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Makrocoin nedir ?
Makrocoin, Makropa Teknoloji Ticaret A.Ş. (Makropa olarak anılacak) tarafından Ethereum
blok zinciri üzerinde ERC-20 token standardı ile sadece 100 milyon (100.000.000) adet üretilen
yeni bir kripto-paradır. Makrocoin, Makropa emir defterleri üzerinde farklı para birimleri ile
alınıp satılabilir.
Makrocoin ne değildir ?
Makrocoin, bir ICO (InitialCoinOffering) değildir. Makropa kurucuları veya yatırımcılarına
herhangi bir pay ayrılmaz.
Makrocoin nasıl çalışır ?
Kullanıcılar, Makropa’yı kullanmak ve kripto-para ile ilgilenen tanıdıklarına bizi referans
göstererek yeni kullanıcılar kazandırmak suretiyle, belirli sayılarda Makrocoin’e ücretsiz olarak
sahip olurlar. Kullanıcılar, Makrocoinlerinin miktarını artırmak için Makropa’ya daha fazla yeni
kullanıcı kazandırabilir ya da Makropa tarafından düzenlenecek ödüllü kampanya ve alımsatım yarışmalarına katılabilirler.
Alım satım emirlerinde her zaman makrocoin alım satımını yapabileceklerdir.
Belli dönemlerde farklı yarışmalar ve kampanyalar düzenlenerek hesaplarında en çok
makrocoin bulunduran yatırımcılarımıza çeşitli hediyeler verilecektir.
Makrocoin bana ne kazandırır ?
Makrocoinler toplamda 100 milyon (100.000.000) adet üretilmiştir. Makrocoin emir
defterlerinde yatırımcılar tarafından belirlenecek fiyatlardan alım ve satım yapılacaktır.
Makrocoinlerin alış ve satış emir defterlerinde satılması ve promosyon olarak dağıtılması
nedeni ile Makrocoin miktarının her geçen gün azalması, Makrocoin fiyatları üzerinde itici bir
güç oluşturacaktır.
Makrocoin toplam kaç adet üretilecek ?
Toplamda 100 Milyon (100.000.000) adet makrocoin kripto-parası üretilecek ve daha sonra
yeni Makrocoin üretimi yapılmayacaktır.
Makrocoin hangi fiyattan satılacak ?
Makrocoinler, Makropa kullanıcılara ücretsiz olarak dağıtılır ya da başlangıçta 0,05 TL
üzerinden alım veya satımı site üzerinden gerçekleştirilir. Makrocoin emir defterlerinde
yatırımcıların kendi aralarında belirledikleri fiyatlardan alım satım yapabileceklerdir.
Makrocoin’i kimler alabilir ?
100 milyon (100.000.000) Makrocoin, Makropa’ya üye olup hesabını onaylatan kullanıcılara ve
bu kullanıcılara referans olan kullanıcılara ve düzenlenen yarışmalara katılan yatırımcılara
ücretsiz dağıtılacak. Ayrıca site üzerinden belirlenen fiyattan alım veya satım işlemi
gerçekleştirilecektir.
Makrocoin herkese eşit miktarda mı verilecek ?
Dağıtım miktarı yapılan kampanyalar ve yarışmalarda ayrıca belirtilecektir.

Makrocoinlerim hesabıma ne zaman yüklenecek ?
Yatırımcı borsamızda hesabını onaylattıktan sonra sistem tarafından doğrulanıp hesaplarına
otomatik olarak Makrocoin aktarımları yapılacaktır.
Referans olduğum kullanıcılar için ne kadar Makrocoin aldığımı görebilecek miyim?
Evet, kullanıcı panelinizde referans olduğunuz her bir kullanıcı için ne kadar Makrocoin
kazandığınızı görebileceksiniz.
Makropa kripto para alım-satım platformu mu ?
Makropa, Makropa Teknoloji Ticaret Anonim Şirketi tarafından geliştirilmiş bir online kripto
para alım satım sitesidir. Makropa, bankacılık, ödeme sistemleri ve finansal konularında
yıllarca faaliyet gösteren Makropa Teknoloji Ticaret Anonim Şirketi, yerel ve global kripto para
alım satım platformlarını inceleyerek, yenilikçi ve kripto para yatırımcılarının ihtiyaçlarına en
iyi şekilde cevap verecek global platformu oluşturma hedefiyle hayata geçirilmiştir.
Makrocoin dağıtım koşulları
Üye olup hesabını onaylatan ilk 5000 yatırımcıya 50 MKC şekilde dağıtılacaktır.
Makropamakrocoin’leri geri alacak mı ?
Evet Makropa, makrocoinleri belirtilmiş koşullar ile makrocoin emir defterinden geri alacaktır.
Makrocoin dağıtım ve geri alma koşulları değişir mi ?
Makropa, belirtilen durumların gerçekleşmesiyle sınırlı olmak kaydı ile, bu dökümanda
belirtilen makrocoin dağıtım , geri alım ve kullandırma şartları hakkında değişiklik yapma
hakkını saklı tutar.
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