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Marshall Boya A.Ş.
2006 Yılı

Faaliyet Raporu

Marshall Boya, bir Akzo Nobel kuruluşudur.
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52. yılını geride bırakan Marshall Boya Ve Vernik Sanayii A.Ş.’nin  2006 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 2006 yılı mali tablolarımızı görüşlerinize arz ederken; 2006 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 

Giriş
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Boya’ya Adanmış
51 yıllık Geçmiş...

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 Yapımız  
Organizasyon

İNSAN KAYNAKLARI 
MÜDÜRLÜĞÜ
Mustafa Balcı

OPERASYON DESTEK

SATINALMA
MÜDÜRLÜĞÜ

Rebi Akkriş

BİLGİ SİSTEM ve

AR-GE
MÜDÜRLÜĞÜ
İsmail Yiğinsu

MALİ İŞLER
MÜDÜRLÜĞÜ
Mehmet Özbalak

SATIŞ & PAZARLAMA
MÜDÜRLÜĞÜ

Gökhan Erel

Per Goran Linander
Feridun Uzunyol

Rikard Valentin Nilsson
Hendrik Brouwer

M. Feridun Uzunyol

ÜRETİM VE LOJİSTİK
MÜDÜRLÜĞÜ

Atilla Dişcioğlu

YÖNETİM KURULU

Jan A. Anderson
Omer Ismet Uzunyol

GENEL MÜDÜR
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Kurumsal Yapımız 
Yönetim Takımımız / I

• Feridun Uzunyol / Genel Müdür

İş hayatına 1983 yılında Franken B.V.’da(İngiltere) 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 ve Lojistik 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 ve Lojistik 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.
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Kurumsal Yapımız 
Yönetim Takımımız / II

• 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.

• 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 KaynaklarıMüdürü

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.
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Kurumsal Yapımız / 
Sermaye Yapısı

Sermaye Yapımız

Ödenmiş sermayemiz 6,407,808 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 %100’ü Akzo Nobel Decorative Coatings  
Turkey B.V’ye aittir.

(*) Sermaye Piyasası Kurulu  tarafından, şirketimizin 6.407.808,-YTL olan 
çıkarılmış sermayesinin 3.592.192,-YTL arttırılarak, 10.000.000,-YTL’sına 
yükseltilmesi ile ilgili işlemlerin 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili 
tebliğlerde belirtilen usule uygun olarak tamamlandığı ve 3.592.192,-YTL 
nominal değerli payların Kurul kaydına alındığına dair 27.02.2007 tarih  8/173 
sayılı belge  verilmiştir.

DİĞER
16.22%

TEKYAR 
A.Ş.

44.38%
AKZO 

NOBEL 
39.40%

Sermaye artırımının tamam-
lanmasına ilişkin 413 sayılı
25.12.2006 tarihli yönetim 
kurulu kararı ile,  SPK 
tarafından verilen 8/173 
no’lu 27.02.2007 tarihli  
belge, Gebze Ticaret Sicil 
Memurluğu’nda 06 Mart 
2007 tarihinde  tescil 
edilmiştir.
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Politikamız

• 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, 
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Politikamız / Devamı

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, 

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. 
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Vizyon, Misyon Ve 
Değerlerimiz

• Vizyonumuz

Değerlerimiz, bilgimiz ve çalışanlarımızla; müşterilerimizin, 
tedarikçilerimizin, toplumun ve ortaklarımızın memnuniyetini sağlayarak iç
pazarda ve ihracatta lider bir boya firması olmaktır.

• Misyonumuz

Sürekli gelişme anlayışıyla, bilgi ve teknolojimizle, ürün ve hizmetlerimizi, 
toplumun değişen beklentilerine uygun hale getirmek.
Müşterilerimiz ve Tedarikçilerimizle köklü ve değer katan ilişkiler yaratmak.
Tüm çalışanlarımızı teşvik etmek ve başarılarını desteklemek.
Varlıklarımızın değerini arttırarak ortaklarımız ve yatırımcılar için 
çekiciliğimizi sürdürmek.

• Değerlerimiz

Dürüstlük düsturumuzdur.
Faaliyetlerimiz güvenilirdir.
Toplum değerleri bizim kılavuzumuzdur.
Çalışanlarımız en önemli kaynağımızdır.

Çevreye, insan sağlığına ve güvenliğine duyarlılık tamamen bir kurum 
kültürüdür. Marshall faaliyetlerini sürdürürken gerek çevreye gerekse insan 
sağlığına ve güvenliğine verebileceği zararları önceden analiz edip 
önlemlerini almaktadır. Marshall boya fabrikası olarak üretim süreci ve 
sonrasında ortaya çıkan atık ve ürünlerin insana ve çevreye olan zararlarının 
en aza indirilmesi konusunda ciddi ve bilinçli katkılarımız sürekli olarak 
tavizsiz devam ettirilecektir.
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Faaliyetlerimiz/
Ürünler

Yeni Ürünlerimiz
Marshall Mumlu Mat; Leke tutmayan, silinebilir 
olma özelliği ve TAM MAT (Rich Mat) görünümü
ile diğer tüm boyalardan ayrılır. Ayrıca silindiği 
zaman parlamayı engelleyen formülü ile de 
benzersizdir. Kusursuz kapatıcılığı sayesinde ise tek 
kat uygulamada bile farkı kolayca hissedebilirsiniz. 
Mumlu Mat dokusu ile yüzeylerde zarif bir görüntü
sağlarken kartelasına eklediği yepyeni 11 rengi ile 
duvarlarınıza kişilik kazandıracak. Ayrıca insan 
sağlığı ve çevreyle dost olan bu ürünün VOC değeri 
Avrupa Birliğinin belirlediği limitlerin altındadır.

Marshall Dekoratif Silikon; insan sağlığı ve 
çevreyle dost olan bu ürünün de VOC değeri 
Avrupa Birliğinin belirlediği limitlerin 
altındadır.Kokusuz, su emme özelliği düşük, 
zamanla renk değişimi yapmayan, sararmayan, 
kapama özelliği iyi, yüksek yapışma özelliğine 
sahip Silikon katkılı son kat mat  iç cephe 
boyasıdır. Tüm bu özellikleri ile İç Cephe Mat 
boyalar sınıfında alternatif bir çözüm olarak sizlere 
sunulmaktadır. 

Marshall Protect Silikon; İnsan sağlığı ve 
çevreyle dost olan bu yeni ürünümüz, neme 
dayanıklı, su geçirgenliği çok düşük, yüksek 
subuharı geçirgenliği ile nefes alabilen, 
uygulandığı yüzeylere iyi yapışan, kapama özelliği 
iyi olan, zamanla renk değişimine uğramayan 
Silikon katkılı düz Dış Cephe boyasıdır. 
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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. 

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. 
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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 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 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.
. 
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Faaliyetlerimiz/
Ürünler

Isı Yalıtım Sistemi
Türkiye’de, yapılan hesaplara göre 
sadece 2000 yılından sonra inşa edilen 
binalarda değil, tüm binalarda ısı
yalıtımı kullanılsa, aynı enerjiyle iki 
misli fazla bina ısıtabilir, CO2 
emisyonu yarı yarıya azalır, böylelikle 
Türkiye’nin toplam enerji tüketimi 
yüzde 15 azaltılabilir. Bu ise yaklaşık 
1.7 milyar dolarlık bir tasarruf 
potansiyeli anlamına gelmektedir. 
Dolayısıyla, Türkiye’de ısı kaybından 
kaynaklanan enerji açığının fazla 
olması nedeniyle, binalarda ısı
yalıtımının yapılması, 2000 yılından 
sonra zorunlu hale geldi. Sektördeki 
hareketlenmeye paralel olarak Marshall 
bu alanda AR-GE çalışmalarına hız 
verdi ve “Thermo’s Isı Yalıtım 
Sistemi” ortaya çıktı. 

Yalıtımın tüm aşamalarını kapsayan 
eksiksiz bir ısı yalıtım sistemi olan 
Thermo’s, farklı sıcaklıktaki iki ortam 
arasındaki ısı transferini azaltıyor, dış
ısıyı içeri sokmadan içerideki ısıyı
koruyor. Yani, hava koşuluna göre 
ısıyı Thermo’s kontrol ediyor.
“Thermo’s Isı Yalıtım Sistemi”, 
Marshall kalite ve teknolojisiyle 
oluşturuldu. Bu doğrultuda Thermo’s, 
ısı yalıtımında uzun ömürlü, hesaplı, 
dekoratif ve bir o kadar da güvenli 
çözümü sunuyor.
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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 vizyonumuzu destekleyen hammadde araştırması / seçilmesi ve 
güncel teknolojilerin kullanılarak ürün modifikasyonları temel işlevleri olarak 
öne çıkmaktadır. Ayrıca boya sektörüne ait standardların güncel hale getirilmesi , 
oluşturulan ortak komiteler ile boya standardları konusunda Avrupa Birliği’ne  
uyum çalışmalarına  katkı sağlamaktadır.

Ürün Sorumluluğu
Marshall Ar-Ge için ürün sorumluluğu demek; ürünlerin,  tüm  yaşam döngüleri 
boyunca  neden  oldukları 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. Yeni (YÜ) ve Geliştirilmiş Ürün (GÜ) satış
oranları tablodaki gibidir.
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Faaliyetlerimiz / 
Üretim

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

• Su bazlı boyalar: Solventi su ve bağlayıcısı PVA olan boyalardır. Marshall'ın 
üretiminin yaklaşık %65‘ini oluşturmaktadır. Solvent bazlı boyalara göre daha 
sağlıklı olduklarından Dünya'da su bazlı boyalara doğru yönelim vardır. 

• Solvent bazlı boyalar: Solventi White spirit  ve bağlayısıcısı alkid reçine olan 
boyalardır. Marshall'ın üretiminin yaklaşık %35'ini oluşturmaktadır.
Boya yüzeye uygulandığında su ve solventin her ikisi de buharlaşacak, boyanın 
performansını yüzeyde kalan katı miktarı sağlayacaktır 
2006 yılı Kapasite Kullanım Oranı %95 olarak gerçekleşmiştir.
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Sosyal Sorumluluk / 
Sistemler - I

Marshall çevre ve insan sağlığı açısından performansının, açık iletişimin ve 
ürün sorumluluğunun sürekli gelişimini ve bu konulardaki yenilikleri teşvik 
etmektedir. Yüksek sağlık, güvenlik ve çevre standartlarının sürdürülmesi 
tüm yöneticilerimizin ve çalışanlarımızın görevidir. Ayrıca;
•1993 yılında belgelendirdiğimiz ISO 9002 Kalite Sistemi 
•1996 yılında belgelendirdiğimiz ISO 9001 Kalite Sistemi
•1997 yılında belgelendirdiğimiz ISO 9001 Kalite Yön.Sistemi 
•1999 yılında belgelendirdiğimiz ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
•2001 yılında belgelendirdiğimiz OHSAS 18001 Çalışan Sağlığı Güvenliği 
Yönetim Sistemleri
•2006 yılında TSE tarafından yeniden belgelendirilmiştir. 
Bağlı bulunduğumuz Akzo Nobel Grubu QHSE (kalite, sağlık güvenlik ve 
çevre) denetimleri ve Ürün Sorumluluğu uygulamaları ile çalışmalarımız 
sürekli desteklenmektedir.
Her türlü faaliyetimizde, yasal uygunluk, sistemin düzgün çalışması, 
politikamızın her çalışan tarafından anlaşılması, çevreye, insan sağlığı ve 
güvenliğine olan etkilerimizin ölçülüp bilinmesi ve kontrol altına alınması, 
anlaşılır amaç ve hedefler konulması ve takip edilmesi, çevrenin, insan 
sağlığının, can ve mal güvenliğinin ve doğal kaynakların korunması esastır.
Tüm çalışanlarımıza kalite, çevre, sağlık, güvenlik ve sosyal sorumluluk 
eğitimleri verilmiş ve devam etmekte ve e-learning sistemiyle sürekli 
desteklenmektedir. Eğitim ihtiyaçlara göre belirlenmekte, planlanmakta ve 
sürekli olarak devam ettirilmektedir. Bunun yanısıra herkes sistemimizin 
kendi faaliyetleri ile ilgili parçaları hakkında ayrıntılı bilgiye sahiptir. 
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Sosyal Sorumluluk / 
Sistemler - II

Fabrikamızda çalışan tüm taşeron firma personeline genel kalite, çevre, 
sağlık ve güvenlik bilinci eğitimi verilmiştir. Ayrıca, ilk işe başlayan 
taşeronlara çevre sistemimiz ve bu sistemle ilgili uygulamaları gereken 
kurallar yazılı olarak verilmekte ve bu kurallara göre hareket etmeleri 
sağlanmaktadır.

Sistemlerimiz ve buna bağlı uygulamalarımız tarafsız bir denetçi kuruluş
olan TSE tarafından denetlenmektedir. Bu denetimlerin yanısıra yine kendi 
iç denetimlerimizle de sistemlerimizin uygulamaları sürekli izlenmekte ve 
geliştirilmektedir.

•1984 yılında arıtma sistemi kurulmuştur. Böylece çevreye deşarj edilen 
suyun yönetmelikler içinde olması sağlanmaktadır. 
•2006 yılında mevcut arıtma tesisi yerine yeni modern bir tesis yapımına 
başlanmış ve 2007 yılının başında devreye girmiştir. 
•Deşarj belgesi 1996 yılında alınmış, 1999 ve 2003  yıllarında yenilenmiştir. 
Yeni arıtma tesisi için deşarj izin belgesi çalışmaları devam etmektedir. 
•1998 yılında fabrikamız A sınıfı emisyon belgesi almıştır. Yeni yönetmelik 
gereği emisyon izni yenileme çalışmalarına devam edilmektedir. 
•1999 yılından itibaren  toprak kirliliği ölçümlerine başlanmıştır. 
•Tehlikeli Atıkların Kontrolü yönetmeliğine uygun olarak fabrikamızdan 
çıkan her türlü tehlikeli  atık İzaydaş gibi lisanslı firmalara gönderilerek 
çevreye zarar vermeyecek şekilde bertarafı sağlanmaktadır. Ayrıca tüm atık 
suların analiz sonuçları tutulmaktadır.
•Üretimden kaynaklanan kimyasalların emisyon ölçümleri  ile gürültü
ölçümleri periyodik olarak yapılmaktadır. Çalışanlarımıza her yıl periyodik 
olarak gezici hastane tarafından İSGÜM’ün gerekli gördüğü tüm tahliller 
yapılmaktadır.
•Ofis vb. bulunan klimaların filtreleri periyodik olarak temizlenmekte ve 
insan sağlığı için önemli olan bakterilere karşı önlem alınmaktadır.
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Sosyal Sorumluluk / 
Projeler - I

•İşyeri Hekimliği Staj Programı: Haziran 2005 tarihinde başlayan projeye 
göre, iki ayda bir dört öğrenci toplam 5 tam iş günü staj görmektedir. Proje 
başlangıcından bu güne 2005 yılında 24 öğrenci, 2006 yılında 24 öğrenci 
olmak üzere toplam 48 öğrenci bu program dahilinde staj görmüştür.

•Özel Ağaçlandırma Projesi: 25.09.2000 yılında başlayan projede, 19.2 
hektarlık alanda fıstık çamı, servi, sedir, akasya ve aylantus bitkilerinden 
oluşan 16.740 adet fidan dikilmiştir. 2006 yılında tüm ağaçlandırma 
sahasının ve fidanların bakımı yapılmıştır. Saha sınırlarının tadilat ve bakım 
çalışmaları devam etmektedir.

•Okul Öncelikli Bağış Projesi: Marshall, eğitime destek amacıyla 2003 
yılından başlayarak 3 yıllık periyod içinde tamamlamayı öngördüğü, 
okulların boya ihtiyacının karşılanması projesine, 2006 yılı içinde de devam 
etmiş, 91,189 YTL’si boya bağışı olmak üzere, toplam 24,437 YTL tutarında 
bağış yapmıştır. Sözkonusu süreçte yapılan bağışların dağılımı, yıllar 
itibariyle aşağıdaki tabloda yeralmaktadır. 

Kurum 2003 2004 2005 2006

Okullar 1,331,398      555,106       305,576       55,056         
Valilikler, Kaymakamlıklar, Belediyeler 95,504           103,835       18,031         15,927         
Emniyet Birimleri 46,769           14,904         7,140           7,157           
Sağlık Kurumları                   21,439           14,154         282              14,100         
Diğer Sosyal Kurumlar 38,081           56,947         31,286         23,386         
Toplam 1,533,191      744,946      362,315      115,626      

Bağış Türü  Tutar (YTL)  Tutar (YTL)  Tutar (YTL)  Tutar (YTL) 

Boya Ve Boya malzemeleri 1,405,715      724,664       350,209       91,189         
Nakit & Diğer 127,476         20,282         12,106         24,437         
Toplam 1,533,191      744,946      362,315      115,626      
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Sosyal Sorumluluk / 
Projeler - II

•Kaynakların Korunması : Fuel-oilden LPG sistemine geçilmesi fuel-oil 
tüketimini önemli ölçüde azaltmış, çevreye verilen zarar en aza indirilmiştir. 
Fabrika genelindeki hava kollektörleri, tankları ve pnömatik çalışan 
elemanların incelenip hava kaçaklarının tespit edilmesi, renk kazanlarının 
menhol kapaklarındaki hava sızıntılarının giderilmesi, üretimin hava ihtiyacı
olmadığı zaman düşük debili kompresörün kullanılması bu çalışmalara 
örnektir.

•Ürün Sorumluluğu: Ürün Sorumluluğu, ürünün imalinin planlanmasından 
başlayarak, tasarım ve araştırma, üretim, satış, dağıtım, geri kazanım ve 
kullanım sonrasındaki atıkların bertaraf edilmesine ilişkin tüm safhaları
içermektedir. 
Ürün sorumluluğu sistemi dünya ile birlikte tüm Akzo Nobel bünyesinde 
yürütülmektedir.

Çevreye ve insan sağlığına duyarlı ürünler üretmek amacıyla yapılmış ve 
tamamlanmış bazı projeler:
•VOC oranının düşürülmesi için bağlayıcılarda bileşimin değiştirilmesi.
•Bağlayıcılarda biodegredable biocidelere geçilmesi
•Ethylglycol’un yerine propilen glikol’ün kullanılması
•Pb kurutucuların formüllerden çıkarılması için Sentetik son kat boyada Pb 
kurutucuların ikamesi 
•Alkylphenolethoxylate’lerin formülasyonlardan çıkarılması
•Biocidlerin zararsız olanlar ile değiştirilmesi
•Çinko kromat yerine çinko fosfat kullanılması
•Alkid reaksiyonlarında katalizör olarak kullanılan litarjın (kurşun içerir) 
çıkarılması.
•Ürünlerin VOC oranlarının AB direktiflerindeki oranlara indirilmesi için 
yapılan çalışmalar
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Sosyal Sorumluluk / 
Diğer

•Hava Emisyonları : Emisyon kaynaklarının yılda bir kez yetkili 
kuruluşlarca ölçümü yapılmaktadır. Marshall’a 1998 yılında TC Sağlık 
Bakanlığı tarafından Emisyon İzin Belgesi verilmiştir. 2006 yılında 
yürürlüğe giren Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin 
Kontrolü Yönetmeliği’ne göre Emisyon İzni verme yetkisi Çevre 
Bakanlığına geçmiş olup mevcut iznimizin yenilenmesi işlemlerine 
başlanmıştır ve 2007 yılı sonuna kadar iznin yenilenmesi planlanmaktadır. 

•Arıtma Sistemleri: 2006 yılı sonunda fabrikamız bünyesindeki eski arıtma 
sistemimiz tamamaen yenilenmiştir. 60 metreküp/gün endüstriyel atıksu, 100 
metreküp/gün evsel atıksuyu arıtabilen; fiziksel, kimyasal ve biyolojik 
arıtma sistemlerini içeren 24 saat kontrol altında tutulan arıtma tesisi ve bu 
tesisin kontrolünü sağlamak içinde bir laboratuvar bulunmaktadır. Yeni 
arıtma tesisi için deşarj izin belgesi çalışmaları devam etmekte olup Nisan 
ayında alınacaktır. Ayrıca Eynarca deresine verilen su Kocaeli Üniversitesi 
tarafından düzenli olarak her ay analiz edilmektedir. 

•Atık Yönetimi :  Marshall her türlü atığını doğaya zarar vermeyecek şekilde 
değerlendirmenin yollarını sürekli olarak araştırıp geliştirmektedir. 
Atıklarımızı kaynağında azaltmak, yeniden kullanmak gibi metodlar 
uygulanmaktadır. Bu metodların tatbik edilemediği durumlarda, İzmit Atık 
ve Artıkları Yakma ve Değerlendirme A.Ş.’ye  veya lisanslı diğer 
geridönüşüm ve geri kazanım firmalarına gönderilmektedir. 

2006 yılı geri kazanımları:
Teneke Geri kazanım :   0 ton
Kağıt Geri kazanım :  113,6 ton
Plastik, naylon Geri kazanım :  13,6 ton
Metal Geri kazanım :  288,3 ton
Cam Geri kazanım :    0 ton
Kırık Palet Geri Kazanım :102,7  ton
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Sosyal Sorumluluk / 
Anahtar Göstergeler

  Parametre 
  (Tesis Çkışı)       mg/l 

Limit 
Değer 

1998 
Ort. 

1999 
Ort. 

2000 
Ort 

2001 
Ort 

2002 
Ort 

2003 
Ort 

2004 
Ort 

2005 
Ort 

2006 
Ort 

Kimyasal Oksijen İhtiyacı 
–KOİ 170 121 105 106 99 85 86 100 101 91 

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

Askıda Katı  Madde-AKM 60 45 24 30 31 19 14 22 24 20
pH 6-9 7,4 7,5 7,5 8,1 7,9 7,7 7,5 7,7 7,5
Toplam Krom –Cr 0,5 0,13 0,14 0,06 0,22 0,14 0,07 0,03 0,03 0,04
Krom +6  - Cr+6  0,5 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02
Kadmiyum – Cd 0,05 0,01 0,05 0,04 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03
Çinko – Zn 2 0,32 0,40 0,13 0,23 0,17 0,34 0,14 0,36 0,2
Kurşun –Pb 0,5 0,16 0,18 0,18 0,49 0,35 0,54 0,09 0,09 0,17
Toplam Demir – Fe 30 2,59 1,68 0,54 0,85 0,53 1,11 0,37 0,35 0,27
 

Marshall LTI
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Sosyal Sorumluluk / 
Anahtar Göstergeler
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Sosyal Sorumluluk / 
Anahtar Göstergeler

• Doğal Kaynak kullanımları

Elektrik kullanımları (kwh/yıl)

Su Kullanımları (Ton/yıl)

Yakıt kullanımları Kal-yak,LPG( TEP/yıl)

0

20

40

60

80

100

120

��20022002 ��20032003 ��20042004 ��20052005 ��20062006

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

��20022002 ��20032003 ��20042004 ��20052005 ��20062006

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

9.000.000

��20022002 ��20032003 ��20042004 ��20052005 ��20062006



26

Kurumsal Yönetim İlkeleri 
Uyum Raporu / I

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. 
E-mail : bilgi@marshallboya.com

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı
Mevzuat gereği yapılan özel durum açıklamaları ve mali tablolar kamuya 
açıklanmaktadır. Dönem içinde cevaplanan bilgi talepleri yalnızca telefon yoluyla 
gelmiştir. 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
Şirketimiz 2006 yılı içerisinde 3 adet genel kurul toplantısı yapmıştır. Buna göre; 
2005 yılı olağan genel kurul toplantısı 29.05.2006 tarihinde, olağanüstü ve 
imtiyazlı pay sahipleri olağanüstü genel kurul toplantıları 16.10.2006 tarihinde 
yapılmıştır. 

Şirket Yönetim Kurulu tarafından alınan 04.05.2006 tarih, 401 karar numaralı ve 
2005 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, 10.05.2006 tarih ve 6553 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nde ve 
10.05.2006 tarihinde Türkiye genelinde yayın yapan iki adet ulusal gazetede 
(Milliyet ve Referans) ilan edilmiştir. Yapılan toplantıda toplantı nisabı % 90.4 
olarak gerçekleşmiştir. 
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4. Genel Kurul Bilgileri (Devamı)
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.

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 29.08.2006 tarih ve 406 sayılı yönetim kurulu kararı
ile, kayıtlı sermaye tavanının 20.000.000.YTL’ye çıkarılmasına ve Sermaye 
Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ.’nin direktifleri doğrultusunda, 
nama yazılı hisselerimizin hamiline olması ve imtiyazların kaldırılması için, esas 
sözleşmemizin bazı maddelerinin değiştirilmesine karar vermiş ve gerekli izinlerin 
alınması için SPK’ya başvurmuştur. SPK’nın 08.09.2006 tarih ve 16458 sayılı izni 
ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 12.09.2006 tarih 
ve 7590 sayılı izinleri doğrultusunda şirketimiz esas sözleşmesinde yapılan 
değişiklikler,  gerekli ilanlar ve bildirimler yapılarak, 16.10.2006 tarihinde yapılan 
olağanüstü ve imtiyazlı pay sahipleri olağanüstü genel kurul toplantında, normal ve 
imtiyazlı pay sahibi ortaklarımızın onaylarına sunulmuştur. Yapılan toplantılarda 
toplantı nisabı % 90 olarak gerçekleşmiş ve esas sözleşme değişikliğimiz 
katılanların oybirliği ile onaylanmıştır. Buna göre şirketimizin kayıtlı sermayesi 
20.000.000.YTL’ye çıkmış ve şirketimiz sermayesini temsil eden bütün paylar 
hamiline yazılı hale gelerek, imtiyazlar kaldırılmıştır.

Bölünme, önemli tutarda malvarlığı satımı, alımı, kiralanması gibi önemli 
nitelikteki kararların genel kurul tarafından alınması konusunda ana sözleşmeye 
hüküm konulmamıştır. Yönetim Kurulu’nun, Genel Kurul’un yetkilendirmesi 
çerçevesinde irade sergilemesi nedeniyle böyle bir düzenleme yapılmamıştır. 
Genel Kurul tutanakları, İMKB’ye yapılan bildirimlerin dışında  Ticaret sicil 
gazetesinde ve www.marshallboya.com adresindeki internet sitesinden 
yayınlanarak  pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. 

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları
Şirketmizin 16.10.2006 tarihinde yapılan olağanüstü ve imtiyazlı pay sahipleri 
olağanüstü genel kurul toplantılarında, nama yazılı paylar ve bu payların sahip 
olduğu imtiyazlar kaldırılarak, bütün paylar hamiline yazılı hale getirilmiştir. Her 
payın bir oy hakkı vardır.  Esas sözleşmede birikimli oy kullanımına yönelik bir 
düzenleme yapılmamış olup,  sermaye yapısı böyle bir uygulamaya uygun değildir.
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6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Kar dağıtımında, pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaatleri arasında 
dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir. Kar dağıtım politikamız, ilgili mevzuat 
ve yatırım ihtiyaçlarımız gözönünde tutularak, Şirketimiz dağıtılabilir karının 
%30’undan az olmaması şeklinde belirlenmiştir. Sözkonusu kar dağıtımı, genel 
kurul tarafından belirlenmek kaydıyla, nakit veya temettüün sermayeye ilavesi 
suretiyle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak ortaklara dağıtılması ya da belli 
oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay dağıtılması şeklinde olabilecektir.

Belirlenecek I.temettü tutarının, mevcut ödenmiş/çıkarılmış sermayemizin 
%5’inden az olması durumunda, sözkonusu tutar dağıtılmadan ortaklık bünyesinde 
bırakılacaktır.
Şirketimizin ana sözleşmesinde kar payı avansına ilişkin herhangi bir hüküm 
bulunmamaktadır.

Şirket karına katılım konusunda herhangi bir imtiyaz sözkonusu değildir. Şirket kar 
dağıtımını SPK mevzuatına göre gerçekleştirmekte olup, kar dağıtımları TTK’ya  
ve SPK’ya uygun şekilde yasal süreleri içinde gerçekleştirilmektedir.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

7. Payların Devri

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

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. 
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9. Özel Durum Açıklamaları
2006 yılı içinde toplam 16 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. 

10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği
Şirket’in internet sitesi bulunmaktadır. Sitenin adresi www.marshallboya.com
‘dur. Kurumsal Yönetim İlkeleri ‘ne uygun olarak düzenlenmiştir.

11. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması
Şirket ortakları arasında gerçek kişi nihai hakim pay sahibi / sahipleri yoktur.

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya 
Duyurulması
İçeriden öğrenebilecek durumda olan kişilerin listesi faaliyet raporunda, 
Organizasyon başlığı altında yeralmaktadırlar. Şirket bilgilerinin kurum dışı
kişi / kişilerle paylaşılmaması konusunda,  tüm  çalışanlara yazılı ve elektronik 
ortamda tebliğ edilen ve uyulması gereken prosedürler mevcuttur.

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
Şirket politikasında “Müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve toplumun 
memnuniyeti, bizim memnuniyetimizdir. Faaliyetlerimizi, müşteri tatminini, 
çalışanlarımızın ve toplumun sağlık ve güvenlik şartlarını ve çevresel 
performansımızı sürekli olarak iyileştirerek yürütmek için politikamız...”
ifadeleri ile, uygulanacak bu politikanın temel çerçevesi çizilmektedir. Bu 
kapsamda menfaat sahipleri kendilerinin içinde bulundukları her aşamada, 
Şirket politikası gereği bilgilendirilmekte, elektronik iletişim araçları başta 
olmak üzere birçok iletişim yöntemi ile, çeşitli denetim ve ziyaret programları
kullanılarak bilgilendirmeler pekiştirilmektedir.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı
Menfaat sahiplerinin yönetime katılması, çalışanlar için belirlenmiş iletişim 
temsilcileri ve  iletişim toplantıları ile, müşteriler için kullanılan en son 
teknolojik yöntemler vasıtasıyla, tedarikçiler için ise ilgili satınalma sürecinde 
alınan geribildirimler ile  edinilen düşünce, öneri ve eleştirilerin yönetim 
takımında değerlendirilmesi şeklinde olmaktadır.
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15. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketin yürürlükte olan ve aktif olarak kullanılan insan kaynakları politikası
mevcut olup, ana esasları faaliyet raporunda yeralan şirket politikasında 
belirtilmiştir. Yönetim ile çalışan arasında köprü görevini gören “İletişim 
Temsilcileri” bulunmaktadır. Çalışanları temsil edecek olan  kişiler serbest seçim 
ile seçilerek, aylık yapılan toplantılarda karşılıklı talep ve bilgilendirmeler 
yapmaktadırlar. 

Çalışan memnuniyeti ve   çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere yönetim 
takımından temsilci atanmıştır. Firmamızda  politika, prosedür ve kurallar mevcut 
olup, tüm çalışanlarla paylaşılmaktadır.  

16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Şirket politikasında yeralan “Müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve toplumun 
memnuniyeti, bizim memnuniyetimizdir” ifadesi ve bunun geliştirilerek 
uygulanacağı taahhüdü açık bir gösterge olup, bu taahhüde bağlı müşteri ve 
tedarikçi ilişkileri konusunda bağlayıcı Şirket politika ve prosedürleri mevcuttur.

17. Sosyal Sorumluluk

Şirket’in sosyal sorumluluğu, menfaat sahiplerinin yanısıra topluma ve çevreye 
olan duyarlılığı da ifade eder. Bu kapsamda, Tüketicileri ve Çevre halkını
yürütülen atık yönetimi, şirketin insan sağlığı ve güvenliği ile çevre konusundaki 
genel yaklaşımı hakkında bilinçlendirerek bu konulardaki çalışmalara 
katılımlarını sağlamak, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 gibi gönüllü olarak 
uygulanması taahhüt edilen standartlar-taahhütler doğrultusunda şirket 
çalışanlarının katılımı ve politikanın uygulanmasını takip etmek amacıyla Teknik 
Emniyet ve Çevre Şefliği mevcuttur.
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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 2006-2007 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. 
İlkyardım Yönetmeliği kapsamında şirketimizde 51 personelimiz İlkyardımcı
olmaya hak kazanmıştır.
Periyodik muayeneler; 
a)  Ana periyodik muayeneler, her yıl Nisan-Haziran aylarında tüm personeli 
kapsar.
b) Ara periyodik muayeneler, her yıl Ekim-Aralık aylarında operasyon 
personelini kapsar.
c)Hepatit, Tetanos, Grip Aşıları

•Dernekleşme Özgürlüğü ve Toplu Görüşme Hakkı:

Şirketimizde bir iletişim temsilcileri takımımız bulunmaktadır. Takım, her 
departmanın tüm bölümleri için ayrı ayrı, kendi aralarında oy birliğiyle seçtiği 
çalışanlardan oluşmaktadır.
İletişim Temsilcileri  ayda bir toplanarak İnsan Kaynakları fonksiyonları, 
duyurular, yeni ve mevcut sistemler, bölümlerdeki sorunlar, öneriler ve şikayetler 
ile ilgili konuları gündeme getirmekte ve iyileştirme projeleri yürütülmektedir.
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•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 2006 yılında 1229 kişi, 7463 adam x saat iç eğitim yapılmıştır.
2006 yılında 343 kişi, 2873 adam x saat dış eğitim almıştır.
Kişi başı ortalama eğitim saati 29,78’dir.
Şirketimizde 2006 yılı yaz döneminde 42 üniversite öğrencisi staj yapmıştır.

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)
Rikard NILSSON : 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.

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 2006 yılında 7 adet yüzyüze,  9 adet yazılı onay alınmak 
suretiyle toplam 16 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. 
24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı
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 2006 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. 2006 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.
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Olağan Genel Kurul / 
Gündem

1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi.

2- 2006 yılı faaliyet hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporu, Denetçi 
Raporu ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu raporunun okunması ve 
müzakeresi, 

3- Türk Ticaret Kanunu’nun 315.maddesine göre Yönetim Kurulu 
üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması.

4- Yönetim Kurulu Üyeleri ve denetçilerin 2006 yılı faaliyetlerinden dolayı
ibra edilmesi.

5- Yönetim Kurulunun 2006 yılı kazancının dağıtılması ve dağıtım tarihi 
konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.

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

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

8- Denetçilerin ve bağımsız denetim kuruluşunun seçilmeleri.

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

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

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

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

13- Dilek ve temenniler
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Denetleme Kurulu Raporu
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Bağımsız Denetim Raporu
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Bağımsız Denetim Raporu  / 
Devamı
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