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51. yılını geride bırakan Marshall Boya Ve Vernik Sanayii A.Ş.’nin  2005 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 Rikard NILSSON, 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 2005 yılı mali tablolarımızı görüşlerinize arz ederken; 2005 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 

GiriGirişş



BoyaBoya’’ya Adanmya Adanmışış
51 y51 yııllllıık Gek Geççmimişş......

Boya sektörünün lider kuruluşlarından Marshall, 1954 yılında çam 
reçinesinden kolafan elde etmek üzere, İstanbul-Topkapı-Maltepe Mevkiinde, 
kuruldu. 1972 yılında lojistik açıdan şartları çok daha iyi ve elverişli olan 
Gebze’nin Eynarca Mevkii’ne taşındı.

Ağustos 1998 tarihi itibarıyla, Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş. merkezi 
Arnhem - Hollanda’da bulunan Akzo Nobel Şirketler grubu bünyesinde yerini 
aldı. Akzo Nobel şirketler grubu; ilaç, boya ve kimya alanlarındaki üretimiyle, 
dünyanın her yanındaki müşterilerine hizmet götürmekte olan piyasa odaklı ve 
teknoloji bazlı bir şirkettir. 

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.

Marshall, TSE standartlarına uygun, ağırlıklı olarak inşaat boyaları ve 
verniklerinin üretimi, pazarlaması ve satışının yanısıra, ilgili ticari ürünlerin de 
pazarlama ve satışını yapmaktadır.

Marshall Boya, dekoratif boyalarda iç cephe, ahşap&metal, dış cephe, 
macunlar, tinerler, tutkallar, özel amaçlı ürünler, vernik ve ahşap koruyucular 
ve ısı yalıtım sistemi olmak üzere 10 ana grubu ve direkt alıma ve 
profesyonellere yönelik pro grubuyla boya sanayi sektörüne yönelik bağlayıcı
grubuyla piyasada faaliyet göstermektedir. 
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Kurumsal YapKurumsal Yapıımmıız z 
YYöönetim Taknetim Takıımmıımmıız / Iz / I

�� Feridun Uzunyol / Genel MFeridun Uzunyol / Genel Müüddüürr

İşİş hayathayatıına 1983 yna 1983 yııllıında Franken B.V.nda Franken B.V.’’da(da(İİngiltere) bangiltere) başşlayan Uzunyol, layan Uzunyol, 
19851985--89  y89  yııllarllarıında Marshallnda Marshall’’da Oto Tamirleri Grubu Pazarlama Mda Oto Tamirleri Grubu Pazarlama Müüddüürrüü, , 
19891989--1994 tarihlerinde Fabrika M1994 tarihlerinde Fabrika Müüddüürlrlüüğğüü ggöörevini yrevini yüürrüütmtmüüşşttüür. 1994 r. 1994 
yyııllıından bu yana Marshall Yndan bu yana Marshall Yöönetim Kurulu netim Kurulu ÜÜyesi ve Genel Myesi ve Genel Müüddüür olarak r olarak 
ggöörevine devam etmektedir.revine devam etmektedir.

�� GGöökhan Erel / Satkhan Erel / Satışış & Pazarlama  M& Pazarlama  Müüddüürrüü

İşİş hayathayatıına 1988 yna 1988 yııllıında Caparolnda Caparol’’de Satde Satışış& Pazarlama M& Pazarlama Müüddüürrüü olarak olarak 
babaşşlayan Erel, 1990layan Erel, 1990--1995 y1995 yııllarllarıı arasarasıında Yapkimnda Yapkim’’de Genel Mde Genel Müüddüürlrlüük, k, 
19961996--1998 y1998 yııllarllarıı arasarasıında snda sıırasrasııyla Tyla Tüürk Hoechst ve Clariantrk Hoechst ve Clariant’’ta  Bta  Bööllüüm m 
MMüüddüürrüü, 1998, 1998--2005 y2005 yııllarllarıı arasarasıında ise Megesnda ise Meges’’te Genel Mte Genel Müüddüürlrlüük k 
ggöörevlerinde bulunmurevlerinde bulunmuşştur. 2005 ytur. 2005 yııllıı babaşışından itibaren ndan itibaren şşirketimizde Satirketimizde Satışış
& Pazarlama M& Pazarlama Müüddüürrüü olarak golarak göörev yapmaktadrev yapmaktadıır.r.

�� Atilla DiAtilla Dişşççioioğğlu / lu / ÜÜretim ve Lojistik Mretim ve Lojistik Müüddüürrüü

19791979--80 tarihlerinde Seka80 tarihlerinde Seka’’da Proje Mda Proje Müühendisi, 1981hendisi, 1981--83 y83 yııllarllarıında nda 
Trabzon Trabzon ÇÇimento Fabrikasimento Fabrikasıı’’nda nda İşİşletme Mletme Müüddüürrüü olarak golarak göörev yapan rev yapan 
DiDişşççioioğğlu, 1983 Ylu, 1983 Yııllıında Marshall bnda Marshall büünyesinyesi’’nde Proje Mnde Proje Müühendisi, Oto hendisi, Oto 
BoyalarBoyalarıı Grubu Grubu ÜÜretim Koordinatretim Koordinatöörlrlüüğğüü, 1989 y, 1989 yııllıında Plan Proje nda Plan Proje 
MMüüddüürlrlüüğğüü ggöörevlerini yapmrevlerini yapmışışttıır. Halen r. Halen ÜÜretim ve Lojistik Mretim ve Lojistik Müüddüürrüü
olarak golarak göörev yapmaktadrev yapmaktadıır.  r.  

�� Mehmet Mehmet ÖÖzbalak / Mali zbalak / Mali İşİşler Mler Müüddüürrüü

Profesyonel iProfesyonel işş yayaşşamamıına 1983 yna 1983 yııllıında KPMG Cevdet Suner Denetim ve nda KPMG Cevdet Suner Denetim ve 
YMM A.YMM A.ŞŞ..’’de bade başşlayan layan ÖÖzbalak, 1995 yzbalak, 1995 yııllıında Marshall Boyanda Marshall Boya’’da Genel da Genel 
MMüüddüür Asistanr Asistanıı olarak, 1998olarak, 1998-- 2002 y2002 yııllarllarıı arasarasıında da Kontrol nda da Kontrol 
Koordinasyon MKoordinasyon Müüddüürrüü olarak olarak ççalalışışmmışışttıır. 2002 yr. 2002 yııllıı babaşışından  itibaren ndan  itibaren 
Mali Mali İşİşler Mler Müüddüürrüü olarak golarak göörev yapmaktadrev yapmaktadıır.r.



Kurumsal YapKurumsal Yapıımmıız z 
YYöönetim Taknetim Takıımmıımmıız / IIz / II

�� Emrullah Emrullah İİsmail Yismail Yiğğinsu / Arinsu / Ar--Ge MGe Müüddüürrüü

19761976--1983 y1983 yııllarllarıı arasarasıında Hacettepe nda Hacettepe ÜÜniversitesiniversitesi’’nde nde ÖÖğğretim Gretim Göörevlisi revlisi 
olarak dersler veren Yiolarak dersler veren Yiğğinsu, 1983insu, 1983--1992 tarihlerinde 1992 tarihlerinde ÇÇBS Boya ArBS Boya Ar--Ge Ge 
MMüüddüürlrlüüğğüü yapmyapmışışttıır. 1995 r. 1995 ‘‘den bu yana Marshall Boya Arden bu yana Marshall Boya Ar--Ge MGe Müüddüürrüü
olarak golarak göörev yapmaktadrev yapmaktadıır.r.

�� Rebi AkkriRebi Akkrişş / Sat/ Satıınalma Mnalma Müüddüürrüü

ÇÇalalışışma hayatma hayatıına 1977 yna 1977 yııllıında Marshall bnda Marshall büünyesinde  Dnyesinde  Dışış Ticaret ElemanTicaret Elemanıı
olarak baolarak başşlamlamışışttıır. 1988  yr. 1988  yııllıında Dnda Dışış Ticaret Ticaret ŞŞefi , 1995 yefi , 1995 yııllıından itibaren ndan itibaren 
de Satde Satıınalma Mnalma Müüddüürrüü olarak golarak göörev yapmaktadrev yapmaktadıır.r.

�� Mustafa BalcMustafa Balcıı / Bilgi Sistem ve / Bilgi Sistem ve İİnsan Kaynaklarnsan Kaynaklarıı MMüüddüürrüü

İşİş yayaşşamamıına Faz Elektrikna Faz Elektrik’’te bate başşlayan Balclayan Balcıı, , İşİş BankasBankasıı, Ya, Yaşşar Holding ve ar Holding ve 
Narin HoldingNarin Holding’’de Sistem Analist ve Bde Sistem Analist ve Bööllüüm Ym Yööneticiliklerinde gneticiliklerinde göörev rev 
almalmışışttıır. 1988 yr. 1988 yııllıında Marshallnda Marshall’’da analist programcda analist programcıı olarak golarak gööreve reve 
babaşşlayan Balclayan Balcıı, 1991 y, 1991 yııllıında Bilgi Sistem Mnda Bilgi Sistem Müüddüürlrlüüğğü’ü’ne atanmne atanmışış, 2004 , 2004 
yyııllıı babaşışında da Bilgi Sistem ve nda da Bilgi Sistem ve İİnsan Kaynaklarnsan Kaynaklarıı MMüüddüürrüü ggöörevine revine 
getirilmigetirilmişştir.tir.



Kurumsal YapKurumsal Yapıımmıız / z / 
Sermaye YapSermaye Yapııssıı

Sermaye YapSermaye Yapıımmıızz

ÖÖdenmidenmişş sermayemiz 6.407.808 YTL  olup,  sermayemiz 6.407.808 YTL  olup,  

% 44,38 Tekyar Teknik Yard% 44,38 Tekyar Teknik Yardıım A.m A.ŞŞ., % 39,40 Akzo Nobel Decorative Coatings  ., % 39,40 Akzo Nobel Decorative Coatings  
Turkey B.V., %16,22 Halka ATurkey B.V., %16,22 Halka Aççıık hisselerden oluk hisselerden oluşşmaktadmaktadıır.r.

Tekyar Teknik YardTekyar Teknik Yardıım A.m A.ŞŞ’’nin %100nin %100’ü’ü Akzo Nobel Decorative Coatings  Akzo Nobel Decorative Coatings  
Turkey B.VTurkey B.V’’ye aittir.ye aittir.

44.38%
Tekyar

39.40%
Akzo 
Nobel

16.22%
Halka 
Açık



PolitikamPolitikamıızz

�� PolitikamPolitikamıızz
Bilgi ve teknolojimizle, Bilgi ve teknolojimizle, üürrüün ve hizmetlerimizi, toplumun den ve hizmetlerimizi, toplumun değğiişşen en 
beklentilerine uygun hale getirmek ibeklentilerine uygun hale getirmek iççin, sin, süürekli gelirekli gelişşme anlayme anlayışıışıyla, yla, 
mmüüşşterilerimiz ve tedarikterilerimiz ve tedarikççilerimizle kilerimizle kööklklüü ve deve değğer katan ilier katan ilişşkiler kiler 
yaratmakta, tyaratmakta, tüüm m ççalalışışanlaranlarıımmıızzıı teteşşvik ederek bavik ederek başşararıılarlarıınnıı desteklemekteyiz. desteklemekteyiz. 

Hedef; sHedef; sııffıır hata, tatmin olmur hata, tatmin olmuşş mmüüşşteri, yeteri, yeşşil bir doil bir doğğa, ga, güüvenli ve uyumlu venli ve uyumlu 
ççalalışışma ortamma ortamııddıır. Mr. Müüşşterilerimizin isteklerini uygun terilerimizin isteklerini uygun üürrüün, zamann, zamanıında iyi nda iyi 
servis ve kabul edilebilir fiyat anlayservis ve kabul edilebilir fiyat anlayışıışıyla karyla karşışılamak, insan salamak, insan sağğllığıığına ve na ve 
ççevreye verilen zararevreye verilen zararıı en aza indirmek anlayen aza indirmek anlayışıışıyla yla ççalalışışmaktaymaktayıız. z. ÇÇalalışışanlar anlar 
arasarasıı karkarşışıllııklklıı saygsaygıı ve gve güüvene dayalvene dayalıı aaççıık iletik iletişşim ve iim ve işşbirlibirliğği sayesinde, i sayesinde, 
verimliliverimliliğği ve iletii ve iletişşim dim düüzeyi yzeyi yüüksek uyumlu bir ksek uyumlu bir ççalalışışma ortamma ortamıına sahip na sahip 
şşirketimiz, takirketimiz, takıım m ççalalışışmasmasıına yatkna yatkıın, esnek, bilgi paylan, esnek, bilgi paylaşışımmıı yyüüksek ksek 
ççalalışışanlaranlarıın katn katııllıımmııyla desteklenen yyla desteklenen yöönetimi ile birlikte netimi ile birlikte ççalalışışanlaranlarıınnıın yan yaşşam am 
ve kalite standardve kalite standardıınnıın sn süürekli gelirekli gelişşmesini samesini sağğlamaktadlamaktadıır. r. 

DoDoğğadan aldadan aldııklarklarıımmıızzıı, madde ve enerjiyi israf etmeden kullanarak en aza , madde ve enerjiyi israf etmeden kullanarak en aza 
indirmek, yenilenebilir enerji ve hammadde kaynaklarindirmek, yenilenebilir enerji ve hammadde kaynaklarıınnıın kullann kullanıımmıınnıı
sasağğlayarak kaynaklarlayarak kaynaklarıı verimli kullanmak, daha az fire, daha az yeniden verimli kullanmak, daha az fire, daha az yeniden 
iişşleme, doleme, doğğananıın daha iyi korunmasn daha iyi korunmasıı, temiz bir , temiz bir ççevre, gevre, güüvenli ve uyumlu bir venli ve uyumlu bir 
ççalalışışma ortamma ortamıı ttüüm m ççalalışışanlaranlarıımmıızzıın ortak n ortak üürrüünnüü olarak gerolarak gerççekleekleşşmektedir. mektedir. 

MMüüşşterilerimizin, terilerimizin, ççalalışışanlaranlarıımmıızzıın ve toplumun memnuniyeti, bizim n ve toplumun memnuniyeti, bizim 
memnuniyetimizdir. Faaliyetlerimizi, mmemnuniyetimizdir. Faaliyetlerimizi, müüşşteri tatminini, teri tatminini, ççalalışışanlaranlarıımmıızzıın ve n ve 
toplumun satoplumun sağğllıık ve gk ve güüvenlik venlik şşartlarartlarıınnıı ve ve ççevresel performansevresel performansıımmıızzıı ssüürekli rekli 
olarak iyileolarak iyileşştirerek ytirerek yüürrüütmek itmek iççin politikamin politikamıız; z; 

ÇÇalalışışanlaranlarıı, yapt, yaptııklarklarıı iişşin in öönemi, nemi, şşirket hedeflerine ulairket hedeflerine ulaşşma ve mma ve müüşşteri teri 
gerekliliklerinin kargerekliliklerinin karşışılanmaslanmasıı konusundaki katkkonusundaki katkıılarlarıı, yapt, yaptııklarklarıı iişşin iin iççerdierdiğği i 
tehlikeler, meslek hastaltehlikeler, meslek hastalııklarklarıı ve ive işş kazalarkazalarıı ile kuruluile kuruluşşun faaliyetlerinden un faaliyetlerinden 
ööttüürrüü ççevreye olan etkileri, yevreye olan etkileri, yüürrüüttüülen atlen atıık yk yöönetimi ve netimi ve şşirketin genel irketin genel ççevre evre 
yaklayaklaşışımmıı konularkonularıında bilinnda bilinççlendirmek ilendirmek iççin ein eğğitmek ve bu konudaki itmek ve bu konudaki 
ççalalışışmalara katmalara katııllıımlarmlarıınnıı sasağğlamak, lamak, 



PolitikamPolitikamıız / z / DevamDevamıı
Teknolojik geliTeknolojik gelişşmeleri takip ederek mmeleri takip ederek müüşşteri beklentilerini zamanteri beklentilerini zamanıında ve nda ve 
öönceden tahmin edebilmek, nceden tahmin edebilmek, ççalalışışma ortamma ortamıındaki tehlikeleri mndaki tehlikeleri müümkmküün n 
olduolduğğunca kaynaunca kaynağığında nda öönlemek, uygun teknoloji kullannlemek, uygun teknoloji kullanıımmıı yolu ile suya, yolu ile suya, 
topratoprağğa ve havaya verdia ve havaya verdiğğimiz atimiz atıık miktark miktarıınnıı azaltmak, geri kazanazaltmak, geri kazanıılmaslmasıı, , 
ararııttıılmaslmasıı ve uygun bertarafve uygun bertarafıınnıı sasağğlamak, zararllamak, zararlıı etkilerini metkilerini müümkmküün n 
olduolduğğunca ortadan kaldunca ortadan kaldıırmak, rmak, 

İİlgili ulusal/uluslararaslgili ulusal/uluslararasıı standartlar, yasal ystandartlar, yasal yöönetmelikler, netmelikler, ççevre mevzuatevre mevzuatıı, , İşİşççi i 
SaSağğllığıığı ve ve İşİş GGüüvenlivenliğği mevzuati mevzuatıı, yerel ve uluslararas, yerel ve uluslararasıı ççalalışışan haklaran haklarıı ile ile 
ilgili kanunlarilgili kanunlarıı takip ederek uygunlutakip ederek uygunluğğu sau sağğlamak, lamak, 

Hammadde, Hammadde, üürrüün, proses ya da makina/ekipman kullann, proses ya da makina/ekipman kullanıım ve tasarm ve tasarıım m 
aaşşamalaramalarıında nda ççevresel etkileri, evresel etkileri, ççalalışışanlaranlarıın ve toplumun san ve toplumun sağğllıık ve gk ve güüvenlivenliğğini ini 
ggööz z öönnüünde bulundurmak, olasnde bulundurmak, olasıı riskleri driskleri düüşşüünerek gerekli tedbirleri almak, nerek gerekli tedbirleri almak, 
uygun tasaruygun tasarıımlar germlar gerççekleekleşştirmek, gerekli yerlerde koruyucu ekipmanlartirmek, gerekli yerlerde koruyucu ekipmanlarıın n 
kullankullanıımmıınnıı sasağğlamak ve lamak ve ççalalışışanlaranlarıı ekipmanlarekipmanlarıı nerede, nasnerede, nasııl kullanl kullanıılacalacağığı
konusunda ekonusunda eğğitmek meslek hastalitmek meslek hastalııklarklarıınnıı ve ive işş kazalarkazalarıınnıı en aza indirmek,en aza indirmek,

TedarikTedarikççilerimizin ve ortak saha kullanilerimizin ve ortak saha kullanııccıılarlarıımmıızzıın insan san insan sağğllıık ve k ve 
ggüüvenlivenliğğini ve ini ve ççevreyi tehdit etmeyecek evreyi tehdit etmeyecek şşekilde faaliyet gekilde faaliyet gööstermelerini stermelerini 
sasağğlamak ilamak iççin gerekli kalite, in gerekli kalite, ççevre, saevre, sağğllıık ve gk ve güüvenlik bilincini gelivenlik bilincini gelişştirmede tirmede 
yardyardıımcmcıı olarak iolarak işşbirlikleri yapmak, birlikleri yapmak, 

TTüüketicileri ve keticileri ve ÇÇevre halkevre halkıınnıı, kurulu, kuruluşşun faaliyetlerinden un faaliyetlerinden ööttüürrüü ççevreye olan evreye olan 
etkileri, yetkileri, yüürrüüttüülen atlen atıık yk yöönetimi, netimi, şşirketin insan sairketin insan sağğllığıığı ve gve güüvenlivenliğği ile i ile ççevre evre 
konusundaki genel yaklakonusundaki genel yaklaşışımmıı hakkhakkıında bilinnda bilinççlendirerek bu konulardaki lendirerek bu konulardaki 
ççalalışışmalara katmalara katııllıımlarmlarıınnıı sasağğlamak, temel prensipleri lamak, temel prensipleri üüzerine kurulu olup; zerine kurulu olup; 
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, SA 8000, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, SA 8000, ÜçÜçllüü Sorumluluk Sorumluluk 
(Responsible Care) gibi g(Responsible Care) gibi göönnüüllllüü olarak uygulamayolarak uygulamayıı taahhtaahhüüt ettit ettiğğimiz imiz 
standartlarstandartlar--taahhtaahhüütler dotler doğğrultusunda rultusunda şşirket irket ççalalışışanlaranlarıınnıın katn katııllıımmıı ve ve 
politikanpolitikanıın uygulanmasn uygulanmasıınnıı takip edecek bir takip edecek bir üüst dst düüzey yzey yöönetim temsilcisi ile netim temsilcisi ile 
ssüürdrdüürrüülecek, slecek, süürekli gelirekli gelişşime aime aççıık olacak ve Akzo Nobel politikalark olacak ve Akzo Nobel politikalarıı ile ile 
uyumu sauyumu sağğlanacaktlanacaktıır. Marshall Boya olarak Politikamr. Marshall Boya olarak Politikamıızzıın uygulanacan uygulanacağığınnıı ve ve 
SSÜÜREKLREKLİİ geligelişştirilecetirileceğğini taahhini taahhüüt ediyoruz. t ediyoruz. 



Vizyon, Misyon Ve Vizyon, Misyon Ve 
DeDeğğerlerimizerlerimiz

�� VizyonumuzVizyonumuz

DeDeğğerlerimiz, bilgimiz ve erlerimiz, bilgimiz ve ççalalışışanlaranlarıımmıızla; mzla; müüşşterilerimizin, terilerimizin, 
tedariktedarikççilerimizin, toplumun ve ortaklarilerimizin, toplumun ve ortaklarıımmıızzıın memnuniyetini san memnuniyetini sağğlayarak ilayarak içç
pazarda ve ihracatta lider bir boya firmaspazarda ve ihracatta lider bir boya firmasıı olmaktolmaktıır.r.

�� MisyonumuzMisyonumuz

SSüürekli gelirekli gelişşme anlayme anlayışıışıyla, bilgi ve teknolojimizle, yla, bilgi ve teknolojimizle, üürrüün ve hizmetlerimizi, n ve hizmetlerimizi, 
toplumun detoplumun değğiişşen beklentilerine uygun hale getirmek.en beklentilerine uygun hale getirmek.
MMüüşşterilerimiz ve Tedarikterilerimiz ve Tedarikççilerimizle kilerimizle kööklklüü ve deve değğer katan ilier katan ilişşkiler yaratmak.kiler yaratmak.
TTüüm m ççalalışışanlaranlarıımmıızzıı teteşşvik etmek ve bavik etmek ve başşararıılarlarıınnıı desteklemek.desteklemek.
VarlVarlııklarklarıımmıızzıın den değğerini artterini arttıırarak ortaklarrarak ortaklarıımmıız ve yatz ve yatıırrıımcmcıılar ilar iççin in 
ççekiciliekiciliğğimizi simizi süürdrdüürmek.rmek.

�� DeDeğğerlerimizerlerimiz

DDüürrüüstlstlüük dk düüsturumuzdur.sturumuzdur.
Faaliyetlerimiz gFaaliyetlerimiz güüvenilirdir.venilirdir.
Toplum deToplum değğerleri bizim kerleri bizim kıılavuzumuzdur.lavuzumuzdur.
ÇÇalalışışanlaranlarıımmıız en z en öönemli kaynanemli kaynağığımmıızdzdıır.r.

ÇÇevreye, insan saevreye, insan sağğllığıığına ve gna ve güüvenlivenliğğine duyarline duyarlııllıık tamamen bir kurum k tamamen bir kurum 
kküültltüürrüüddüür. Marshall faaliyetlerini sr. Marshall faaliyetlerini süürdrdüürrüürken gerek rken gerek ççevreye gerekse insan evreye gerekse insan 
sasağğllığıığına ve gna ve güüvenlivenliğğine verebileceine verebileceğği zararlari zararlarıı öönceden analiz edip nceden analiz edip 
öönlemlerini almaktadnlemlerini almaktadıır. Marshall boya fabrikasr. Marshall boya fabrikasıı olarak olarak üüretim sretim süüreci ve reci ve 
sonrassonrasıında ortaya nda ortaya ççııkan atkan atıık ve k ve üürrüünlerin insana ve nlerin insana ve ççevreye olan zararlarevreye olan zararlarıınnıın n 
en aza indirilmesi konusunda ciddi ve bilinen aza indirilmesi konusunda ciddi ve bilinççli katkli katkıılarlarıımmıız sz süürekli olarak rekli olarak 
tavizsiz devam ettirilecektir.tavizsiz devam ettirilecektir.



Faaliyetlerimiz/Faaliyetlerimiz/
ÜÜrrüünlernler

Marshall Dekoratif EfektlerMarshall Dekoratif Efektler
Evlerinde yenilikEvlerinde yenilikççi ve yarati ve yaratııccıı olmaktan olmaktan 
hohoşşlananlara lananlara öözel yeni zel yeni üürrüün serisi n serisi ‘‘Dekoratif Dekoratif 
EfektlerEfektler’’ ile Marshall yeni ufuklar aile Marshall yeni ufuklar aççmaya devam maya devam 
ediyor. ediyor. ÜçÜç farklfarklıı üürrüün n ççeeşşidi ile idi ile ççok deok değğiişşik ve ik ve şışık k 
efektler yaratmak ve hayal edilen gefektler yaratmak ve hayal edilen göörrüünnüümlere mlere 
ulaulaşşmak mmak müümkmküün. Duvarlardaki sert ve n. Duvarlardaki sert ve ççııplak plak 
ggöörrüünnüümmüü Marshall Color EfektMarshall Color Efekt ile kile kıırrııp derin p derin 
anlamlar katarak hayat verebilirsiniz. Bu anlamlar katarak hayat verebilirsiniz. Bu öözel zel üürrüün n 
grubu; bulutlama, renk ygrubu; bulutlama, renk yııkama, skama, süüngerleme ve bez ngerleme ve bez 
yuvarlama gibi yyuvarlama gibi yööntemlerle oldukntemlerle oldukçça a şışık sonuk sonuççlar lar 
verir. verir. İİlginlginçç uygulamalarla odanuygulamalarla odanııza imrenerek za imrenerek 
bakbakıılacak bir boyut kazandlacak bir boyut kazandıırabilirsiniz. rabilirsiniz. 

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. 

Marshall SoftsandMarshall Softsand ile en sade mekanlara bile yumuile en sade mekanlara bile yumuşşak, canlak, canlıı ve ive iççten duygular ten duygular 
ekleyebilirsiniz. Dalgalarekleyebilirsiniz. Dalgalarıın karayla bulun karayla buluşştutuğğu ince kumlu sahillerde oluu ince kumlu sahillerde oluşşan an 
mmüükemmel gkemmel göörrüünnüüme Marshall Softsand ile rahatlme Marshall Softsand ile rahatlııkla ulakla ulaşşabilirsiniz. Softsand abilirsiniz. Softsand 
ince tanecikli yapince tanecikli yapııda ve doda ve doğğal tonlarda olup yal tonlarda olup yüüzeylerinize derinlik katacaktzeylerinize derinlik katacaktıır. r. 
Marshall Softsand Marshall Softsand ççevresiyle rahatlevresiyle rahatlııkla uyum sakla uyum sağğlar. lar. 



Faaliyetlerimiz/Faaliyetlerimiz/
ÜÜrrüünlernler

AhAhşşap Ve Metal Grubu ap Ve Metal Grubu 
Marshall, insan saMarshall, insan sağğllığıığınnıı olumsuz etkileyen olumsuz etkileyen 
kurkurşşunun zararlunun zararlıı etkilerini etkilerini öönlemek inlemek iççin tin tüüm m 
Solvent BazlSolvent Bazlıı üürrüün formn formüüllerinden kurllerinden kurşşunu unu 
ççııkartmkartmışışttıır. Kurr. Kurşşunsuz olarak geliunsuz olarak gelişştirditirdiğği yeni i yeni 
formformüüllllüü ““AhAhşşapap--Metal Sonkat BoyalarMetal Sonkat Boyalarıı”” ““Luxe Luxe 
ParlakParlak”” ve ve ““Enamel ParlakEnamel Parlak”” ile ahile ahşşap ve metallerde ap ve metallerde 
dekoratif bir gdekoratif bir göörrüünnüüm, ym, yüüksek ve kalksek ve kalııccıı parlaklparlaklıık, k, 
mmüükemmel yaykemmel yayıılma ve kapatlma ve kapatııccııllıık sak sağğlamaktadlamaktadıır.r.

AhAhşşap Koruyucu Ve Vernikler  Grubu ap Koruyucu Ve Vernikler  Grubu 
Emprenye iEmprenye işşlemi olarak bilinen, ahlemi olarak bilinen, ahşşababıın bn büünyesine nyesine 
onu zararlonu zararlıı bbööcek, kurt ve mantarlara karcek, kurt ve mantarlara karşışı korumak korumak 
amacamacııyla yla ççeeşşitli kimyasal maddelerden oluitli kimyasal maddelerden oluşşan an 
ssııvvıınnıın emdirilmesidir. Solvent ve Su Bazln emdirilmesidir. Solvent ve Su Bazlıı Wood Wood 
Art Emprenye Malzemeleri, bu iArt Emprenye Malzemeleri, bu işşlemi lemi 
gergerççekleekleşştirmek itirmek iççin formin formüüle edilmile edilmişştir. Emprenye tir. Emprenye 
iişşlemiyle lemiyle öön korumaya aln korumaya alıınan ahnan ahşşaba, uzun saba, uzun süüreli reli 
koruma ve dekoratif bir gkoruma ve dekoratif bir göörrüüntntüü verebilmek iverebilmek iççin in 
ggüüneneşşe ve de ve dışış ortam koortam koşşullarullarıına dayanna dayanııklklıı, esnek ve , esnek ve 
nefes alabilen dnefes alabilen dışış cephe ahcephe ahşşap koruyucu son kat ap koruyucu son kat 
üürrüünler kullannler kullanıılmaslmasıı gerekir. gerekir. 

Marshall Su BazlMarshall Su Bazlıı İİçç Cephe Duvar BoyalarCephe Duvar Boyalarıı
Su BazlSu Bazlıı İİçç Cephe BoyalarCephe Boyalarıı, duvarlar, duvarlarıın nefes almasn nefes almasıınnıı
sasağğlarken, tlarken, tüümmüü antianti--bakteriyel bakteriyel öözellikleri sayesinde zellikleri sayesinde 
duvarlarda bakteri ve kduvarlarda bakteri ve küüf oluf oluşşumunu umunu öönlemektedir. nlemektedir. 
Marshall, antiMarshall, anti--bakteriyel bakteriyel üürrüünlerini nlerini öözellikle; hastahane, zellikle; hastahane, 
okul, okul, ççocuk yuvalarocuk yuvalarıı ççocuk odalarocuk odalarıı, mutfaklar, , mutfaklar, 
restoranlar gibi alanlarda grestoranlar gibi alanlarda göönnüül rahatll rahatlığıığıyla kullanyla kullanıılmaslmasıı
iiççin geliin gelişştirmitirmişştir. Marshall Antitir. Marshall Anti-- Bakteriyel Su BazlBakteriyel Su Bazlıı İİçç
Cephe duvar boyalarCephe duvar boyalarıı; ; ““Plastik MatPlastik Mat””, , ““Plastik Silikonlu Plastik Silikonlu 
ÖÖzel Matzel Mat”” ve ve ““Plastik Flora YarPlastik Flora Yarıımatmat””, y, yüüksek ksek 
silinebilme, kolay uygulama ve msilinebilme, kolay uygulama ve müükemmel kapatma ve kemmel kapatma ve 
neme dayanneme dayanıım m öözellikleriyle dikkat zellikleriyle dikkat ççekmektedir. ekmektedir. 
Kokusuz olduklarKokusuz olduklarıı iiççin uygulama sin uygulama sıırasrasıında rahatsnda rahatsıızlzlıık k 
vermemekte, zararlvermemekte, zararlıı maddelerin solunmasmaddelerin solunmasıına sebep na sebep 
olmamaktadolmamaktadıırlar. rlar. 



Faaliyetlerimiz/Faaliyetlerimiz/
ÜÜrrüünlernler
DDışışCephe BoyalarCephe Boyalarıı
BinalarBinalarıın dn dışış ggöörrüünnüümmüü, ya, yaşşananıılan mekanlar ilan mekanlar iççin in 
öönemli bir gnemli bir gööstergedir. Boyanstergedir. Boyanıın rengi ve dokusu bir n rengi ve dokusu bir 
bbüüttüün olun oluşşturmalturmalııddıır. Marshall Dr. Marshall Dışış Cephe BoyalarCephe Boyalarıı, , 
ddüüzz--grenli ve sugrenli ve su--solvent bazlsolvent bazlıı seseççenekleri ile enekleri ile 
astarlarastarlarııyla birlikte formyla birlikte formüüle edilmile edilmişştir.tir.
Su ve Solvent bazlSu ve Solvent bazlıı ddışış cephe boyalarcephe boyalarıı binalarbinalarıınnıızzıın n 
ddışış cephesine; cephesine; öörtrtüüccüüllüükte, alkali dayankte, alkali dayanıımmıında ve nda ve 
koruyuculukta ykoruyuculukta yüüksek performans saksek performans sağğlar. Bu lar. Bu 
üürrüünler; solmaz, nler; solmaz, ççatlamaya karatlamaya karşışı maksimum maksimum 
ddüüzeyde dayanzeyde dayanıır, kolay uygulanr, kolay uygulanııp, hp, hıızlzlıı kurur, kir kurur, kir 
tutmaz ve ytutmaz ve yııkanabilir kanabilir öözelliklere sahiptir. Solvent zelliklere sahiptir. Solvent 
bazlbazlıı olanlar ayrolanlar ayrııca, her iklim koca, her iklim koşşullarullarıında nda 
uygulanabilir. uygulanabilir. 
Marshall DMarshall Dışış Cephe BoyalarCephe Boyalarıı; 25 Haz; 25 Hazıır, 232 r, 232 ÖÖzel zel 
Renk alternatifleriyle, toplam 257 farklRenk alternatifleriyle, toplam 257 farklıı seseççeneeneğğe e 
sahiptir.sahiptir.

. . 

��Akrikor Akrilik Flat Akrikor Akrilik Flat -- Akrikor Akrilik GrenliAkrikor Akrilik Grenli
Akrilik baAkrilik bağğlaylayııccııllıı ve su bazlve su bazlıı ddışış cephe cephe üürrüünleridir. Formnleridir. Formüülasyon yaplasyon yapııssıı ve akrilik ve akrilik 
babağğlaylayııccıınnıın yn yüüksek performansksek performansııyla; kapatyla; kapatııccııllıık, kolay kullank, kolay kullanıım ve uzun sm ve uzun süüreli reli 
dayanma gibi birdayanma gibi birççok avantajlar saok avantajlar sağğlamaktadlamaktadıır. r. 

��Akrikor Silikonlu FlatAkrikor Silikonlu Flat-- Akrikor Silikonlu GrenliAkrikor Silikonlu Grenli
Akrilik baAkrilik bağğlaylayııccııllıı ve silikon katkve silikon katkııllıı, su bazl, su bazlıı ddışış cephe cephe üürrüünleridir. Akrilik nleridir. Akrilik 
babağğlaylayııccıınnıın silikon ile takviyesi sonucunda iyi kapatn silikon ile takviyesi sonucunda iyi kapatııccııllıık, yk, yüüksek koruyuculuk ve ksek koruyuculuk ve 
uzun suzun süüre dayanre dayanıım gibi birm gibi birççok avantaj saok avantaj sağğlar.lar.

��Marshallite Termoplastik FlatMarshallite Termoplastik Flat-- Marshallite Termoplastik GrenliMarshallite Termoplastik Grenli
Termoplastik baTermoplastik bağğlaylayııccııllıı ve solvent bazlve solvent bazlıı ddışış cephe cephe üürrüünleridir. Termoplastik nleridir. Termoplastik 
rereççinenin inenin öözellizelliğği sayesinde yi sayesinde yüüksek elastikiyete sahip, mksek elastikiyete sahip, müükemmel koruma ve nem kemmel koruma ve nem 
dayandayanııklklııllığıığı ile iyi kapatma ve her mevsimde (ile iyi kapatma ve her mevsimde (--20 20 ººC ve +50 C ve +50 ººC sC sııcaklcaklııklarklarıı
arasarasıında) uygulanabilme nda) uygulanabilme öözelliklerine sahip dzelliklerine sahip dışış cephe grubudur.cephe grubudur.
. . 
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IsIsıı YalYalııttıım Sistemim Sistemi
TTüürkiyerkiye’’de, yapde, yapıılan hesaplara glan hesaplara gööre re 
sadece 2000 ysadece 2000 yııllıından sonra inndan sonra inşşa edilen a edilen 
binalarda debinalarda değğil, til, tüüm binalarda m binalarda ııssıı
yalyalııttıımmıı kullankullanıılsa, aynlsa, aynıı enerjiyle iki enerjiyle iki 
misli fazla bina misli fazla bina ııssııtabilir, CO2 tabilir, CO2 
emisyonu yaremisyonu yarıı yaryarııya azalya azalıır, br, bööylelikle ylelikle 
TTüürkiyerkiye’’nin toplam enerji tnin toplam enerji tüüketimi ketimi 
yyüüzde 15 azaltzde 15 azaltıılabilir. Bu ise yaklalabilir. Bu ise yaklaşışık k 
1.7 milyar dolarl1.7 milyar dolarlıık bir tasarruf k bir tasarruf 
potansiyeli anlampotansiyeli anlamıına gelmektedir. na gelmektedir. 
DolayDolayııssııyla, Tyla, Tüürkiyerkiye’’de de ııssıı kaybkaybıından ndan 
kaynaklanan enerji akaynaklanan enerji aççığıığınnıın fazla n fazla 
olmasolmasıı nedeniyle, binalarda nedeniyle, binalarda ııssıı
yalyalııttıımmıınnıın yapn yapıılmaslmasıı, 2000 y, 2000 yııllıından ndan 
sonra zorunlu hale geldi. Sektsonra zorunlu hale geldi. Sektöördeki rdeki 
hareketlenmeye paralel olarak Marshall hareketlenmeye paralel olarak Marshall 
bu alanda ARbu alanda AR--GE GE ççalalışışmalarmalarıına hna hıız z 
verdi ve verdi ve ““ThermoThermo’’s Iss Isıı YalYalııttıım m 
SistemiSistemi”” ortaya ortaya ççııktktıı. . 

YalYalııttıımmıın tn tüüm am aşşamalaramalarıınnıı kapsayan kapsayan 
eksiksiz bir eksiksiz bir ııssıı yalyalııttıım sistemi olan m sistemi olan 
ThermoThermo’’s, farkls, farklıı ssııcaklcaklııktaki iki ortam ktaki iki ortam 
arasarasıındaki ndaki ııssıı transferini azalttransferini azaltııyor, dyor, dışış
ııssııyyıı iiççeri sokmadan ieri sokmadan iççerideki erideki ııssııyyıı
koruyor. Yani, hava kokoruyor. Yani, hava koşşuluna guluna gööre re 
ııssııyyıı ThermoThermo’’s kontrol ediyor.s kontrol ediyor.
““ThermoThermo’’s Iss Isıı YalYalııttıım Sistemim Sistemi””, , 
Marshall kalite ve teknolojisiyle Marshall kalite ve teknolojisiyle 
oluoluşşturuldu. Bu doturuldu. Bu doğğrultuda Thermorultuda Thermo’’s, s, 
ııssıı yalyalııttıımmıında uzun nda uzun öömmüürlrlüü, hesapl, hesaplıı, , 
dekoratif ve bir o kadar da gdekoratif ve bir o kadar da güüvenli venli 
çöçözzüümmüü sunuyor.sunuyor.
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Marshall ArMarshall Ar--GeGe
Bilimsel yenilikleri ve bunlarBilimsel yenilikleri ve bunlarıın  boya sektn  boya sektöörrüü iiççersindeki  uygulanabilirliersindeki  uygulanabilirliğğini ini 
izlemek, izlemek, üürrüün tasarn tasarıım ve gelim ve gelişştirme tirme ççalalışışmalarmalarıınnıı Internasyonal ve TInternasyonal ve Tüürkiye rkiye 
beklentilerini dbeklentilerini düüşşüünerek ynerek yüürrüütmek, tmek, ÜÜrrüün Sorumlulun Sorumluluğğuu--Product Stewardship Product Stewardship 
kurallarkurallarıına uymak (Akzo Nobel Vizyonu) ve tanna uymak (Akzo Nobel Vizyonu) ve tanıımlanmmlanmışış kalite kriterlerinde kalite kriterlerinde 
üüretim yapretim yapıılmaslmasıınnıı sasağğlamak hedefleriyle lamak hedefleriyle ççalalışıışır.r.

Renk projeleri Renk projeleri ççalalışışmalarmalarıı, pazarda yeni renk trentleri yaratacak projelerin , pazarda yeni renk trentleri yaratacak projelerin 
hazhazıırlanmasrlanmasıı, mevcut sistemlere  alternatif renk sistemi  olu, mevcut sistemlere  alternatif renk sistemi  oluşşturma, turma, ççevre ve evre ve 
insan sainsan sağğllığıığı vizyonumuza paralel hammadde aravizyonumuza paralel hammadde araşşttıırmasrmasıı / se/ seççilmesi ve ilmesi ve üürrüün n 
modifikasyonlarmodifikasyonlarıı babaşşllııca fonksiyonlar olarak ca fonksiyonlar olarak ööne ne ççııkmaktadkmaktadıır.r.

ÜÜrrüün Sorumlulun Sorumluluğğuu
Marshall ArMarshall Ar--Ge iGe iççin in üürrüün sorumlulun sorumluluğğu, u, üürrüünlerinnlerin ttüüm  yam  yaşşam dam dööngngüüleri leri 
boyuncaboyunca neden  olduneden  olduğğu sau sağğllıık, gk, güüvenlik ve venlik ve ççevre etkilerinin  sorumluluk ve etik evre etkilerinin  sorumluluk ve etik 
kurallara  uygun  ykurallara  uygun  yöönetimidir., Bu dnetimidir., Bu dööngngüü iiççinde kimyasal inde kimyasal üürrüünlerin, imalat, nlerin, imalat, 
ambalajlama, daambalajlama, dağığıttıım,  kullanm,  kullanıım ve nihai bertaraf dahil  olmak m ve nihai bertaraf dahil  olmak üüzere  tzere  tüüm tedarik m tedarik 
zincirleri boyunca gzincirleri boyunca güüvenli kullanvenli kullanıılmaslmasıı ve yve yöönetilmesi bu sorumlulunetilmesi bu sorumluluğğun un 
uygulama aduygulama adıımmıınnıı ifade eder. Yeni (Yifade eder. Yeni (YÜÜ) ve geli) ve gelişştirilmitirilmişş üürrüün(Gn(GÜÜ) oranlar) oranlarıı
tablodaki gibidir.tablodaki gibidir.
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MarshallMarshall’’da da ÜÜretilen Dekoratif Boya Tipleriretilen Dekoratif Boya Tipleri
Marshallda Marshallda üüretilen dekoratif boyalar solventlerin ve baretilen dekoratif boyalar solventlerin ve bağğlaylayııccıılarlarıınnıın tiplerine n tiplerine 
ggööre iki grupda sre iki grupda sıınnııflandflandıırrıılabilir:labilir:

�� Su bazlSu bazlıı boyalar:boyalar: Solventi su olan boyalardSolventi su olan boyalardıır. Bar. Bağğlaylayııccııssıı (PVA resin). (PVA resin). 
Marshall'Marshall'ıın n üüretiminin yaklaretiminin yaklaşışık %65'i su bazlk %65'i su bazlııddıır. Solvent bazlr. Solvent bazlıı boyalara gboyalara gööre re 
daha sadaha sağğllııklklıı olduklarolduklarıından Dndan Düünya'da su bazlnya'da su bazlıı boyalara doboyalara doğğruru yyöönelim vardnelim vardıır. r. 

�� Solvent bazlSolvent bazlıı boyalar: boyalar: Solventi White spirit  olan boyalardSolventi White spirit  olan boyalardıır. Bar. Bağğlaylayııccııssıı (Alkyd (Alkyd 
resin). Marshall'resin). Marshall'ıın n üüretiminin yaklaretiminin yaklaşışık %35'i solvent bazlk %35'i solvent bazlııddıır.r.
Boya yBoya yüüzeye uygulandzeye uygulandığıığında su ve solventin her ikisi de buharlanda su ve solventin her ikisi de buharlaşşacak, boyanacak, boyanıın n 
performansperformansıınnıı yyüüzeyde kalan katzeyde kalan katıı miktarmiktarıı sasağğlayacaktlayacaktıır r 
2005 y2005 yııllıı Kapasite KullanKapasite Kullanıım Oranm Oranıı %70 olarak ger%70 olarak gerççekleekleşşmimişştir.tir.
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Satışların artırılmasına yönelik uygulamalar, satış kanalına yönelik veya 
satış kanalı destekli yürütülmektedir. 2005 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.

�� Adana     Adana     
�� Ankara Ankara 
�� Antalya          Antalya          
�� BursaBursa
�� DiyarbakDiyarbakıır r 
�� İİstanbul              stanbul              
�� İİzmir zmir 
�� KonyaKonya
�� Samsun Samsun 
�� Trabzon         Trabzon         
�� MarketlerMarketler
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Mobil SatMobil Satışış –– DaDağığıttıım m 

SistemleriSistemleri
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.
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EEğğitimitim

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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Marshall Marshall ççevre ve insan saevre ve insan sağğllığıığı aaççııssıından performansndan performansıınnıın, an, aççıık iletik iletişşimin ve imin ve 
üürrüün sorumlulun sorumluluğğunun sunun süürekli gelirekli gelişşimini ve bu konulardaki yenilikleri teimini ve bu konulardaki yenilikleri teşşvik vik 
etmektedir. Yetmektedir. Yüüksek saksek sağğllıık, gk, güüvenlik ve venlik ve ççevre standartlarevre standartlarıınnıın sn süürdrdüürrüülmesi lmesi 
ttüüm ym yööneticilerimizin ve neticilerimizin ve ççalalışışanlaranlarıımmıızzıın gn göörevidir. Ayrrevidir. Ayrııca;ca;
��1993 y1993 yııllıında belgelendirdinda belgelendirdiğğimiz ISO 9002 Kalite Sistemi (TSE),imiz ISO 9002 Kalite Sistemi (TSE),
��1996 y1996 yııllıında belgelendirdinda belgelendirdiğğimiz ISO 9001 Kalite Sistemi (TSE),imiz ISO 9001 Kalite Sistemi (TSE),
��1997 y1997 yııllıında belgelendirdinda belgelendirdiğğimiz ISO 9001 Kalite Yimiz ISO 9001 Kalite Yöön.Sistemi (BVQ),n.Sistemi (BVQ),
��1999 y1999 yııllıında belgelendirdinda belgelendirdiğğimiz ISO 14001 imiz ISO 14001 ÇÇevre Yevre Yöönetim Sistemi,netim Sistemi,
��2001 y2001 yııllıında belgelendirdinda belgelendirdiğğimiz OHSAS 18001 imiz OHSAS 18001 ÇÇalalışışan Saan Sağğllığıığı GGüüvenlivenliğği i 
YYöönetim Sistemi netim Sistemi 
��2001 y2001 yııllıında belgelendirdinda belgelendirdiğğimiz SA 8000 Sosyal Sorumluluk Sistemi.imiz SA 8000 Sosyal Sorumluluk Sistemi.

AyrAyrııca,baca,bağğllıı bulundubulunduğğumuz Akzo Nobel Grubu QHSE (kalite umuz Akzo Nobel Grubu QHSE (kalite -- sasağğllııkk--
ggüüvenlik venlik -- ççevre) denetimleri ve evre) denetimleri ve ÜÜrrüün Sorumlulun Sorumluluğğu uygulamalaru uygulamalarıı ile ile 
ççalalışışmalarmalarıımmıız sz süürekli desteklenmektedir.rekli desteklenmektedir.
Her tHer tüürlrlüü faaliyetimizde, yasal uygunluk, sistemin dfaaliyetimizde, yasal uygunluk, sistemin düüzgzgüün n ççalalışışmasmasıı, , 
politikampolitikamıızzıın her n her ççalalışışan tarafan tarafıından anlandan anlaşışılmaslmasıı, , ççevreye, insan saevreye, insan sağğllığıığı ve ve 
ggüüvenlivenliğğine olan etkilerimizin ine olan etkilerimizin ööllçüçüllüüp bilinmesi, anlap bilinmesi, anlaşışıllıır amar amaçç ve hedefler ve hedefler 
konulmaskonulmasıı ve takip edilmesi, ve takip edilmesi, ççevrenin, insan saevrenin, insan sağğllığıığınnıın, can ve mal n, can ve mal 
ggüüvenlivenliğğinin ve doinin ve doğğal kaynaklaral kaynaklarıın korunmasn korunmasıı esastesastıır.r.
TTüüm m ççalalışışanlaranlarıımmııza za ççevre, saevre, sağğllıık, gk, güüvenlik ve sosyal sorumluluk evenlik ve sosyal sorumluluk eğğitimleri itimleri 
verilmiverilmişş ve devam etmekte ve eve devam etmekte ve e--learning sistemiyle slearning sistemiyle süürekli rekli 
desteklenmektedir. Edesteklenmektedir. Eğğitim sitim süüreci ihtiyareci ihtiyaççlara glara gööre belirlenmekte, re belirlenmekte, 
planlanmakta ve splanlanmakta ve süürekli olarak devam ettirilmektedir. Bunun yanrekli olarak devam ettirilmektedir. Bunun yanııssııra herkes ra herkes 
sistemimizin kendi faaliyetleri ile ilgili parsistemimizin kendi faaliyetleri ile ilgili parççalaralarıı hakkhakkıında ayrnda ayrııntntııllıı bilgiye bilgiye 
sahiptir. sahiptir. 
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FabrikamFabrikamıızda zda ççalalışışan tan tüüm tam taşşeron firma personeline genel eron firma personeline genel ççevre, saevre, sağğllıık ve k ve 
ggüüvenlik bilinci evenlik bilinci eğğitimi verilmiitimi verilmişştir. Ayrtir. Ayrııca, ilk ica, ilk işşe bae başşlayan talayan taşşeronlara eronlara ççevre evre 
sistemimiz ve bu sistemle ilgili uygulamalarsistemimiz ve bu sistemle ilgili uygulamalarıı gereken kurallar yazgereken kurallar yazııllıı olarak olarak 
verilmekte ve bu kurallara gverilmekte ve bu kurallara gööre hareket etmeleri sare hareket etmeleri sağğlanmaktadlanmaktadıır.r.

Sistemlerimiz ve buna baSistemlerimiz ve buna bağğllıı uygulamalaruygulamalarıımmıız tarafsz tarafsıız bir denetz bir denetççi kurului kuruluşş
olan BVQI ve TSE tarafolan BVQI ve TSE tarafıından denetlenmektedir.Bu denetimlerin yanndan denetlenmektedir.Bu denetimlerin yanııssııra ra 
yine kendi iyine kendi içç denetimlerimizle de sistemlerimizin uygulamalardenetimlerimizle de sistemlerimizin uygulamalarıı ssüürekli rekli 
izlenmekte ve geliizlenmekte ve gelişştirilmektedir.tirilmektedir.

��1984 y1984 yııllıında arnda arııtma sistemi kurulmutma sistemi kurulmuşştur. Btur. Bööylece ylece ççevreye deevreye deşşarj edilen arj edilen 
suyun ysuyun yöönetmelikler inetmelikler iççinde olmasinde olmasıı sasağğlanmaktadlanmaktadıır. r. 
��DeDeşşarj belgesi 1996 yarj belgesi 1996 yııllıında alnda alıınmnmışış, 1999 ve 2003  y, 1999 ve 2003  yııllarllarıında yenilenminda yenilenmişştir.tir.
��1998 y1998 yııllıında fabrikamnda fabrikamıız A sz A sıınnııffıı emisyon belgesi almemisyon belgesi almışışttıır. r. 
��1999 y1999 yııllıından itibaren  toprak kirlilindan itibaren  toprak kirliliğği i ööllçüçümlerine bamlerine başşlanmlanmışışttıır. r. 
��Tehlikeli AtTehlikeli Atııklarklarıın Kontroln Kontrolüü yyöönetmelinetmeliğğine uygun olarak fabrikamine uygun olarak fabrikamıızdan zdan 
ççııkan her tkan her tüürlrlüü tehlikeli  attehlikeli  atıık k İİzaydazaydaşş gibi lisanslgibi lisanslıı firmalara gfirmalara göönderilerek nderilerek 
ççevreye zarar vermeyecek evreye zarar vermeyecek şşekilde bertarafekilde bertarafıı sasağğlanmaktadlanmaktadıır. Ayrr. Ayrııca tca tüüm atm atıık k 
sularsularıın analiz sonun analiz sonuççlarlarıı tutulmaktadtutulmaktadıır.r.
��ÜÜretimden kaynaklanan kimyasallarretimden kaynaklanan kimyasallarıın emisyon n emisyon ööllçüçümleri  ile gmleri  ile güürrüültltüü
ööllçüçümleri periyodik olarak yapmleri periyodik olarak yapıılmaktadlmaktadıır. r. ÇÇalalışışanlaranlarıımmııza her yza her yııl periyodik l periyodik 
olarak gezici hastane tarafolarak gezici hastane tarafıından ndan İİSGSGÜÜMM’ü’ün gerekli gn gerekli göördrdüüğğüü ttüüm tahliller m tahliller 
yapyapıılmaktadlmaktadıır.r.
��Ofis vb. bulunan klimalarOfis vb. bulunan klimalarıın filtreleri periyodik olarak temizlenmekte ve n filtreleri periyodik olarak temizlenmekte ve 
insan sainsan sağğllığıığı iiççin in öönemli olan bakterilere karnemli olan bakterilere karşışı öönlem alnlem alıınmaktadnmaktadıır.r.
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��İşİşyeri Hekimliyeri Hekimliğği Staj Programi Staj Programıı:: Haziran 2005 tarihinde baHaziran 2005 tarihinde başşlayan projeye layan projeye 
ggööre, iki ayda bir dre, iki ayda bir döört rt ööğğrenci toplam 5 tam irenci toplam 5 tam işş ggüünnüü staj gstaj göörmektedir. Proje rmektedir. Proje 
babaşşlanglangııccıından bu gndan bu güüne toplam 24 ne toplam 24 ööğğrenci bu program dahilinde staj renci bu program dahilinde staj 
ggöörmrmüüşşttüür.r.

��ÖÖzel Azel Ağğaaççlandlandıırma Projesi:rma Projesi: 25.09.2000 y25.09.2000 yııllıında banda başşlayan projede, 19.2 layan projede, 19.2 
hektarlhektarlıık alanda fk alanda fııststıık k ççamamıı, servi, sedir, akasya ve aylantus bitkilerinden , servi, sedir, akasya ve aylantus bitkilerinden 
oluoluşşan 16.740 adet fidan dikilmian 16.740 adet fidan dikilmişştir.tir.

��Okul Okul ÖÖncelikli Bancelikli Bağışğış Projesi: Projesi: Marshall, eğitime destek amacıyla 2003 
yılından başlayarak 3 yıllık periyod içinde tamamlamayı öngördüğü, 
okulların boya ihtiyacının karşılanması projesinde, 2005 yılı içinde 350,210 
YTL’si boya bağışı olmak üzere, toplam 362,315 YTL tutarında bağış
yapmıştır. Sözkonusu süreçte yapılan bağışların dağılımı, yıllar itibariyle 
aşağıdaki tabloda yeralmaktadır. 

Kurum 2003 2004 2005

Okullar 1,331,398 555,106 305,576
Valilikler, Kaymakamlıklar, Belediyeler 95,504 103,835 18,031
Emniyet Birimleri 46,769 14,904 7,140
Sağlık Kurumları          21,439 14,154 282
Diğer sosyal kurumlar 38,082 56,947 31,286

Genel Toplam 1,533,191 744,946 362,315

Bağış Türü Tutar    
(YTL)

Tutar    
(YTL)

Tutar    
(YTL)

Boya Ve Boya Malzemeleri 1,405,715 724,664 350,209
Nakit & Diğer 127,476 20,283 12,105

Toplam 1,533,191 744,946 362,315

*          *          *
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��KaynaklarKaynaklarıın Korunmasn Korunmasıı : Fuel: Fuel--oilden LPG sistemine geoilden LPG sistemine geççilmesi fuelilmesi fuel--oil oil 
ttüüketimini ketimini öönemli nemli ööllçüçüde azaltmde azaltmışış, , ççevreye verilen zarar en aza indirilmievreye verilen zarar en aza indirilmişştir. tir. 
Fabrika genelindeki hava kollektFabrika genelindeki hava kollektöörleri, tanklarrleri, tanklarıı ve pnve pnöömatik matik ççalalışışan an 
elemanlarelemanlarıın incelenip hava kan incelenip hava kaççaklaraklarıınnıın tespit edilmesi, renk kazanlarn tespit edilmesi, renk kazanlarıınnıın n 
menhol kapaklarmenhol kapaklarıındaki hava sndaki hava sıızzııntntıılarlarıınnıın giderilmesi, n giderilmesi, üüretimin hava ihtiyacretimin hava ihtiyacıı
olmadolmadığıığı zaman dzaman düüşşüük debili kompresk debili kompresöörrüün kullann kullanıılmaslmasıı bu bu ççalalışışmalara malara 
öörnektir.rnektir.

��ÜÜrrüün Sorumlulun Sorumluluğğu:u: ÜÜrrüün Sorumlulun Sorumluluğğu, u, üürrüünnüün imalinin planlanmasn imalinin planlanmasıından ndan 
babaşşlayarak, tasarlayarak, tasarıım ve aram ve araşşttıırma, rma, üüretim, satretim, satışış, da, dağığıttıım, geri kazanm, geri kazanıım ve m ve 
kullankullanıım sonrasm sonrasıındaki atndaki atııklarklarıın bertaraf edilmesine ilin bertaraf edilmesine ilişşkin tkin tüüm safhalarm safhalarıı
iiççermektedir. ermektedir. 
ÜÜrrüün sorumlulun sorumluluğğu sistemi du sistemi düünya ile birlikte tnya ile birlikte tüüm Akzo Nobel bm Akzo Nobel büünyesinde nyesinde 
yyüürrüüttüülmektedir.lmektedir.

ÇÇevreye ve insan saevreye ve insan sağğllığıığına duyarlna duyarlıı üürrüünler nler üüretmek amacretmek amacııyla yapyla yapıılmlmışış ve ve 
tamamlanmtamamlanmışış bazbazıı projeler:projeler:
��VOC oranVOC oranıınnıın dn düüşşüürrüülmesi ilmesi iççin bain bağğlaylayııccıılarda bilelarda bileşşimin deimin değğiişştirilmesi.tirilmesi.
��BaBağğlaylayııccıılarda biodegredable biocidelere gelarda biodegredable biocidelere geççilmesiilmesi
��EthylglycolEthylglycol’’un yerine propilen glikolun yerine propilen glikol’ü’ün kullann kullanıılmaslmasıı
��Pb kurutucularPb kurutucularıın formn formüüllerden llerden ççııkarkarıılmaslmasıı iiççin Sentetik son kat boyada Pb in Sentetik son kat boyada Pb 
kurutucularkurutucularıın ikamesi n ikamesi 
��AlkylphenolethoxylateAlkylphenolethoxylate’’lerin formlerin formüülasyonlardan lasyonlardan ççııkarkarıılmaslmasıı
��Biocidlerin zararsBiocidlerin zararsıız olanlar ile dez olanlar ile değğiişştirilmesitirilmesi
��ÇÇinko kromat yerine inko kromat yerine ççinko fosfat kullaninko fosfat kullanıılmaslmasıı
��Alkid reaksiyonlarAlkid reaksiyonlarıında kataliznda katalizöör olarak kullanr olarak kullanıılan litarjlan litarjıın (kurn (kurşşun iun iççerir) erir) 
ççııkarkarıılmaslmasıı
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��Hava EmisyonlarHava Emisyonlarıı : Emisyon kaynaklar: Emisyon kaynaklarıınnıın yn yıılda bir kez yetkili lda bir kez yetkili 
kurulukuruluşşlarca larca ööllçüçümmüü yapyapıılmaktadlmaktadıır. Marshallr. Marshall’’a 1998 ya 1998 yııllıında TC Sanda TC Sağğllıık k 
BakanlBakanlığıığı taraftarafıından Emisyon ndan Emisyon İİzin Belgesi verilmizin Belgesi verilmişştir. 2004 ytir. 2004 yııllıında nda 
yyüürrüürlrlüüğğe giren Ende giren Endüüstriden Kaynaklanan Hava Kirlilistriden Kaynaklanan Hava Kirliliğğinin Kontrolinin Kontrolüü
YYöönetmelinetmeliğğii’’ne gne gööre Emisyon re Emisyon İİzni verme yetkisi zni verme yetkisi ÇÇevre Bakanlevre Bakanlığıığına gena geççmimişş
olup mevcut iznimizin yenilenmesi iolup mevcut iznimizin yenilenmesi işşlemlerine balemlerine başşlanmlanmışışttıır ve 2006 yr ve 2006 yııllıı
sonuna kadar iznin yenilenmesi planlanmaktadsonuna kadar iznin yenilenmesi planlanmaktadıır. r. 

��ArArııtma Sistemleri:tma Sistemleri: FabrikamFabrikamıız bz büünyesinde 160 metreknyesinde 160 metreküüp/gp/güün endn endüüstriyel striyel 
atatııksu, 80 metrekksu, 80 metreküüp/gp/güün evsel atn evsel atııksuyu arksuyu arııtabilen; fiziksel, kimyasal ve tabilen; fiziksel, kimyasal ve 
biyolojik arbiyolojik arııtma sistemlerini itma sistemlerini iççeren 24 saat kontrol alteren 24 saat kontrol altıında tutulan arnda tutulan arııtma tma 
tesisi ve bu tesisin kontroltesisi ve bu tesisin kontrolüünnüü sasağğlamak ilamak iççinde bir laboratuvar inde bir laboratuvar 
bulunmaktadbulunmaktadıır. Son olarak 29 Eylr. Son olarak 29 Eylüül 2003 tarihinde del 2003 tarihinde deşşarj izin belgesi arj izin belgesi 
yenilenmiyenilenmişştir. Ayrtir. Ayrııca Eynarca deresine verilen su Kocaeli ca Eynarca deresine verilen su Kocaeli ÜÜniversitesi niversitesi 
taraftarafıından dndan düüzenli olarak her ay analiz edilmektedir. zenli olarak her ay analiz edilmektedir. 

��AtAtıık Yk Yöönetimi :  netimi :  Marshall her tMarshall her tüürlrlüü atatığıığınnıı dodoğğaya zarar vermeyecek aya zarar vermeyecek şşekilde ekilde 
dedeğğerlendirmenin yollarerlendirmenin yollarıınnıı ssüürekli olarak ararekli olarak araşşttıırrııp gelip gelişştirmektedir. tirmektedir. 
AtAtııklarklarıımmıızzıı kaynakaynağığında azaltmak, yeniden kullanmak gibi metodlar nda azaltmak, yeniden kullanmak gibi metodlar 
uygulanmaktaduygulanmaktadıır. Bu metodlarr. Bu metodlarıın tatbik edilemedin tatbik edilemediğği durumlarda, i durumlarda, İİzmit Atzmit Atıık k 
ve Artve Artııklarklarıı Yakma ve DeYakma ve Değğerlendirme A.erlendirme A.ŞŞ..’’ye  gye  göönderilmektedir. nderilmektedir. 

2005 y2005 yııllıı geri kazangeri kazanıımlarmlarıı::
TenekeTeneke Geri kazanGeri kazanıımm :   3,5 ton:   3,5 ton
KaKağığıtt Geri kazanGeri kazanıımm :  88,5 ton:  88,5 ton
Plastik, naylon Plastik, naylon Geri kazanGeri kazanıımm :  14,0 ton:  14,0 ton
MetalMetal Geri kazanGeri kazanıımm :  33,0 ton:  33,0 ton
CamCam Geri kazanGeri kazanıımm :    1,5 ton:    1,5 ton
KKıırrıık Paletk Palet Geri KazanGeri Kazanıımm :237,0  ton:237,0  ton
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  Parametre 
  (Tesis Çkışı)       mg/l 

Limit 
Değer

1998 
Ort. 

1999 
Ort. 

2000 
Ort 

2001 
Ort 

2002 
Ort 

2003 
Ort 

2004 
Ort 

2005 
Ort 

Kimyasal Oksijen İhtiyacı 
–KOİ 170 121 105 106 99 85 86 100 101

Biyokimyasal Oksijen 
İhtiyacı -BOİ 50 40 29 37 37 36 37 36 33

Askıda Katı  Madde-AKM 60 45 24 30 31 19 14 22 24
pH 6-9 7,4 7,5 7,5 8,1 7,9 7,7 7,5 7,7
Toplam Krom –Cr 0,5 0,13 0,14 0,06 0,22 0,14 0,07 0,03 0,03
Krom +6  - Cr+6  0,5 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01
Kadmiyum – Cd 0,05 0,01 0,05 0,04 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02
Çinko – Zn 2 0,32 0,40 0,13 0,23 0,17 0,34 0,14 0,36
Kurşun –Pb 0,5 0,16 0,18 0,18 0,49 0,35 0,54 0,09 0,09
Toplam Demir – Fe 30 2,59 1,68 0,54 0,85 0,53 1,11 0,37 0,35
 



�� DoDoğğal Kaynak kullanal Kaynak kullanıımlarmlarıı
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1.1. KURUMSAL YKURUMSAL YÖÖNETNETİİM M İİLKELERLKELERİİNE UYUM BEYANINE UYUM BEYANI
Marshall Boya Ve Vernik Sanayii A.Marshall Boya Ve Vernik Sanayii A.ŞŞ. . ““ŞŞirketirket”” , Sermaye Piyasas, Sermaye Piyasasıı KuruluKurulu’’nca nca 
yayyayıımlanan mlanan ““Kurumsal YKurumsal Yöönetim netim İİlkelerilkeleri”” ‘‘ne uymak konusunda ne uymak konusunda üüzerine dzerine düüşşen en 
ggöörevleri yapmayrevleri yapmayıı ilke edinmiilke edinmişştir.tir.

BBÖÖLLÜÜM  I M  I -- PAY SAHPAY SAHİİPLERPLERİİ

2.2. Pay Sahipleri Pay Sahipleri İİle le İİlilişşkiler Birimikiler Birimi
ŞŞirketimizde pay sahipleri ile ilgili ayrirketimizde pay sahipleri ile ilgili ayrıı bir birim olmaybir birim olmayııp, pay sahiplerinin p, pay sahiplerinin ŞŞirket irket 
ile olan tile olan tüüm ilim ilişşkileri Muhasebe Mkileri Muhasebe Müüddüürlrlüüğğüü taraftarafıından yndan yüürrüüttüülmektedir. lmektedir. 
EE--mail : mail : bilgi@marshallboya.combilgi@marshallboya.com

3.3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme HaklarPay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarıınnıın Kullann Kullanıımmıı
Mevzuat gereMevzuat gereğği yapi yapıılan lan öözel durum azel durum aççııklamalarklamalarıı ve mali tablolar kamuya ve mali tablolar kamuya 
aaççııklanmaktadklanmaktadıır. Dr. Döönem inem iççinde cevaplanan bilgi talepleri yalninde cevaplanan bilgi talepleri yalnıızca telefon yoluyla zca telefon yoluyla 
gelmigelmişştir. Devam eden tir. Devam eden ŞŞirket internet sitesinin girket internet sitesinin güüncelleme ncelleme ççalalışışmalarmalarıınnıın bitmesi n bitmesi 
ile, ile, www.marshallboya.comwww.marshallboya.com adresinde detayladresinde detaylıı bilgiler yeralacaktbilgiler yeralacaktıır.r.
Ana sAna söözlezleşşmede mede öözel denetzel denetççi atanmasi atanmasıı talebi bireysel bir hak olarak talebi bireysel bir hak olarak 
ddüüzenlenmemizenlenmemişştir.  Dtir.  Döönem inem iççinde de inde de öözel denetzel denetççi tayini talebi olmami tayini talebi olmamışışttıır.r.

4.4. Genel Kurul BilgileriGenel Kurul Bilgileri
2005 y2005 yııllıı iiççinde sadece 23.05.2005 tarihli 2004 yinde sadece 23.05.2005 tarihli 2004 yııllıı olaolağğan genel kurul toplantan genel kurul toplantııssıı
yapyapıılmlmışışttıır. r. ŞŞirket Yirket Yöönetim Kurulu tarafnetim Kurulu tarafıından alndan alıınan 02.05.2005 tarih, 391 karar nan 02.05.2005 tarih, 391 karar 
numaralnumaralıı ve 2004 yve 2004 yııllıı OlaOlağğan Genel Kurul gan Genel Kurul güündemli yndemli yöönetim kurulu kararnetim kurulu kararıımmıız z 
İİMKBMKB’’ye ve SPKye ve SPK’’ya ya öözel durum azel durum aççııklamasklamasıı ile bildirilmiile bildirilmişştir. Ayrtir. Ayrııca, Genel kurul ca, Genel kurul 
toplanttoplantııssıı ööncesi toplantncesi toplantıı tarihi ve gtarihi ve güündemi nama yazndemi nama yazııllıı ortaklara taahhortaklara taahhüütltlüü
mektupla gmektupla göönderilminderilmişş, 04.05.2005 tarih ve 6296 say, 04.05.2005 tarih ve 6296 sayııllıı Ticaret Sicil GazetesiTicaret Sicil Gazetesi’’nde nde 
ve 06.05.2005 tarihinde Tve 06.05.2005 tarihinde Tüürkiye genelinde yayrkiye genelinde yayıın yapan iki adet ulusal gazetede n yapan iki adet ulusal gazetede 
(Milliyet ve Referans) ilan edilmi(Milliyet ve Referans) ilan edilmişştir. Yaptir. Yapıılan toplantlan toplantııda toplantda toplantıı nisabnisabıı % 90.4 % 90.4 
olarak gerolarak gerççekleekleşşmimişştir. tir. 
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4.4. Genel Kurul Bilgileri Genel Kurul Bilgileri (Devam(Devamıı))
TTüüm bu duyurularda faaliyet raporunun pay sahiplerinin incelemesi m bu duyurularda faaliyet raporunun pay sahiplerinin incelemesi iiççin, toplantin, toplantıı
tarihinden 15 gtarihinden 15 güün n öönce nce şşirket merkezinde hazirket merkezinde hazıır bulunduruldur bulundurulduğğu ilan edilmiu ilan edilmişştir. tir. 
Genel kurul esnasGenel kurul esnasıında pay sahipleri soru sorma haklarnda pay sahipleri soru sorma haklarıınnıı kullanmkullanmışışlar ve sorularlar ve sorularıın n 
ttüümmüüne cevap verilmine cevap verilmişştir. Gtir. Güündem maddeleri dndem maddeleri dışıışında bir nda bir ööneri verilmemineri verilmemişştir.tir.

BBööllüünme, nme, öönemli tutarda malvarlnemli tutarda malvarlığıığı satsatıımmıı, al, alıımmıı, kiralanmas, kiralanmasıı gibi gibi öönemli nemli 
nitelikteki kararlarnitelikteki kararlarıın genel kurul tarafn genel kurul tarafıından alndan alıınmasnmasıı konusunda ana skonusunda ana söözlezleşşmeye meye 
hhüükküüm konulmamm konulmamışışttıır. Yr. Yöönetim Kurulunetim Kurulu’’nun, Genel Kurulnun, Genel Kurul’’un yetkilendirmesi un yetkilendirmesi 
ççererççevesinde irade sergilemesi nedeniyle bevesinde irade sergilemesi nedeniyle bööyle bir dyle bir düüzenleme yapzenleme yapıılmamlmamışışttıır.Genel r.Genel 
Kurul tutanaklarKurul tutanaklarıı, , İİMKBMKB’’ye yapye yapıılan bildirimlerin dlan bildirimlerin dışıışında  Ticaret sicil gazetesinde nda  Ticaret sicil gazetesinde 
ve ve www.marshallboya.comwww.marshallboya.com adresindeki internet sitesinden yayadresindeki internet sitesinden yayıınlanarak  pay nlanarak  pay 
sahiplerinin bilgisine sunulmaktadsahiplerinin bilgisine sunulmaktadıır. r. 

5.5. Oy HaklarOy Haklarıı ve Azve Azıınlnlıık Haklark Haklarıı
A grubu hisse senedi sahiplerinin A grubu hisse senedi sahiplerinin şşirket esas sirket esas söözlezleşşmesindeki demesindeki değğiişşiklikler diklikler dışıışında nda 
kalan her tkalan her tüürlrlüü konuda alkonuda alıınacak kararlarda A grubu her hisse inacak kararlarda A grubu her hisse iççin 10 oy hakkin 10 oy hakkıı
bulunmaktadbulunmaktadıır. Esas sr. Esas söözlezleşşmede birikimli oy kullanmede birikimli oy kullanıımmıına yna yöönelik bir dnelik bir düüzenleme zenleme 
yapyapıılmamlmamışış olup,  sermaye yapolup,  sermaye yapııssıı bbööyle bir uygulamaya uygun deyle bir uygulamaya uygun değğildir.ildir.

6.6. Kar DaKar Dağığıttıım Politikasm Politikasıı ve Kar Dave Kar Dağığıttıım Zamanm Zamanıı
Kar daKar dağığıttıımmıında, pay sahiplerinin menfaatleri ile nda, pay sahiplerinin menfaatleri ile şşirket menfaatleri arasirket menfaatleri arasıında nda 
dengeli ve tutarldengeli ve tutarlıı bir politika izlenmektedir. Kar dabir politika izlenmektedir. Kar dağığıttıım politikamm politikamıız, ilgili mevzuat z, ilgili mevzuat 
ve yatve yatıırrıım ihtiyam ihtiyaççlarlarıımmıız gz göözzöönnüünde tutularak, nde tutularak, ŞŞirketimiz dairketimiz dağığıttıılabilir karlabilir karıınnıın n 
%30%30’’undan az olmamasundan az olmamasıı şşeklinde belirlenmieklinde belirlenmişştir. Stir. Söözkonusu kar dazkonusu kar dağığıttıımmıı, genel , genel 
kurul tarafkurul tarafıından belirlenmek kaydndan belirlenmek kaydııyla, nakit veya temettyla, nakit veya temettüüüün sermayeye ilavesi n sermayeye ilavesi 
suretiyle ihrasuretiyle ihraçç edilecek paylaredilecek paylarıın bedelsiz olarak ortaklara dan bedelsiz olarak ortaklara dağığıttıılmaslmasıı ya da belli ya da belli 
oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay daoranda nakit, belli oranda bedelsiz pay dağığıttıılmaslmasıı şşeklinde olabilecektir.eklinde olabilecektir.

Belirlenecek I.temettBelirlenecek I.temettüü tutartutarıınnıın, mevcut n, mevcut öödenmidenmişş//ççııkarkarıılmlmışış sermayemizin sermayemizin 
%5%5’’inden az olmasinden az olmasıı durumunda, sdurumunda, söözkonusu tutar dazkonusu tutar dağığıttıılmadan ortakllmadan ortaklıık bk büünyesinde nyesinde 
bbıırakrakıılacaktlacaktıır.r.
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6.6. Kar DaKar Dağığıttıım Politikasm Politikasıı ve Kar Dave Kar Dağığıttıım Zamanm Zamanıı (devam(devamıı))
ŞŞirketimizin ana sirketimizin ana söözlezleşşmesinde kar paymesinde kar payıı avansavansıına ilina ilişşkin herhangi bir hkin herhangi bir hüükküüm m 
bulunmamaktadbulunmamaktadıır.r.

ŞŞirket karirket karıına katna katııllıım konusunda herhangi bir imtiyaz sm konusunda herhangi bir imtiyaz söözkonusu dezkonusu değğildir. ildir. 
ŞŞirket kar dairket kar dağığıttıımmıınnıı SPK mevzuatSPK mevzuatıına gna gööre gerre gerççekleekleşştirmekte olup, kar tirmekte olup, kar 
dadağığıttıımlarmlarıı TTKTTK’’ya  ve SPKya  ve SPK’’ya uygun ya uygun şşekilde yasal sekilde yasal süüreleri ireleri iççinde inde 
gergerççekleekleşştirilmektedir.tirilmektedir.

BBÖÖLLÜÜM II M II -- KAMUYU AYDINLATMA VE KAMUYU AYDINLATMA VE ŞŞEFFAFLIKEFFAFLIK

7.7. PaylarPaylarıın Devrin Devri
Pay devri konusunda SPK mevzuatPay devri konusunda SPK mevzuatıında belirlenminda belirlenmişş kokoşşullarullarıın dn dışıışında nda 
herhangi bir kherhangi bir kııssııtlama stlama söözkonusu dezkonusu değğildir.ildir.

8.8. ŞŞirket Bilgilendirme Politikasirket Bilgilendirme Politikasıı
ŞŞirket, SPK dirket, SPK düüzenlemelerinde yeralan bilgilendirme hususlarzenlemelerinde yeralan bilgilendirme hususlarıına  harfiyen na  harfiyen 
riayet etmektedir. Bu kapsamda triayet etmektedir. Bu kapsamda tüüm mali tablolar ve m mali tablolar ve öözel durum azel durum aççııklamalarklamalarıı
kamuya duyurulmaktadkamuya duyurulmaktadıır. r. ŞŞirket Genel Mirket Genel Müüddüürrüü,  Mali ,  Mali İşİşler Mler Müüddüürrüü ve  ve  
Muhasebe MMuhasebe Müüddüürrüü SPK ve SPK ve İİMKBMKB’’ye yapye yapıılan alan aççııklamalardan sorumludur. klamalardan sorumludur. 

9.9. ÖÖzel Durum Azel Durum Aççııklamalarklamalarıı
2005 y2005 yııllıı iiççinde toplam 19 adet inde toplam 19 adet öözel durum azel durum aççııklamasklamasıı yapyapıılmlmışışttıır. Bu r. Bu 
aaççııklamalardan ikisi iklamalardan ikisi iççin daha ayrin daha ayrııntntııllıı olmasolmasıı talebi ile ek atalebi ile ek aççııklama klama 
istenmiistenmişştir.tir.

10.10. ŞŞirket irket İİnternet Sitesi ve nternet Sitesi ve İİççerieriğğii
ŞŞirketirket’’in internet sitesi bulunmaktadin internet sitesi bulunmaktadıır. Sitenin adresi r. Sitenin adresi www.marshallboya.comwww.marshallboya.com
‘‘dur. Kurumsal Ydur. Kurumsal Yöönetim netim İİlkeleri lkeleri ‘‘ne uygun olarak dne uygun olarak düüzenlenmizenlenmişştir.tir.

11.11. GerGerççek Kiek Kişşi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Ai Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Aççııklanmasklanmasıı
ŞŞirket ortaklarirket ortaklarıı arasarasıında gernda gerççek kiek kişşi nihai hakim pay sahibi / sahipleri yoktur.i nihai hakim pay sahibi / sahipleri yoktur.
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12.12. İİççeriden eriden ÖÖğğrenebilecek Durumda Olan Kirenebilecek Durumda Olan Kişşilerin Kamuya ilerin Kamuya 
DuyurulmasDuyurulmasıı
İİççeriden eriden ööğğrenebilecek durumda olan kirenebilecek durumda olan kişşilerin listesi faaliyet raporunda, ilerin listesi faaliyet raporunda, 
Organizasyon baOrganizasyon başşllığıığı altaltıında yeralmaktadnda yeralmaktadıırlar. rlar. ŞŞirket bilgilerinin kurum dirket bilgilerinin kurum dışıışı kikişşi / i / 
kikişşilerle paylailerle paylaşışılmamaslmamasıı konusunda,  tkonusunda,  tüüm  m  ççalalışışanlara yazanlara yazııllıı ve elektronik ortamda ve elektronik ortamda 
teblitebliğğ edilen ve uyulmasedilen ve uyulmasıı gereken prosedgereken prosedüürler mevcuttur.rler mevcuttur.

BBÖÖLLÜÜM III M III -- MENFAAT SAHMENFAAT SAHİİPLERPLERİİ

13.13. Menfaat Sahiplerinin BilgilendirilmesiMenfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
ŞŞirket politikasirket politikasıında nda ““MMüüşşterilerimizin, terilerimizin, ççalalışışanlaranlarıımmıızzıın ve toplumun n ve toplumun 
memnuniyeti, bizim memnuniyetimizdir. Faaliyetlerimizi, mmemnuniyeti, bizim memnuniyetimizdir. Faaliyetlerimizi, müüşşteri tatminini, teri tatminini, 
ççalalışışanlaranlarıımmıızzıın ve toplumun san ve toplumun sağğllıık ve gk ve güüvenlik venlik şşartlarartlarıınnıı ve ve ççevresel evresel 
performansperformansıımmıızzıı ssüürekli olarak iyilerekli olarak iyileşştirerek ytirerek yüürrüütmek itmek iççin politikamin politikamıız...z...”” ifadeleri ifadeleri 
ile, uygulanacak bu politikanile, uygulanacak bu politikanıın temel n temel ççererççevesi evesi ççizilmektedir. Bu kapsamda izilmektedir. Bu kapsamda 
menfaat sahipleri kendilerinin imenfaat sahipleri kendilerinin iççinde bulunduklarinde bulunduklarıı her aher aşşamada, amada, ŞŞirket politikasirket politikasıı
geregereğği bilgilendirilmekte, elektronik iletii bilgilendirilmekte, elektronik iletişşim araim araççlarlarıı babaşşta olmak ta olmak üüzere birzere birççok ok 
iletiiletişşim yim yööntemi ile, ntemi ile, ççeeşşitli denetim ve ziyaret programlaritli denetim ve ziyaret programlarıı kullankullanıılarak larak 
bilgilendirmeler pekibilgilendirmeler pekişştirilmektedir.  tirilmektedir.  

14.14. Menfaat Sahiplerinin YMenfaat Sahiplerinin Yöönetime Katnetime Katııllıımmıı
Menfaat sahiplerinin yMenfaat sahiplerinin yöönetime katnetime katıılmaslmasıı, ilgili s, ilgili süürereççlerde lerde ççalalışışanlar ianlar iççin, in, 
belirlenmibelirlenmişş iletiiletişşim temsilcileri ve  iletiim temsilcileri ve  iletişşim toplantim toplantıılarlarıı ile, mile, müüşşteriler iteriler iççin in 
kullankullanıılan en son teknolojik ylan en son teknolojik yööntemler vasntemler vasııtastasııyla, tedarikyla, tedarikççiler iiler iççin ise ilgili in ise ilgili 
satsatıınalma prosednalma prosedüürrüünnüün izlenmesi an izlenmesi aşşamasamasıında alnda alıınan geribildirimler ile  edinilen nan geribildirimler ile  edinilen 
ddüüşşüünce, nce, ööneri ve eleneri ve eleşştirilerin ytirilerin yöönetim taknetim takıımmıında denda değğerlendirilmesi yolu ile erlendirilmesi yolu ile 
olmaktadolmaktadıır.r.

15.15. İİnsan Kaynaklarnsan Kaynaklarıı PolitikasPolitikasıı
ŞŞirketin yirketin yüürrüürlrlüükte olan ve aktif olarak kullankte olan ve aktif olarak kullanıılan insan kaynaklarlan insan kaynaklarıı politikaspolitikasıı
mevcut olup, ana esaslarmevcut olup, ana esaslarıı faaliyet raporunda yeralan faaliyet raporunda yeralan şşirket politikasirket politikasıında nda 
belirtilmibelirtilmişştir. tir. ŞŞirketimizde Sosyal Sorumluluk (SA 8000) Standardirketimizde Sosyal Sorumluluk (SA 8000) Standardıı
uygulanmaktaduygulanmaktadıır. Bu standarda uygun olarak,yr. Bu standarda uygun olarak,yöönetim ile netim ile ççalalışışan arasan arasıında knda kööprprüü
ggöörevini grevini göören ren ““İİletiletişşim Temsilcileriim Temsilcileri”” bulunmaktadbulunmaktadıır. r. ÇÇalalışışanlaranlarıı temsil edecek temsil edecek 
olan  kiolan  kişşiler serbest seiler serbest seççim ile seim ile seççilerek, aylilerek, aylıık yapk yapıılan toplantlan toplantıılarda karlarda karşışıllııklklıı talep talep 
ve bilgilendirmeler yapmaktadve bilgilendirmeler yapmaktadıırlar. rlar. 
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15. İnsan Kaynakları Politikası (Devamı)
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

17. Sosyal Sorumluluk
Şirket’in sosyal sorumluluğu, menfaat sahiplerinin yanısıra topluma ve çevreye 
olan duyarlılığı da ifade eder. Bu kapsamda, Tüketicileri ve Çevre halknı
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, Teknik Emniyet ve Çevre Şefliği mevcuttur. 

İktisadi Öncelikler Konseyi Akreditasyon Bölümü (CEPAA)  tarafından ABD’de 
geliştirilen SA 8000 bu alandaki ilk denetlenebilir standarttır. Bu girişim 
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), İnsan Hakları Evrensel Bildirisi ve Birleşmiş
Milletler Çocuk Hakları konvensiyonlarını esas almaktadır. SA 8000  standardı
belgesi, sosyal olarak kabul edilen çalışma uygulamalarını teşvik eden yönetim 
sistemlerinin geliştirilmesini ve denetimini içermektedir. 
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Marshall Boya  Sosyal Sorumluluk kapsamında yapılan faaliyetler;

�Çocuk işçi çalıştırma: 

Marshall boyada 4857 sayılı iş kanunu  çerçevesinde  çalıştırma yaşı ve çocuk 
çalıştırma yasağı maddesi gözetilerek personel istihdamı yapılmaktadır.
Ayrıca şirketimizde 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu 
uygulanmaktadır. Marshall boya geçmiş yıllarda olduğu gibi 2005-2006 öğretim 
yılındada üst limitlere yakın sayıda 39 öğrenciye staj olanağı tanımıştır.

�Sağlık ve Güvenlik :
Yönetmelikte tam gün işyeri hekimi çalıştırma zorunluluğu olmamasına rağmen 
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.

Periyodik muayeneler; 
a) Ana periyodik muayeneler - her yıl Nisan ayında tüm personeli kapsar.
b) Ara periyodik muayeneler  - her yıl Ekim ayında operasyon personelini kapsar.
c)Hepatit, Tetanos, Grip Aşıları

İlkyardım Yönetmeliği kapsamında şirketimizde Temel İlkyardım Eğitimi 
düzenlenmiş ve 52 kişi bu eğitimi almıştır. Yönetmeliğe göre ise 51 personelimiz 
İlkyardımcı olmaya hak kazanmıştır. 
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�Dernekleşme Özgürlüğü ve Toplu Görüşme Hakkı:

Şirketimizde İnsan Kaynakları liderliğinde bir iletişim temsilcileri takımımız 
bulunmaktadır. Takım, her departmanın tüm bölümleri için ayrı ayrı, kendi 
aralarında oy birliğiyle seçtiği çalışanlardan oluşmaktadır.
İletişim Temsilcileri  İnsan Kaynakları Md.liderliğinde 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. 

Şirketimizde 4857 sayılı İş Kanunu 30.maddesine göre işyerinde çalıştırılması
zorunlu olan  eski hükümlü, özürlü ve terör mağduru kadromuzda 15 personel 
bulunmaktadır.

Şirketimizde 2005 yılında 1242 kişi, 6670 adam x saat iç eğitim yapılmıştır.

2005 yılında tüm personelimize Yeni İş Kanunu Bilgilendirme Eğitimi 
düzenlenmiştir.

2005 yılında 772 kişi, 3088 adam x saat İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda dış
eğitim almıştır.
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BBÖÖLLÜÜM IV M IV -- YYÖÖNETNETİİM KURULUM KURULU

18.18. YYöönetim Kurulunun Yapnetim Kurulunun Yapııssıı, Olu, Oluşşumu ve Baumu ve Bağığımsmsıız z ÜÜyeleryeler

YYöönetim Kurulu netim Kurulu ÜÜyeleri;yeleri;
Jan A. ANDERSONJan A. ANDERSON : Ba: Başşkan kan ((İİcraccracıı Olmayan)Olmayan)
İİsmet UZUNYOLsmet UZUNYOL : Ba: Başşkan Vekili  kan Vekili  ((İİcraccracıı Olmayan)Olmayan)
Hendrik BROWERHendrik BROWER : : ÜÜye ye ((İİcraccracıı Olmayan)Olmayan)
Per Goran LINANDERPer Goran LINANDER : : ÜÜye ye ((İİcraccracıı Olmayan)Olmayan)
Rikard NILSSONRikard NILSSON : : ÜÜye ye ((İİcraccracıı Olmayan)Olmayan)
Feridun UZUNYOLFeridun UZUNYOL : : ÜÜye ve Genel Mye ve Genel Müüddüürr ((İİcraccracıı ))
YYöönetim kurulu netim kurulu üüyeleri, yyeleri, yööneticiler ve neticiler ve ççalalışışanlar rekabet edilen anlar rekabet edilen şşirketlerde irketlerde 
ççalalışışamazlar, yamazlar, yööneticilik ve yneticilik ve yöönetim kurulu netim kurulu üüyeliyeliğği yapamazlar.i yapamazlar.

19.19. YYöönetim Kurulu netim Kurulu ÜÜyelerinin Nitelikleri  yelerinin Nitelikleri  
YYöönetim kurulu netim kurulu üüyelerinin nitelikleri SPK Kurumsal Yyelerinin nitelikleri SPK Kurumsal Yöönetim netim İİlkeleri IV. lkeleri IV. 
BBööllüümmüünnüün 3.1.1, 3.1.2 ve 3.1.5. maddelerinde yer alan niteliklerle n 3.1.1, 3.1.2 ve 3.1.5. maddelerinde yer alan niteliklerle öörtrtüüşşmekte mekte 
olup, buna iliolup, buna ilişşkin hususlarda kin hususlarda şşirket esas sirket esas söözlezleşşmede hmede hüükküüm bulunmamaktadm bulunmamaktadıır.r.

20.20. ŞŞirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleriirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri
ŞŞirketin Misyon ve Vizyonu faaliyet raporlarirketin Misyon ve Vizyonu faaliyet raporlarıı, internet sitesi ve muhtelif , internet sitesi ve muhtelif 
ddöökküümanlarla kamuya amanlarla kamuya aççııklanmklanmışışttıır.r.
Vizyonumuz :Vizyonumuz : DeDeğğerlerimiz, bilgimiz ve erlerimiz, bilgimiz ve ççalalışışanlaranlarıımmıızla; mzla; müüşşterilerimizin, terilerimizin, 
tedariktedarikççilerimizin, toplumun ve ortaklarilerimizin, toplumun ve ortaklarıımmıızzıın memnuniyetini san memnuniyetini sağğlayarak ilayarak içç
pazarda ve ihracatta lider bir boya firmaspazarda ve ihracatta lider bir boya firmasıı olmaktolmaktıır.r.
MisyonumuzMisyonumuz:S:Süürekli gelirekli gelişşme anlayme anlayışıışıyla, bilgi ve teknolojimizle, yla, bilgi ve teknolojimizle, üürrüün ve n ve 
hizmetlerimizi, toplumun dehizmetlerimizi, toplumun değğiişşen beklentilerine uygun hale en beklentilerine uygun hale 
getirmek.Mgetirmek.Müüşşterilerimiz ve Tedarikterilerimiz ve Tedarikççilerimizle kilerimizle kööklklüü ve deve değğer katan ilier katan ilişşkiler kiler 
yaratmak. Tyaratmak. Tüüm m ççalalışışanlaranlarıımmıızzıı teteşşvik etmek ve bavik etmek ve başşararıılarlarıınnıı desteklemek. desteklemek. 
VarlVarlııklarklarıımmıızzıın den değğerini artterini arttıırarak ortaklarrarak ortaklarıımmıız ve yatz ve yatıırrıımcmcıılar ilar iççin in ççekiciliekiciliğğimizi imizi 
ssüürdrdüürmek.rmek.
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21.21. Risk YRisk Yöönetim ve netim ve İİçç Kontrol MekanizmasKontrol Mekanizmasıı
ŞŞirket, risk yirket, risk yöönetimini genel mnetimini genel müüddüürlrlüük bk büünyesinde olunyesinde oluşşturulan bir birim ile turulan bir birim ile 
yapmaktadyapmaktadıır. r. İİçç kontrol fonksiyonu ise kontrol fonksiyonu ise ŞŞirket yirket yöönetim taknetim takıımmıınnıın ayln aylıık gk göözden zden 
gegeççirmeleri, bairmeleri, bağığımsmsıız dz dışış denetimler ve/veya idenetimler ve/veya içç denetimlerle denetimlerle 
gergerççekleekleşştirilmektedir.tirilmektedir.

22.22. YYöönetim Kurulu netim Kurulu ÜÜyeleri ile Yyeleri ile Yööneticilerin Yetki ve Sorumluluklarneticilerin Yetki ve Sorumluluklarıı
YYöönetim Kurulu netim Kurulu üüyelerinin gyelerinin göörevleri Esas Srevleri Esas Söözlezleşşmede belirlenmimede belirlenmişştir. tir. 
YYööneticilerin yetki ve sorumluluklarneticilerin yetki ve sorumluluklarıı iişş ve gve göörev tanrev tanıımlarmlarıında belirlenminda belirlenmişş olup,  olup,  
imza sirkimza sirküülerinde tanlerinde tanıımlanmmlanmışışttıır.r.

23.23. YYöönetim Kurulunun Faaliyet Esaslarnetim Kurulunun Faaliyet Esaslarıı
ŞŞirket yirket yöönetim kurulu 2005 ynetim kurulu 2005 yııllıında 5 adet ynda 5 adet yüüzyzyüüze,  8 adet yazze,  8 adet yazııllıı onay alonay alıınmak nmak 
suretiyle toplam 13 kez toplanmsuretiyle toplam 13 kez toplanmışışttıır. Toplantr. Toplantıılarlarıın gn güündemi, ndemi, ŞŞirketirket’’in in 
ihtiyaihtiyaççlarlarıı, T, Tüürk Ticaret Kanunu, rk Ticaret Kanunu, İİMKB ve SPK mevzuatlarMKB ve SPK mevzuatlarıı dodoğğrultusunda, rultusunda, 
yyöönetim kurulu banetim kurulu başşkankanıınnıın mevcut yn mevcut yöönetim kurulu netim kurulu üüyeleri ile gyeleri ile göörrüüşşmesi mesi 
sonucunda olusonucunda oluşşmaktadmaktadıır. Tesbit edilen gr. Tesbit edilen güündem konusunda bilgilendirme ve ndem konusunda bilgilendirme ve 
iletiiletişşimi Hukuk imi Hukuk ŞŞefliefliğği  yapmaktadi  yapmaktadıır.r.
SPK Kurumsal YSPK Kurumsal Yöönetim netim İİlkelerilkeleri’’nin IV. Bnin IV. Bööllüümmü’ü’nnüün 2.17.4n 2.17.4’ü’üncncüü maddesinde maddesinde 
yer alan konularda yyer alan konularda yöönetim kurulu toplantnetim kurulu toplantıılarlarıına fiili katna fiili katııllıım sam sağğlanmlanmışışttıır. r. 
YYöönetim kurulu netim kurulu üüyelerinin sorularyelerinin sorularıı olmadolmadığıığı iiççin zapta gein zapta geççirilen herhangi irilen herhangi 
husus yoktur. Yhusus yoktur. Yöönetim kurulu netim kurulu üüyelerine tanyelerine tanıınan herhangi bir anan herhangi bir ağığırlrlııklklıı oy hakkoy hakkıı
ve/veya veto hakkve/veya veto hakkıı yoktur.yoktur.

24.24. ŞŞirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasairketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağığı
YYöönetim kurulu netim kurulu üüyeleri, yyeleri, yööneticiler ve neticiler ve ççalalışışanlar rekabet edilen anlar rekabet edilen şşirketlerde irketlerde 
ççalalışışamazlar, yamazlar, yööneticilik ve yneticilik ve yöönetim kurulu netim kurulu üüyeliyeliğği yapamazlar.  Ancak, genel i yapamazlar.  Ancak, genel 
kurul gkurul güündemine konulan bir madde ile, Yndemine konulan bir madde ile, Yöönetim Kurulu netim Kurulu ÜÜyelerinin, yelerinin, ŞŞirketirket’’in in 
iişştigal alantigal alanıı olan inolan inşşaat boyalaraat boyalarıı imalatimalatıı, pazarlamas, pazarlamasıı ve satve satışıışı haricinde haricinde şşirket irket 
konusuna giren ikonusuna giren işşleri yapabilmeleri ve bu tleri yapabilmeleri ve bu tüür ir işşleri yapan firmalara ortak leri yapan firmalara ortak 
olabilmeleri iolabilmeleri iççin genel kuruldan izin istenmektedir. in genel kuruldan izin istenmektedir. 
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24.24. ŞŞirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasairketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağığı
Genel Kurulun bu izni vermesi halinde, YGenel Kurulun bu izni vermesi halinde, Yöönetim Kurulu netim Kurulu ÜÜyeleri bir sonraki yeleri bir sonraki 
genel kurula kadar genel kurula kadar ŞŞirketirket’’in iin işştigal alantigal alanıı olan inolan inşşaat boyalaraat boyalarıı imalatimalatıı, , 
pazarlamaspazarlamasıı ve satve satışıışı haricindeki iharicindeki işşleri yapabilmekte ve bu tleri yapabilmekte ve bu tüür ir işşleri yapan baleri yapan başşka ka 
şşirketlere ortak olabilmektedirler. Ancak iirketlere ortak olabilmektedirler. Ancak işşlem yapma konusunda herhangi bir lem yapma konusunda herhangi bir 
ssıınnıırlama yoktur. rlama yoktur. ŞŞirket tarafirket tarafıından dikkate alndan dikkate alıınan husus, tedariknan husus, tedarikççi veya mi veya müüşşteri teri 
konumunda bulunan ilikonumunda bulunan ilişşkili kurulukili kuruluşşlarlarıın, din, diğğer mer müüşşteri ve tedarikteri ve tedarikççilerle eilerle eşşit it 
şşartlarda iartlarda işşlem yapmalarlem yapmalarııddıır.r.

25.25. Etik KurallarEtik Kurallar
ŞŞirketimizde,  firketimizde,  fıırsat ersat eşşitliitliğği anlayi anlayışıışınnıın prensiplerileri, n prensiplerileri, ççalalışışanlardan beklenen anlardan beklenen 
davrandavranışış ve gve göörrüünnüüm standartlarm standartlarıı ile ile şşirketin yirketin yüürrüütmekte oldutmekte olduğğu faaliyetler, u faaliyetler, 
stratejilerle dostratejilerle doğğrudan barudan bağğlantlantııllıı ttüüm bilgileri koruma kurallarm bilgileri koruma kurallarıı ve standartlarve standartlarıınnıı
tantanıımlamak amacmlamak amacııyla ilgili politika, prosedyla ilgili politika, prosedüür ve kurallar mevcut olup, tr ve kurallar mevcut olup, tüüm m 
ççalalışışanlaranlarıımmııza duyurulmuza duyurulmuşş ve elektronik ortamda her an ulave elektronik ortamda her an ulaşışılabilecek bir labilecek bir 
konumda  paylakonumda  paylaşışıma ama aççııktktıır.r.

26.26. YYöönetim Kurulunda Olunetim Kurulunda Oluşşturulan Komitelerin Sayturulan Komitelerin Sayıı, Yap, Yapıı ve ve 
BaBağığımsmsıızlzlığıığı
ŞŞirket yirket yöönetim kurulu kurumsal ynetim kurulu kurumsal yöönetim ilkeleri ve bunlara uyum konusunda netim ilkeleri ve bunlara uyum konusunda 
ayrayrıı bir komite kurulmasbir komite kurulmasıına gerek gna gerek göörmemirmemişştir. Denetim komitesi tir. Denetim komitesi üüyeleri icrada yeleri icrada 
ggöörevli olmayan yrevli olmayan yöönetim kurulu netim kurulu üüyeleri arasyeleri arasıından sendan seççilmiilmişştir. Komitenin 2005 tir. Komitenin 2005 
yyııllıı boyunca yapmboyunca yapmışış olduolduğğu u ççalalışışmalarda herhangi bir malarda herhangi bir ççııkar kar ççatatışışmasmasıı
ssöözkonusu dezkonusu değğildir.ildir.

27.27. YYöönetim Kuruluna Sanetim Kuruluna Sağğlanan Mali Haklarlanan Mali Haklar
YYöönetim kurulu netim kurulu üüyelerinden Tyelerinden Tüürk rk üüyeler sembolik yeler sembolik üücret alcret alıırlar,yabancrlar,yabancıı üüyelere yelere 
herhangi bir herhangi bir üücret cret öödemesi yapdemesi yapıılmaz. 2005 ylmaz. 2005 yııllıı iiççinde inde ŞŞirket yirket yöönetim kurulu netim kurulu 
üüyeleri ve yyeleri ve yööneticileri ile herhangi bir borneticileri ile herhangi bir borçç / alacak ili/ alacak ilişşkisinde bulunmamkisinde bulunmamışış, , 
borborçç / alacak ili/ alacak ilişşkisi yaratabilecek herhangi bir ikisi yaratabilecek herhangi bir işş ve ive işşleme taraf olmamleme taraf olmamışışttıır.r.



OlaOlağğan Genel Kurul / an Genel Kurul / 
GGüündemndem

11-- AAççııllışış ve genel kurul bave genel kurul başşkanlkanlıık divank divanıı teteşşekkekküüllüü..

22-- ToplantToplantıı tutanatutanağığınnıın Divan Heyetince imzalanmasn Divan Heyetince imzalanmasıı hususunda divana yetki hususunda divana yetki 
verilmesi.verilmesi.

33-- 2005 y2005 yııllıı YYöönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetnetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetççi Raporlari Raporlarıı, Ba, Bağığımsmsıız z 
DDışış Denetleme KuruluDenetleme Kuruluşşu rapor u rapor öözetlerinin okunmaszetlerinin okunmasıı ve mve müüzakeresi.zakeresi.

44-- TC.BaTC.Başşbakanlbakanlıık Sermaye Piyasask Sermaye Piyasasıı KuruluKurulu’’nun 27.01.2006 tarih ve nun 27.01.2006 tarih ve 
B.02.1.SPK.0.13B.02.1.SPK.0.13--124/1280 say124/1280 sayııllıı ve 2005 yve 2005 yııllıına ait kar payna ait kar payıı dadağığıttıımmıı
esaslaresaslarıı hakkhakkıında konulu yaznda konulu yazııssıı geregereğği olarak, i olarak, şşirketimizin kar dairketimizin kar dağığıttıım m 
politikaspolitikasıınnıın ortaklarn ortaklarıımmıızzıın bilgi ve onaylarn bilgi ve onaylarıına sunulmasna sunulmasıı..

55-- 2005 y2005 yııllıı bilanbilanççosunun, kâr/zarar hesaplarosunun, kâr/zarar hesaplarıınnıın okunmasn okunmasıı, m, müüzakeresi ve zakeresi ve 
tasdiki ile, kar/zarar datasdiki ile, kar/zarar dağığıttıımmıı ile ilgili teklifin gile ilgili teklifin göörrüüşşüülerek kabullerek kabulüü veya veya 
reddi.reddi.

66-- ŞŞirket tarafirket tarafıından Genel bndan Genel büüttççeye dahil dairelere, Katma beye dahil dairelere, Katma büüttççeli idarelere, eli idarelere, İİl l 
ÖÖzel zel İİdarelerine, Belediyelere, Kdarelerine, Belediyelere, Kööylere, Kamu yararylere, Kamu yararıına faaliyet gna faaliyet göösteren steren 
derneklere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanderneklere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanıınan vaknan vakııflara, bilimsel flara, bilimsel 
araaraşşttıırma ve gelirma ve gelişştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kurulutirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşşlara ylara yııl il iççinde inde 
yapyapıılan balan bağışğışlarlarıın onaylanmasn onaylanmasıı..

77-- YYöönetim kurulu netim kurulu üüyeleri ve denetyeleri ve denetççilerin ibra edilmesi.ilerin ibra edilmesi.

88-- YYöönetim kurulu netim kurulu üüyeleri ile denetyeleri ile denetççilerin seilerin seççilmesi ve gilmesi ve göörev srev süürelerinin relerinin 
tesbiti. tesbiti. 

99-- YYöönetim kurulu netim kurulu üüyelerinin ve denetyelerinin ve denetççilerin huzur haklarilerin huzur haklarıınnıın ve n ve üücretinin cretinin 
tesbiti. tesbiti. 

1010-- YYöönetim kurulu netim kurulu üüyelerine T.T.Knu md.334 ve 335yelerine T.T.Knu md.334 ve 335’’e ge gööre izin verilmesi. re izin verilmesi. 
(Y(Yöönetim Kurulu netim Kurulu ÜÜyelerine inyelerine inşşaat boyalaraat boyalarıı imalatimalatıı, pazarlamas, pazarlamasıı ve satve satışıışı
haricinde haricinde şşirket konusuna giren iirket konusuna giren işşleri bizzat veya baleri bizzat veya başşkalarkalarıı adadıına yapmalarna yapmalarıı
ve bu tve bu tüür ir işşleri yapan leri yapan şşirketlere ortak olabilmeleri ve diirketlere ortak olabilmeleri ve diğğer ier işşlemleri lemleri 
yapabilmeleri hususunda izin verilmesi) yapabilmeleri hususunda izin verilmesi) 

1111-- Dilek ve temenniler.Dilek ve temenniler.



Denetleme Kurulu RaporuDenetleme Kurulu Raporu



BaBağığımsmsıız Denetim Raporuz Denetim Raporu










































































