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Giriş
Değerli Ortaklarımız,
54. yılını geride bırakan Marshall Boya Ve Vernik Sanayii
A.Ş.’nin 2008 yılı faaliyet raporu ile mali tablolarını sayın
ortaklarımıza sunar, değerli heyetimizi saygı ile selamlarız.
Dönem başında Yönetim Kurulumuz; Başkan Rudolf Johannes
M.JOOSTEN, Başkan vekili Ömer İsmet UZUNYOL, Üye Per
Goran LİNANDER, Üye Rikard Valentin NİLSSON, Üye
Feridun UZUNYOL olmak üzere teşekkül etmiştir.
Yönetim Kurulumuz münhasır olarak Genel Kurulun yetkisine
bırakılmayan her türlü şirket işlerinden sorumludur.
Denetim Kurulumuz Yüksel ÖZAY ve Memduh ÖZARGUN’dan
müteşekkil olup T.T.K ve mer’i kanun ve mevzuatta belirtilen
sınırlar dahilinde sorumludur.
Sayın ortaklarımız, huzurlarınıza sunduğumuz tüm faaliyetlerimiz
ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemelerine uygun olarak
hazırlanmış 2008 yılı mali tablolarımızı görüşlerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
MARSHALL
BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş
YÖNETİM KURULU
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“Marshall”
Boya sektörünün lider kuruluşu olan Marshall, 1954 yılında İstanbul-TopkapıMaltepe Mevkiinde, Uzunyol ve Toprakçıoğlu ailelerinin ortaklığı ile kuruldu.
1967 yılında ise lojistik açısından şartları çok daha iyi ve elverişli olan
Gebze’nin Eynarca Mevkii’ne taşındı.
Dokuz sene sonra ilk telemaye üretildi. 1990 yılında halka arzı gerçekleşen
Marshall, bir sene sonra otomotiv boyaları üretmeye başladı. Türkiye’nin ISO
9000 kalite belgesine sahip ilk boya kuruluşu olduktan bir yıl sonra,1994
yılında genel sanayi boya üretimine başladı. 1996 yılında İlk su bazlı boya olan
Flora üretildi. 1997 yılında Türkiye’de ilk defa bir boya kuruluşu “üçlü”
sorumluluk belgesine sahip oldu.
Ağustos 1998 tarihi itibariyle, Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş. Merkezi
Arnherm-Hollanda’da bulunan dünya kimya devi olan Akzo Nobel
bünyesinde yerini aldı.
Akzo Nobel , sağlık bakım, boya-kaplama ve kimyasallar alanında faaliyet
gösteren uluslararası firmadır.Akzo Nobel Şirket merkezi Hollanda'da
bulunmaktadır, 80 den fazla ülkede faaliyetlerini sürdürmekte ve yaklaşık
64,300 kişiyi istihdam etmektedir.
Marshall, Türkiye ve dünya pazarlarındaki konumunu geliştirmeyi
hedeflemenin yanı sıra, değerleri, bilgileri ve çalışanlarıyla; toplumun,
müşterilerin, tedarikçilerin ve ortakların memnuniyetini sağlayarak, iç pazarda
ve ihracatta lider bir boya şirketi olma vizyonunu gerçekleştirme yolunda
önemli adımlar attı. Marshall ayrıca, çevreci boya teknolojisine yaptığı büyük
yatırımlarla ve uyguladığı Çevre Yönetim Sistemiyle de sektörde ön plana
çıkmayı başardı.
Ortaklık Yapısı

Tekyar Teknik Yardım A.Ş.
Akzo Nobel Decorative Coatings Turkey BV
Diğer ortaklar
Toplam (tarihsel değer)
Sermaye düzeltmesi farkları
Toplam sermaye

Hisse Sayısı
443.754.100
394.050.200
162.195.700
1.000.000.000

Oran
%
44.38
39.40
16.22
100.00

YTL
4,437,541
3,940,502
1,621,957
10,000,000
34,849,638
44,849,638
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Organizasyon
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Vizyon, Misyon Ve
Değerlerimiz
Vizyonumuz
Değerlerimiz,
bilgimiz
ve
çalışanlarımızla;
müşterilerimizin,
tedarikçilerimizin, toplumun ve ortaklarımızın memnuniyetini sağlayarak iç
pazarda ve ihracatta lider bir boya firması olmaktır.
Misyonumuz
Sürekli gelişme anlayışıyla, bilgi ve teknolojimizle, ürün ve hizmetlerimizi,
toplumun değişen beklentilerine uygun hale getirmek.
Müşterilerimiz ve Tedarikçilerimizle köklü ve değer katan ilişkiler yaratmak.
Tüm çalışanlarımızı teşvik etmek ve başarılarını desteklemek.
Varlıklarımızın değerini arttırarak ortaklarımız ve yatırımcılar için
çekiciliğimizi sürdürmek.
Değerlerimiz
Dürüstlük düsturumuzdur.
Faaliyetlerimiz güvenilirdir.
Toplum değerleri bizim kılavuzumuzdur.
Çalışanlarımız en önemli kaynağımızdır.
Çevreye, insan sağlığına ve güvenliğine duyarlılık tamamen bir kurum
kültürüdür. Marshall faaliyetlerini sürdürürken gerek çevreye gerekse insan
sağlığına ve güvenliğine verebileceği zararları önceden analiz edip önlemlerini
almaktadır. Marshall boya fabrikası olarak üretim süreci ve sonrasında ortaya
çıkan atık ve ürünlerin insana ve çevreye olan zararlarının en aza indirilmesi
konusunda ciddi ve bilinçli katkılarımız sürekli olarak tavizsiz devam
ettirilecektir.
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Üretim ve Kapasite Kullanım
Oranı
Marshall’da Üretilen Dekoratif Boya Tipleri
Üretilen dekoratif boyalar, solventlerin ve bağlayıcılarının tiplerine göre iki
grupta sınıflandırılabilir;
 Su bazlı boyalar:
Bağlayıcısı su ve PVA olan boyalardır. Üretimin yaklaşık %81‘ini
oluşturmaktadır.
 Solvent bazlı boyalar:
Bağlayısıcısı Solvent ve alkid reçine olan boyalardır. Üretimin yaklaşık
%19'ini oluşturmaktadır.
2008 yılı Kapasite Kullanım Oranı %75 olarak gerçekleşmiştir.
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Ton
100,000

77.478
Ton

80.362
Ton

80,000
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60,000

40,000

Kapasite
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20,000
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Dünya’da Ve Türkiye’de
Boya Sektörü - I
Kaynak : BOSAD (www.bosad.org)
Dünya Boya Ticaretindeki Gelişmeler
Dünya ekonomisindeki gelişmeyle paralel olarak, dünya boya üretimi bugün
29,4 milyon ton civarında gerçekleşmektedir ve pazarın büyüklüğü 71,7
milyar dolara ulaşmıştır. Önümüzdeki beş yılda yıllık ortalama %5
büyüyeceği tahmin edilen boya pazarının 2011 yılında 35 milyon tonluk
üretim miktarına ve 92 milyar dolarlık Pazar büyüklüğüne ulaşması
beklenmektedir.
Bu pazarda ilk sırayı %38’lik pay ile Amerika ülkeleri alırken, bu ülkeleri
%36 ile Asya-Pasifik ülkeleri ve %26 ile Avrupa ülkeleri izlemektedir.
Kullanım alanlarına bakıldığında ise, inşaat boyalarının payı %46’dır. İnşaat
boyalarını %38 ile sanayi ürünlerinde ve otomotiv endüstrisinde kullanılan
boyalar izlemektedir.
Dünya Boya Sanayindeki Yapısal Değişimler
Son dönemde dünya boya sanayisi önemli değişikliklere sahne olmaktadır.
Satış hacimlerindeki düşüş yanında, hammadde maliyetlerindeki artış kar
marjlarını azaltmıştır. Üretici firmalar daha düşük kapasite düzeyinde
uzmanlaşma yoluna gitmişlerdir. Sektörde konsantrasyon ve uzmanlık ağırlık
kazanmıştır. Küçük firmalar ya piyasadan çekilmek ya da büyük gruplar ile
birleşmek zorunda kalmıştır. Boya sektöründe Ar-Ge çalışmaları ve
teknolojik yenilikler oluşturmaya yönelik çalışmalar gittikçe önem
kazanmaktadır.
Dünya boya ihracatı 2005 yılında 49,9 milyar dolara ulaşırken bu alandaki
boya ithalatı ise dünya genelinde 50,1 milyar dolara ulaşmıştır.
Dünya boya sanayi, yeniden yapılanma süreci içindedir. Bu yapılanmanın
temel unsurları ise:
-

Globalleşme,
Çok Yönlü Ortaklıklar,
Entegre Performans Sistemleri,
Çevresel Faktörler,
Yeni Organizasyon Yapıları.
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Dünya’da Ve Türkiye’de
Boya Sektörü - II
Küreselleşmenin Boya Sektörü Üzerindeki Yansıması .
Dünya boya üretiminin yaklaşık %40ı ilk 3 firma tarafından
gerçekleştirilmektedir. Birleşmeler ve satınalmalar giderek artmakta,
küreselleşme hız kazanmaktadır. Özellikle çevre, teknoloji ve Ar-Ge
alanlarındaki gelişmeler, hammaddedeki fiyat artışları küçük ve orta ölçekli
işletmelerin maliyetlerini olumsuz etkilemektedir. Önümüzdeki dönemde
birçok küçük ve orta ölçekli işletmenin sermaye ve teknolojik
yetersizliğinden dolayı, sektör dışında kalması beklenmektedir.
Türkiye’de Boya Sanayinin Önem ve Gelişimi Hangi Düzeyde
Gerçekleşiyor
Türkiye bugün sektörel yapısı itibarı ve gücü itibarı ile Avrupa’nın 6. boya
üreticisi konumundadır. Sektörün toplam üretim kapasitesi yıllık yaklaşık 800
bin ton/yıl olup, kapasite kullanım oranı %65 düzeyindedir. Türk boya
sanayisinin bu ölçek içinde dünya pazarlarından aldığı pay ise %2
dolaylarındadır.
Türkiye’de boya tüketiminin, kullanım alanlarına göre dağılımı şu şekilde
gerçekleşmektedir;
İnşaat boya ve vernikleri %55,
Ahşap mobilya boyaları %15,
Deniz boyaları %3,
Otomotiv boyaları %9,
Metal boya ve vernikler %9,
Toz boya %7
Diğer boyalar yaklaşık %2
İnşaat sektöründe kullanılan dekoratif amaçlı boyaların; %80’i su bazlı
boyalara %20’si ise solvent bazlı boyalara aittir. Son dönemde su bazlı
boyaların üretiminde artış, solvent bazlı boya üretiminde ise giderek düşüş
sürmektedir.
Sektörde yerli hammadde kullanım oranı ürün ve teknoloji bazında değişim
göstermektedir. Bu oranların ürün cinsine bağlı olarak %30 ile %70 arasında
değişim gösterdiği tahmin edilmektedir. Ancak genel bir ortalama için ağırlık
bazında ithal / yerli hammadde oranı 65 / 35 olarak hesaplanmaktadır.
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Dünya’da Ve Türkiye’de
Boya Sektörü - IV
Sektörel Dış Ticaret ve Gelişmeler .
Bugünkü veriler ışığında, 2003 yılında boya ürünleri ihracatı kimya ana
sanayi ihracatı içindeki payı %6 iken, bu oranın 2006 yılında %8-9 oranında
olması beklenmektedir. Son dönemde boya üretiminin yaklaşık %10’u ihraç
edilmektedir. Türkiye en fazla sentetik polimer esaslı boya ve vernikler ihraç
etmektedir. Bu ihracatı sentetik-organik- anorganik madde ve macunlar,
renkli çimentolar ve boyacılıkta kullanılan sıvama maddeleri izlemektedir.
Türkiye’nin boya ihracatı, ithalat ile karşılaştırıldığında ihracatın bugünkü
koşullarda çok düşük kaldığı görülmektedir. Özellikle son yıllarda,
hammadde yerine mamul ürün ihracatına yönelme son yıllardaki boya ihracat
artışını doğrudan etkilemiştir.
Ağırlıklı ihracat önceliği olan ürün grubu dekoratif boyalardır. Diğer
alanlarda ise boya vernik, macun ve diğer sanayi boyaları son yıllarda önem
kazanmıştır. Türk boya ihracatı ağırlıklı olarak Doğu Avrupa, Orta Asya,
Orta Doğu Ülkeleri ve Türkî Cumhuriyetlerine yönelmektedir. Ülkeler ve
bölgeler arasında ağırlıklı olarak Rusya, Ukrayna, Kafkasya, Balkan Ülkeleri,
İsrail, İran önem kazanmıştır. Son iki yıllık dönemde Irak ve Orta Doğu
pazarı giderek büyümektedir. Son 10 yıllık dönemde ihracatta önemli artış ve
değişimler yaşanmaktadır. 1995 yılında 57 milyon dolar olan ihracat 1998
yılında 100 milyon dolara çıkmış, ancak ekonomik kriz ile 2000 yılında 87
milyon dolara düşmüştür.
Son dönemdeki artışla 2006 itibarı ile boya sanayimizin ihracat miktarı 150
milyon dolara ulaşmış aynı yıl yan ürünler ve hammadde ihracatının da
eklenmesi ile toplam sektörel ihracatımız 2006 yılında 287 milyon dolara
ulaşmıştır. Sektörün toplam ihracatını 2007 yıl sonu itibarı ile 340 milyon
dolara ulaştığı görülmektedir.( Bosad ).
2008 yılında sektörün toplam boya ve hammaddeye yönelik ihracatında
önemli bir artış beklenmekte olup, bu rakamın 400 milyon doları geçeceği
tahmin edilmektedir.
Boya sektöründe ihracat son 10 yılda %200 artış kaydetmiştir. 2007-2010
yılları için yıllık %20’lik ihracat artışı öngörülmektedir. 2010 yılında boya
sektörü ihracat hedefi yaklaşık 600 milyon dolar olarak hedeflenmiştir.
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Dünya’da Ve Türkiye’de
Boya Sektörü - V
Sektörün İthalata Yönelik Gelişmeleri
Türkiye’nin boya sanayinde( boya ve hammadde dahil) dünya ithalatındaki
payı yaklaşık %3’tür. Yapılan ithalat yıllar itibarı ile Türkiye’nin ekonomik
durumuna göre değişim göstermektedir. Boya sanayinde hammadde ve
mamul maddeler genelinde %60-70 oranında ithalata bağımlılık söz
konusudur. Özellikle su bazlı boyaların hammaddesinin %50’den fazlası
ithalat yolu ile karşılanmaktadır. Toplam boya ve boya hammaddeleri
ithalatının %70’ini pigmentler oluşturmaktadır. Boya ithalatı daha çok deniz
boyaları gibi Türkiye’de üretimi yapılmayan, özel ürünleri içermektedir.
İthalat çoğunlukla AB ülkelerinden yapılmaktadır. AB ülkelerinin toplam
boya ithalatı %60’ın üzerindedir.
Genel anlamda Türk boya sanayi üretim açısından dışa bağımlı durumdadır.
Hammadde özellikle pigment ithalatı üretim artışına bağlı olarak sürekli
artmaktadır.
Türkiye’nin boya sanayinde ithalata bağımlılık oranı ortalama hammaddede
%65, mamul madde de %25 düzeyindedir.
Sektörün Gücü
Türk boya sektörü bugünkü gelişmişlik düzeyi ile başta AB olmak üzere
yakın pazarları dikkate alındığında gelişim düzeyi artan bir sektör olarak
ortaya çıkmaktadır. Teknolojik yapısı ve üretim kapasitesi ile önemli bir
bölgesel güç olma durumundadır. Yıllık 2 milyar dolarlık sektörel bir katma
değer yaratmakta, direkt ve dolaylı istihdamla birlikte 200 bin kişilik bir
işgücü alanını kapsamaktadır. Önümüzdeki dönemde ihracatçı yapısının da
giderek önem kazanması beklenmektedir. Boya sektöründe giderek artan
teknolojik yatırımlar sonucu Ar-Ge yatırımları da önem kazanmakta ve
toplam kalite anlayışı ile bütünleşmektedir. Önümüzdeki dönemde Ar-Ge ve
çevre yatırımlarının AB standartları çerçevesinde yükselmesi beklenmektedir.
Son 10 yıllık dönemde Türkiye’nin gelişen ekonomik parametreleri ile
beraber yükselen yatırım ve üretim gücü, yabancı sermayenin de ilgisini
sektöre çekmektedir. Büyük boya üreticilerinin önemli bir kısmı yabancı
sermayeli kuruluşlar ile entegre çalışmaktadır.
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Dünya’da Ve Türkiye’de
Boya Sektörü - VI
Sektörel Temel Sorunlar ve AB sürecinden etkileşimler
1.Boya sektörümüzde bugün yaşanan en temel sorunların başında kayıt dışı üretim
ve bu sisteme yönelik var olmayan denetim mekanizmaları gelmektedir. Kayıt dışı
ile mücadelede, ilgili bürokratik yapı dağınık ve verimsizdir.
2.Diğer bir önemli temel sorun ise boya sektörümüzde işletmelerimizin ölçek
ekonomisine uymayan yapısı ve bölgesel dağınıklığıdır.
3.Boya sanayii hammaddelerinde %65 oranında ithalat ile sektör üretim açısından
dışa bağımlı olup, kurlardaki dönemsel değişikliklerden direkt etkilenmektedir.
4.AB sürecinde kayıt dışı ile mücadele ederken başta, BASEL II kriterlerinin AB
genelinde uygulanmaya alınması tüm sanayi sektörlerine yönelik yeni önlemleri
gündeme getirmektedir.
5.Sektörün AB sürecini etkileyen en önemli diğer konuların başında sektöre
yönelik düzenlenen teknik boya standartları gelmektedir.
6.Sektörün tüm sanayi sektörleri ile beraber AB sürecindeki en önemli gündem
maddelerinden biri, çevre ve insan sağlığıdır.
7.Diğer bir etkileşim alanı ise mesleki işgücü eğitimidir. AB sürecinde özellikle
gündeme gelecek eğitimli ve sertifikalı işgücü temini ve planlaması önemli bir
alan oluşturmaktadır.
8.AB sürecinde önem taşıyan diğer bir temel konu da, marka koruması, mülkiyet
ve patent hakları ile ilgili eksikliklerdir.
Yabancı Sermayenin Sektöre Bakışı
AB ülkelerinin son dönemde geçirdiği yapısal büyüme ile birlikte ekonomik ve
üretim alanları, Avrupa’nın doğu ve güneydoğusunu da içine alarak önemli bir
genişleme boyutu göstermiştir. Bu boyuta önümüzdeki 10 yıllık süre içinde (2015)
Türkiye’nin de dahil edilme ihtimali giderek güçlenmekte ve genişleme stratejisi
çerçevesinde ülkemiz AB sanayilerinin yeni entegrasyon hedefi içine girmektedir.
Türkiye’deki kentleşme süreci ile birlikte başlayan ekonomik değişim ve yaşam
kalitesinin artması süreci başta inşaat sektörü ile beraber boya sektörü ve yan
sanayilerin üretimlerinin oluşan talep ile birlikte olumlu etkilemesi
beklenmektedir. Bu beklentiler içinde genişleyen pazar görüntüsü içinde olan boya
sanayimiz başta AB ülkeleri kökenli yabancı sermaye yatırımcılarının yeni üretim
alanı olma özelliğini sürdürmektedir.
Özellikle Batı Avrupa da doygunluğa ulaşan boya pazarında düşük büyüme
oranları ile ve yüksek maliyetler ile çalışmak zorunda olan çok uluslu boya
üreticileri yeni yatırımlarını AB’ye yeni üye olan Orta ve Doğu Avrupa ülkelerine
ve AB entegrasyonuna adım atan Türkiye’ye kaydırmaktadırlar. Bu gelişimin
yanında Türkiye Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerine yakınlığı nedeniyle bu
ülkelere yönelik ihracat için önemli bir üretim potansiyel merkezi konumundadır.
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Yenilikler
Cuprinol ile ahşap mobilyalara sihirli dokunuş
Cuprinol Garden Furniture Restorer
Cuprinol serisinin bir üyesi olan Garden Furniture Restorer, hava koşulları
nedeniyle gri renge dönmüş olan sert ahşapların hızlı ve kolay bir şekilde
orijinal rengine döndürülmesini sağlıyor. Garden Furniture Restorer
kullanılırken fırça ile yüzeye bolca sürmek, ahşabın rengi parladıktan sonra da
yumuşak keçe ile zımparalamak yeterli oluyor. Zımpara işlemi
tamamlandıktan 15 dakika sonra su ile temizlenen ahşap orjinal ve canlı
renklerine kavuşuyor.
Cuprinol Garden Furniture Revival Kit
Garden Furniture Revival Kit de hava şartlarından dolayı görünümü değişen
sert ahşapları orijinal rengine kavuşturup, uzun süreli bakımını yapıyor. Bakım
işlemini hızlandıran ve bir günde bitirilmesini sağlayan Garden Furniture
Revival Kit, yüksek performanslı formülü sayesinde hava şartlarından dolayı
ahşaba kaybolan yağını geri kazandırıyor. Kit’in içinde bulunan Furtinute Oil
in içeriğinde bulunan Wax, hava koşullarına karşı dayanıklılık sağlarken,
Golden rengi ile ahşabın görünüşünü ön plana çıkarıyor.
Cuprinol Garden Furniture Preserver
Garden Furniture Preserver, tüm bahçe mobilyaları ve dış cephe ahşaplarının
korunması için kullanılabiliyor. Kuru ve temiz yüzeyin mantar, çürük, küfler
ve vernikten temizlendikten sonra kullanılması tavsiye edilen Garden Furniture
Preserver, tüm yüzeye eşit dağılacak fırça ile sürülerek veya sprey ile
püskürtülerek uygulanabiliyor.
Cuprinol Garden Furniture Cleaner
Garden Furniture Cleaner ise tüm ahşap bahçe mobilyalarının düzenli
temizliğinde kullanılabilecek ve temizliği bir keyfe dönüştüren bir ürün.
Garden Furniture Cleaner’ın içeriğinde bulunan Wax ve portakal yağı, aynı
zamanda ahşabı koruma altına alıyor ve ilk günkü canlılığında görünmesini
sağlıyor.
Cuprinol Garden Furniture Teak Oil
Tüm doğal tik ve sert ahşapları koruma garantisi veren Garden Furniture Teak
Oil de ahşap malzemeleri koruma altına alıyor ve ahşabı besleyerek doğal
rengini yansıtıyor. Ahşap ve tik yüzeylerdeki yağ ve toz lekeleri ile kirler
temizlendikten sonra uygulanan Garden Furniture Teak Oil, Garden Furniture
Restorer ile birlikte uygulandığında daha uzun süreli bir koruma sağlıyor.
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Yenilikler
Hammerite ile paslı metal eşyalarda zımparasız ve
zahmetsiz temizlik
Türkiye boya sektörünün lider firması Marshall, metal eşyalarda temizlik ve
bakımı keyifli bir hobiye dönüştüren Hammerite’ı Türkiye’ye ithal etmeye
başladı. “Direkt Pas Üstüne ” sloganıyla piyasaya sürülen Hammerite,
doğrudan pasın üzerine uygulanıyor ve metal eşyalarda pas temizliğini
zımparaya ve dolayısıyla zahmete gerek kalmadan gerçekleştiriyor.
Renkler ve dekorasyonun insan için önemini bilen Marshall, metal eşyalara
sihirli bir dokunuş getiren Hammerite ürününü piyasaya sürdü. Marshall
güvencesiyle ithal edilen metal boyası Hammerite, metal eşyalarda ıslanma ve
rutubetten dolayı kaynaklanan pası ortadan kaldırarak uzun ömürlü olmalarını
sağlıyor. Üstelik, Hammerite ile boya aşamasında pas lekelerinin çıkarılması
için zımparalanmasına da gerek kalmıyor.
1962 yılında Allen Forster tarafından, elektrik yalıtımında kullanılmak üzere
geliştirilen Hammerite, bugün dünya çapında 50’den fazla ülkede kullanılıyor
ve metal eşyalarda zahmetsiz temizliğin garantisi olarak görülüyor. Metal
yüzeyler için koruma, gençleştirme ve şıklık sunan Hammerite, son kullanıcı
ve profesyonellere metal yüzeylerin boyanmasında en efektif ve uygun
yöntemi sağlıyor. Doğrudan pas üzerine uygulanan Hammerite’ın sağladığı
olanaklar ile pasın temizlenmesi ve astar boya vurulması da bir zorunluluk
olmaktan çıkıyor.
Demir ve çelik için korozyona dayanıklı bir kaplama türü olan Hammerite, tek
ambalajdan oluşuyor ve hava ile kuruyor. Sentetik reçine bazlı olan
Hammerite, hızlı kuruyan solvent ve dış mekan sınıfında pigmentlerden
oluşuyor. Hammerite ayrıca, tam olarak kürlendiğinde yaygın tüm yapı
malzemelerine ve sıçrayabilecek seyreltik asit/alkali (maksimum yüzde 10)
yağ, petrol ve motorine karşı da üstün dayanıklılık gösteriyor.
Özellikle seçilmiş reçineleri ile hava ve neme karşı etkili bir engel oluşturan,
suya karşı koruyucu ve kir tutmayan parlak veya saten bir görünüm veren
Hammerite, bahçe kapıları, metal bahçe mobilyaları, su tesisatları, ferforjeler,
çit, drenaj boruları, metal merdiven, akaryakıt tankları, bisiklet parçaları,
yağmur olukları, dış boru tesisatları, tel örgüler ve çatılar için en kolay çözümü
sunuyor. Sağlığa zararlı maddeler içermeyen Hammerite ayrıca, şamdan, kül
tablası, metal kap kacaklar, buzdolabı, buzluk, ocak, su tankları, kazanlar,
şömine, soba ve kuzine kenarları gibi sürekli temas halinde bulunan
yüzeylerde de rahatlıkla kullanılabiliyor.
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Sosyal Sorumluluk
Faaliyetleri
Karayolları Otoban kenarı ağaçladırma projesi
Kocaeli Büyükşehir Belediye ve Karayolları Genel Müdürlüğü ile yapılan
protokol çerçevesinde TEM otobanı Dilovası kavşağının her iki tarafında bir
ağaçlandırma projesine başlanmıştır. Proje kapsamında yaklaşık 1500 fidanın
ekimi, ekim yapılacak tüm parseller için sulama altyapısının kurulması ve 3 yıl
boyunca ağaçlandırma sahasının bakımı planlanmıştır. 2008 yılı içinde iki
parsele 370 himalaya sediri (cedrus libani), 115 fıstık çamı (pinus pinea) ve
270 mavi servi (arizonica glauca) olmak üzere toplam 755 adet fidan
ekilmiştir. Ayrıca her iki parsel içinde sulama altyapısı kurulmuş olup yaz
mevsimi boyunca sulama ve bakım faaliyetleri sürdürülmüştür. Projenin ikinci
etabının 2009 yılı Kasım ayında tamamlanması planlanmaktadır.
Marshall ormanı bakım çalışmaları
2008 yılı Kasım ayında Tavşancıl Marshall Ormanı ağaçlandırma sahasında
tüm fidanların dip kazımı , kuruyan fidanların yenilenmesi gibi bakım
çalışmaları tamamlanmıştır. Ayrıca ağaçlandırma sahasını çevreleyen sınır
çitlerinin büyük bir kısmı yenilenmiştir.
Eğitime Destek
Her yıl olduğu gibi bu yılda yöremiz çevresinde bulunan okullara destek
olunmaya devam edilmiştir. Kayapınar ilköğretim okuluna boya, temel
kırtasiye ve temizlik malzemeleri tedariğinde destek olunmuştur. Aynı şekilde
Marshall Tavşancıl Çok Programlı Lisesine boya yardımı yapılmış olup okul
yönetiminin talebi üzerine peyzaj ihtiyaçları karşılanmıştır. Kocaeli
Üniversitesi Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksek Okulu’na (boya,
ekipman ve staj olanağı vb ) her türlü destek sağlanmaktadır.
2008 yılında yurt genelindeki okullara yapılan boya bağışı tutarı 194,440 TL
olup, son beş yılda bu tutar 1,296,749 TL’dir.
İşyeri Hekimliği Stajı
Marshall, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin şirketimizde 5 iş
günü işyeri hekimliği stajı yapmalarına imkan tanımaktadır. 2008 yılında 24
tıp fakültesi öğrencisi şirketimiz işyeri sağlık biriminde işyeri hekimliği stajı
yapmıştır.
Kan bağışı kampanyaları
Şirketimiz Kızılay Kocaeli Şubesi ile koordinasyon içerisinde yılda iki yada üç
kez kan bağışı kampanyası düzenlemektedir. 2008 yılında iki kan bağışı
kampanyası düzenlenmiş olup çalışanlarımız tarafından toplamda yaklaşık 100
ünite kan bağışında bulunulmuştur.
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1. Kurumsal Yönetim ilkelerine Uyum Beyanı: Marshall Boya Ve Vernik Sanayii
A.Ş. “Şirket” , Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan “Kurumsal Yönetim
İlkeleri” ‘ne uymak konusunda üzerine düşen görevleri yapmayı ilke edinmiştir.
BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ
2.Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi: Şirketimizde 2007 yılında Muhasebe
Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan “Hissedar İlişkileri” biriminin ismi, “SPK Seri:
IV, No: 41 7. maddesine istinaden ”Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi" olarak
değiştirilmiştir. Sözkonusu birimin sorumluluğu Muhasebe Müdürü İbrahim
YUMAKLI tarafından yürütülmekte olup, ilgili birim yetkililerinin iletişim bilgileri
aşağıdaki gibidir.
Adı-Soyadı
Telefon No
Fax No
E-mail
İbrahim YUMAKLI (262) 754 74 70 (262) 754 19 24 ibrahim.yumakli@akzonobel.com
Pınar IŞIK
(262) 754 74 70 (262) 754 19 24 pinar.isik@akzonobel.com

3.Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı : Mevzuat gereği yapılan
özel durum açıklamaları ve mali tablolar kamuya açıklanmaktadır. Dönem içinde
cevaplanan bilgi talepleri yalnızca telefon yoluyla gelmiştir. www.marshallboya.com
adresinde detaylı bilgiler yeralmaktadır.Ana sözleşmede özel denetçi atanması talebi
bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir. Dönem içinde de özel denetçi tayini talebi
olmamıştır.
4.Genel Kurul Bilgileri : Şirketimiz 2008 yılı içerisinde 1 adet genel kurul
toplantısı yapmıştır. 2007 yılı olağan genel kurul toplantısı 26.05.2008 tarihinde,
yapılmıştır.Şirket Yönetim Kurulu tarafından alınan 05.05.2008 tarih, 429 karar
numaralı ve 2007 yılı Olağan Genel Kurul gündemli yönetim kurulu kararımız
İMKB’ye ve SPK’ya özel durum açıklaması ile bildirilmiştir. Yapılan toplantıda
toplantı nisabı % 90.4 olarak gerçekleşmiştir.
Genel kurul toplantısı öncesi toplantı tarihi ve gündemi 08.05.2008 tarih ve 7058
sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nde ve 07.05.2008 tarihinde Türkiye genelinde yayın
yapan iki adet ulusal gazetede (Milliyet ve Referans) ilan edilmiştir. Tüm bu
duyurularda faaliyet raporunun pay sahiplerinin incelemesi için, toplantı tarihinden
15 gün önce şirket merkezinde hazır bulundurulduğu ilan edilmiştir. Genel kurul
esnasında pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmışlar ve soruların tümüne cevap
verilmiştir. Gündem maddeleri dışında bir öneri verilmemiştir.
Bölünme, önemli tutarda malvarlığı satımı, alımı, kiralanması gibi önemli nitelikteki
kararların genel kurul tarafından alınması konusunda ana sözleşmeye hüküm
konulmamıştır. Yönetim Kurulu’nun, Genel Kurul’un yetkilendirmesi çerçevesinde
irade sergilemesi nedeniyle böyle bir düzenleme yapılmamıştır. Genel Kurul
tutanakları, İMKB’ye yapılan bildirimlerin dışında Ticaret sicil gazetesinde ve
www.marshallboya.com adresindeki internet sitesinden yayınlanarak
pay
sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.
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5.Oy Hakları ve Azınlık Hakları : Şirketmizin 16.10.2006 tarihinde yapılan
olağanüstü ve imtiyazlı pay sahipleri olağanüstü genel kurul toplantılarında,
nama yazılı paylar ve bu payların sahip olduğu imtiyazlar kaldırılarak, bütün
paylar hamiline yazılı hale getirilmiştir. Her payın bir oy hakkı vardır. Esas
sözleşmede birikimli oy kullanımına yönelik bir düzenleme yapılmamış olup,
sermaye yapısı böyle bir uygulamaya uygun değildir.
6.Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı : Kar dağıtımında, pay
sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir
politika izlenmektedir. Kar dağıtım politikamız, ilgili mevzuat ve yatırım
ihtiyaçlarımız gözönünde tutularak, Şirketimiz dağıtılabilir karının %30’undan
az olmaması şeklinde belirlenmiştir. Sözkonusu kar dağıtımı, genel kurul
tarafından belirlenmek kaydıyla, nakit veya temettünün sermayeye ilavesi
suretiyle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak ortaklara dağıtılması ya da belli
oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay dağıtılması şeklinde olabilecektir.
Belirlenecek I.temettü tutarının, mevcut ödenmiş/çıkarılmış sermayemizin
%5’inden az olması durumunda, sözkonusu tutar dağıtılmadan ortaklık
bünyesinde bırakılacaktır.Şirketimizin ana sözleşmesinde kar payı avansına
ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.
Şirket karına katılım konusunda herhangi bir imtiyaz sözkonusu değildir. Şirket
kar dağıtımını SPK mevzuatına göre gerçekleştirmekte olup, kar dağıtımları
TTK’ya ve SPK’ya uygun şekilde yasal süreleri içinde gerçekleştirilmektedir.
Şirketimizin 26 Mayıs 2008 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul
Toplantısında, tam mükellef kurum ortaklarımıza % 134 (1 YTL hisse başına
1,34 YTL) , gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisinden muaf olanlar ile dar
mükellef kurumlara % 113,90 (1 YTL hisse başına 1,139 YTL) oranında nakit
temettü dağıtılmasına karar verilmiştir.
Olağan Genel Kurul'da temettü ödeme işlemlerinin başlatılması için belirlenen
tarihin tatil gününe denk gelmesi nedeniyle, kar dağıtımına 30.05.2008
tarihinden itibaren başlanmıştır.
BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
7.Payların Devri :Pay devri konusunda SPK mevzuatında belirlenmiş
koşulların dışında herhangi bir kısıtlama sözkonusu değildir.
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8.Şirket Bilgilendirme Politikası : Şirket bilgilendirme politikası aşağıda
sunulmakta olup, www.marshallboya.com adresinde de yeralmaktadır.
a - Amaç
Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş. (Şirket) nin kamuyu bilgilendirme
politikası, şirketin geçmiş performansının ve gelecek beklentilerinin, genel
kabul görmüş muhasebe prensipleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri
çerçevesinde, ilgili kanunlara uyumlu olmak kaydıyla şeffaf ve etkin bir
bilgilendirme politikası izlemek şeklindedir. Bu politika ile Şirket, kamuya
açıklanacak bilgilerin açıklama yapmaya yetkili kişiler tarafından yapılmasını
ve bu bilgilerin bir politika dahiline sistematik olarak verilmesini sağlamayı
amaçlamaktadır.
Kamuyu Bilgilendirme Politikası, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası
Kurulu (SPK) ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) düzenlemeleri ve
SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerçekleştirilir.
Bilgilendirme politikasında amaç, Şirketin geçmiş performansını, gelecek
beklentilerini, stratejilerini, ticari sır niteliğindeki bilgiler haricindeki
hedeflerini ve vizyonunu kamuyla, ilgili yetkili kurumlarla, mevcut ve
potansiyel yatırımcılarla ve pay sahipleriyle eşit bir biçimde paylaşmak, Şirket’e
ait finansal bilgileri genel kabul gören muhasebe prensipleri ve Sermaye
Piyasası Hükümleri çerçevesinde doğru, adil, zamanında ve detaylı bir şekilde
ilan ederek; Pay Sahipleri ile sürekli, etkin ve açık bir iletişim platformu
sunmaktır.
b – Yetki Ve Sorumluluklar
Bilgilendirme Politikası, 2004 yılından itibaren Şirket Yönetim Kurulu
tarafından hazırlanarak, ortakların onayına sunulan yıllık Faaliyet Raporlarının,
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu bölümünün 8. maddesinde,
bilgilendirme hususunda SPK tarafından belirlenen kurallara harfiyen riayet
etme şeklinde yeralmıştır. Şirket Genel Müdürü, Mali İşler Müdürü ve
Muhasebe Müdürü SPK ve İMKB’ye yapılan açıklamalardan sorumludur.
Bilgilendirme Politikasının hayata geçirilmesi, geliştirilmesi ve takip
edilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur.
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c – Yöntem ve Araçlar
Sermaye Piyasası Mevzuatı, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve Türk Ticaret
Kanunu hükümleri çerçevesinde, kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme
politikasını belirlerken aşağıdaki yöntem ve araçlar kullanılacaktır.
1. İMKB’ye iletilen özel durum açıklamaları
2. Periyodik olarak İMKB’ye iletilen mali tablo ve dipnotları, bağımsız denetim
raporu ve beyanlar (Söz konusu raporlar aynı zamanda web-sitesinden
istenildiği anda ulaşılabilecek şekilde yayınlanmaktadır. Tablolara ilişkin
faaliyet raporları ve finansal sunumlar da periyodik olarak gerek elektronik
ortamda, gerekse web-sitesi aracılığı ile açıklanmaktadır.)
3. Yıllık faaliyet ve ara dönem faaliyet raporları (Söz konusu raporlar gerek
basılı olarak gerekse web-sitesinde elektronik ortamda ilgililerin dikkatine
sunulmaktadır.)
4. Kurumsal web-sitesi (www.marshallboya.com )
5. T. Ticaret Sicil gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve
duyurular.
6. Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla gerek yıl içerisinde önemli gelişmelere
paralel olarak gerekse periyodik olarak yapılan basın açıklamaları.
7. Reuters, Foreks, Bloomberg gibi veri dağıtım kuruluşlarına yapılan
açıklamalar.
8. Yatırımcı ve analistlerle yüz yüze ya da tele-konferans vasıtasıyla yapılan
görüşmeler.
9. Telefon, elektronik posta, telefaks vb. iletişim araçları vasıtasıyla yapılan
iletişim yöntem ve araçları.
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d- Özel Durum Açıklamaları :
SPK Seri: VIII, No: 54 “ Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar
Tebliğ “ ile belirlenen özel durumların gerçekleşmesi durumunda bu konuya ilişkin
özel durum açıklamaları İMKB’ye bildirilir. Şirketin özel durum açıklamaları,
Yönetim Kurulu’nun bilgisi dahilinde ve prensip olarak Genel Müdür, Mali İşler
Müdürü ve Muhasebe Müdürü’nden herhangi ikisi tarafından imzalanarak İMKB’ye
bildirilir. Bunlardan ikisinin Şirket dışında bulunması durumunda, ikinci imza, Şirket
imza sirkülerinde yeralan bir II. derecede imza sahibi ile tamamlanır. Özel durum
açıklamaları İMKB’ye faks yolu ile iletilir. Özel durum açıklamaları ayrıca KAP
bildirimi olarak elektronik ortamda ve Şirket’in Web sayfasında kamuya duyurulur.
e – Mali Tabloların Kamuya Açıklanması
Şirketin bilgilendirme politikası, ortaklar ve tüm menfaat sahiplerinin mali tablolara
en hızlı ve kolay şekilde ulaşımının sağlanmasını amaçlar. Şirketin mali tabloları,
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmiş hükümler çerçevesinde hazırlanır ve
Uluslararası Denetim Standartlarına göre bağımsız denetimden geçirilir ve kamuya
açıklanır. Mali tablolar ve dipnotları kamuya açıklanmadan önce, Sermaye Piyasası
mevzuatı çerçevesinde Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur ve sorumlu yönetim
kurulu üyesi, genel müdür ve ilgili müdür tarafından sorumluluk beyanı
imzalandıktan sonra mali tablolar, dipnotları ve bağımsız denetim raporu Sermaye
Piyasası Kanunu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası düzenlemeleri doğrultusunda
İMKB’ye iletilir. Mali tablo ve dipnotlar ile bağımsız denetim raporu, kamuya
açıklandıktan sonra Kamuyu Aydınlatma Projesi (KAP) bildirimi olarak elektronik
ortamda KAP sistemine iletilir. Ayrıca yıllık faaliyet raporları içinde yeralan mali
tablolar ve dipnotlarına geriye dönük olarak Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş.
web sitesinde www.marshallboya.com ulaşılabilir.
f – faaliyet Raporları
Faaliyet Raporlarının (Yıllık – ara dönem) diğer bir deyişle yönetim kurulu faaliyet
raporlarının içeriği uluslararası standartlara; Sermaye Piyasası Mevzuatına ve SPK
Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak hazırlanmaktadır. Basılmış kopyalar ve cd
formatında hazırlanan kopyalar Mali İşler Müdürlüğünden temin edilebilir. Yıllık ve
ara dönem faaliyet raporlarında, yıl ve/veya dönem boyunca gerçekleştirilen şirket
faaliyetleri ortaklara özetlenir ve şirkete yönelik alınan önemli kararlardan
yönetimdeki değişikliklere kadar ortaklara açıklanması gereken her türlü bilgi yeralır.
Ayrıca bu raporların içerisinde kurumsal yönetim ilkelerinin yer aldığı uyum raporuna
da yer verilir.
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e- Kurumsal Web Sitesi
Şirket web-sitesi, detaylı içeriği ile, dünyanın her yerinden zamanında pay
sahiplerinin hisse performansını izlemesini kolaylaştırıcı, en detaylı ve güncel
bilginin hızlı, düşük maliyetli ve kolay olarak izlenebileceği bir platform
niteliği taşımakta ve kamunun aydınlatılmasında aktif olarak kullanılmaktadır.
Sitede güncel bilgilerin yanı sıra analiz ve değerlendirmelere, geçmişe dönük
bilgilere ve tarihçeye de yer verilmektedir. Şirket Web sitesi sürekli olarak
güncellenmektedir.
f- Diğer hususlar
T. Ticaret Sicil gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan yazılı ve görsel
ilanlar ve duyurular:
Sermaye Piyasası Kanunu, T.Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi gereği;
Genel Kurul, sermaye artırımı ve benzeri duyurular, yayınlanma zorunluluğuna
bağlı olarak T.Ticaret Sicili Gazetesi veya en az iki günlük gazetede
yayınlanmaktadır. Yapılacak tüm açıklamalarda SPK’nın ilgili tebliğlerinde yer
alan hususlara uyulmaktadır.Basına ve kamuya sadece kamuya açıklama
yapmaya yetkili kişiler bilgi verebilir.
Sermaye Piyasası Katılımcıları ile İletişim ve Kamuya Açıklama Yapmaya
Yetkili Kişiler:
Şirketin gerek mevcut, gerekse potansiyel pay sahipleri ile ilişkilerinin düzenli
bir şekilde yürütülmesi, yatırımcı sorularının en verimli şekilde cevaplanmasına
yönelik çalışmaların yürütülmesi için Mali İşler Müdürlüğü görevlendirilmiştir.
Pay sahipleri ile ilişkilerde, Mali İşler Müdürlüğü’ne bağlı Muhasebe Müdürlüğü
bünyesinde oluşturulan
”Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi" sorumludur.
Sözkonusu birimin yönetimi Muhasebe Müdürü İbrahim YUMAKLI tarafından
yürütülmektedir.
Yukarıda belirtilen bildirimlerin dışında, Sermaye Piyasası Katılımcıları
tarafından veya herhangi bir kuruluş/kişi tarafından iletilen yazılı ve sözlü bilgi
talepleri, talep edilen müdürlüğün sorumluluk alanı ile ilgili olması halinde, ticari
sır niteliğinde olup olmadığı ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun VIII Seri ve 54
No.lu Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği
çerçevesinde , yatırım kararlarını ve sermaye piyasası araçlarının değerini
etkileyebilecek türden olup olmadığı değerlendirilerek, ilgili birim yöneticisi
tarafından cevaplanır.
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Yazılı ve görsel medyaya ve Reuters, Foreks vb. veri dağıtım kanallarına yapılan
basın açıklamaları, sadece Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür tarafından
yazılı veya sözlü olarak yapılır. Bunun haricinde özellikle görevlendirilmedikçe,
şirket çalışanları basın- yayın kuruluşlarına açıklama yapamazlar.
Kamuya yapılacak sunumlar ve toplantılar mümkün olabildiği ölçüde önceden
duyurulur. Ayrıca Genel Kurula katılımı sağlamak amacıyla katılımcıların tam
bilgilendirilmelerini sağlayacak şekilde Genel Kurul davet usülü yapılır. Gündem
maddeleri Yönetim Kurulu’nca kamuya duyurulur.
Kamuya yapılan açıklamalar dışında, talep edilen bilgilerle ilgili olarak açıklama
yapmaya yetkili kişilerin yetki sınırları bilgi talebinin düzeyine göre belirlenmiştir.
Şirkete yönelik olarak gelen her tür soru ve açıklama;
- Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri
- Denetim Komitesi Başkan ve üyeleri
- Genel Müdür
- Mali İşler Müdürü
- Muhasebe Müdürü
tarafından yazılı veya sözlü olmak üzere cevaplandırılır. Bu kişiler dışında kalan diğer
çalışanlar soru taleplerini cevaplamaya yetkili değildir.Şirket çalışanları kendilerine
yöneltilen soruları Mali İşler Müdürlüğü’ne yönlendirirler.
Kamuya açıklanması Gereken Bilgilerin Gizliliğinin Sağlanması:
Şeffaflık ile Şirket çıkarlarının korunması arasındaki dengeyi sağlamada tüm Şirket
çalışanlarının içeriden öğrenilen bilgilerin kullanımıyla ilgili kurallara dikkat
etmesine önem verilmektedir. İçeriden öğrenilen bilgilerin kullanımının önlenmesi
için gerekli her türlü tedbir alınmaktadır. Dökümante edilerek Şirket genelinde
yayımlanan “İş Ahlakı İlkeleri” çalışanların iş hayatındaki davranış biçimlerini
tanımlamaktadır.
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Çalışma süresince öğrenilen, ticari sır olarak nitelendirilebilecek bilgiler “Şirket
Bilgisi” olarak kabul edilir. Tüm çalışanlar, çalışırken ve sonrasında Şirket
bilgisini korurlar, doğrudan veya dolaylı olarak kullanmazlar. Hiçbir Şirket
çalışanı görevi nedeniyle içeriden aldığı bilgilere dayanarak Şirket‘e ait hisse
senetlerinin alım satımıyla kazanç yaratacak faaliyette bulunamaz.
Şirket, dönemsel sonuçlara ilişkin resmi açıklama yapılmadan önce, Şirket
temsilcilerinin açıklanacak bilgileri kamuyla paylaşmaktan imtina etmeleri için
prosedür belirlemiştir.
İleriye Dönük Beyanatlarla İlgili Açıklamalar:
Şirket bilgilendirme politikası gereği zaman zaman ileriye dönük beyanatlarda
bulunulabilir. Şirketin yazılı dökümanlarında yer alan ileriye dönük beyanatlar
belli varsayımlara göre yapılmaktadır. Riskler, belirsizlikler ve diğer
faktörlerden dolayı, gerçekleşen sonuçlar ileriye dönük beyanatlardaki beklenen
sonuçlardan ciddi boyutlarda farklılık doğurabilir. Bu konuda yatırımcı
topluluğu uyarılmaktadır. Beklentilere ilişkin olarak sadece kamuya açıklama
yapmaya yetkili kişiler açıklama yapabilir. Kamuya açıklanacak geleceğe
yönelik beklentilerin hangi temellere ve gerekçelere dayanılarak yapıldığı
istatistiki verilerle açıklanır. Geleceğe yönelik olarak yapılan açıklamalara
ilişkin olarak bu tahminlerin daha sonra gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması
halinde sebepleri ile birlikte kamuya açıklama yapılır ve söz konusu bilgiler
revize edilir.
Haber ve Söylentilerin Takibi:
Şirket, basın-yayın organlarında çıkan ancak Tebliğ uyarınca özel durum
açıklaması yapılması yükümlülüğü doğurmayan bir haber hakkında açıklama
yapmak isterse, yayınlanacak açıklama Genel Müdür onayı ile yapılabilir.
9.Özel Durum Açıklamaları : 2008 yılı içinde toplam 11 adet özel durum
açıklaması yapılmıştır.
10.Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği :
Şirket’in
internet
sitesi
bulunmaktadır. Sitenin adresi www.marshallboya.com ‘dur. Kurumsal Yönetim
İlkeleri ‘ne uygun olarak düzenlenmiştir.
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11.Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması : Şirket
ortakları arasında gerçek kişi nihai hakim pay sahibi / sahipleri yoktur.
12.İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması :
İçeriden öğrenebilecek durumda olan kişilerin listesi faaliyet raporunda,
Organizasyon başlığı altında yeralmaktadırlar. Şirket bilgilerinin kurum dışı kişi /
kişilerle paylaşılmaması konusunda, tüm çalışanlara yazılı ve elektronik
ortamda tebliğ edilen ve uyulması gereken prosedürler mevcuttur.
BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ
13.Menfaat
Sahiplerinin
Bilgilendirilmesi
:
Şirket
politikasında
“Müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve toplumun memnuniyeti, bizim
memnuniyetimizdir. Faaliyetlerimizi, müşteri tatminini, çalışanlarımızın ve
toplumun sağlık ve güvenlik şartlarını ve çevresel performansımızı sürekli olarak
iyileştirerek yürütmek için politikamız...” ifadeleri ile, uygulanacak bu
politikanın temel çerçevesi çizilmektedir. Bu kapsamda menfaat sahipleri
kendilerinin içinde bulundukları her aşamada, Şirket politikası gereği
bilgilendirilmekte, elektronik iletişim araçları başta olmak üzere birçok iletişim
yöntemi ile, çeşitli denetim ve ziyaret programları kullanılarak bilgilendirmeler
pekiştirilmektedir.
14.Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı: Menfaat sahiplerinin yönetime
katılması, çalışanlar için belirlenmiş iletişim temsilcileri ve iletişim toplantıları
ile, müşteriler için kullanılan en son teknolojik yöntemler vasıtasıyla, tedarikçiler
için ise ilgili satınalma sürecinde alınan geribildirimler ile edinilen düşünce,
öneri ve eleştirilerin yönetim takımında değerlendirilmesi şeklinde olmaktadır.
15.İnsan Kaynakları Politikası : Şirketin yürürlükte olan ve aktif olarak
kullanılan insan kaynakları politikası mevcut olup, ana esasları faaliyet raporunda
yeralan şirket politikasında belirtilmiştir. Yönetim ile çalışan arasında köprü
görevini gören “İletişim Temsilcileri” bulunmaktadır. Çalışanları temsil edecek
olan kişiler serbest seçim ile seçilerek, aylık yapılan toplantılarda karşılıklı talep
ve bilgilendirmeler yapmaktadırlar. Çalışan memnuniyeti ve
çalışanlar ile
ilişkileri yürütmek üzere yönetim takımından temsilci atanmıştır. Firmamızda
politika, prosedür ve kurallar mevcut olup, tüm çalışanlarla paylaşılmaktadır.
16.Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler : Şirket politikasında
yeralan “Müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve toplumun memnuniyeti, bizim
memnuniyetimizdir” ifadesi ve bunun geliştirilerek uygulanacağı taahhüdü açık
bir gösterge olup, bu taahhüde bağlı müşteri ve tedarikçi ilişkileri konusunda
bağlayıcı Şirket politika ve prosedürleri mevcuttur.
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17.Sosyal Sorumluluk : Şirket’in sosyal sorumluluğu, menfaat sahiplerinin
yanısıra topluma ve çevreye olan duyarlılığı da ifade eder. Bu kapsamda,
Tüketicileri ve Çevre halkını yürütülen atık yönetimi, şirketin insan sağlığı ve
güvenliği ile çevre konusundaki genel yaklaşımı hakkında bilinçlendirerek bu
konulardaki çalışmalara katılımlarını sağlamak, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS
18001 gibi gönüllü olarak uygulanması taahhüt edilen standartlar-taahhütler
doğrultusunda şirket çalışanlarının katılımı ve politikanın uygulanmasını takip
etmek amacıyla Teknik Emniyet ve Çevre Şefliği mevcuttur.
Sosyal Sorumluluk kapsamında yapılan faaliyetler;
Çocuk işçi çalıştırma: Marshall yürürlükteki iş kanunu çerçevesinde çalıştırma
yaşı ve çocuk çalıştırma yasağı maddesi gözetilerek personel istihdamı
yapılmaktadır.
Sağlık ve Güvenlik : Şirketimizde tam gün işyeri hekimi ve 24 saat hazır
ambulans bulunmaktadır. Ayrıca 2 sağlık memuru vardiya sırasında revirde
mevcut bulunmaktadır. 3. vardiya zamanında ise ilkyardım eğitimi almış
personelimiz görev yapmaktadır. İlkyardım Yönetmeliği kapsamında şirketimizde
52 personelimiz İlkyardımcı olmaya hak kazanmıştır.
Periyodik muayeneler; Ana periyodik muayeneler, her yıl Nisan-Haziran
aylarında tüm personeli kapsar. Ara periyodik muayeneler, her yıl Ekim-Aralık
aylarında operasyon personelini kapsar.
Dernekleşme Özgürlüğü ve Toplu Görüşme Hakkı: Şirketimizde bir iletişim
temsilcileri takımımız bulunmaktadır. Takım, her departmanın tüm bölümleri için
ayrı ayrı, kendi aralarında oy birliğiyle seçtiği çalışanlardan oluşmaktadır. İletişim
Temsilcileri ayda bir toplanarak İnsan Kaynakları fonksiyonları, duyurular, yeni
ve mevcut sistemler, bölümlerdeki sorunlar, öneriler ve şikayetler ile ilgili
konuları gündeme getirmekte ve iyileştirme projeleri yürütülmektedir.
Ayrımcılık: Şirketimizde Fırsat Eşitliği anlayışı benimsenmiştir. Fırsat Eşitliği,
şirket çalışanının, cinsiyet, yaş, medeni durumu, etnik köken, inanç, din veya
bedensel kısıtlılıktan dolayı daha farklı bir muameleye maruz kalmasını kesinlikle
önleyen bir anlayıştır.
Bağışlar: 2008 yılında okullar başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına
yapılan boya yardımı tutarı 317,417 YTL’dir.
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BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU
18.Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler
26.05.2008 tarihinde yapılan 2007 yılı olağan genel kurulunda yönetim kurulu
yeniden belirlenmiş ve görev dağılımı aşağıdaki şekliyle gerçekleşmiştir.
BAŞKAN
BAŞKAN VEKİLİ
ÜYE
ÜYE
ÜYE VE GENEL MÜDÜR

:
:
:
:
:

Rudolf Johannes M.JOOSTEN (İcracı Olmayan)
Ömer İsmet UZUNYOL (İcracı Olmayan)
Per Goran LİNANDER (İcracı Olmayan)
Rikard Valentin NİLSSON (İcracı Olmayan)
Mustafa Feridun UZUNYOL (İcracı)

19.Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri
:Yönetim kurulu üyelerinin
nitelikleri SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölümünün 3.1.1, 3.1.2 ve 3.1.5.
maddelerinde yer alan niteliklerle örtüşmekte olup, buna ilişkin hususlarda şirket
esas sözleşmede hüküm bulunmamaktadır.
20.Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri : Şirketin Misyon ve
Vizyonu, faaliyet raporları, internet sitesi ve muhtelif dökümanlarla kamuya
açıklanmıştır.
21.Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması : Şirket, risk yönetimini genel
müdürlük bünyesinde oluşturulan bir birim ile yapmaktadır. İç kontrol
fonksiyonu ise Şirket yönetim takımının aylık gözden geçirmeleri, bağımsız dış
denetimler ve/veya iç denetimlerle gerçekleştirilmektedir.
22.Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları :
Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri Esas Sözleşmede belirlenmiştir.
Yöneticilerin yetki ve sorumlulukları iş ve görev tanımlarında belirlenmiş olup,
imza sirkülerinde tanımlanmıştır.
23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları : Şirket yönetim kurulu faaliyetleri,
Şirket’in ihtiyaçları, Türk Ticaret Kanunu, İMKB ve SPK mevzuatları
doğrultusunda, yönetim kurulu başkanının mevcut yönetim kurulu üyeleri ile
görüşmesi sonucunda oluşmaktadır. Tesbit edilen gündem konusunda
bilgilendirme ve iletişimi Hukuk Şefliği yapmaktadır.
SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin IV. Bölümü’nün 2.17.4’üncü maddesinde
yer alan konularda yönetim kurulu toplantılarına fiili katılım sağlanmıştır.
Yönetim kurulu üyelerinin soruları olmadığı için zapta geçirilen herhangi husus
yoktur. Yönetim kurulu üyelerine tanınan herhangi bir ağırlıklı oy hakkı ve/veya
veto hakkı yoktur.
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24.Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı : Yönetim kurulu üyeleri,
yöneticiler ve çalışanlar rekabet edilen şirketlerde çalışamazlar, yöneticilik ve
yönetim kurulu üyeliği yapamazlar. Ancak, genel kurul gündemine konulan bir
madde ile, Yönetim Kurulu Üyelerinin,Şirket’in iştigal alanı haricinde şirket
konusuna giren işleri yapabilmeleri ve bu tür işleri yapan firmalara ortak
olabilmeleri için genel kuruldan izin istenmektedir. Genel Kurulun bu izni
vermesi halinde, Yönetim Kurulu Üyeleri bir sonraki genel kurula kadar
Şirket’in iştigal alanı olanların haricindeki işleri yapabilmekte ve bu tür işleri
yapan başka şirketlere ortak olabilmektedirler. Ancak işlem yapma konusunda
herhangi bir sınırlama yoktur. Şirket tarafından dikkate alınan husus, tedarikçi
veya müşteri konumunda bulunan ilişkili kuruluşların, diğer müşteri ve
tedarikçilerle eşit şartlarda işlem yapmalarıdır.
25.Etik Kurallar : Şirketimizde, fırsat eşitliği anlayışının prensiplerileri,
çalışanlardan beklenen davranış ve görünüm standartları ile şirketin yürütmekte
olduğu faaliyetler, stratejilerle doğrudan bağlantılı tüm bilgileri koruma
kuralları ve standartlarını tanımlamak amacıyla ilgili politika, prosedür ve
kurallar mevcut olup, tüm çalışanlarımıza duyurulmuş ve elektronik ortamda
her an ulaşılabilecek bir konumda paylaşıma açıktır.
26.Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
: Şirket yönetim kurulu kurumsal yönetim ilkeleri ve bunlara uyum konusunda
ayrı bir komite kurulmasına gerek görmemiştir. Denetim komitesi üyeleri icrada
görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmiştir. Komitenin 2007
yılı boyunca yapmış olduğu çalışmalarda herhangi bir çıkar çatışması sözkonusu
değildir.
27.Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar : Yönetim kurulu üyelerinden
Türk üyeler sembolik ücret alırlar,yabancı üyelere herhangi bir ücret ödemesi
yapılmaz. dönem içinde Şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri ile
herhangi bir borç / alacak ilişkisinde bulunmamış, borç / alacak ilişkisi
yaratabilecek herhangi bir iş ve işleme taraf olmamıştır.
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2008 Yılı Olağan
Genel Kurul - Gündem
1.

Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi

2-

2008 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporları, Bağımsız Dış
Denetleme Kuruluşu rapor özetlerinin okunması, müzakeresi ve kabulü veya
reddi.

3-

2008 yılı bilançosunun, kâr/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi kabulü
veya reddi.

4-

Yönetim Kurulu Üyeleri ve denetçilerin 2008 yılı faaliyetlerinden dolayı
ibra edilmesi.

5-

Ortaklarımızın Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak kar payı dağıtım
politikamız hakkında bilgilendirilmeleri.

6-

Yönetim Kurulunun kar/zarar dağıtımı ile ilgili ve dağıtım tarihi
konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.

7-

Yönetim Kurulu üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri, görev
sürelerinin tayin ve üye adedinin tespiti,

8-

Denetçilerin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri,

9-

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin huzur haklarının ve denetçilerin yıllık
ücretlerinin tespiti.

10-

Şirket tarafından Genel bütçeye dahil dairelere, Katma bütçeli idarelere, İl
Özel İdarelerine, Belediyelere, Köylere, Kamu yararına faaliyet gösteren
derneklere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, bilimsel
araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara yıl içinde
yapılan bağışların Genel Kurul’un bilgisine sunulması.

11-

Yönetim kurulu üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları
adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve
diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu’nun 334 ve
335. maddeleri gereğince izin verilmesi,

12-

Genel Kurul toplantı tutanağının Başkanlık Divanı’nca imzalanması ve buna
yetinilmesi hususunda yetki verilmesi.

13-

Dilek ve temenniler.
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Bağışlar
GENEL KURUL ONAYINA SUNULACAK
2008 YILI BAĞIŞLARI TABLOSU - TL
Kurum
Okullar
Valilikler, Kaymakamlıklar, Belediyeler
Emniyet Birimleri
Sağlık Kurumları
Diğer Sosyal Kurumlar
Toplam

2008
194,440
10,667
54,043
6,380
51,887
317,417

Tutar (TL)
Bağış Türü
Boya Ve Boya malzemeleri
Nakit & Diğer
Toplam

279,948
37,469
317,417
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Genel Kurul Onayına Sunulacak Kar
Dağıtım Tablosu
2008 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

10,000,000

10,000,000

2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal kayıtlara Göre)
6,784,525
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise, sözkonusu imtiyaza ilişkin

1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye

6,784,525
Yoktur.

SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara
Göre
3. Dönem Karı

11,489,020

11,865,482

4. Ödenecek Vergiler

(2,633,529)

(2,960,288)

5. NET DÖNEM KARI

8,855,491

8,905,194

6. Geçmiş Yıllar Zararları

0

0

7. Birinci tertip Yasal Yedek Akçe

0

0

8,855,491

8,905,194

8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar
10. BİRİNCİ TEMETTÜÜN HESAPLANACAĞI BAĞIŞLAR
EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI

317,417
9,172,908

11. Ortaklara Birinci Temettü
- Nakit

2,751,872

- Bedelsiz

0

- Toplam

2,751,872

12. İmtiyazlı Hisse senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü

0

13. Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara Vb. Temettü

0

14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü

0

15. Ortaklara İkinci Temettü

5,599,128

16. İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe

785,100

17. Statü Yedekleri

0

18. Özel yedekler

0

19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK

0

20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
- Geçmiş Yıl Karı
- Olağanüstü Yedekler
- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer
Yedekler

0
280,609
0

DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ
GRUBU
TOPLAM
TEMETTÜ
TUTARI (TL)
BRÜT

NET

1 TL NOMİNAL DEĞERLİ
HİSSEYE İSABET EDEN
TEMETTÜ
TUTARI (TL)

ORAN (%)

A
B
TOPLAM

8,351,000

0.8351

83.51%

A
B
TOPLAM

7,098,350

0.7098

70.98%

DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI
ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI (TL)
ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR
8,351,000

EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%)
91.04%

30

Denetleme Kurulu Raporu

31

32

33

Temel Rasyolar
31.12.2008

31.12.2007

2.85
2.44
0.64

3.51
3.15
0.69

1.33
3.12
11.28

1.35
2.92
9.92

0.27
0.37
0.31
0.47
0.04
0.42

0.22
0.29
0.23
0.47
0.04
0.42

0.06
0.08
0.33
0.06

0.10
0.13
0.38
0.12

1-LİKİDİTE ORANLARI:
a) Cari Oran
b) Likidite Oranı
c) Nakit Oranı
2-FAALİYET ORANLARI:
a) Aktif Devir Hızı
b) Alacak Devir Hızı
c) Stok Devir Hızı
3-FİNANSAL YAPI ORANLARI
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Toplam Borçlar/Aktif Toplamı
Toplam Borçlar/Özsermaye
Kısa Vadeli Borçlar/Özsermaye
Sabit Varlıklar/Özsermaye
Uzun Vadeli Borçlar/Pasif Toplamı
M.Duran Varl./Öz.Serm+U.Vade Borçlar

4-KÂRLILIK ORANLARI:
a)
b)
c)
d)

Net Dönem Kârı/Aktif Toplam
Net Dönem Kârı/Öz Sermaye
Brüt Kâr Marjı
Net Esas Faaliyet Kârı/Net Satışlar
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68
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74

75
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Nostalji
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Haberler
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