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REZERV HESAP RAPORU 
 
Bilira Teknoloji Anonim Şirketi ("Şirket") yönetimi, 18 Mayıs 2021 tarih ve Greenwich Ortalama Saati +3’e 
("GMT +3") göre saat 14:20 ("Rapor Tarihi ve Saati") itibariyle aşağıda belirtilen bilgileri doğruluğu teyit eder; 
 

- Yaratılan ve satışı beklenen Türk Lirası kripto paralar (“TRYb”) 219.336.988,67 TRYb adettir. 
 

- Rezerv hesaplarda tutulan toplam tutar 224.281.029,00 Türk Lirası’dır (TL).  
 

- Rapor Tarihi ve Saati itibariyle, çıkarılmış ve ödenmemiş TRYb’ler, rezerv hesaplarda tutulan Türk 
Lirası bakiyesini aşmamaktadır. 

 
 
KRİTERLER: 
 

1. TRYb’ler, Ethereum halka açık blok zincirine bildirilmiş olan 
“0x2C537E5624e4af88A7ae4060C022609376C8D0EB” sözleşmesi kapsamında, Rapor Tarih ve 
Saatinde belirtilmiş ve çıkarılmış Kripto Para miktarıdır. 
 

2. Türk Lirası rezerv hesapları, Şirket'in sigortalı TL saklama kuruluşlarında Rapor Tarih ve Saatinde 
TRYb sahipleri adına tuttuğu hesapların toplamıdır. 
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REZERV HESAP RAPORUNA İLİŞKİN NOTLAR 
(Bağımsız Denetçi Tarafından Bu Notlara İlişkin Güvence Sunulmamıştır) 
 
 
BİLİRA TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ TRAFINDAN SUNULAN BİLGİLER 
 
Bilira Teknoloji Anonim Şirketi ("Şirket") İstanbul / Türkiye merkezli küresel bir kripto para finansmanı 
şirketidir. 
 
Türk Lirası kripto paralar, ("TRYb") finansal piyasa katılımcılarının bir kripto para varlığında işlem yapmasına 
olanak tanıyan kriptografik (şifrelenmiş) olarak saklanan değerlerdir. TRYb, Ethereum halka açık blok zinciri 
üzerine inşa edilmiş ERC-20 kodlu bir Kripto Paradır. İhraç edilen ve satışı beklenen toplam TRYb sayısı, 
halka açık herhangi bir Ethereum blok zinciri aracılığıyla tamamen ve şeffaf bir şekilde görüntülenebilir. İhraç 
edilen ve satışı beklenen tüm TRYb’ler, rezerv hesaplarda tutulan eşdeğer miktarda Türk Lirası ile 
desteklenir. Rezerv hesaplarda tutulan Türk Lirası, müşterilerden depozitoların alınma zamanlaması ve yeni 
TRYb’lerin yaratılması veya müşteriye ödeme yapılmasından önce TRYb’lerin iptal edilmesi nedeniyle İhraç 
edilen ve satışı beklenen TRYb miktarını aşabilir. Rezerv hesaplarda tutulan Türk Lirası, Şirket tarafından 
yönetilmekte ve TRYb sahipleri adına sigortalı TL saklama kuruluşlarında ayrı hesaplarda tutulmaktadır. 
 
 
KRİPTO VARLIKLARA İLİŞKİN GENEL KONULAR 
 
Raporun tarihi itibariyle, kripto para varlıklar gelişen bir teknoloji ve pazar alanı olmaya devam ediyor. Kripto 
para varlıklarına yatırım yapmayı seçenler, bu tür varlıklarla ilgili genel riskleri ve belirsizlikleri bilmelilerdir. 
 

1. Kripto para varlıkların sahipliği anonimdir. Kripto para varlıklara ilişkili genel bilgiler bir blok zincirinde 
bulunur ve herkese açık olarak görüntülenebilirken, kripto para varlıklarının sahipliği normalde kayıtlı 
değildir ve bu nedenle anonimdir. Kripto para varlıklarının mülkiyeti, öncelikle hesaplara özel 
şifrelerinin sunulması ile kanıtlanır. Özel şifrenin sahibi, ilgili kripto para varlığını kontrol eder. 
 

2. Geri alınamaz işlem riski. Blok zinciri üzerinde gerçekleşen çoğu kripto para varlığının işlemleri, bu 
tür işlemler hileli veya kazara gerçekleşse bile, genellikle geri alınamaz. 

 
3. Varlık kaybı riski. Bir özel şifre kaybolursa veya sahtekârlıkla kullanılırsa, kripto para varlıklar 

kurtarılamayabilir. 
 

4. Kanun koyucu nezdindeki belirsizlik. Kanun koyucu kurum ve kuruluşların uygulayacağı yasal ve 
düzenleyici değişiklikler veya eylemler, kripto para varlıklarının kullanımını, transferini, değişimini ve 
değerini değiştirebilir veya etkileyebilir. Bu tür değişikliklerin etkileri, bu rapor tarihi itibariyle 
belirlenemez. 
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