
Sevgili öğrenciler, siz yurt dışında eğitim alırken 
yaşayabileceğiniz her türlü sıkıntınızı ve 
endişelerinizi en aza indirmeyi hedefliyoruz. 

Öğrencilerin pek çoğu, üzerlerinde fazla nakit 
taşımak istemez ama yurt dışında bulundukları 
süreçte de parasız kalma kaygılarını da bir türlü 
üzerlerinden atamaz. Bizler de öğrencilerin çok 
fazla nakit para ile seyahat etmelerini tavsiye 
etmeyiz çünkü yurt dışında öğrenci olarak 
bulunduğunuz süre içerisinde ne yazık ki özellikle 
bazı ülkelerde, o ülkeye ait bankalarda hesap 
açtırmak pek kolay değildir. Hatta özellikle yurt 
dışındaki eğitiminiz kısa süreli ise bu hiç mümkün 
olmayabilmektedir. 

Konaklama tercihiniz yurt ya da aile yanı olabilir, 
odanız paylaşımlı oda olup hiç tanımadığınız 
biri sizin oda arkadaşınız da olabilir ve kilitli bir 
dolabınız veya çekmeceniz de bulunmayabilir, işte 
tüm bu sebeplerle biz, öğrencilerin yanlarına makul 
miktarda para almalarını ve ihtiyaç duydukça 
ailelerinin para göndermelerini tavsiye ediyoruz. 
Bu yöntemle, pek çok aile ve öğrenci haftalık veya 

aylık gönderimlerle belli bir cep harçlığı sistemi 
oluşturabildiği gibi, öğrenciler parasız kalma 
kaygısından kurtulmaktadır.

Siz yurt dışında eğitiminize başlamadan önce 
aileleriniz tarafından sıklıkla sorulan soruların 
başında; sizler yurt dışındayken nakit ihtiyacınız 
oluştuğunda, Türkiye’den nasıl para transferi 
yapılacağı hakkında oluyor. Bu nedenle; bu 
yazımızda sizlere pek çok veli ve öğrencimizin 
tercih ettikleri MoneyGram ve Western Union sistemi 
ile yurtdışına para transferinin nasıl yapıldığını 
anlatacağız. 

‘Eyvah, 
Yurt dışında Parasız KALDIM!’,  

PANİĞİNE 
SON…



MoneyGram 
International
Dünyanın önde gelen para transferi 
sağlayıcısı MoneyGram International, 
192 ülkede 244.000 noktada müşterilerine 
güvenli ve hızlı para transferi imkânı 
sunmaktadır. MoneyGram’ın bu güvenilir ağı 
ülke genelindeki perakendecilerden, yerel 
postaneler ve büyük bankalara kadar birçok 
kuruluşu kapsamaktadır. 
MoneyGram para transfer sistemi 
sayesinde hiçbir banka hesabına gerek 
duyulmadan, sadece kimlik ibrazı ile bütün 
MoneyGram gönderim ve alım işlemlerini 
gerçekleştirebilirsiniz. Bir banka hesabınız 
veya kredi kartınız olması gerekmez.
MoneyGram rahatlıkla herkesin 
kullanabileceği, hızlı ve kolay bir transfer 
sistemidir. 10 dakika gibi kısa bir süre 
içerisinde para transferi sağlamanız 
mümkündür. 

Para Göndermek İçin 
Aşağıdaki 5 Basit Adımı 
Uygulayın:
 
Adım 1
www.moneygram.com linkini kullanarak bir 
MoneyGram aracısı bulun.
 
Adım 2
Yanınıza bir kimlik* alarak MoneyGram 
aracısını ziyaret edin.
 
Adım 3
Basit bir ‘gönderme’ formu doldurun ve 
göndermek istediğiniz para ve transfer 
ücretiyle birlikte bunu MoneyGram aracısına 
teslim edin. Forma 10 sözcüklük bir mesaj da 
ekleyebilirsiniz.
 
Adım 4
Size bir referans numarası verilecektir.
 
Adım 5
Parayı gönderdiğiniz kişiyle bağlantıya geçin 
ve ona referans numarasını bildirin. Yalnızca 
10 dakikada** paranız tahsilâta hazır olur.

MoneyGram sisteminde de bir çok para 
transferi işleminde olduğu gibi para 
gönderenin ve alıcının takip etmesi gereken 
bir prosedür vardır. Para göndermek isteyen
kişilerin, öncelikle http://www.moneygram.
com sitesinden bir aracı kurumu veya 
MoneyGram’ ın bağlantılı olduğu en yakın 
banka şubelerini ziyaret ederek, bir kimlikle 
birlikte bir gönderme formu doldurmaları 
yeterlidir.

 Bu form gönderilmek istenilen para ve 
transfer ücretiyle birlikte aracıya teslim edilir. 
Ayrıca bu forma alıcının işlemini daha rahat 
yapabilmesi için ücretsiz olarak, 10 sözcüklük 
bir mesaj eklenebilir. İşlem tamamlandığında 
göndericiye/ailenize bir referans numarası 
verilecektir. En son olarak da gönderenin/
ailenizin, alıcıyla/sizinle bağlantıya geçip bu 
referans numarasını iletmesi yeterli olacaktır. 

Paranızı Almak İçin 
Aşağıdaki 3 Basit Adımı 
Uygulayın; 
 
Adım 1
Size para gönderen kişiye referans numaranızı 
sorun; bu tahsilât işleminizi hızlandırmaya 
yardımcı olur.
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Adım 2
Yanınıza bir kimlik* ve referans numaranızı alarak 
bir MoneyGram aracısını ziyaret edin.
Adım 3
Basit bir ‘alma’ formu doldurun ve kimliğinizi 
gösterin; ardından paranız size teslim edilir 
(genellikle yerel para birimiyle). 

Alıcı bu aşamada gönderenin ilettiği referans 
numarası ve kimliği ile birlikte yine aynı internet 
sitesinden kendisine yakın aracı kurumu bulur 
ve basit bir para alma formu doldurarak işlemini 
tamamlar. 

MoneyGram gönderim işlemleri USD, alım 
işlemleri ise genellikle ülkenin para birimi olarak 
gerçekleşir. Gönderi masraflarını internet sitesindeki 
hesaplama menüsünden öğrenebilirsiniz. Örnek 
olarak 1.000 USD için yaklaşık 60 USD masraf 
oluşmaktadır. 

Hizmet kapsamında Türkiye’de bulunan 
müşteriler, MoneyGram aracılığıyla yetkili banka 
şubelerinden para çekebilecek, dolduracağı bir 
form ile bankaların şubelerinden MoneyGram 
ağına dâhil olan her yere dolar olarak para 
gönderimi sağlayabilecek.

Western Union
Western Union dünya çapında yaygınlığı ve 
bilinirliği olan hızlı, kolay ve güvenilir para 
transferidir. Western Union, 1871 yılından beri para 
transferi konusunda faaliyette bulunan ve dünya 

çapında 200’den fazla ülkede 400.000 fazla acentesi 
ile ülkeler arası en kısa sürede para transferini 
sağlayan Amerikan kökenli bir şirkettir. 

Western Union Ayrıcalıkları Nelerdir?
Pratik 
Banka hesabına gerek olmaksızın geçerli bir kimlik 
belgesi ile para gönderilmektedir. 

Güvenilir
Yapılan her havale, üstün bir güvenlik sistemiyle 
korunmakta; işlem sırasında alınan 10 haneli 
“Kontrol Numarası” (MTCN) sayesinde paranızın 
çabucak ve eksiksiz olarak doğru kişiye ulaşması 
sağlanmaktadır. 

Hızlı
En yeni teknolojiye sahip ve dünya çapında yaygın 
güvenli bilgisayar ağı sayesinde 200’den fazla 
ülkede, alıcı, parayı gönderildikten kısa bir süre 
sonra alabilmektedir. 

Kolay Erişilebilir
400.000 fazla acente hizmet noktası ile Western 
Union, dünyanın en geniş para havale ağına 
sahiptir. 

Para Gönderim İşlemi nasıl yapılır?
Hızlı para göndermek istediğinizde Western Union’a 
güvenin. Alıcınız, parayı dünya genelindeki 
herhangi bir üye acente hizmet noktasından 
alabilir. Paranız genellikle dakikalar içinde 
alıcısına ulaşır.

bilgi



W.U ile para göndermek için öncelikle 
“Para Gönderme Formu”nu doldurulur. 
Geçerli kimlik belgesi ibraz edilerek işleme 
başlanır. İşlem USD ya da Euro olarak yapılır. 
Gönderilmek istenilen tutara göre komisyon 
tutarı değişmektedir. Aynı zamanda sadece 
para gönderen kişi komisyon öder yani alıcı 
herhangi bir ücret ödemez. İşlem yapıldıktan 
sonra üretilen şifre ile para dakikalar içinde 
çekilebilir. 

Aşağıdaki Adımlar 
Paranızı Sevdiğinize 
Kavuşturur;
1. “Para Gönderme Formu”nu doldurunuz. 
2. Parayı, komisyon ücretini ve geçerli resmi 
kimlik belgenizi hizmet noktasındaki yetkiliye 
veriniz.
3. Yetkiliden makbuz ve para detaylarınızı 
alınız. 
4. Alıcıya telefon edip, parayı Western 
Union’la gönderdiğinizi ve herhangi 
bir Western Union hizmet noktasından 
çekebileceğini söyleyiniz.

Aşağıdaki Adımları 
Uygulamanız Paranızı 
Almanız İçin Yeterli;
1. “Para Alma Formu”nu doldurunuz. 
2. Formla birlikte geçerli resmi kimlik 
belgenizi hizmet noktasındaki yetkiliye 
veriniz. 
3. Gişe yetkilisi gelen gönderiyi kontrol 
edecek ve bir makbuzla paranızı ödeyecektir.

Türkiye’deki pek çok banka, Western Union 
işbirliği ile dünyanın her yerine para transferi 
işlemlerine aracılık etmektedir. Başka bir 
şehir veya ülkede yaşayan bir arkadaşınıza, 
akrabanıza, tanıdığınıza veya çalışanınıza 
nakit para transferi yapmanız gerektiğinde; 
yurt dışında eğitim gören çocuğunuza para 
göndermek istediğinizde, ailenizin geçimi için 
para göndermeniz gerektiğinde, iş amacıyla 
seyahat ettiğinizde ve acil para gönderimine 
ihtiyaç duyduğunuzda ve diğer tüm 
uluslararası nakit para transferi işlemlerinizde 
Western Union sistemini kullanabilirsiniz. 
Şimdi Western Union ile para transferi, hem 
çok hızlı, hem çok kolay, hem de çok güvenli. 
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