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Giriş

40.hesap yılını geride bırakan Marshall Boya Ve Vernik Sanayii A.Ş.’nin  2004 yılı faaliyet 
raporu ile mali tablolarını sayın ortaklarımıza sunar, değerli heyetimizi saygı ile selamlarız.

Dönem başında Yönetim Kurulumuz; Başkan Jan Arne ANDERSSON, Başkan vekili Ömer 
İsmet UZUNYOL, Üye Hendrik BROUWER, Üye Per Goran LINANDER, Üye Martin 
UUNILA, 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 (“SPK”), 15 Kasım 2003 tarihli Seri XI, No: 25 “Sermaye Piyasasında 
Muhasebe Standartları Hakkında Tebliği’ne uygun olarak hazırlanmış 2004 yılı mali 
tablolarımızı görüşlerinize arz ederken; 2004 yılının yoğun rekabet ortamında emek ve 
mesailerini sarf eden değerli sevk ve idarecilerimiz ile tüm çalışanlarımıza gayretlerinden 
dolayı teşekkür ve takdirlerimizi belirtir, saygılarımızı sunarız.

MARSHALL
BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU 



Tarihçe

Marshall, 1954 yılında, Topkapı Maltepe 
mevkiinde 2000 m2’lik bir alanda kurulan bir 
fabrika, 20 kisilik personel ve 20 KW’lık sehir 
cereyaniyla boya üretimine başlamıştır. 1967 
yılında, sehirden uzak ve denize yakin bir yer 
olan Istanbul’un 65 km. Dogusundaki Gebze 
Eynarca mevkiinde yeni fabrika insaatina 
başlanmış, 1972’de de tam kapasiteyle üretime 
geçilmiştir.

Daha sonraki yıllarda alınan lisanslar, know-
how anlasmalari, teknolojik ilerlemelerle 
birlikte, artırdıgı ürün çesitleri ve üretim 
kapasitesiyle Marshall Boya ve Vernik Sanayi 
A.S. bugün Türkiye’nin önde gelen boya 
üreticisidir.

Marshall, insana ve egitime verdigi önemin 
yanisira, çevreci boya teknolojisine yaptığı
büyük yatırımlarla  ve uyguladığı Çevre 
Yönetim Sistemiyle de sektörde öne 
çıkmaktadir. Türk boya sektöründeki 
gelişmelere sürekli öncülük eden Marshall, 
Temmuz 1998'de gerçekleştirilen hisse devri 
ile boyada Dünya devi olan Akzo Nobel 
bünyesine katılmıştır. 



Kilometre Taşları

� 1954 - Kuruluş – Topkapı Istanbul. 
� 1955 - Kolofan ve türevleri üretimi. 
� 1958 - Türkiye' de ilk alkid üretimi.
� 1964 - Ilk Emülsiyon Boya üretimi.
� 1966 - Polyester üretimi. 
� 1967 - 1967 Gebze tesislerinin kurulusu 
� 1976 - Ilk Telemaye üretimi 
� 1987 - Oto tamir boyaları üretimi 
� 1990 - Borsada halka arz 
� 1991 - Otomotiv boyalari üretimi 
� 1993 - 1993 Türkiye'de ilk ISO 9000 belgesi alan boya kuruluşu 
� 1994 - Genel sanayi boyaları üretimi 
� 1996 - Ilk su bazlı yarı mat boya “ Flora” üretimi 
� 1997 - Türkiye'de ilk Üçlü Sorumluluk Belgesi alan boya kuruluşu
� 1998 - Hisselerin Akzo Nobel'e devri 
� 1999 - Türkiye'de ilk ISO 14000 belgesi alan boya kuruluşu.
� 2001 - Balance Score Card Uygulamalarının başlaması. 
� 2001 - ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 ve SA 8000 Entegre 

Yönetim Sisteminin Kurulması. 
� 2001 - BVQI tarafindan OHSAS 18001 belgelendirilmesi...



Kurumsal Yapımız / 
Organizasyon



Kurumsal Yapımız / 
Yönetim Takımımız

� Feridun Uzunyol / Genel Müdür
İş hayatına 1983 yılında Franken B.V.’da(İngiltere)  Bölüm Müdürü olarak başlayan 
Uzunyol, 1985-89  yıllarında Marshall’da Oto Tamirleri Grubu Pazarlama Müdürü, 1989-
1994 tarihlerinde Fabrika Müdürlüğü görevini yürütmüştür. 1994 yılından bu yana 
Marshall Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olarak görevine devam etmektedir.

� Gökhan Erel / Satış & Pazarlama  Müdürü
İş hayatına 1988 yılında Caparol’de Satış& Pazarlama Müdürü olarak başlayan Erel, 
1990-1995 yılları arasında Yapkim’de Genel Müdürlük, 1996-1998 yılları arasında 
sırasıyla Türk Hoechst ve Clariant’ta  Bölüm Müdürü, 1998-2005 yılları arasında ise 
Meges’te Genel Müdürlük görevlerinde bulunmuştur. 2005 yılı başından itibaren 
şirketimizde Satış & Pazarlama Müdürü olarak görev yapmaktadır.

� Atilla Dişçioğlu / Üretim Müdürü
1979-80 tarihlerinde Seka’da Proje Mühendisi, 1981-83 yıllarında Trabzon Çimento 
Fabrikası’nda İşletme Müdürü olarak görev yapan Dişçioğlu, 1983 Yılında Marshall 
bünyesi’nde Proje Mühendisi, Oto Boyaları Grubu Üretim Koordinatörlüğü, 1989 yılında 
Plan Proje Müdürlüğü görevlerini yapmıştır. Halen Üretim Müdürü olarak görev 
yapmaktadır.  

� Emrullah İsmail Yiğinsu / Ar-Ge Müdürü
1976-1983 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi olarak dersler 
veren Yiğinsu, 1983-1992 tarihlerinde ÇBS Boya Ar-Ge Müdürlüğü yapmıştır. 1995 ‘den 
bu yana Marshall Boya Ar-Ge Müdürü olarak görev yapmaktadır.

� Mehmet Özbalak / Mali İşler Müdürü
Profesyonel iş yaşamına 1983 yılında KPMG Cevdet Suner Denetim ve YMM A.Ş.’de 
başlayan Özbalak, 1995 yılında Marshall Boya’da Genel Müdür Asistanı olarak, 1998-
2002 yılları arasında da Kontrol Koordinasyon Müdürü olarak çalışmıştır. 2002 yılı
başından  itibaren Mali İşler Müdürü olarak görev yapmaktadır.

� Rebi Akkriş / Satınalma Müdürü
Çalışma hayatına 1977 yılında Marshall bünyesinde  Dış Ticaret Elemanı olarak 
başlamıştır. 1988  yılında Dış Ticaret Şefi , 1995 yılından itibaren de Satınalma Müdürü
olarak görev yapmaktadır.

� Mustafa Balcı / Bilgi Sistem ve İnsan Kaynakları Müdürü
İş yaşamına Faz Elektrik’te başlayan Balcı, İş Bankası, Yaşar Holding ve Narin 
Holding’de Sistem Analist ve Bölüm Yöneticiliklerinde görev almıştır. 1988 yılında 
Marshall’da analist programcı olarak göreve başlayan Balcı, 1991 yılında Bilgi Sistem 
Müdürlüğü’ne atanmış, 2004 yılı başında da Bilgi Sistem ve İnsan Kaynakları Müdürü
görevine getirilmiştir.



Kurumsal Yapımız / 
Sermaye Yapısı

44.38%
Tekyar

39.40%
Akzo 
Nobel

16.22%
Halka 
Açık

Sermaye Artırımı
Marshall, Sermaye Piyasası Kurulunun 08.03.1990 tarih 167 sayılı izni ile kayıtlı sermaye 
sistemine geçmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 11.06.1998 tarih 39/607 sayılı kurul kararı
ile kayıtlı sermaye tavanı 5.000.000.-(Beşmilyon)YTL’sına yükseltilmiştir. 

Şirketimiz esas sözleşmesinin Sermaye başlıklı 7. maddesinin verdiği yetkiye istinaden 
yönetim kurulumuzun 29.03.2005 tarih ve 388 sayılı kararı ile, ortaklığımızın çıkarılmış
sermayesinin Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen geçici 28. madde uyarınca, gayrimenkul 
satışlarından elde edilen 2.078.208 YTL tutarındaki gayrimenkul satış karının sermayeye 
ilavesi suretiyle 6.407.808 YTL’sına yükseltilmesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulumuzun 02 
Mayıs 2005 tarihinde yapmış olduğu tetkikte, sözkonusu   tutarın 29.03.2004 tarihinde fon 
hesaplarından sermaye hesabına aktarıldığı tespit edilmiştir. 

Aynı tarih ve 390 sayılı karar ile;

Arttırılan  2.078.208 YTL sermayeyi temsilen ihraç edilecek 11.Tertip B Grubu Hamiline 
yazılı hisse senetlerinin pay sahiplerine usulüne uygun şekilde dağıtılacağı , Sermaye arttırım 
işlemlerinin tamamen usulüne uygun olarak sonuçlandığının Sermaye Piyasası Kuruluna 
bildirilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulundan gerekli belgelerin alınmasını takiben 15 gün 
içerisinde, şirketin çıkarılmış sermayesinin 6.407.808 YTL olduğunun Ticaret Sicilde Tescili 
için gerekli işlemlerin yapılması karara bağlanmıştır.

Sermaye Yapımız

Ödenmiş sermayemiz 4.329.600 YTL  olup,  
% 44,38 Tekyar Teknik Yardım A.Ş., % 39,40 Akzo 
Nobel Decorative Coatings  Turkey B.V., %16,22 
Halka Açık hisselerden oluşmaktadır.

Tekyar Teknik Yardım A.Ş’nin %99’u Akzo Nobel 
Decorative Coatings  Turkey B.V’ye aittir.



Politika, Vizyon, Misyon Ve 
Değerlerimiz

� Politikamız
Bilgi ve teknolojimizle, ürün ve hizmetlerimizi, toplumun değişen beklentilerine uygun 
hale getirmek için, sürekli gelişme anlayışıyla, müşterilerimiz ve tedarikçilerimizle köklü
ve değer katan ilişkiler yaratmakta, tüm çalışanlarımızı teşvik ederek başarılarını
desteklemekteyiz. 

Hedef; sıfır hata, tatmin olmuş müşteri, yeşil bir doğa, güvenli ve uyumlu çalışma 
ortamıdır. Müşterilerimizin isteklerini uygun ürün, zamanında iyi servis ve kabul 
edilebilir fiyat anlayışıyla karşılamak, insan sağlığına ve çevreye verilen zararı en aza 
indirmek anlayışıyla çalışmaktayız. Çalışanlar arası karşılıklı saygı ve güvene dayalı açık 
iletişim ve işbirliği sayesinde, verimliliği ve iletişim düzeyi yüksek uyumlu bir çalışma 
ortamına sahip şirketimiz, takım çalışmasına yatkın, esnek, bilgi paylaşımı yüksek 
çalışanların katılımıyla desteklenen yönetimi ile birlikte çalışanlarının yaşam ve kalite 
standardının sürekli gelişmesini sağlamaktadır. 

Doğadan aldıklarımızı, madde ve enerjiyi israf etmeden kullanarak en aza indirmek, 
yenilenebilir enerji ve hammadde kaynaklarının kullanımını sağlayarak kaynakları verimli 
kullanmak, daha az fire, daha az yeniden işleme, doğanın daha iyi korunması, temiz bir 
çevre, güvenli ve uyumlu bir çalışma ortamı tüm çalışanlarımızın ortak ürünü olarak 
gerçekleşmektedir. 

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; 

� Çalışanları, yaptıkları işin önemi, şirket hedeflerine ulaşma ve müşteri gerekliliklerinin 
karşılanması konusundaki katkıları, yaptıkları işin içerdiği tehlikeler, meslek hastalıkları
ve iş kazaları ile kuruluşun faaliyetlerinden ötürü çevreye olan etkileri, yürütülen atık 
yönetimi ve şirketin genel çevre yaklaşımı konularında bilinçlendirmek için eğitmek ve 
bu konudaki çalışmalara katılımlarını sağlamak, 

� Teknolojik gelişmeleri takip ederek müşteri beklentilerini zamanında ve önceden tahmin 
edebilmek, çalışma ortamındaki tehlikeleri mümkün olduğunca kaynağında önlemek, 
uygun teknoloji kullanımı yolu ile suya, toprağa ve havaya verdiğimiz atık miktarını
azaltmak, geri kazanılması, arıtılması ve uygun bertarafını sağlamak, zararlı etkilerini 
mümkün olduğunca ortadan kaldırmak, 

� İlgili ulusal/uluslararası standartlar, yasal yönetmelikler, çevre mevzuatı, İşçi Sağlığı ve İş
Güvenliği mevzuatı, yerel ve uluslararası çalışan hakları ile ilgili kanunları takip ederek 
uygunluğu sağlamak, 



Politika, Vizyon, Misyon Ve 
Değerlerimiz / Devamı

� Hammadde, ürün, proses ya da makina/ekipman kullanım ve tasarım aşamalarında 
çevresel etkileri, çalışanların ve toplumun sağlık ve güvenliğini göz önünde bulundurmak, 
olası riskleri düşünerek gerekli tedbirleri almak, uygun tasarımlar gerçekleştirmek, gerekli 
yerlerde koruyucu ekipmanların kullanımını sağlamak ve çalışanları ekipmanları nerede, 
nasıl kullanılacağı konusunda eğitmek meslek hastalıklarını ve iş kazalarını en aza 
indirmek,

� Tedarikçilerimizin ve ortak saha kullanıcılarımızın insan sağlık ve güvenliğini ve çevreyi 
tehdit etmeyecek şekilde faaliyet göstermelerini sağlamak için gerekli kalite, çevre, sağlık 
ve güvenlik bilincini geliştirmede yardımcı olarak işbirlikleri yapmak, 

� Tüketicileri ve Çevre halkını, kuruluşun faaliyetlerinden ötürü çevreye olan etkileri, 
yürütülen atık yönetimi, şirketin insan sağlığı ve güvenliği ile çevre konusundaki genel 
yaklaşımı hakkında bilinçlendirerek bu konulardaki çalışmalara katılımlarını sağlamak, 
temel prensipleri üzerine kurulu olup; ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, SA 8000, 
Üçlü Sorumluluk (Responsible Care) gibi gönüllü olarak uygulamayı taahhüt ettiğimiz 
standartlar-taahhütler doğrultusunda şirket çalışanlarının katılımı ve politikanın 
uygulanmasını takip edecek bir üst düzey yönetim temsilcisi ile sürdürülecek, sürekli 
gelişime açık olacak ve Akzo Nobel politikaları ile uyumu sağlanacaktır. Marshall Boya 
olarak Politikamızın uygulanacağını ve SÜREKLİ geliştirileceğini taahhüt ediyoruz. 

� 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.



Boya Sektörü /
Bakış
Türkiye boya sanayiinde kurulu kapasite, halen mevcut talebin çok üzerindedir. 2004 yılı
rakamlarına göre yüzde 55-60 kapasite ile çalışan boya sanayisi, tüketimin yetersiz olması
nedeniyle kapasitesini tam anlamıyla kullanamamasına rağmen, sektöre giren yeni üreticiler 
atıl kapasiteyi sürekli artırmaktadır. Bu nedenle firmalar dış piyasalara yönelmektedir. Türki 
Cumhuriyetleri, Rusya, Ukrayna, Balkanlar, Kafkaslar, Orta Doğu ve Kuzey Afrika Türk 
boya firmalarının faaliyet gösterdikleri ülkelerdir.

Boya sektörünün ve özellikle de dekoratif-inşaat boya sektörünün büyümesi için öncelikle 
konut açığının kapatılması gerekmektedir. 2004 yılında izlenen sektördeki büyüme yenileme 
boyalar ile sağlanmıştır. Mortgage sistemi, orman vasfını yitirmiş boş arazilerin düşük fiyatla 
inşaat firmalarına verilmesi ve gecekondulara tapu verilmesi gibi gündemdeki çeşitli 
projelerin sektörü canlandıracağı düşünülmektedir. 

2004 yılında Türkiye Boya pazarı Oto tamir, mobilya ve diğer boya taleplerindeki artış ile 
%20 büyümüştür. Büyüme oranı dekoratif-inşaat boya sektöründe ise %12 düzeylerinde 
kalmıştır. 1998’den beri küçülen inşaat sektörünün etkileri dekoratif-inşaat boya firmaları
üzerinde gözlenmektedir. Ayrıca 2004 yılında yaşanan yoğun fiyat rekabeti sektörde 
karsızlığı beraberinde getirmiştir. Boya Sanayicileri Derneği – BOSAD tarafından 
yürütülecek iyi niyet anlaşmaları ile firmalar arasında ikili ilişkilerin sağlanabileceği, 
sektördeki fiyatların belirli bir seviyeye getirebileceği ve sektörün büyümesine yardımcı
olabileceği öngörülmektedir.

Çift haneli büyüme oranlarına rağmen kişi başına tüketim, Avrupa ile karşılaştırıldığında 
halen çok düşük ve yetersiz kalmaktadır. Bu, düşük talep kapasite fazlalığının temel 
nedenlerinden biri olarak gösterilmektedir. Firmalar tüketimin artması için tüketicinin 
bilinçlendirilmesi üzerinde durmaktadır. Türkiye’de ortalama kişi başına tüketilen boya 
miktarı 3-3,5 lt iken bu oran Batı Avrupa’da 9-10 lt’lere çıkmaktadır. 

Boya sanayisinin 2004 yılında yakından etkilendiği bir başka sorun ise, hammaddenin 
yurtdışından temin edilmesinin getirdiği sıkıntılardır.

2004 yılında boya hammadde fiyatlarında gözlenen artışlar ve fiyata dayalı rekabet, Türkiye 
boya sektöründe faaliyet gösteren birçok küçük firmanın kapanmasına neden olmuştur. Bu 
olumsuzluklara rağmen dünyanın büyük boya üreticilerinin Türkiye’ye olan ilgileri devam 
etmektedir.

2005 yılında yaşanacak  rekabetin 2004’e göre farklılık göstereceği aşikardır. Artık firmalar 
pazarda farklılaşmayı hedeflemektedir. Müşteri tarafından farklı anlaşılabilen, onların ihtiyaç
duyduğu ürünleri hayata geçirilebilen, dağıtım kanallarına zamanında ürün sunabilen ve 
toplumdan aldığını yine topluma verebilen firmalar pazarda bir adım önde olacaktır.



Faaliyetlerimiz/
Ürünler

Marshall Dekoratif Efektler

Evlerinde yenilikçi ve yaratıcı olmaktan hoşlananlara özel 
yeni ürün serisi ‘Dekoratif Efektler’ ile Marshall yeni 
ufuklar açmaya devam ediyor. Üç farklı ürün çeşidi ile çok 
değişik ve şık efektler yaratmak ve hayal edilen 
görünümlere ulaşmak mümkün. Duvarlardaki sert ve çıplak 
görünümü Marshall Color Efekt ile kırıp derin anlamlar 
katarak hayat verebilirsiniz. Bu özel ürün grubu; bulutlama, 
renk yıkama, süngerleme ve bez yuvarlama gibi yöntemlerle 
oldukça şık sonuçlar verir. İlginç uygulamalarla odanıza 
imrenerek bakılacak bir boyut kazandırabilirsiniz. Parlayan 
metal ışıltıları kullanarak mekanınıza yenilikler 
katabilirsiniz. Marshall Metalik Efekt bunu başarmanın en 
kısa ve kolay yolu. Marshall Metalik Efekt’in ışıltılarını
heyecan verici, parlak, canlı renk ve efektlerle birleştirip 
mekanlarınıza yeni boyutlar kazandırabilirsiniz. Marshall 
Softsand ile en sade mekanlara bile yumuşak, canlı ve içten 
duygular ekleyebilirsiniz. Dalgaların karayla buluştuğu ince 
kumlu sahillerde oluşan mükemmel görünüme Marshall 
Softsand ile rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Softsand ince tanecikli 
yapıda ve doğal tonlarda olup yüzeylerinize derinlik 
katacaktır. Marshall Softsand çevresiyle rahatlıkla uyum 
sağlar. Mutfağınıza oda görünümü dar mekanlarınıza geniş
görünümler kazandırabileceğiniz 

İç Cephe Boyaları
Marshall, 1001 renk sistemindeki sonsuz renk ve dekoratif 
efektlerdeki farklı görsellikle, çağın gelişen trendlerini ve 
doğanın farklı renklerini, evlerimizin duvarına yansıtıyor. 
Yaratıcı ve yenilikleri yakından takip eden günümüz kadınları
için yaşanılan mekanlardaki renk armonileri, ayrı bir önem 
taşıyor. Marshall, ürün gamını, boyanın ötesinde; çağın 
gelişen trendleri doğrultusunda; kadınların renk konusunda 
değişen tercihleri, dekorasyon, moda, uyum, canlılık ve insan 
sağlığı gibi faktörleri göz önünde bulundurarak belirliyor. 
Marshall tarafından çıkartılan KEY Dergisi ise, dekorasyon 
için farklı seçenekler sunuyor. 



Faaliyetlerimiz/
Ürünler

Ahşap Ve Metal Grubu 

Marshall, insan sağlığını olumsuz etkileyen kurşunun zararlı
etkilerini önlemek için tüm Solvent Bazlı ürün 
formüllerinden kurşunu çıkartmıştır. Kurşunsuz olarak 
geliştirdiği yeni formüllü “Ahşap-Metal Sonkat Boyaları”
“Luxe Parlak” ve “Enamel Parlak” ile ahşap ve metallerde 
dekoratif bir görünüm, yüksek ve kalıcı parlaklık, 
mükemmel yayılma ve kapatıcılık sağlamaktadır.

Ahşap Koruyucu Ve Vernikler  Grubu 

Emprenye işlemi olarak bilinen, ahşabın bünyesine onu 
zararlı böcek, kurt ve mantarlara karşı korumak amacıyla 
çeşitli kimyasal maddelerden oluşan sıvının emdirilmesidir. 
Solvent ve Su Bazlı Wood Art Emprenye Malzemeleri, bu 
işlemi gerçekleştirmek için formüle edilmiştir. Emprenye 
işlemiyle ön korumaya alınan ahşaba, uzun süreli koruma ve 
dekoratif bir görüntü verebilmek için güneşe ve dış ortam 
koşullarına dayanıklı, esnek ve nefes alabilen dış cephe 
ahşap koruyucu son kat ürünler kullanılması gerekir. 
Evlerde en çok yıpranan ve değişimi maliyetli olan 
parkelerin ömrü ve dekoratif görüntüsü, bundan böyle daha 
da uzayacaktır. Marshall tarafından kullanıma sunulan 
Wood Art Solvent ve Su Bazlı Parke Vernikleri ile parke ve 
ahşap aksamların, yıllarca yeni kalması mümkün olacaktır.

Marshall Su Bazlı İç Cephe Duvar Boyaları

Su Bazlı İç Cephe Boyaları, duvarların nefes almasını sağlarken, 
tümü anti-bakteriyel özellikleri sayesinde duvarlarda bakteri ve 
küf oluşumunu önlemektedir. Marshall, anti-bakteriyel ürünlerini 
özellikle; hastahane, okul, çocuk yuvaları çocuk odaları, 
mutfaklar, restoranlar gibi alanlarda gönül rahatlığıyla 
kullanılması için geliştirmiştir. Marshall Anti- Bakteriyel Su Bazlı
İç Cephe duvar boyaları; “Plastik Mat”, “Plastik Silikonlu Özel 
Mat” ve “Plastik Flora Yarımat”, yüksek silinebilme, kolay 
uygulama ve mükemmel kapatma ve neme dayanım özellikleriyle 
dikkat çekmektedir. Kokusuz oldukları için uygulama sırasında 
rahatsızlık vermemekte, zararlı maddelerin solunmasına sebep 
olmamaktadırlar. 



Faaliyetlerimiz/
Ürünler

DışCephe Boyaları

Binaların dış görünümü, yaşanılan mekanlar için önemli bir 
göstergedir. Boyanın rengi ve dokusu bir bütün 
oluşturmalıdır. Marshall Dış Cephe Boyaları, düz-grenli ve 
su-solvent bazlı seçenekleri ile astarlarıyla birlikte formüle 
edilmiştir.

Su ve Solvent bazlı dış cephe boyaları binalarınızın dış
cephesine; örtücülükte, alkali dayanımında ve 
koruyuculukta yüksek performans sağlar. Bu ürünler; 
solmaz, çatlamaya karşı maksimum düzeyde dayanır, kolay 
uygulanıp, hızlı kurur, kir tutmaz ve yıkanabilir özelliklere 
sahiptir. Solvent bazlı olanlar ayrıca, her iklim koşullarında 
uygulanabilir. 

Marshall Dış Cephe Boyaları; 25 Hazır, 232 Özel Renk 
alternatifleriyle, toplam 257 farklı seçeneğe sahiptir.

. 
Akrikor Grubu : Bu grubun yüksek teknolojili, su bazlı akrilik bir yapısı vardır. 

� Akrikor Akrilik Flat - Akrikor Akrilik Grenli
Akrilik bağlayıcılı ve su bazlı dış cephe ürünleridir. Formülasyon yapısı ve akrilik 
bağlayıcının yüksek performansıyla; kapatıcılık, kolay kullanım ve uzun süreli dayanma 
gibi birçok avantajlar sağlamaktadır. 

� Akrikor Silikonlu Flat- Akrikor Silikonlu Grenli
Akrilik bağlayıcılı ve silikon katkılı, su bazlı dış cephe ürünleridir. Akrilik bağlayıcının 
silikon ile takviyesi sonucunda iyi kapatıcılık, yüksek koruyuculuk ve uzun süre dayanım 
gibi birçok avantaj sağlar.

Marshallite Grubu : Solvent bazlı yapısıyla dört mevsim uygulanabilir.

� Marshallite Termoplastik Flat- Marshallite Termoplastik Grenli
Termoplastik bağlayıcılı ve solvent bazlı dış cephe ürünleridir. Termoplastik reçinenin 
özelliği sayesinde yüksek elastikiyete sahip, mükemmel koruma ve nem dayanıklılığı ile 
iyi kapatma ve her mevsimde (-20 ºC ve +50 ºC sıcaklıkları arasında) uygulanabilme 
özelliklerine sahip dış cephe grubudur.

. 



Faaliyetlerimiz / 
Ar-Ge
Marshall Ar-Ge
Bilimsel yenilikleri ve bunların  boya sektörü içersindeki  uygulanabilirliğini izlemek, ürün 
tasarım ve geliştirme çalışmalarını Internasyonal ve Türkiye beklentilerini düşünerek 
yürütmek, Ürün Sorumluluğu-Product Stewardship kurallarına uymak (Akzo Nobel Vizyonu) 
ve tanımlanmış kalite kriterlerinde üretim yapılmasını sağlamak hedefleriyle çalışır.

Renk projeleri çalışmaları, pazarda yeni renk trentleri yaratacak projelerin hazırlanması, 
mevcut sistemlere  alternatif renk sistemi  oluşturma, çevre ve insan sağlığı vizyonumuza 
paralel hammadde araştırması / seçilmesi ve ürün modifikasyonları ile müşteri şikayetleri 
başlıca fonksiyonlar olarak öne çıkmaktadır.
Ayrıca, Akzo Nobel Deco International grubunda yerelan, başta Rusya, Endonezya, Vietnam, 
ve Çin gibi ülkelere profesyonel anlamda Ar-Ge desteği verilmesi de bu kapsamda 
yürütülmektedir. 

Ürün Sorumluluğu
Marshall Ar-Ge için ürün sorumluluğu, ürünlerin tüm  yaşam döngüleri boyunca neden  
olduğu sağlık, güvenlik ve çevre etkilerinin  sorumluluk ve etik kurallara  uygun  yönetimidir., 
Bu döngü içinde kimyasal ürünlerin, imalat, ambalajlama, dağıtım,  kullanım ve nihai bertaraf 
dahil  olmak üzere  tüm tedarik zincirleri boyunca güvenli kullanılması ve yönetilmesi bu 
sorumluluğun uygulama adımını ifade eder.

Toplam Üretim İçindeki Yeni Ürün
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Faaliyetlerimiz / 
Üretim
2004 Yılının rekabet ortamında önceki iki yıla  göre %100’ün üzerinde artan üretim, 
Marshall’ın üretim kabiliyetinin şartların değişkenlik gösterdiği durumlarda da artan bir 
performans sergileyebileceğini göstermiştir. 2004 yılı Kapasite Kullanım Oranı %75’tir.
Aşağıdaki tablo,  nihai ürün üretiminin kapasiteye oranını göstermektedir.

Marshallda Üretilen Dekoratif Boya Tipleri
Marshallda üretilen dekoratif boyalar solventlerin ve bağlayıcılarının tiplerine göre iki grupda 
sınıflandırılabilir:

� Su bazlı boyalar: Solventi su olan boyalardır. Bağlayıcısı (PVA resin). Marshall'ın üretiminin 
yaklaşık %65'i su bazlıdır. Solvent bazlı boyalara göre daha sağlıklı olduklarından Dünya'da su 
bazlı boyalara doğru yönelim vardır. 

� Solvent bazlı boyalar: Solventi White spirit  olan boyalardır. Bağlayıcısı (Alkyd resin). 
Marshall'ın üretiminin yaklaşık %35'i solvent bazlıdır.
Boya yüzeye uygulandığında su ve solventin her ikisi de buharlaşacak, boyanın performansını
yüzeyde kalan katı miktarı sağlayacaktır 
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Faaliyetlerimiz / 
Yurtiçi Satış
Marshall Satış Teşkilatı

� Adana     
� Ankara 
� Antalya          
� Bursa
� Diyarbakır 
� İstanbul              
� İzmir 
� Konya
� Samsun 
� Trabzon         
� Marketler   
� Profesyonel



Faaliyetlerimiz / 
Satış Kanalı

MARSHALL TOPTANCILAR

PERAKENDECİLER

İHRACAT

YAPI 
MARKETLERİ

NALBURLAR

SON
KULLANICILAR

BOYACI
USTALARI

Satışların artırılmasına yönelik uygulamalar, satış kanalına yönelik veya satış kanalı destekli 
yürütülmektedir. 2004 yılının ağır rekabet şartlarında en optimum düzeyi yakalayabilmek 
aşağıda kısaca belirtilen sistemlerle mümkün olmuştur.

BOS  (Bayi Otomasyon Sistemi) : Müşterilerimizin siparişlerini on-line verebilmeleri, 
duyurular, cari hesaplar, ve sevkiyat programlarını anında görebilme imkanı sağlamaktadır.

DÖS  (Doğrudan Ödeme Sistemi) : Tahsilatların banka üzerinden yapılabilmesini 
sağlayan bir sistem olup, nakit akışının düzenlenmesinin yanısıra operasyonel işlemleri de 
kolaylaştırmıştır.

BBS  (Bayi Bilgi Sistemi) : Şirket açısından müşteri bilgilerinin on-line alınması, 
bilgi derleme, istatistik ve iskonto uygulamalarında zaman ve kaynak tasararrufu 
sağlamaktadır.

Kiralık Araç Uygulaması : Şirketimiz tarafından müşterilere tahsis edilen kiralık 
araçlar, filo yenilemesi, yeni güzergahlar oluşturma, daha fazla alt bayi ziyareti, giderlerin 
azaltılması ve ek finansman rahatlığı sağlamıştır.



Faaliyetlerimiz / 
Mobil Satış – Dağıtım Sistemleri

Mobil Satış ve Dağıtım Projesinde GSM / GPRS iletişim teknolojileri kullanılarak, merkezlere 
on-line veri aktarımı uygulaması bayilerin kullanımına sunuldu.

GPRS alt yapılarını kullanarak GPRS el bilgisayarları üzerinden çalışan ve EnRouteCentral 
(ERC)’a sahadan on-line sipariş toplanabilen bu uygulamada amaç, siparişlerin hızla EnRoute 
Plus'lara aktarılıp hızla sevkiyatların gerçekleşmesidir.

Bu arada Marshall Toptancı Satış elemanları, müşterinin cari bilgisi-riski-borcu gibi finansal 
bilgilere de anında ulaşabilmektedirler.

Bu büyük yatırımla MARSHALL, tedarik zinciri faaliyetlerindeki iş süreçlerini hızlandırmayı, 
müşteri memnuniyetini arttırmayı ve finansal risklerini minimuma indirmeyi hedeflemektedir.

2003 yılından bu yana EnRoute Central'den başlayıp, EnRoute Mobile'a kadar olan sistematiği 
bütün özellikleri ile kullanan MARSHALL, dağıtım kanalında ciddi bir kontrol ve verimlilik 
yakalamış durumdadır. Sistemin sağladığı başlıca yararlar şu şekilde sıralanabilir;

�Hızlı Sipariş Alma.
�Müşteri Ziyaretlerinin Takibi ve Frekanslarında Artış.
�Doğru ve Güncel Verilerle Verilerle Planlama ve Stok Takibi.
�Gün Sonu İşlemlerinde Zaman Tasarrufu.
�Gün sonunda Çeşitli Satış Analiz Raporları .
�Ürün tanıtımı.
�İşlemlerde net prosedürlerin oluşması, sistemleşme
�Fiyatların ve promosyonların el terminalinde tanımlı olması ile müşteride yaratılan güven
�Perakende noktaları ile iletişimde hızlanma.



Faaliyetlerimiz / 
İhracat

İhracat Bölgeleri
2004 yılında dört bölgede 
yoğunlaşan toplam 16 ülkeye 
direkt - endirekt ihracat 
gerçekleştirilmiştir. 

Rusya ve Ukrayna’nın 
oluşturduğu Kuzey Bölgesi 
ihracatımızın içinde %53’
lük tonaj payı ile ön sırada 
yer almıştır. 

Orta Asya ve Kafkas 
Bölgesinde yer alan 
Kazakistan, Türkmenistan, 
Özbekistan, Kırgızistan, 
Tacikistan, Azerbaycan ve 
Gürcistan toplam ihracatımız 
içinde %32’lık paya sahip 
olmuştur. 

Balkanlar Bölgesi 
(Bulgaristan, Makedonya, 
Kosova, Arnavutluk) %5, 
Orta Asya (Irak, Filistin, 
K.K.T.C) %10 pay dilimi ile 
toplam ihracatımızın içinde 
yer almıştır.
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Faaliyetlerimiz / 
Eğitim

Marshall’ın satılıp  ve kullanıldığı her yerde bulunan hedef kitlemize (Boyacı Ustaları, 
Uygulama Firmaları, Dağıtım Kanalları,  İnşaat Firmaları, Mimar ve Mühendisler, Son 
kullanıcılar vd.) uygulama kaynaklı boyama hatalarını minimize etmek, uygulamada kalite 
kavramını yerleştirmek, sağlık ve iş güvenliği kurallarını yaygınlaştırmak, ürün 
tanınabilirliliğimizi arttırmak amacıyla aşağıdaki başlıklarda eğitimler  yapılmaktadır.

�Temel Boya Eğitimi
�Dekoratif Boya Eğitimi
�Ahşap Boyama Eğitimi
�Renk Eğitimi
�İleri Düzey Boya Eğitimi
�E-learning eğitimi
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Faaliyetlerimiz / 
Sosyal Sorumluluk

Toplumlar iyi bir vatandaş olmayı yalnızca bireylerden değil, şirketlerden de beklemektedir. 
Şirketlerin başarısı artık yalnız ticari kriterlerle değil, sosyal sorumluluk kavramıyla, yani 
topluma ne oranda katkı sağladıklarıyla da ölçülmektedir.
Marshall’ın topluma geri verme yaklaşımı, toplumsal katkı için kaynak yaratmak ve kamu 
yararını amaçlamanın yanısıra ülke ekonomisine katkıda bulunmak, üretim standartlarını sürekli 
geliştirerek tüketicilerin hayat kalitesini yükseltmek, çalışanlara kendilerini geliştirebilecekleri 
olanaklar sunarak insan sermayesine yatırım yapmak unsurlarını da içerir.
Marshall olarak, ancak toplumla bütünleşmiş bir şirketin başarılı olacağına inanıyoruz. Sosyal 
sorumluluk çalışmalarını da toplumla bütünleşebilmedeki en önemli köprü olarak görüyoruz.Bu 
düşüncelerden hareketle 2004 yılı katkılarımızı gösterir özet tablo aşağıdaki gibidir.

Kurum Tutar    (YTL)

Okullar 555,105.78
Valilikler, Kaymakamlıklar, Belediyeler 103,835.30
Emniyet Birimleri 14,904.35
Sağlık Kurumları          14,153.99
Diğer sosyal kurumlar 56,946.80

Genel Toplam 744,946.22

Bağış Türü Tutar    (YTL)

Boya Ve Boya Malzemeleri 724,663.61
Nakit & Diğer 20,282.61

Toplam 744,946.22

*          *          *



Sosyal Sorumluluk / 
İş Güvenliği Ve Çevre
İşçi Sağlığı Ve İşgüvenliği
2004 yılı boyunca 449 kişinin yaptığı çalışma ortalama 978.362 saattir. Büyük çoğunluğunu 
taşeron firmaların oluşturduğu 2.888 adet tehlikeli çalışma tamamlanmıştır. Bu çalışmalar 
sırasında 1 adet işgünü kayıplı iş kazası yaşanmış olup çalışanın işe dönüş süresi on gün 
olarak Her bir milyon çalışma saati başına 1.022 LTI (Lost Time Injury ) gerçekleşmiştir.

Atıklar
Geri dönüşümü veya tekrar kullanımı
sağlanabilecek atıklarımız Çevre ve 
Orman Bakanlığında ruhsat almış
işletmelerce yapılmaktadır. 2004 yılı
için toplam atık miktarı 40 ton/yıl 
olarak gerçekleşmiştir.

Geri dönüşümü veya tekrar kullanımı
sağlanamayan tehlikeli atıklar 
bertarafı sağlanmak üzere İzaydaş'a  
gönderilmektedir.                                             

2004 yılı için değerlendirilemeyen 
tehlikeli atık miktarı toplamı 264 
ton/yıl olarak gerçekleşmiştir.

304 ton  tehlikeli  değerlendirilebilir / 
değerlendirilemez atığın çevre 
mevzuatına uygun şekilde bertarafı
sağlanmıştır.

2004 yılında katı atıkların tamamının 
değerlendirilmesi sağlanmış.Kağıt, 
naylon, palet ,cam metal gibi 
atıklardan oluşan katı atıkların miktarı
2004 yılı için 384 ton/yıl olarak 
gerçekleşmiştir.
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Sosyal Sorumluluk / 
Kalite
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 
Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 Çalışan 
Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, SA 8000 
Sosyal Sorumluluk belgelerine sahip olan 
Marshall, çevre-insan sağlığı-güvenlik üçlüsünü
birlikte ele alıp korumayı amaçlayan bir 
kuruluştur. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemine 
uygunluğumuz ayrı ayrı TSE ve BVQI’dan tescil 
ettirilmiştir.

Çevreye, insan sağlığına ve güvenliğine 
duyarlılık tamamen bir kurum kültürüdür. 
Marshall Boya 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 ettirilmektedir. 

Bu amaçla yola çıkarak Çevre Yönetim Sistemi 
kurma çalışmalarımızı 1999 Ocak ayında 
SGS’den ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemine 
uygunluk belgesi alarak ve daha sonra 2001 
yılında tekrar BVQI’dan tescil ettirerek 
tamamladık. 

Sistemlerimizdeki ve performansımızdaki 
sürekli gelişme, 2001 yılında belgelendirdiğimiz 
OHSAS 18001 Çalışan Sağlığı Güvenliği 
Yönetim Sistemi ve SA 8000 Sosyal Sorumluluk 
Sistemleriyle ve bağlı bulunduğumuz Akzo 
Nobel Grubu QHSE (kalite-sağlık-güvenlik-
çevre) denetimleri ve Ürün Sorumluluğu 
uygulamaları ile desteklenerek devam 
ettirilmektedir.



Sosyal Sorumluluk / 
Kalite-Devamı

Her türlü faaliyetimizde, yasal uygunluk, 
sistemlerin düzgün çalışması, politikamızın her 
çalışan tarafından anlaşılması, çevreye, insan 
sağlığı ve güvenliğine olan etkilerimizin ölçülüp 
bilinmesi, anlaşılır amaç ve hedefler konulması
ve takip edilmesi, tüm çalışanların desteği ve 
çabası, çevrenin, insan sağlığının, can ve mal 
güvenliğinin ve doğal kaynakların korunmasına 
yönelik uygulamalar Marshall Boya  için esastır. 

Şirketimizde yasaların gerektirdiği her türlü
önlem alınmaktadır. 1984 yılında arıtma sistemi 
kurulmuştur. Böylece çevreye deşarj edilen 
suyun yönetmelikler içinde olması
sağlanmaktadır. Deşarj belgesi 1996 yılında 
alınmış ve son olarak 2003 yılında yenilenmiştir. 
1998 yılında fabrikamız A sınıfı emisyon belgesi 
almıştır. 1999 yılından itibaren  toprak kirliliği 
ölçümlerine başlanmıştır. Tehlikeli Atıkların 
Kontrolü yönetmeliğine uygun olarak 
fabrikamızdan çıkan her türlü atığın çevreye 
zarar vermeyecek şekilde bertarafı
sağlanmaktadır. Üretimden kaynaklanan 
kimyasalların imisyon ölçümleri  ile gürültü
ölçümleri periyodik olarak yapılmaktadır. 
Sonuçlar  değerlendirilerek gereken tedbirler 
alınmakta ve çalışanların sağlığı korunmaktadır. 
Gerekli koruyucu malzeme kullanımı
sağlanmaktadır. Çalışanlarımıza her yıl 
periyodik olarak gerekli görülen tüm sağlık 
kontrolleri yapılmaktadır.
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1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI
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 pay sahipleri ile ilgili ayrı bir birim olmayıp, pay sahiplerinin Şirket ile olan tüm 
ilişkileri Muhasebe Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. 

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. Devam eden Şirket 
internet sitesinin güncelleme çalışmalarının bitmesi ile, www.marshallboya.com adresinde 
detaylı bilgiler yeralacaktır.
Ana sözleşmede özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir.  Dönem 
içinde de özel denetçi tayini talebi olmamıştır.

4. Genel Kurul Bilgileri
2004 yılı içinde sadece 31.05.2004 tarihli 2003 yılı olağan genel kurul toplantısı yapılmıştır. 
Şirket Yönetim Kurulu tarafından alınan 06.05.2004 tarih, 380 karar numaralı ve 2003 yılı
Olağan Genel Kurul gündemli yönetim kurulu kararımız İMKB’ye ve SPK’ya özel durum 
açıklaması ile bildirilmiştir. Ayrıca, Genel kurul toplantısı öncesi toplantı tarihi ve gündemi 
nama yazılı ortaklara taahhütlü mektupla gönderilmiş, 11.05.2004 tarih ve 6047 sayılı Ticaret 
Sicil Gazetesi’nde ve 07.05.2004 tarihinde Türkiye genelinde yayın yapan iki adet ulusal 
gazetede (Milliyet ve Finansal Forum) ilan edilmiştir. Yapılan toplantıda toplantı nisabı % 
92.3 olarak gerçekleşmiştir. 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 yayınlanarak  pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. Ancak, devam 
eden Şirket internet sitesinin güncelleme çalışmalarının bitmesi ile, www.marshallboya.com
adresindeki internet sitesinden yayınlanacaktır.
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5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları
A grubu hisse senedi sahiplerinin şirket esas sözleşmesindeki değişiklikler dışında kalan her 
türlü konuda alınacak kararlarda A grubu her hisse için 10 oy hakkı bulunmaktadır. 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
Şirket karına katılım konusunda herhangi bir imtiyaz sözkonusu değildir. Şirket kar dağıtımını
SPK mevzuatına göre gerçekleştirmekte olup, kar dağıtımları yasal süreleri içinde 
gerçekleştirilmektedir.

7. Payların Devri
Pay devri konusunda SPK mevzuatında belirlenmiş koşulların dışında herhangi bir kısıtlama 
sözkonusu değildir.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Şirket Bilgilendirme Politikası
Şirket, SPK düzenlemelerinde yeralan bilgilendirme hususlarına  harfiyen riayet etmektedir. Bu 
kapsamda tüm mali tablolar ve özel durum açıklamaları kamuya duyurulmaktadır. Şirket Genel 
Müdürü,  Mali İşler Müdürü ve  Muhasebe Müdürü SPK ve İMKB’ye yapılan açıklamalardan 
sorumludur. 

9. Özel Durum Açıklamaları
2004 yılı içinde toplam 19 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Bu açıklamalardan ikisi için 
daha ayrıntılı olması talebi ile ek açıklama istenmiştir.

10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği
Şirket’in internet sitesi bulunmaktadır. Sitenin adresi www.marshallboya.com ‘dur. İnternet 
sitesi 2005 yılı sonuna kadar Kurumsal Yönetim İlkeleri ‘nin ilgili maddeleri uyarınca 
güncellenecektir.

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.
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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, ilgili süreçlerde çalışanlar için, belirlenmiş iletişim 
temsilcileri ve  iletişim toplantıları ile, müşteriler için kullanılan en son teknolojik yöntemler 
vasıtasıyla, tedarikçiler için ise ilgili satınalma prosedürünün izlenmesi aşamasında alınan 
geribildirimler ile  edinilen düşünce, öneri ve eleştirilerin yönetim takımında değerlendirilmesi 
yolu ile 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. Şirketimizde Sosyal 
Sorumluluk (SA 8000) Standardı uygulanmaktadır. Bu standardın  ilgili maddesine göre 
çalışanların dilek, istek ve şikayetlerini yönetime dile getirmeleri için 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 Bilgi Sistem Ve İnsan Kaynakları Müdürü atanmıştır. Sosyal 
Sorumluluk Standardının temel maddelerinden biri olan “Ayrımcılık” maddesi kapsamında, 
firmamızda  politika, prosedür ve kurallar mevcut olup, tüm çalışanlarla paylaşılmaktadır.  Bu 
konuda çalışanlarımızdan gelen  herhangi bir şikayet sözkonusu değildir.

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, SA 
8000, Üçlü Sorumluluk (Responsible Care) gibi gönüllü olarak uygulanması taahhüt edilen 
standartlar-taahhütler doğrultusunda şirket çalışanlarının katılımı ve politikanın uygulanmasını
takip etmek amacıyla, Genel Müdürlük bünyesinde Teknik Emniyet ve Çevre Şefliği mevcuttur. 
Şirket aynı zamanda  sahip olduğu ve yüksek maliyetler göze alınarak yaptırılmış bulunan 
büyük bir arıtma tesisine de sahiptir.
Toplumsal sorumluluğunu ise, eğitime %100 destek kampanyası çerçevesinde yerine getiren 
Şirket, 2003 yılında 1.533.191 YTL 2004 yılında ise 744.946 YTL olmak üzere toplam 
2.278.137 YTL ‘lik boya ve boya malzemeleri ile nakit ve diğer bağışta bulunmuştur. Ayrıca, 
destek olunan  Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu ile Tavşancıl Marshall Çok 
Programlı Lisesi ile de nitelikli boyacı ustaları yetiştirerek istihdama katkıda bulunmaktadır. 

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Yönetim Kurulu Üyeleri;
Jan A. ANDERSON : Başkan (İcracı Olmayan)
İsmet UZUNYOL : Başkan Vekili  (İcracı Olmayan)
Hendrik BROWER : Üye (İcracı Olmayan)
Per Goran LINANDER : Üye (İcracı Olmayan)
Martin UUNILA : Üye (İcracı Olmayan)
Feridun UZUNYOL : Üye ve Genel Müdür (İcracı )
Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar rekabet edilen şirketlerde çalışamazlar, 
yöneticilik ve yönetim kurulu üyeliği yapamazlar.

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.
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20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri
Şirketin Misyon ve Vizyonu faaliyet raporları, internet sitesi ve muhtelif dökümanlarla 
kamuya açıklanmıştır.
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.
Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş ve onaylanmış stratejiler mevcut olup, 3 yıllık bütçe 
planları hazırlanmaktadır. Aylık olarak gerçekleşen mali sonuçlar, bütçe ve geçmiş yıl ile 
karşılışatırılarak yöneticiler ve Yönetim Kurulu’na sunulmaktadır.

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 2004 yılında 5 adet yüzyüze,  8 adet yazılı onay alınmak suretiyle 
toplam 13 kez toplanmıştır. Toplantıların gündemi, 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 olan inşaat boyaları imalatı, 
pazarlaması ve satışı 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 olan inşaat boyaları imalatı, pazarlaması ve satışı 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 2004 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. 2004 yılı 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.



Olağan Genel Kurul / 
Gündem
1. Açılış ve genel kurul başkanlık divanı teşekkülü.

2. Toplantı tutanağının Divan Heyetince imzalanması hususunda divana yetki verilmesi.

3. 2004 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporları, Bağımsız Dış
Denetleme Kuruluşu rapor özetlerinin okunması ve müzakeresi.

4. 2004 yılı bilançosunun, kâr/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki ile, 
kar/zarar dağıtımı ile ilgili teklifin görüşülerek kabulü veya reddi.

5. 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 onaylanması.

6. Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 20.000.000.YTL’ye (YirmimilyonYTL) 
çıkarılması ve bu konuda yapılacak iş ve işlemlerin yürütülmesi için Yönetim 
Kuruluna yetki verilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması.

7. 2003 yılı mali tablolarının enflasyona göre düzeltmesi sonucunda yasal kayıtlarda 
oluşan geçmiş yıl zararları ile, öz sermaye kalemlerinin olumlu farklarının, 
birbirlerinden mahsup edilmesi suretiyle düzeltilmesi hususunun genel kurulun 
onayına sunulması.

8. Sermaye Piyasası Kurulu’nun gözetiminde oluşturulan ve şirketimizin de üye olduğu 
Merkezi Kayıt Kuruluşu’nda yapılacak işlemler ile, Merkezi Kayıt Kuruluşu 
tarafından alınan kararların uygulanmasında, Yönetim Kurulu’na yetki verilmesinin 
genel kurulun onayına sunulması.

9. Yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerin ibra edilmesi.

10. Yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin seçilmesi ve görev sürelerinin tesbiti. 

11. Yönetim kurulu üyelerinin ve denetçilerin huzur haklarının ve ücretinin tesbiti. 

12. Yönetim kurulu üyelerine T.T.Knu md.334 ve 335’e göre izin verilmesi. (Yönetim 
Kurulu Üyelerine inşaat boyaları imalatı, pazarlaması ve satışı haricinde şirket 
konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan 
şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi) 

13. Dilek ve temenniler.



Denetleme Kurulu Raporu



Bağımsız Denetim Raporu


























































