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DIMAQ SINAVLARI İÇİN KAYIT KURALLARI  
 
 

 

 

I. GENEL HÜKÜMLER 

 

1. Bu kurallar genel-seviye DIMAQ Professional sınavlarının prensiplerini belirler 

(bireysel kayıtlar gerçek kişiler tarafından yapılır).  

 

2. DIMAQ (Digital Marketing Qualification) Professional; İnteraktif Reklamcılık Derneği 

İktisadi İşletmesi (bundan böyle “IAB TR” olarak anılacaktır) tarafından verilen 

endüstri-bazlı bir sertifikadır. 

3. DIMAQ, IAB Polonya adına kayıtlı resmi bir AB temsili markasıdır (trademark no. 

014538623).  

 

4. İlkeler: 

 

a) DIMAQ Professional sınavlarının düzenlenmesi, 

b) DIMAQ Professional sertifika yenilenmesi, 

c) DIMAQ Professional sertifika yenilemesi için gerekli puanları sağlayan etkinlikler, 

çalışmalar, ve olanakların akreditasyonu 

başlıkları ayrı kurallar seti olarak tanımlanmıştır.  

 

5. IAB TR, DIMAQ Professional sınavına girecek adaylara yönelik olarak ücretli hazırlık 

eğitim oturumları imkanı sunar. Eğitimler IAB TR’nin belirleyeceği mekanda yapılır.  

 

6. DIMAQ Professional sınavlarına yönelik ödemeler IAB TR tarafından koordine edilir.  

 

II. DIMAQ PROFESSIONAL SINAVLARI’NA KAYIT  

 

1. DIMAQ Professional sınavları, belirtilen kurallar altında kayıt yaptıran her gerçek kişi 

tarafından alınabilir. Aday henüz reşit değilse, sınava başvurmak için yasal velilerinin 

onayı gerekmektedir.  

 

2. DIMAQ Professional sınavına katılmak için www.dimaq-tr.com sitesindeki başvuru 

formunu doldurmak gerekir. Başvuru formunda aşağıdaki bilgiler yer almalıdır:  

 

a) DIMAQ Professional sınavına girecek adayın adı ve soyadı,  

b) Sınava girecek adayın e-mail adresi,  

c) Sınava girecek adayın telefon numarası,  

d) Sınava girecek adayın TC kimlik numarası,  

e) Yazışma adresi, 

f) DIMAQ sınavı için tercih edilen tarihin belirtilmesi – IAB TR’nin belirleyeceği 

tarihler arasından seçilecektir; tercih edilen tarihe en az 30 gün zaman olmalıdır.  

http://www.dimaq-tr.com/
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g) Belirtilen kuralların kabulü.  

 

3. Eğer kayıt formu eksik ya da hatalı doldurulduysa, IAB TR sınava kayıt olmak isteyen 

adayı formun gönderilmesinden itibaren 7 gün içerisinde bilgilendirir. Aday, IAB 

TR’nin bilgilendirmesinden sonra 7 gün içinde başvurusunu tamamlayabilir. Böyle bir 

durumda sınav IAB TR’nin tamamlanmış/düzeltilmiş kayıt formunu aldıktan en az 30 

gün sonra gerçekleşebilir.  

 

4. DIMAQ Professional sınavına başvuran adayların ödeyeceği ücret, EK.1’deki fiyat 

listesinde belirtilmiştir.  

 

5. Sınava girecek adayın ödemesi IAB TR’ye ulaştıktan sonra fatura düzenlenerek 

adayın seçtiği sınav tarihi doğrulanır. Sınav ücretinin ödenmesi seçilen sınav tarihini 

kesinleştirmek için gereklidir.  

 

6. DIMAQ sınavına kayıt olan aday rezerve ettiği tarihin yeniden planlanmasını talep 

edebilir. Böyle bir durumda IAB TR, adaya mevcut tarihler arasından yeni bir tarih 

önerir. Yeni tarihin planlaması adaydan KDV hariç 120 Avro ya da karşılığı TL1 

ödeme alındıktan sonra yapılır. Adayın ödemesi IAB TR’ye ulaştıktan sonra fatura 

düzenlenerek adayın sınava gireceği yeni tarih doğrulanır. Sınav tarihinde bir 

değişiklik olursa, herhangi bir ödeme yapmaya gerek yoktur.  

  

7. Eğer aday seçtiği ve IAB TR’nin doğruladığı tarihte sınava katılmazsa, aday sınava 

katılma hakkını yitirir ve sınav için yaptığı ödeme iade edilmez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Ödeme tarihindeki Merkez Bankası döviz alış kuru 
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EK. 1 
DIMAQ PROFESSIONAL SINAVI 
FİYAT LİSTESİ 
 

 

Bireysel sınav başvuruları için, DIMAQ Professional sınav ücreti: KDV hariç 120 Avro ya da 

karşılığı TL (Ödeme tarihindeki Merkez Bankası döviz alış kuru) 

Rezerve edilmiş bir sınavın yeniden planlamasının bedeli: KDV hariç 120 Avro ya da karşılığı 

TL (Ödeme tarihindeki Merkez Bankası döviz alış kuru) 

 

  

 


