
10 dakikada Kredi Kartı ile Isikc nasıl alınır ?  

İşlem gördüğümüz platform olan Cointiger’in MoonPay (Fiat ve Krypto para arasında köprü 

görevi gören büyük bir ödeme kanalıdır, örnek vermek gerekirse dünyanın en büyük Kyrpto 

Borsalarından olan Binance platformu MoonPay ile çalışmaktadır) ile büyük bir iş birliğine 

başladığını duyurmaktan mutluluk duyarız, bu işbirliği ile kullanıcılarımız 10 dk içerisinde 

ISIKC satın alabilecekler. 

Kolayca nasıl işlem yapacağınızı anlatan 17 adımı aşağıda bulabilirsiniz!  

1. Öncelikle https://www.cointiger.com/ adresine giderek hesabınıza giriş yapın. Giriş 

yaptıktan sonra sol üst köşede bulunan “Fiat” seçeneğine tıklayın.  

 

2. Öncelikle işlem yapmak istediğiniz fiat para birimini belirleyiniz ve sonrasında ‘asset 

to buy’ alt menüsünden USDT’yi seçiniz.  USDT seçmemizin sebebi; ISIKC’nin USDT 

ile işlem görmesidir. ( USDT stabil bir coin olması sebebi ile her zaman USD’ye 

eşdeğer işlem görmektedir) işlem yapmak istediğiniz fiat para birimi tutarını ve kredi 

kartınızın tipini seçerek ‘BUY’ tuşuna basınız, 

 

https://www.cointiger.com/


 

3. Ödemeniz aracı kurum MoonPay tarafından yapılmaktadır. İşleme devam etmek için 

karşınıza çıkan ekranda konuyu anladığınız ve onayladığınızı belirten kutucuğu 

işaretleyip ‘Go to MoonPay to Pay’ tuşuna basmanız gerekmektedir.  

 

4. Cointiger’da işlem yapmak için kullandığımız e-mail adresinizi girerek ‘Continue’ tuşuna 

basmanız gerekmektedir.  



 

5. E-mail adresinize gelen doğrulama kodunu açılan pencerede 1. boş alana girdikten sonra 

“‘I agree with MoonPay’s Terms of Use and Privacy Policy” kutucuğunu işaretlemeniz ve 

“Continue” tuşuna basmanız gerekmektedir.   

 

 

 

 

 



 

6. Açılan sayfaya sırası ile; adınız, soyadınız ve doğum tarihinizi girdikten sonra ‘Continue’ 

tuşuna basarak işleme devam ediniz. 

 

7. Açılan sayfaya sırası ile adres, yaşadığınız şehir, posta kodu ve ülke bilgilerinizi girdikten 

sonra ‘Continue’ tuşuna basarak işleme devam ediniz. 

 

 

 

 



8. Açılan sayfaya sırası ile kredi kartı numaranız, geçerlilik tarihi ve kredi kartınızın arka 

yüzünde bulunan 3 haneden oluşan güvenlik kodunu girdikten sonra ‘Continue’ tuşuna 

basarak işleme devam ediniz.  

 

9. Ödeme özetinizi kontrol ettikten sonra ’Agree the terms of use of MoonPay’ kutucuğunu 

işaretlerek ‘Buy Now’ tuşuna basıp işleme devam ediniz.  

 

 

 

 

 



10. Ödeme sürecinizi böylelikle başlatmış oldunuz. Açılan sayfada aşağıda yazdığı gibi 

ödeme onayınız gerçekleşmesi bir kaç dakika ile bir kaç saat arasında değişebilmektedir, 

bizim tarafımızdan test amaçlı yapılan işlemde süreç 2 dakika içerisinde tamamlanmıştır.  

 

11. Para transferiniz 2 dakikada gerçekleşecek ve bu sürede içerinde MoonPay USDT’yi 

CoinTiger hesabınıza geçirecektir. Bizim test amacı ile gerçekleştirdiğimiz bu işlem tam 

olarak 2 dakikada tamamlanmıştır.  

 

 

 

 



12. İşlemin tamamlanmasının ardından MoonPay’e ödemeniz geçti ve satın almış olduğunuz 

USDT, işlem yapacağınız CoinTiger hesabınıza aktarıldı. İşlemi kontrol etmek istemeniz 

halinde “Blockchain Explorer” alanını tuşlamanız gerekmektedir. 

 

13. https://www.cointiger.com/ ‘a geri dönerek “Funds” menüsünde “Trading Account” 

seçeneğine tıklayarak hesabınıza geçen USDT’yi görebilirsiniz. 

 

 

 

 

 



14. Satın almış olduğunuz USDT’nin 10 dakikadan kısa bir süre içerisinde hesabınıza 

geçmesinin ardından ISIKC alım işlemini sürdürmek için sol üstte yer alan “Exchange” 

menüsü altındaki “Advanced” seçeneğini seçmeniz gerekmektedir. 

 

15. İşaretli alanı tıklayınız.

 



16. Arama seçeneğine (Search) “isikc” yazmanız gerekmektedir. 

17. Arama seçeneğine (Search) “isikc” yazmanız gerekmektedir. 

 



 

Bu 17 adım yaklaşık 10 dakikada kolayca ISIKC almanızı sağlayacaktır.  

Daha fazla bilgi için resmi telegram grubumuza katılabilirsiniz: https://t.me/isiklarcoin 

 

 


