
 
ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU 

 
Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı  : Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
 
Adresi      : Ankara Karayolu 26.km Kemalpaşa İZMİR 
Telefon ve Fax No.    :  (232)  878 17 00- (232) 878 12 54                                             
Ortaklığın yatırımcı/pay sahipleri  
ile ilişkiler biriminin telefon ve faks nosu : (232) 878 17 00 
Tarih   : 11/03/2009 
Konu  :Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:VIII, No: 54    

sayılı    Tebliği uyarınca yapılan ilişkin  açıklamadır. 
 

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI’NA; 
 
Açıklanacak  Özel Durum/Durumlar: 
 

Konu :  : 1. Şirketimizin 2009 yılı Bağımsız Denetimini Yapacak Kuruluşun belirlenmesi 
                2. Özkaynaklar içinde yer alan Enflasyon Farkları ile İlgili Olarak Olağan Genel Kurul’a  
                    Sunulacak Öneri 

 
Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında ; 
 
1 . Şirketimizin 2009 yılına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu’nun koyduğu  kurallar 

çerçevesinde   yapılacak bağımsız denetimine ilişkin olarak  AS Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali 
Müşavirlik A.Ş. ile sözleşme yapılmasına  ve, 

 
2. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:XI, No:25 sayılı “Sermaye Piyasasında Muhasebe 

Standartları Hakkında Tebliği” hükümlerine istinaden almış olduğu 30.12.2003 tarih ve 1630 sayılı 
kararı uyarınca, mali tabloların enflasyona göre ilk defa düzeltilmesinde ortaya çıkan ve özsermaye 
grubu içinde “geçmiş yıllar zararı”nda izlenen tutarın varsa dönem karı ve dağıtılmamış geçmiş yıl 
karları, kalan zarar miktarının ise sırasıyla olağanüstü yedek akçeler, yasal yedek akçeler, özkaynak 
kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesinden kaynaklanan sermaye yedeklerinden 
mahsup edilmesi hükmü gereğince;  2008 yılı mali tablolarında yer alan ve 2003 yılı Enflasyon 
Düzeltmelerinden bakiye kalan  68.326.843,39 TL’lik geçmiş yıllar zararının  tamamının, sırasıyla 
olağanüstü yedek akçeler, yasal yedek akçeler ile özkaynak kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre 
düzeltilmesi sonucu oluşan enflasyon farklarından mahsup edilerek geçmiş yıllar zararının yok 
edilmesinin onaylanmak üzere yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemine alınmasına, 

  
oybirliği ile karar verilmiştir.   
 
Geçmiş yıl zararlarının enflasyon farklarından mahsubu sonrasında Sermaye Düzeltmesi 

Olumlu Fark Hesabında 24.778.008 TL bakiye kalacaktır. 
 

Yukarıdaki  açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun  Seri: VIII, No:54 sayılı 
Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam 
olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam 
ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan 
sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.          

    
                                                         EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

 
 

                  Baran DEMİR                       İbrahim POLAT 
     Yönetim Kurulu Üyesi       Yönetim Kurulu Başkanı 

                        Saat : 17:00                            Saat:17:00 
 


