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BELİRLİ SÜRELİ HİZMET SÖZLEŞMESİ 

 

     Aşağıda isim (unvan) ve adresleri yazılı bulunan işveren ile hizmet sağlayıcı arasında, tamamen kendi istek 

ve serbest iradeleri ile ve belirtilen şartlarla "BELİRLİ SÜRELİ HİZMET SÖZLEŞMESİ" yapılmıştır. Taraflar 

bundan sonra "işveren" ve " Hizmet Sağlayıcı " olarak anılacaktır. 

İŞVEREN  

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

HİZMET SAĞLAYICI  

ÖZELSEM EĞİTİM DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. 

İSTİKLAL MAH. Muhsin Yazıcıoğlu Bul. No :67 

Serrdivan / SAKARYA 

Gmürükönü Vd. 686 077 17 19 

 

ÖZEL ŞARTLAR 

1. İş Tanımı:  

Üniversiteye bağlı birimler üzerinden düzenlenen , Sertifikalı Eğitim Programlarına ait sertifikaların E-

Devlet uygulaması üzerinde Sorgulama Görüntüleme İndirilmesini Sağlamak ve Buna ait veri girişi 

yapılacak Panel yapılması bu panel üzerinde her sertifikaya özel pdf işlenmesi ve bu verilerin 5 Yıl 

Süre ile saklanıp işlenmesi. 

( E-devlete veri girişini sağlayacak panelin tamamen bu işe özel olarak modüler bir Laravel 

Framework hizmeti vermesi için hazırlanmıştır. Panel E-devletin SOAP isteklerine cevap vererek her 

sertifikaya özel pdf oluşturmaktadır. Pdf üzerindeki Sertifika ismi , Kurum Müdürü , Sertifika süresi 

tamamen kurum tarafından özelleştirilebilir olmaktadır. Veriler özel bir VPS sunucusunda Mysql 

Database üzerinde özel güvenlik prosedürleri ile saklanmaktadır. Verilerin güvenliği için Sql sorgu 

işlemlerine özel istisnalar uygulanmaktadır.) 

2. İş ve Sözleşme Süresi: Belirli sürelidir. ../../2020 tarihinde  Başlayıp  45 gün içerisinde Teslim 

edilecektir. 

a) İş bu belirli süreli hizmet sözleşmesi, işin süresinin bitimi tarihinde kendiliğinden ve her hangi 

bir bildirimi gerektirmeksizin sona erer.  

b) İşin gereği olarak süreyi uzatmak mümkündür. Bu halde, uzatılan süre kadar çalışılmış olması 

iş bu sözleşmenin “belirli süreli” olması niteliğini ortadan kaldırmaz.  

3. Hizmet Ücreti :  Tüm hizmet Ücreti ……………………. ….TL ‘dir 

a) Ücreti Hizmet Teslimi Sonrasında 15 iş günü içerisinde yapılır. 

GENEL ŞARTLAR 

1. İş veren , TURKSAT ile hizmet Protokolünü Yapmak ile yükümlüdür , Hizmet sağlayıcı bu sürece 

danışmanlık verecektir. 

2. İş veren Sorgulama hizmetinin yapılabilmesi için kurumu adına ssorgu.xxx.edu.tr adresini açarak 

hizmet sağlayıcıya verecektir. 

3. Hizmet Sağlayıcı , işyerinde, çalışma mevzuatı ve işveren tarafından belirlenmiş bulunan çalışma 

şartlarına, iş disiplinine, işveren tarafından çıkartılmış ve çıkartılacak olan yönetmelik, genelge, 

sirküler, talimat gibi düzenlemelere uymayı kabul ve taahhüt eder.  

 

 

İŞ VEREN                                                                                                 HİZMET SAĞLAYICI 


