ 302-5 ⁄

⁄ 306-2 ⁄

2019

2017

2018

2019

Geri Kazanım

Depolama
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EKLER

PERFORMANS TABLOSU

EKLER

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

1-2019’DA KAZANDIĞIMIZ ÖDÜLLER

EKONOMİK GÖSTERGELER

Ödül

Ödül Açıklaması

Model

Ekonomik Performans Göstergeleri

2017

2018

2019

Plus X

High Quality

4386

Net satışlar (TL)

369.736.255

468.965.256

511.055.055

Bölgelere göre

Plus X

Design

4386

Plus X

Ease of Use

4386

Türkiye

229.018.903

254.804.029

321.509.275

Plus X

Functionality

4386

Avrupa

114.684.642

174.541.401

154.479.811

Diğer

26.032.710

39.619.827

35.065.969

IDA

Silver

4386

Plus X

High Quality

3412

Ürün grubuna göre

369.736.255

468.965.256

511.055.055

347.778.528

435.426.607

487.608.955

21.957.727

33.538.650

23.446.099

2017

2018

2019

620

640

690

Çalışılan yerel tedarikçi sayısı

490

510

550

Çalışılan yerel tedarikçi oranı

0,79

0,79

0,79

390

450

520

290

340

390

Plus X

Design

3412

Beyaz eşya*

Plus X

Ease of Use

3412

Diğer**

Plus X

Functionality

3412

IDA

HONORABLE MENTION

3412

Plus X

High Quality

3474

Plus X

Design

3474

Plus X

Ease of Use

3474

Plus X

Functionality

3474

IF

Product Design Award

3474

IDA

Silver

3474

95

115

130

Satın Alma bütçesindeki yerel tedarik oranı

0,74

0,76

0,75

Plus X

Retail Brand of the Year 2019

_

Eğitim verilen tedarikçi firma sayısı

45

50

55

A'Design Award

Silver A'Design Award

4386

Müşteri memnuniyeti skoru (%)

92

96

98

A'Design Award

Silver A'Design Award

3412

Bayi memnuniyeti skoru (%)

74

84

90

A'Design Award

Bronze A'Design Award

3360

Teknik Servis memnuniyeti skoru (%)

96

98

95

A'Design Award

Bronze A'Design Award

3474

A'Design Award

Bronze A'Design Award

3129

2017

2018

2019

A'Design Award

Iron A'Design Award

3472

Ar-Ge Bütçesi (TL)

1.749.000

2.941.428

6.945.692

12

4

6

Aktif tedarikçi sayısı

Toplam satın alma bütçesi (milyon TL)
Yerli tedarik
Yabancı tedarik

Plus X

Best Brand of the Year 2019

_

Patent Başvurusu Sayısı

archiproducts - ADA 2019

LONGLISTED 2019

3412

Alınan Patent Sayısı

4

-

-

Faydali Model Sayısı

7

-

-

Ar-Ge alanında çalışan personal sayısı

37

50

69

Üniversite/endüstri Ar-Ge işbirliklerinin sayısı

7

6

15

Teknik işbirliği hibeleri (TL)

-

-

88.414

* Beyaz eşya altında çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve buzdolabı ürünleri gruplanmıştır. Ankastre ürünler
(havalandırma, fırın, ocak) ile birleştirilmiştir.
** Su sebili, Schock eviye, Vantilatör vb. ürünler
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PERFORMANS TABLOSU

PERFORMANS TABLOSU

SOSYAL GÖSTERGELER
Çalışan Demografisi

2017

2018

2019

Çalışanların demografik dağılımı

Çalışan Gelişimi

2017

2018

2019

Mavi yakalı

777

580

791

Çalışan eğitimleri - katılımcı sayısı (kişi)
Toplam çalışan sayısı

1.187

1.308

1.319

Toplam kadın çalışan sayısı

250

283

288

Beyaz yakalı

314

315

412

Toplam erkek çalışan sayısı

937

1025

1031

Kadın

240

185

238

Kadın beyaz yakalı çalışan sayısı

124

139

132

Erkek

851

710

865

Erkek beyaz yakalı çalışan sayısı

219

246

254

Mavi yakalı kadın çalışan sayısı

126

141

156

715

767

777

Mavi yakalı kadın

1.729

Mavi yakalı erkek çalışan sayısı

803

334

34

35

Beyaz yakalı kadın

4.335

34

4.122

1.436

9.260

4

20

Mavi yakalı erkek

7.591

1.752

60

Beyaz yakalı erkek

7.654

10

7.379

2.566

116

129

125

Engelli çalışanların sayısı
Stajyer üniversite öğrencisi sayısı
Stajyer lise öğrencisi sayısı

2

Yaş gruplarına göre çalışan sayıları

Çalışan eğitimleri - toplam saat (kişixsaat)

Düzenli performans değerlendirme geribildirimi verilen
çalışan sayısı

30 yaş altı çalışan sayısı

512

547

518

Mavi yakalı kadın

30-50 yaş arası çalışan sayısı

659

748

786

Beyaz yakalı kadın

98

109

106

50 yaş ve üstü çalışan sayısı

16

13

15

Mavi yakalı erkek

637

671

643

Beyaz yakalı erkek

189

221

226

1.187

1.308

1.319

Çalışan bağlılığı oranı

%64

%64

%66

0

0

0

Çalışan Devri

2017

2018

2019

Üst düzey yöneticiler

9

7

7

Orta kademe yöneticiler

8

7

8

Kadın

%3

%3

%4

5

Erkek

%8,4

%10,1

%11,8

30 yaş altı

%6,7

%9,6

%13,2

30-50 yaş arası

%4,2

%5,2

%4,4

50 yaş ve üstü

%0,4

%0,1

%0,2

Uyruğuna göre çalışanlar
Yerli
Yabancı
Çalışanların kategorilerine göre ortalama kıdem yılı

Uzmanlar & memurlar

4

4

Cinsiyete göre çalışan devri

Yaşa göre çalışan devri

Sözleşme türüne göre çalışan dağılımı
Sürekli

1.187

1.308

1.319

Geçici

0

0

0

Üst yönetimin demografik dağılımı
Toplam üst düzey yönetici sayısı
Toplam üst düzey kadın yönetici sayısı
Toplam üst düzey Türk yönetici sayısı

İşe alınan çalışanlar

14

19

19

2

5

5

İşe alınan kadın çalışan sayısı

94

67

45

19

İşe alınan erkek çalışan sayısı

128

191

133

30 yaş altı işe alınan çalışan sayısı

136

159

137

14

19

Uyruğuna göre üst düzey yöneticiler
Yerli
Yabancı

14
0

19
0

19

30-50 yaş arası işe alınan çalışan sayısı

84

98

40

0

50 yaş ve üstü işe alınan çalışan sayısı

2

1

1

İşten ayrılan kadın çalışan sayısı

34

45

56

İşten ayrılan erkek çalışan sayısı

100

132

155

İşten ayrılan çalışanlar

Yaş gruplarına göre üst düzey yöneticiler
30-50 yaş arası yönetici sayısı

13

17

17

50 yaş ve üstü yönetici sayısı

1

2

2

Doğum izninden sonra işe dönme ve işte kalma oranları
Doğum iznine çıkan kadın çalışan sayısı

6

11

3

Doğum izninden dönen kadın çalışan sayısı

6

9

1
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30 yaş altı işten ayrılan çalışan sayısı

79

114

157

30-50 yaş arası işe ayrılan çalışan sayısı

50

62

52

50 yaş ve üstü işe ayrılan çalışan sayısı

5

1

2

⁄ 401-1 ⁄ 404-1 ⁄ 404-3 ⁄
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PERFORMANS TABLOSU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

2017

PERFORMANS TABLOSU

2018

2019

İSG komiteleri

SU TÜKETİMİ

2017

2018

2019

19.058

22.374

22.796

Su yoğunluğu (m /adet)

0,016

0,019

0,020

ATIKLAR

2017

2018

2019

Toplam su çekim miktarı (m3)

Kurulu İSG komitesi sayısı
Kurulu İSG komitelerindeki toplam üye sayısı
Kurulu İSG komitelerinde çalışan temsilcisi sayısı

2

2

2

20

20

20

7

7

7

3.684

4.524

4.188

İSG eğitimleri

İSG eğitimi toplam saati
İSG eğitimlerine katılan çalışan sayısı
Kaza ağırlık oranı

307

377

349

0,042

0,035

0,058

Kullanılan şebeke suyu
3

Tehlikeli atık miktarı (ton)

87,5

105,63

172,01

Geri Kazanım

87,47

105,59

171,96

Tıbbi atıklar

Mesleki hastalık oranı

0

0

0

Tehlikesiz atık (ton)

İşle ilgili ölüm sayısı

0

0

0

Önemli ölçekte sızıntı ve döküntülerin sayısı

3,67

Katı atık geri dönüşüm projesiyle toplanan atıklar

Kaza sıklık oranı

4,02

3,71

ÇEVRE GÖSTERGELERİ
MALZEME KULLANIMI

2017

2018

2019

Üretim miktarı (adet)

1.209.733

1.164.804

1.123.004

776.984

702.074

771.466

6.775.197

5.615.603

5.689.659

11.977.295

13.157.462

13.658.312

992.976

1.129.925

1.259.330

27.139.878

29.739.162

26.712.358

638.298

521.601

661.639

Tüketilen hammadde miktarı (ton)
Plastik Hammadde (kg)
Metal Hammadde (kg)
Ambalaj Malzemeleri (adet)
Cam Malzemeler (adet)
Elektronik malzemeler
Kimyasallar (kg)(BOYA H701*)
Üretim süreçlerinde kullanılan plastik miktarı

25.050

26.170

35.782

Geri toplanan ambalaj malzemelerinin miktarı (ton)

1,22

20,10

42,89

Kağıtsız ofis çalışmaları ile elde edilen tasarruf (adet).

700.000

230.000

450.000

ENERJİ VE EMİSYONLAR

2017

2018

2019

36.591

36.943

39.780

Doğalgaz (m )

568.346

572.076

635.343

Elektrik (kWh)

4.168.329

4.226.631

4.347.369

Enerji yoğunluğu (GJ/adet)

0,030

0,032

0,035

Enerji tasarruf miktarı. (GJ)

1.278

1.323

2.647

Karbon emisyonları (tonCo2e)

2.589

2.668

3.029

Emisyon Yoğunluğu (tonCo2e/adet)

0,0021

0,0023

0,0027

Toplam Enerji Tüketimi (GJ)
3
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0,034

0,037

0,053

329,5

437,46

241,66

0

0

0

Metal

-

367,04

134,89

Cam

-

55

93,26

Kağıt

-

4,48

4,6

Plastik/Naylon

-

2,32

3,29

Ahşap

-

8,63

5,63

19,0

76,4

AEEE kapsamında geri toplanan ürün müktarı (ton)

ÇEVRE EĞİTİMLERİ

2017

2018

2019

Şirket personeline verilen çevre eğitimi toplam saati

94

164

228

⁄ 303-3 ⁄ 303-5 ⁄ 306-2 ⁄ 306-3 ⁄
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GRI İÇERİK İNDEKSİ

GRI İÇERİK İNDEKSİ

GRI İÇERİK İNDEKSİ
Öncelikli Konular
Gösterge

Açıklamalar ve Sayfa Numaraları

GRI 101: Temel 2016
GRI 102: Genel Göstergeler 2016
Kurumsal Profil
102-1
Rapor Hakkında, sayfa: 1
102-2
Silverline Hakkında, sayfa: 4-5
102-3
İletişim, sayfa:46
102-4
Silverline Hakkında, sayfa: 5
102-5
http://yatirimci.silverline.com.tr/index.asp?id=69; Kurumsal Yönetim ve Raporlama, sayfa: 7
102-6
Silverline Hakkında, sayfa: 4-5
102-7
Silverline Hakkında, sayfa: 4-5 Performans Göstergeleri, sayfa: 38
102-8
Mutlu Çalışanlar, sayfa: 27-28; Performans Göstergeleri, sayfa: 38
102-9
Tedarik Zinciri Yönetimi, sayfa: 9-10
102-10
GRI İçerik İndeksi: 2019 yılı raporu Silverline'ın ilk raporudur.
102-11
Risk Yönetimi ve Uyum, sayfa: 8
102-12
Paydaşlarımızla İlişkiler, sayfa: 14
102-13
Paydaşlarımızla İlişkiler, sayfa: 14
Strateji
102-14
Genel Müdür’ün Mesajı, sayfa: 2-3
102-15
Nasıl Bir Dünya?Küresel Trendler, sayfa: 15; Risk Yönetimi ve Uyum, sayfa: 8
Etik ve Dürüstlük
102-16
Risk Yönetimi ve Uyum, sayfa: 8
102-17
Risk Yönetimi ve Uyum, sayfa: 8
Yönetişim
102-18
Kurumsal Yönetim ve Raporlama, sayfa:7
102-19
Kurumsal Yönetim ve Raporlama, sayfa: 7; Silverline’da Sürdürülebilirlik, sayfa:11
102-20
Silverline’da Sürdürülebilirlik, sayfa:11
102-21
Paydaşlarımızla İlişkiler, sayfa: 14
102-29
Sürdürülebilirlik Önceliklerimiz, sayfa: 11
102-30
Risk Yönetimi ve Uyum, sayfa: 8
102-31
Silverline’da Sürdürülebilirlik, sayfa: 11
102-32
Silverline’da Sürdürülebilirlik, sayfa: 11
Paydaş Katılımı
102-40
Paydaşlarımızla İlişkiler, sayfa: 14
102-41
GRI İçerik İndeksi: Silverline'da toplu iş sözleşmesi bulunmamaktadır.
102-42
Paydaşlarımızla İlişkiler, sayfa: 14
102-43
Paydaşlarımızla İlişkiler, sayfa: 14
102-44
Paydaşlarımızla İlişkiler, sayfa: 14; Sürdürülebilirlik Önceliklerimiz, sayfa: 11-12
Raporlama Uygulaması
102-45
Rapor Hakkında, sayfa: 1
102-46
Rapor Hakkında, sayfa: 1
102-47
Sürdürülebilirlik Önceliklerimiz, sayfa: 12
102-48
GRI İçerik İndeksi: Silverline 2019 Sürdürülebilirlik Raporu Silverline'ın ilk raporudur.
102-49
GRI İçerik İndeksi: Silverline 2019 Sürdürülebilirlik Raporu Silverline'ın ilk raporudur.
102-50
Rapor Hakkında, sayfa: 1
102-51
GRI İçerik İndeksi: Silverline 2019 Sürdürülebilirlik Raporu Silverline'ın ilk raporudur.
102-52
GRI İçerik İndeksi: Raporlama yıllık olarak yapılmaktadır.
102-53
Rapor Hakkında, sayfa: 1
102-54
Rapor Hakkında, sayfa: 1
102-55
GRI İçerik İndeksi, sayfa: 42
102-56
GRI İçerik İndeksi: Dış denetim alınmamıştır.

Standart

Gösterge

Sürdürülebilir Finansal Büyüme ve Karlılık
103-1 Öncelikli Konunun Açıklaması ve Bağlayıcılığı
GRI 103: Yönetim
103-2 Yönetim Yaklaşımı ve Bileşenleri
Yaklaşımı 2016
103-3 Yönetim Yaklaşımı Değerlendirmesi
201-1 Yaratılan ekonomik değer
201-2 İklim değişikliğinden kaynaklanan risk ve
GRI 201: Ekonomik
fırsatlar
Performans 2016
201-4 Devletten alınan teşvik ve destekler
GRI 203: Dolaylı
Ekonomik Etkiler 2016
GRI 204: Tedarik
Uygulamaları 2016
Kurumsal Yönetim
GRI 103: Yönetim
Yaklaşımı 2016
GRI 205 Rüşvet ve
Yolsuzluk Karşıtlığı
2016

203-1 Desteklenen alt yapı çalışmaları
204-1 Yerel tedarik bütçesinin miktarı ve toplam
tedarik bütçesindeki oranı

Açıklamalar ve Sayfa Numaraları
Silverline’da Sürdürülebilirlik, sayfa: 11
Silverline’da Sürdürülebilirlik, sayfa: 11
Silverline’da Sürdürülebilirlik, sayfa: 11
Silverline Hakkında, sayfa: 4-5
Nasıl bir dünya? Küresel Trendler, sayfa: 15
GRI İçerik İndeksi: Devletten alınan mali
destek tutarı 9.746.896 TL’dir.
Ar-Ge ve İnovasyon, sayfa: 23-24;
Yetenek Kazanımı, sayfa: 29
Tedarik Zinciri Yönetimi, sayfa: 9-10;
Performans Göstergeleri, sayfa: 37

103-1 Öncelikli Konunun Açıklaması ve Bağlayıcılığı
103-2 Yönetim Yaklaşımı ve Bileşenleri
103-3 Yönetim Yaklaşımı Değerlendirmesi
205-1 Yolsuzlukla ilgili riskler bakımından
değerlendirilmiş faaliyetlerin toplam sayısı, yüzdesi
ve tespit edilen belirgin riskler
205-2 Yolsuzlukla mücadele politika ve prosedürleri
ile ilgili iletişim uygulamaları

Yönetim Yaklaşımımız, sayfa: 7
Yönetim Yaklaşımımız, sayfa: 7
Yönetim Yaklaşımımız, sayfa: 7

103-1 Öncelikli Konunun Açıklaması ve Bağlayıcılığı
103-2 Yönetim Yaklaşımı ve Bileşenleri
103-3 Yönetim Yaklaşımı Değerlendirmesi
301-1 Kullanılan Hammadde
301-3 Toplanan Ambalaj Malzemeleri
303-1 Kurumun Su Politikası ve Yönetim Yaklaşımı
303-3 Kaynağına Göre Su Çekimi
303-5 Toplam Su Tüketimi

Kaynak Verimliliği, sayfa: 34
Kaynak Verimliliği, sayfa: 34
Kaynak Verimliliği, sayfa: 34
Performans Göstergeleri, sayfa: 40
Performans Göstergeleri, sayfa: 40
Kaynak Verimliliği, sayfa: 34
Performans Göstergeleri, sayfa: 41
Performans Göstergeleri, sayfa: 41

103-1 Öncelikli Konunun Açıklaması ve Bağlayıcılığı
103-2 Yönetim Yaklaşımı ve Bileşenleri
103-3 Yönetim Yaklaşımı Değerlendirmesi
302-1 Organizasyon içindeki enerji tüketimi
302-2 Organizasyon Dışındaki Enerji Tüketimi
302-3 Enerji yoğunluğu

Enerji ve Emisyon Yönetimi, sayfa: 33
Enerji ve Emisyon Yönetimi, sayfa: 33
Enerji ve Emisyon Yönetimi, sayfa: 33
Performans Göstergeleri, sayfa: 40
Performans Göstergeleri, sayfa: 40
Performans Göstergeleri, sayfa: 40
Enerji ve Emisyon Yönetimi, sayfa: 33;
Performans Göstergeleri, sayfa: 40
Enerji ve Emisyon Yönetimi, sayfa: 34;
Performans Göstergeleri, sayfa: 40
Performans Göstergeleri, sayfa: 40
Performans Göstergeleri, sayfa: 40

Yolsuzlukla Mücadele, sayfa: 9
GRI İçerik İndeksi: Raporlama
döneminde bu tür bir ceza alınmamıştır.

Kaynak Verimliliği
GRI 103: Yönetim
Yaklaşımı 2016
GRI 301: Malzemeler
2016
GRI 303: Su ve Atıklar
Yönetim Yaklaşımı
2018
Enerji ve Emisyon Yönetimi
GRI 103: Yönetim
Yaklaşımı 2016

GRI 302: Enerji 2016

GRI 305: Emisyonlar
2016
Atık Yönetimi

302-4 Enerji Tüketiminin Azaltılması
302-5 Ürün ve Hizmetlerin Enerji Tüketiminin
Azaltılması
305-1 Doğrudan sera gazı emisyonları (Scope 1)
305-4 Sera gazı emisyonlarının yoğunluğu
306-2 Atıklar ve bertaraf yöntemleri

GRI 306: Atık Yönetim
Yaklaşımı 2016

306-3 Döküntü v sızıntılar
306-5 Etkilenen su kaynakları

Atık Yönetimi, sayfa:35; Performans
Göstergeleri, sayfa: 41
Performans Göstergeleri, sayfa: 41
GRI İçerik İndeksi: Faaliyetler sonucunda
önemli ölçüde etkilenen bir su kaynağı
bulunmamaktadır

“GRI Hizmetler Birimi, Materiality Disclosures Service kapsamında, GRI İçerik İndeksi’nin açıkça sunulduğunu ve 102-40 ve 102-49 arası
Açıklamaların raporun uygun bölümlerinde yer aldığını değerlendirmiştir. Bu hizmet, raporun Türkçe versiyonu üzerinden gerçekleştirilmiştir.”
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GRI İÇERİK İNDEKSİ

Standart

GRI İÇERİK İNDEKSİ

Gösterge

Açıklamalar ve Sayfa Numaraları

103-1 Öncelikli Konunun Açıklaması ve Bağlayıcılığı
103-2 Yönetim Yaklaşımı ve Bileşenleri
103-3 Yönetim Yaklaşımı Değerlendirmesi

Mutlu Çalışanlar,Çalışma Koşulları, sayfa: 27
Mutlu Çalışanlar,Çalışma Koşulları, sayfa: 27
Mutlu Çalışanlar,Çalışma Koşulları, sayfa: 27
GRI İçerik İndeksi: Cinsiyet bazında
ücretlerimizde bir ayrım söz konusu değildir.
Tüm çalışanlarımız için eşit işe eşit ücret
ilkesi ile hareket ediyoruz. Başlangıç düzeyi
cinsiyet farketmeksizin asgari ücretin mavi
yaka için; 1,03 oranı ile, beyaz yaka için 1,52
oranı ile ücret belirlenmektedir.
GRI İçerik İndeksi: Tüm üst düzey
yöneticiler Türk vatandaşıdır.
Performans Göstergeleri, sayfa: 39
Performans Göstergeleri, sayfa: 38
GRI İçerik İndeksi: Önemli görev
değişikliklerinde yasal ihbar süreleri dikkate
alınmaktadır.
Eşit Davranma İlkesi, sayfa: 28; Performans
Göstergeleri, sayfa: 38
GRI İçerik İndeksi: Silverline’da cinsiyet
bazında maaş farklılığı bulunmamaktadır.
Eşit işe eşit ücret prensibi uygulanmaktadır.
GRI İçerik İndeksi: Raporlama döneminde
ayrımcılık vakası yaşanmamıştır.

Çalışma Koşulları
GRI 103: Yönetim
Yaklaşımı 2016

GRI 202 Piyasalar 2016

202-1 Standart başlangıç seviyesi ücretlerinin asgari
ücrete oranını

202-2 Yerel yöneticiler
GRI 401 İstihdam 2016

401-1 Çalışan devri
401-3 Doğum izni

GRI 402 İşçi-İşveren
İlişkileri 2016

402-1 İhbar Süreleri
405-1 Yönetim organları ve çalışanların çeşitliliği

GRI 405 Çeşitlik ve
Fırsat Eşitliği 2016
GRI 406 Ayrımcılık
Karşıtlığı 2016
GRI 408 Çocuk İşçilik
Karşıtlığı 2016
GRI 409 Zorla-Zorunlu
İşçilik Karşıtlığı 2016
GRI 410 Güvenlik
Uygulamaları 2016

405-2 Kadınlar ve erkekler arasındaki taban maaş ve
ücret oranı
406-1 Ayrımcılık vakaları
408-1 Çocuk işçiler bakımından risk taşıdığı
belirlenen faaliyetler ve tedarikçiler
409-1 Zorla veya zorunlu çalıştırma vakaları
bakımından risk taşıdığı belirlenen faaliyetler
410-1 Kuruluşun insan hakları politikaları veya
prosedürleri konusunda eğitim görmüş güvenlik
personelinin yüzdesi

Çalışan Gelişimi /Yetenek Kazanımı
103-1 Öncelikli Konunun Açıklaması ve Bağlayıcılığı
GRI 103: Yönetim
103-2 Yönetim Yaklaşımı ve Bileşenleri
Yaklaşımı 2016
103-3 Yönetim Yaklaşımı Değerlendirmesi
404-1 Çalışan başına düşen eğitim saati
GRI 404 Çalışan
Gelişimi 2016

404-2 Yetenek yönetimi ve yaşamboyu öğrenim programları
404-3 Düzenli performans ve kariyer gelişimi
değerlendirmesi alan çalışanların yüzdesi

Eşit Davranma İlkesi, sayfa: 27
Eşit Davranma İlkesi, sayfa: 27
GRI İçerik İndeksi: Tüm güvenlik personeli
gerekli yasal eğitimleri tamamlamıştır.
Çalışan Gelişimi, sayfa: 29
Çalışan Gelişimi, sayfa: 29
Çalışan Gelişimi, sayfa: 29
Çalışan Gelişimi, sayfa: 30; Performans
Göstergeleri, sayfa: 39
Çalışan Gelişimi, sayfa: 29-30
Çalışan Gelişimi, sayfa: 30; Performans
Göstergeleri, sayfa: 39

İş Sağlığı ve Güvenliği
GRI 103: Yönetim
Yaklaşımı 2016

GRI 403: İş Sağlığı
ve Güvenliği Yönetim
Yaklaşımı 2018

103-1 Öncelikli Konunun Açıklaması ve Bağlayıcılığı
103-2 Yönetim Yaklaşımı ve Bileşenleri
103-3 Yönetim Yaklaşımı Değerlendirmesi
403-1 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
403-2 İSG Risklerinin Tanımlanması
403-3 Mesleki Sağlık Uygulamalarının Tanımlanması
403-4 Yönetim-İşçi sağlık ve güvenlik komitelerinde
temsil edilen çalışanlar
403-5 Çalışanlara verilen İSG Eğitimleri
403-6 Çalışan sağlığını iyileştirmek için
gerçekleştirilen uygulamalar
403-7 Üretim süreçleri ve ürünler nedeniyle
çalışanların maruz kaldığı İSG riskleri
403-8 İSG Yönetim Sistemi kapsamındaki çalışanlar
403-9 İşle ilgili yaralanmalar

44 | Sürdürülebilirlik Raporu 2019

İş Sağlığı ve Güvenliği, sayfa: 31
İş Sağlığı ve Güvenliği, sayfa: 31
İş Sağlığı ve Güvenliği, sayfa: 31
İş Sağlığı ve Güvenliği, sayfa: 31
İş Sağlığı ve Güvenliği, sayfa: 31
İş Sağlığı ve Güvenliği, sayfa: 31
İş Sağlığı ve Güvenliği, sayfa: 31;
Performans Göstergeleri, sayfa: 40
İş Sağlığı ve Güvenliği, sayfa: 31;
Performans Göstergeleri, sayfa: 40

Standart

Müşteri Sağlığı ve Güvenliği & Ürün Güvenliği
103-1 Öncelikli Konunun Açıklaması ve Bağlayıcılığı
GRI 103: Yönetim
103-2 Yönetim Yaklaşımı ve Bileşenleri
Yaklaşımı 2016
103-3 Yönetim Yaklaşımı Değerlendirmesi
416-2 Ürün ve hizmetlerin sağlık ve emniyet
GRI 416 Müşteri Sağlık
koşullarına yönelik yasal düzenleme ve gönüllü ilke
ve Emniyeti 2016
ve kodlara aykırılıklar
Ürün Bilgilendirmeleri
103-1 Öncelikli Konunun Açıklaması ve Bağlayıcılığı
GRI 103: Yönetim
103-2 Yönetim Yaklaşımı ve Bileşenleri
Yaklaşımı 2016
103-3 Yönetim Yaklaşımı Değerlendirmesi
417-1 Ürün Bilgileri ve Etiketleri
417-2 Ürün bilgilendirmeleri ve etiketlemelerindeki
GRI 417 Pazarlama ve
kanun ya da gönüllü kod ihallellerinin sayısı
Etiketleme 2016
417-3 Pazarlama iletişimiyle ilgili yönetmeliklere ve
gönüllü kurallara uyumsuzluk vakaları

İş Sağlığı ve Güvenliği, sayfa: 31;
Performans Göstergeleri, sayfa: 40
İş Sağlığı ve Güvenliği, sayfa: 31;
Performans Göstergeleri, sayfa: 40

Açıklamalar ve Sayfa Numaraları
Ürün Güvenliği, sayfa: 18
Ürün Güvenliği, sayfa: 18
Ürün Güvenliği, sayfa: 18
GRI İçerik İndeksi: Raporlama
döneminde bu tür bir uygunsuzluk
yaşanmamıştır.
Ürün Bilgilendirmeleri, sayfa: 21
Ürün Bilgilendirmeleri, sayfa: 21
Ürün Bilgilendirmeleri, sayfa: 21
Ürün Bilgilendirmeleri, sayfa: 21
GRI İçerik İndeksi: Raporlama
döneminde bu tür bir ihlal yaşanmamıştır.
GRI İçerik İndeksi: Raporlama
döneminde bu tür bir uyumsuzluk
yaşanmamıştır.

Müşteri Bilgi Gizliliği
GRI 103: Yönetim
Yaklaşımı 2016

103-1 Öncelikli Konunun Açıklaması ve Bağlayıcılığı
103-2 Yönetim Yaklaşımı ve Bileşenleri
103-3 Yönetim Yaklaşımı Değerlendirmesi

GRI 418 Müşteri Blgi
Gizliliği 2016

418-1 Müşteri Bilgi Gizliliği

Müşteri Bilgi Gizliliği, sayfa: 25
Müşteri Bilgi Gizliliği, sayfa: 25
Müşteri Bilgi Gizliliği, sayfa: 25
GRI İçerik İndeksi: Raporlama
döneminde müşteri bilgilerinin gizliliğinin
ihlali konusunda bir vaka yaşanmamıştır.

Paydaş Yönetimi
GRI 103: Yönetim
Yaklaşımı 2016

103-1 Öncelikli Konunun Açıklaması ve Bağlayıcılığı
103-2 Yönetim Yaklaşımı ve Bileşenleri
103-3 Yönetim Yaklaşımı Değerlendirmesi

Paydaşlarımızla İlişkiler, sayfa: 14
Paydaşlarımızla İlişkiler, sayfa: 14
Paydaşlarımızla İlişkiler, sayfa: 14

Diğer Öncelikli Konular
Ar-Ge ve İnovasyon
103-1 Öncelikli Konunun Açıklaması ve Bağlayıcılığı
GRI 103: Yönetim
Yaklaşımı 2016

103-2 Yönetim Yaklaşımı ve Bileşenleri
103-3 Yönetim Yaklaşımı Değerlendirmesi

Ar-Ge ve İnovasyon, sayfa: 23-24;
Performans Göstergeleri, sayfa: 37
Ar-Ge ve İnovasyon, sayfa: 23-24;
Performans Göstergeleri, sayfa: 37
Ar-Ge ve İnovasyon, sayfa: 23-24;
Performans Göstergeleri, sayfa: 37

Dijital Dönüşüm
103-1 Öncelikli Konunun Açıklaması ve Bağlayıcılığı
103-2 Yönetim Yaklaşımı ve Bileşenleri
103-3 Yönetim Yaklaşımı Değerlendirmesi
Akıllı Tasarım & Çevre Dostu Ürünler

GRI 103: Yönetim
Yaklaşımı 2016

103-1 Öncelikli Konunun Açıklaması ve Bağlayıcılığı
GRI 103: Yönetim
Yaklaşımı 2016

103-2 Yönetim Yaklaşımı ve Bileşenleri
103-3 Yönetim Yaklaşımı Değerlendirmesi

Dijital Dönüşüm, sayfa: 25
Dijital Dönüşüm, sayfa: 25
Dijital Dönüşüm, sayfa: 25
Akıllı Tasarım, sayfa: 20; Çevre Dostu
Ürünler, sayfa: 18
Akıllı Tasarım, sayfa: 20; Çevre Dostu
Ürünler, sayfa: 18
Akıllı Tasarım, sayfa: 20; Çevre Dostu
Ürünler, sayfa: 18

Tüketici Beklentilerine Yanıt ve Müşteri Memnuniyeti
103-1 Öncelikli Konunun Açıklaması ve Bağlayıcılığı

İş Sağlığı ve Güvenliği, sayfa: 31
İş Sağlığı ve Güvenliği, sayfa: 31

Gösterge

GRI 103: Yönetim
Yaklaşımı 2016

103-2 Yönetim Yaklaşımı ve Bileşenleri
103-3 Yönetim Yaklaşımı Değerlendirmesi

Tüketici Beklentilerine Yanıt ve Müşteri
Memnuniyeti, sayfa: 17
Tüketici Beklentilerine Yanıt ve Müşteri
Memnuniyeti, sayfa: 17
Tüketici Beklentilerine Yanıt ve Müşteri
Memnuniyeti, sayfa: 17
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İLETİŞİM
Silverline Ev Gereçleri Satış ve Pazarlama A.Ş.
Orta Mah. Topkapı-Maltepe Cad. No:6 Silkar Plaza Kat:3-5 Bayrampaşa / İstanbul
Tel: 0212 484 48 00 (pbx)
Fax: 0212 481 40 08
Raporlama Danışmanı:

info@kiymetiharbiye.com
T: 0212 279 13 13

Yasal Uyarı:
Silverline 2019 Sürdürülebilirlik Raporu (“Rapor”), Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. ve Silverline Ev Gereçleri Satış ve Pazarlama A.Ş.
(“Silverline”) tarafından hazırlanmıştır. Bu Rapor’da yer alan ve eksiksiz olma vasfını taşımayan tüm bilgi, görüş ve değerlendirmeler Silverline
tarafından sağlanmış ve bu Rapor amacıyla -enerji, su ve sera gazı emisyonlarına yönelik veriler haricinde- bağımsız olarak doğrulanmamıştır.
Bu Rapor, sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, herhangi bir yatırım kararı için temel oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu raporda
yer alan bilgiler Silverline hisselerinin satışına ait herhangi bir teklif veya bir teklifi parçasını ya da bu tür bir satış sürecine davet niteliği teşkil
etmez ve bu Rapor’un yayımlanmasıyla bu tür bir yasal ilişki kurulmuş sayılmaz. Bu Rapor’da yer alan tüm bilgi ve ilişkili belgelerin, Rapor’un
kapsadığı dönem itibariyle doğru olduğuna inanılmakta olup bilgiler güvenilir kaynaklara dayanarak iyi niyetle açıklanmıştır. Ancak Silverline bu
bilgilere yönelik herhangi bir beyan, garanti ya da taahhütte bulunmamaktadır. Buna uygun olarak Silverline, Silverline hissedarları, Silverline
iştirakleri veya onları yönetim kurulu üyeleri, çalışanları ve danışmanları, bu Rapor kapsamında açıklanan herhangi bir bilgi ya da iletişimde
veya bu Rapor’da yer alan bilgilere dayanan veya yer almayan bir bilgi neticesinde kişi veya kişilerin doğrudan ya da dolaylı olarak uğrayacağı
kayıp ve zarardan sorumlu değildir.
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