
Yabancı Uyruklu Öğrenci Getirilmesi Ve Sağlık Turizmi Kapsamında Hasta Getirilmesi Amacıyla 
Organizasyon Firmaları İle Yapılacak Anlaşmaların Kapsamı Ve Alım Şekli Nasıl 

Belirlenecektir? 

 
 
Vakıf Yükseköğretim kurumlarının yurtiçinde ve yurtdışında yapacağı tanıtım faaliyetleri ve bu 

kapsamda organizasyon firmalarından alacakları hizmet alımı İhale yönetmeliğine uygun olarak 
yapılacaktır.  

 
Vakıf Yükseköğretim kurumları tarafından yapılacak olan satın almalarda yurtiçi veya yurtdışı 

alımlar için farklı bir düzenleme getirilmemiştir. Dolayısıyla alım konusu mal veya hizmetin yurtiçi veya 
yurtdışından karşılanacak olması bir önem arz etmemektedir. 

 
Ancak burada tanıtım faaliyetlerini fonksiyonları itibariyle iki farklı gurupta incelemek 

gerekmektedir. 
 
a) Yurtiçinde ve dışında yapılacak olan fuarlar, dijital medyada (facebook, twitter, 

Google vb) yapılacak olan tanıtım, görsel, işitsel ve yazılı basın yayın organlarında yapılacak olan 
tanıtım hizmet alımı.  

Hizmet alımı aracı bir kuruluş aracılığı ile gerçekleştirilecek ise, (çoğu zaman bu alanda faaliyet 
gösteren aracı firmalar üzerinden yapılmaktadır) bu hizmeti sunacak olan çok sayıda firmanın mevcut 
olduğu bilinmektedir. 

Üniversite kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanımını sağlamak amacıyla ve rekabetin 
oluşmasını sağlamak için bu tür alımlarda öncelikle açık ihale usulünün uygulanması gerekmektedir. 
Ancak parasal limitler içinde kalmak koşulu ile pazarlık veya doğrudan temin usulleri ile de hizmet satın 
alınabilecektir. 

 
b) Yükseköğretim kurumuna gelir getirici faaliyetler kapsamında yurtiçi veya 

yurtdışı organizasyon firmalarından hizmet alımı;  
 
 Yabancı uyruklu öğrenci getirilmesi, 
 Sağlık turizmi kapsamında sağlık uygulama ve araştırma merkezlerine hasta getirilmesi, 
amacına yönelik olarak belirli bir oranda komisyon karşılığında yapılacak olan hizmet alımları. 
  
Burada dikkat edileceği üzere yapılan hizmet alımında asıl hedef bir gider yapmak olmayıp, tam 

tersine yükseköğretim kurumunun gelir getirici faaliyetlerine yönelik olarak destek almak 
hedeflenmektedir.  

Bu durumda bir seçicilik söz konusu olmayıp, tam tersine mümkün olduğunca çok sayıda 
organizasyon firması ile anlaşarak mümkün olan en geniş kitleye ulaşmak hedeflenmektedir. 

 
Bu durumda yapılacak olan hizmet alımının karşılığı; 
 Önceden belirlenebilen bir bedelden ziyade, 
 Organizasyon firmasına önceden sayısı net olarak belirlenmesi mümkün olmayan kişi 

başına verilecek olan komisyon oranından ibarettir. 
 
Her bir organizasyon firması kendi etkinlik çevresi içinde tek kaynak niteliği taşıyacağı için bu 

durumda yapılacak olan kişi/komisyon oranı üzerinden yapılacak ödemeye esas olmak üzere 
yönetmeliğin 19/a maddesine göre hizmet alımının yapılması uygun olacaktır. 
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