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BELGE, MARKA VE LOGO KULLANIM SÖZLEŞMESİ 

1. TARAFLAR 

1.1 DİYA GRUP LTD.ŞTİ. 

Adres: DİYA ÖZEL EĞT. ENERJİ BİL. TEK.ARAMA M. M. M. İ. P. T.T. S. İ. İ. LTD. ŞTİ. 

Kızılsaray Mh. 67. Sk. Çolaklı İş Merkezi no:203 Muratpaşa - ANTALYA 

Tel(0.242) 242 0 888/887/886/870/830 - 244 33 30 – 444 10 36 

FAKS:0242 242 0880 

ANTALYA KURUMLAR V.D. NO: 3010550170 

 

1.2 .………………………………………………………………………………………. 

(Bundan böyle BAŞVURU SAHİBİ/ADAY/BELGE SAHİBİ olarak anılacaktır) 

Adres: ………………………………………………………………………………………. 

Cep Tel.: ………………………………………………………… 

T.C. No: ………………………………………………………….. 

2. AMAÇ VE KAPSAM 

2.1 İş bu sözleşme; DİYA GRUP GRUP Ltd.Şti. bünyesinde kurulmuş DİYA GRUP Belgelendirme 

Kuruluşu (bundan sonra ‘’DİYA GRUP’’ olarak ifade edilecektir) ile DİYA GRUP belgelendirme 

sınavlarına başvuranların (bundan sonra ‘’BAŞVURU SAHİBİ’’ olarak ifade edilecektir), DİYA GRUP 

tarafından başvuruları kabul edilen kişilerin (bundan sonra ‘’ADAY’’ olarak ifade edilecektir) ve DİYA 

GRUP belgelendirme sınavlarında başarılı olarak belge almaya hak kazandığı takdirde belge 

sahiplerinin (bundan sonra ‘’BELGE SAHİBİ’’ olarak ifade edilecektir) DİYA GRUP belgelendirme 

prosesi ve belgenin geçerliliği süresince sahip oldukları hak ve yükümlülükleri belirlemek üzere imza 

altına alınmıştır. 

 

2.2 Başvuru sahipleri, başvuruları DİYA GRUP tarafından değerlendirilerek kabul edildiği takdirde 

adaylar ve belge almaya hak kazandığı takdirde belge sahipleri, bu sözleşme içeriğinde/şartlarında 

yapılabilecek değişikliklere uymakla; DİYA GRUP ise değişikleri içeren güncel sözleşmeyi kişilerin 

portallarında ve/veya DİYA GRUP web sayfasında yayınlamakla yükümlüdür. 
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3. BELGE SAHİBİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

3.1 Başvuru Sahibinin Hak ve Yükümlülükleri 

1) Başvuru prosesi sürecinde tarafsız ve adil davranılma hakkı vardır. 

2) Yasal zorunluluk olmadıkça, belgelendirme faaliyetlerinin gerçekleşmesi sırasında DİYA 

GRUP’a sunmuş olduğu tüm kişisel bilgi ve belgelerin gizliliğinin korunması hakkı vardır. 

3) Engelli veya itina gösterilmesi gereken kişi ise özel ihtiyaçlarını bildirme hakkı vardır. 

4) Başvuru Formunu tam ve eksiksiz bir şekilde doldurmak, başvuru formunda belirtilen şartları 

taşıdığını doğrulayan tüm kanıtları DİYA GRUP’a sunmakla yükümlüdür. 

5) Başvuru sahibi olarak, Başvuru Formunda yer alan “Başvuru Taahhütü ve Sınav Şartları” 

beyanına uymakla yükümlüdür. 

6) Başvuru sahibi olarak, DİYA GRUP sorumluluğunda olan konular hakkında itiraz ve şikayetlerini 

web sitesi üzerinden ya da ofisimizde itiraz ve şikayet formu doldurularak bildirme hakkı 

vardır. 

3.2 Adayın Hak ve Yükümlülükleri 

1) Başvuru prosesi sürecinde tarafsız ve adil davranılma hakkı vardır. 

2) Adayın; DİYA GRUP tarafından yapılan sınavlarda başarılı olduğu her bir yeterlilik birimi için, 

talep etmesi halinde başarı durumunu gösterir ‘Birim Başarı Belgesi’ alma hakkı vardır. 

3) Birim başarı belgesine sahip adayın, birimlerinin geçerlilik süresi boyunca, ilgili birimi içeren 

farklı ulusal yeterliliklerde Mesleki Yeterlilik Belgesi almak istemesi durumunda, söz konusu 

birimlerden muaf tutulma hakkı vardır. 

4) Aday, DİYA GRUP tarafından yapılan sınavlarda başarılı olup Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya 

hak kazandığında Europass Sertifika Ekini talep edebilir. 

5) DİYA GRUP tarafından, ilk girdiği sınavda başarısız olan adayın, başarısız olduğu yeterlilik 

birimleri ve sınav türleri için ilave sınav ücreti alınmadan ilk sınav tarihinden itibaren 1 (bir) yıl 

içerisinde en az bir sınava daha girme hakkı vardır. 

6) Sınav ve belgelendirme ücretinin 25/08/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu 

çerçevesinde İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması hâlinde ilk girdiği sınavda başarısız olan 

adayın başarısız olduğu yeterlilik birimleri ve sınav türleri için ilave sınav ücreti alınmadan ilk 

sınav tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde aday 2 (iki) kez daha sınava girme hakkı vardır. 



 
MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİM ve BELGELENDİRME, PSİKOTEKNİK 

DEĞERLENDİRME, KALİTE ve YÖNETİM SİSTEMLERİ 
SERTİFİKALAMA, DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 

 

DİYA ÖZEL EĞT. ENERJİ BİL. TEK. ARAMA M. M. M. İ. P. T.T. S. İ. İ. LTD. ŞTİ. 
Kızılsaray Mh. 67. sk. Çolaklı İş Merkezi no:203 Muratpaşa - ANTALYA 

Tel(0.242) 242 0 888/887/886/870/830 - 244 33 30 – 444 10 36 
FAKS:0242 242 0880 

ANTALYA KURUMLAR V.D. NO: 3010550170 
MFR.005    REV:01  TARİH: 26.09.2017 

7) Adayın ilk defa sınavına girdiği ve başarısız olduğu ulusal yeterlilikte 1 (bir) yıl içerisinde DİYA 

GRUP tarafından sınav açılmaması durumunda; aday ödemiş olduğu ücretin tamamının 

iadesini talep etme hakkına sahiptir ve DİYA GRUP bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. 

8) Adayın, DİYA GRUP belgelendirme faaliyetleri ile ilgili şikayet ve itiraz hakkı vardır. Şikayet ve 

itirazlar ile ilgili süreci, sınav tarihi, sınav yeri, sınav kuralları, sınav notlarının ilanı gibi bilgileri 

DİYA GRUP web sayfası ve kişisel portalı üzerinden izlemek ve takip etmekle yükümlüdür. 

9) Aday, başvurduğu kapsamda DİYA GRUP'un açmış olduğu sınavlara hangi sebeple olursa olsun 

başvuruda bulunmaması ve/veya girmemesi durumunda yatırılmış olan sınav ücretinin geri 

ödenmeyeceğini kabul eder. 

10) Yapılacak olan tüm sınavlarda görüntülü ve sesli kayıt alınmasını kabul eder. 

11) Aday, sınavlar sırasında sınavla ilgili olan ve kendisine bildirilen kurallara uymadığı takdirde, 

geçerli nüfus cüzdanı, sürücü belgesi (ehliyet) veya pasaportu vb. olmadan sınava 

giremeyeceğini, sınavının iptal edileceğini ve ilgili sınav hakkını kaybedeceğini bilmek ve kabul 

etmekle yükümlüdür. 

12) Aday, girmiş olduğu belgelendirme sınavının niteliği itibariyle (Örnek olarak metal 

sektöründeki kaynak alanındaki sınavlar v.b. gibi) yapılması zorunlu tahribatlı ve/veya 

tahribatsız muayene/deney ücretlerini ödemeyi ve sınav için kullanılan numunelerin teminini 

kendisinin yapacağını peşinen bilmek ve kabul etmekle yükümlüdür. 

13) Aday, sınavlar sırasında iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymakla yükümlüdür. Sınavın 

güvenliğini tehdit edecek düzeyde herhangi bir kural ihlali durumunda sınav yapıcı tarafından 

hakkında tutanak tutulup, sınavının iptal edileceğini bilmek ve kabul etmekle yükümlüdür. 

3.3 Belge sahibinin Hak ve Yükümlülükleri 

 Belge Kullanım Şartları 3.3.1

a) Belge sahibi, Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun (MYK) mevzuat ve düzenlemelerine ve 

belgelendirme programının ilgili hükümlerine uymak zorundadır. 

b) Belge sahibinin kişisel ve iletişim bilgilerinde (adres, e-posta vb.) değişiklik olması durumunda 

30 (otuz) gün içerisinde DİYA GRUP Belgelendirme Bölümüne yazılı olarak bildirimde bulunması 

zorunludur. 
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c) Personel belgelendirme kapsamında verilmiş olunan belgeler sadece belge sahipleri için 

geçerlidir. Belge sahibi dışında herhangi bir şekilde başka bir şahıs veya tüzel kişilik tarafından 

kullanılamaz. Belge sahibi hiçbir surette belgesini başkasına devredemez, kullandıramaz. Belge, 

belge sahibi kişi tarafından belgenin geçerliliği devam ettiği müddetçe kullanılabilir. 

d) Belge Sahibi, belgelendirmeye ilişkin olarak DİYA GRUP’u yanıltıcı veya yetkisiz olarak 

değerlendireceği herhangi bir beyanda bulunamaz. 

e) Belge sahibi, belgeyi amacı dışında ve yanıltıcı şekilde kullanamaz. 

f) Belge, belge sahibi tarafından ilgili alanda yeterliliğini göstermek amacıyla dergi, kitap vb. 

yayınlar ve internet ortamında kullanılabilir. 

g) Belge, oranlar sabit kalmak şartıyla küçültülüp, büyültülebilir. Ancak belge üzerindeki 

ifadelerin net bir şekilde okunması sağlanmalıdır. Belge, kişinin belgelendirme kapsamında 

yeterliliğini göstermek amacıyla çoğaltılabilir. 

h) Belge, başvurusu yapılan ve onaylanan kapsam dışında kullanılamaz. Aksi tespit edilip yazılı 

uyarı yapıldığı halde bu kriterlere uymayarak belge kullanmaya devam eden kişiler hakkında yasal 

işlem yapılır. 

i) Belge DİYA GRUP mülkiyetinde olup, belgelendirme prosedürlerine uyulduğu müddetçe ve 

belgenin geçerli olduğu süre içerisinde belge sahibi belgeyi kullanım hakkına sahiptir. 

j) Belge sahibi, almış olduğu belgenin geçerliliği boyunca; gözetim, belge kapsamının 

değiştirilmesi, belgenin askıya alınması/geri çekilmesi/iptali ve yeniden belgelendirme dâhil tüm 

süreçlerle ilgili duyuru ve uyarıları DİYA GRUP web sayfasından ve kişisel hesaplarından izlemek 

ve gereklerini belirtilen süreler içinde yerine getirmek zorundadır. Belge sahibinin gerekli duyuru 

ve uyarıları takip etmemesi, yapılan bu duyuru ve uyarılarla ilgili sorumluluğunu ortadan 

kaldırmaz. 

k) Belge sahibi, belgelendirme şartlarını yerine getirmeye devam ettirme yeteneğini 

etkileyebilecek durumlarda, DİYA GRUP’u en geç 15 (onbeş) gün içinde bilgilendirecektir. 

l) Bir şüphe durumunda, mesleği yapmayı engelleyen bir sağlık problemi olması halinde, 

meslekten ihraç edilme veya uyarı alınması halinde belge, DİYA GRUP tarafından 

değerlendirilecektir. Belge sahibi DİYA GRUP’un kararlarına uymakla yükümlüdür. 
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m) Belgenin haksız kullanımından doğan sorumluluk belge sahibine aittir. Belge sahibi belge 

süresinin sona ermesi, askıya alınması, geri çekilmesi veya iptal edilmesi halinde belge kullanımını 

durduracak ve DİYA GRUP tarafından ilan edilen yönteme uygun şekilde en geç 15 (on beş) iş 

günü içerisinde belgeyi iade edecektir. 

n) Belge sahibi, belgenin geçerlilik süresi sonunda belge kullanımına devam etmek için DİYA 

GRUP tarafından belirtilen yeniden belgelendirme gereklerini yerine getirecektir. 

o) Belge sahibi, belgelendirme programında ilave bir değerlendirme gerektirecek bir değişiklik 

yapıldığında bu değerlendirme şartlarını yerine getirmeyi ve uymayı peşinen kabul eder. 

p) Belge sahibi, yapılacak denetimlerde gözetim ekibinin isteyeceği ilgili bilgileri doğru ve 

zamanında bildirmekle yükümlüdür. Konu ile ilgili herhangi bir yalan beyanda bulunamaz veya 

buna olanak tanımaz. Yalan beyanda bulunulması halinde DİYA GRUP belge ile ilgili gerekli 

işlemleri yapar. 

q) Belge sahibi, belgesini DİYA GRUP’un itibarına zarar verecek şekilde kullanamaz. 

r) Belge sahibi, belge üzerinde herhangi bir değişiklik yapamaz. Belgenin üzerinde herhangi bir 

yırtılma, anlaşılmasını engelleyecek tahribat vb. olması halinde, belge sahibi belgenin kullanımına 

son verir ve belgenin yenilenmesi için DİYA GRUP Belgelendirme Bölümüne eski belge ile birlikte 

başvuruda bulunur. 

s) Belge süresi geçmiş, gözetim faaliyeti yapılmamış, askıya alınmış, geri çekilmiş ve belgesi iptale 

düşmüş veya yeniden belgelendirme faaliyeti yapılmamış belge sahipleri, belgelerini DİYA GRUP’a 

teslim etmek zorundadır. DİYA GRUP, bu durumlarda teslim edilmeyen belgeler ve/veya belge 

sahipleriyle ilgili oluşabilecek zarar, ziyan, yanıltıcı beyan, ceza, tazminat vb. gibi hiçbir sorumluluk 

ve yükümlülük sahibi değildir. 

t) Belge sahibi, DİYA GRUP tarafından bu sözleşme içeriğinde/şartlarında yapılabilecek 

değişikliklere uyacağını peşinen kabul eder. 

u) Belge sahibi veya çalıştıkları kuruluş, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece bu sözleşme 

hükümlerine uymakta yükümlüdürler. 

v) Belge sahibi, bu sözleşme ile belirtilen şartları yerine getirmediği takdirde, belgesinin askıya 

alınacağını veya iptal edileceğini peşinen kabul eder. 
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w) DİYA GRUP tarafından bu sözleşme içeriğinde/şartlarında yapılabilecek değişiklikler ile ilgili 

olarak yeni bir sözleşme imzalaması gerektiğinde, yeni sözleşmeyi imzalamakla sorumlu olduğunu 

bilmek ve kabul etmekle yükümlüdür. 

 Logo/Marka Kullanım Şartları 3.3.2

a) Belge sahibi ve çalıştıkları kuruluşlar, DİYA GRUP logo/markasının kullanımında DİYA GRUP’un 

ilgili prosedürlerine, TÜRKAK ve MYK’nın logo/marka kullanım esaslarıyla ilgili kılavuz ve 

dokümanlarında belirtilen usul ve esaslara uymakla yükümlüdür. 

b) Logo/marka, belge sahibinin veya çalıştıkları kuruluşun basılı ve elektronik ortamda reklam ve 

halkla ilişkiler amaçlı yayınlarında, tanıtım broşürlerinde, ürün/hizmet üretim kataloğu 

üzerinde ve iş raporlarında kullanılabilir. 

c) Belge üzerindeki logo/marka sadece belge kapsamı dâhilindeki faaliyet alanlarında 

kullanılabilir. 

d) Logo/markaların kullanıldığı tüm yerlerde, logo/markaların ürüne/hizmete ait olmadığı, 

ürünün/hizmetin üretiminde çalışan personele ait olduğu (belge numarası ile birlikte) belirtilir. 

e) Logo/marka boyutları en boy oranı korunduğu sürece, istenilen boyutta kullanılabilir. 

f) Logo/marka basılı veya elektronik ortamda sayfanın alt veya üst kısmında kuruluşun 

logo/markasından daha fazla öne çıkmayacak şekilde kullanılabilir. 

g) Belge sahibinin belge süresinin sona ermesi, askıya alınması, geri çekilmesi veya iptal edilmesi 

halinde belge sahibi veya çalıştıkları kuruluş, logo/marka kullanımını durduracaktır. 

Durdurulmaması halinde, DİYA GRUP, doğacak herhangi bir problemden, cezadan, 

tazminattan vb. hiçbir olumsuz durumdan dolayı sorumluluğu bulunmamaktadır. 

h) DİYA GRUP logo/markası’na ait şablon ve markanın kullanımına ilişkin güncel bilgiler DİYA 

GRUP web sitesinden temin edilmelidir. 

i) Logo/markaların ve belgenin sözleşme şartlarına uygun olmayan, izin verilenden farklı şekilde 

veya izinsiz kullanıldığının saptanması durumunda DİYA GRUP bunu uygunsuzluk olarak kabul 

edip belge sahibine yazılı olarak bildirir. Konu ile ilgili faaliyetlerin başlatılmaması durumunda 

DİYA GRUP her türlü yasal hakkını saklı tutar. 
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 DİYA GRUP’UN HAK VE YÜKÜMLÜKLERİ 3.3.3

DİYA GRUP, 

a) Başvuru Sahibi, Aday ve Belge sahiplerinin kişisel bilgilerinin, belgelendirme faaliyetlerinde 

edilen bilgilerin gizliliğini ve güvenliğini sağlayacaktır. Kanunlar tarafından ifşa edilmesi zorunlu 

kılındığı durumlarda ise (yasal bir engel bulunmadığı takdirde) ilgili kişiye hangi bilgileri, hangi 

kurum/kişi ile ve hangi nedenle paylaştığı konusunda bilgilendirmekle yükümlüdür. 

b) Sınav ve belgelendirme süreçlerinin tarafsızlığını ve güvenirliliğini sağlayacak önlemleri 

almakla yükümlüdür. 

c) Başvuru sahiplerine, adaylara ve belge sahibine tarafsız ve adil davranmakla yükümlüdür. 

d) Belgelendirme sınavlarında geçerli, güvenilir ve adil yöntemleri uygulamakla yükümlüdür. 

e) Sınavların uygulanması esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alındığını güvence altına 

almakla yükümlüdür. 

f) Sınav organizasyonlarında engelli veya itina gösterilmesi gereken kişiler için özel ihtiyaçlarını 

karşılamasına yönelik ilgili mevzuat ve düzenlemeler çerçevesinde, uygulanabilir olan 

önlemleri almakla yükümlüdür. 

g) Logo/marka kullanım şartlarını adayların ve belge sahibinin erişimine açık olacak şekilde web 

sayfasında duyuracaktır. 

h) Vermiş olduğu belgelerin geçerliliği boyunca; belgelendirme ve belgelendirme şartlarında 

değişiklik duyurularını tüm belgelendirilmiş kişilerin erişimine açık, gözetim-belgenin askıya 

alınması/geri çekilmesi/iptali ve yeniden belgelendirme dahil tüm süreçlerle ilgili duyuru ve 

uyarıları, belge sahibi kişilerin kişisel portallarından erişebilecek şekilde bildirmekle 

yükümlüdür. 

i) Aday, girmiş olduğu sınavlara ilişkin bilgi ve belgeleri üçüncü taraflarla herhangi bir şekilde 

paylaştığı takdirde DİYA GRUP'un aday hakkında yasal işlem başlatma hakkı vardır. 

j) Sınavlarla ilgili olarak, Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun yayımlamış olduğu usul esaslar dahilinde 

sesli ve görüntülü kamera kaydı alma hakkına sahiptir. 

k) İlgili tüm itiraz ve şikayetlerin tarafsız bir şekilde ve zamanında değerlendirilmesini sağlamakla 

yükümlüdür. 



 
MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİM ve BELGELENDİRME, PSİKOTEKNİK 

DEĞERLENDİRME, KALİTE ve YÖNETİM SİSTEMLERİ 
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l) Alınan belgelerin geçerliliği boyunca; gözetim, belge kapsamının değiştirilmesi, belgenin askıya 

alınması/geri çekilmesi/iptali, yeniden belgelendirme ve belgelendirme programı şartlarındaki 

değişiklikler, web sitesinden (www.myk.diyagrup.com) yazılı olarak yayınlanarak belge 

sahibine bildirecektir. 

m) Belge sahibinin yeni şartları uygulayabilmesi için mevzuat hükümlerine aykırı olmamak ve 

haksız bir rekabet ortamı yaratmamak kaydıyla uygun bir geçiş süresi tanıyacak ve geçiş süresi 

sonuna kadar belgenin geçerliliği devam ettirecektir. 

n) Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun (MYK) ilgili mevzuatına göre MYK’ya gerekli bildirimleri 

yapacaktır. 

4. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 

1. Taraflar bu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan her türlü anlaşmazlıkları öncelikle 

kendi aralarında çözmeye çalışacaklardır. Aksi halde işbu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda 

Antalya mahkemeleri yetkili olacaktır. 

2. 4 (dört) maddeden oluşan bu sözleşme taraflar arasında … / … / ….. tarihinde 2 (iki) nüsha 

olarak hazırlanmış, her sayfa paraflanarak son sayfa imzalanmış ve birer nüshası taraflara 

verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

BAŞVURU SAHİBİ / ADAY / BELGE SAHİBİ 

Ad Soyad : 

Tarih : 

DİYA ÖZEL EĞT. ENERJİ BİL. TEK. ARAMA M. 

M. M. İ. P. T.T. S. İ. İ. LTD. ŞTİ. 

Tarih: 


