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REzERv HEsAp RAeoRUNA iı-işriN NoTLAR
(Bağımsız Denetçi Tarafından Bu Notlara İllş*in Güvence Sunulmamıştır)
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Bilira Teknoloji Anonim Şirketi ("Şirket") İstanbul / Türkiye merkezli küresel bir kripto para

Türk Lirası kripto paralar, CTRYb") finansal piyasa katılımcılarının bir kripto para varlığında işlem
olanak tanıyan kriptografik (şifrelenmiş) olarak saklanan değerlerdir. TRYb, Etherscan,
SnowTrace ve Solscan halka açık blok zincir|eri üzerine inşa edilmiş Kripto Paradır. İhraç ed
beklenen toplam TRYb sayısı, halka açık Etherscan, BscScan, SnowTrace ve Solscan
aracılığıyla tamamen ve şeffaf bir şekilde görüntülenebi|ir. İhraç edilen ve satışı beklenen tüm
hesaplarda tutulan eşdeğer miktarda Türk Lirası ile desteklenir. Rezerv hesaplarda tutulan

TRYb'ierin yaratılması veya
edilen ve satışı beklenen TRYb

Rezerv hesaplarda tutulan Türk Lirası, Şirket tarafından yönetilmekte ve TRYb sahipleri adına
saklama kuruluşlarında ayrı hesaplarda tutulmaktadır.

KRipTo vARLıKLARA iı-işxiıt GENEL KoNuLAR

Raporun tarihi itibariyle, kripto para varlıklar gelişen bir teknoloji ve pazar alanı o|maya devam
para varlıklarına yatırım yapmayı seçenler, bu tür varlıklarla ilgili genel riskleri ve belirsizlikleri

1. Kripto para varlık|arın sahipliği anonimdir. Kripto para varlıklara ilişkili genel bilgiler bir
bulunur ve herkese açık olarak gönintülenebi|irken, kripto para varlıklarının sahipliği
değildir ve bu nedenle anonimdir.. Kripto para varlıkları

kanıtlanır. Ozel şifrenin sahibi, i|gili
nın mü|kiyeti, öncelikle

şifrelerinin sunu|ması ile kripto para varlığını kontrol

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

3. Varlık kaybı riski, Bir özel şifre kayboiursa veya sahtekirlıkia kuilanılırsa, kripto
kurtarılamayabilir.

4. Kanun koyucu nezdindeki belirsizlik. Kanun
düzenleyici değişiklikler veya eylemler, kripto
değerini değiştirebilir veya etkileyebilir. Bu
belirlenemez.
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REZERV HESAP RAPORU

Bilira Teknoloji Anonim Şirketi ("Şirket") yönetimi, 15 Nisan 2O22larih ve Greenwich Ortalama
CGMT +3') göre saat 16:20 ("Rapor Tarihi ve Saati") itibariyle aşağıda belirtilen bilgileri doğruluğu

Yaratılan ve satışı beklenen Türk Lirası kripto paralar (.TRYb") 109.300.281,08 TRYb

Rezerv hesaplarda tutulan toplam tutar 113.644.034,13 Tüı{< Lirası'dır fl-L).

Rapor Tarihi ve Saati itibariyle, çıkarılmış ve ödenmemiş TRYb'ler, rezerv hesaplarda
Lirası bakiyesini aşmamaktadır.

KRıTERLER:

TRYb'ler halka açık blok zincirlerine bildiriimiş olan isimleri verilen sözleşmeler kapsamında,
Saatinde belirtilmiş ve çıkarılmış Kripto Para miktarıdır.

1. TRYb'ler, Etherscan, BscScan, SnowTrace ve Solscan halka açık blok zincirlerine
ve aşağıdaki belirtilen sözleşmeler kapsamında, Rapor Tarih ve Saatinde belirtilmiş ve
Kripto Para miktarıdır.

Etherscan
BscScan
SnowTrace
So|scan

: 0x2G537E5624e4aEEA7ae4060G022609376G8DOEB
: OxC1 fdbed7Dac39caE2 CcC07 48f7 a8OdCıt46F6a594
: 0x564A341 Df6G1 26f9Ocf3EC8921 20FD71 90ACb401
: A94)QfRy3uıydNShU4dRaDyap2U uoeWJGWyATtyp6l WZf

2. Türk Lirası rezerv hesapları, Şirket'in sigortalı TL saklama kuruluşlarında Rapor Tarih
TRYb sahipleri adına tuttuğu hesapların toplamıdır.

Sinan KOÇ
Genel Müdür
Bilira Teknoloji Anonim Şirketi
İstanbul, Türkiye

,ftliliffiffi#;T;iliş,ş*

18 Nisan 2022

Bilira Teknoloji Anonim Şirketi
Esentepe Mah.. Talatpaşa Cad. No:5/1
Levent, Şişli/ lstanbul, Turkey
hello@bilira.co

Tarih ve

Saatinde

Türk

+3'e

çıkarılmış
olan

eder;


