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Giriş	  

•  Bu	  sunu,	  PMP	  sınavına	  başvurmak	  için	  
izlemeniz	  gereken	  adımları	  sıralamaktadır.	  

•  PMP	  sınavıyla	  ilgili	  daha	  fazla	  bilgi	  edinmek	  
için	  PMP	  el	  kitapçığına	  (PMP	  handbook)	  
başvurabilirsiniz.	  



I.	  Ön	  Adım	  

Sayfayı	  ziyaret	  ediniz:	  h9p://www.pmi.org	  



II.	  Ön	  Adım	  

Sayfada	  aşağıya	  doğru	  kayıp	  PMP	  ile	  ilgili	  bağlanYya	  YklaYnız.	  



III.	  Ön	  Adım	  
Başvurmaya	  hazır	  mısınız?	  



IV.	  Ön	  Adım	  
Daha	  önce	  kayıt	  yapYrdıysanız,	  mevcut	  kullanıcı	  adınız	  ve	  şifrenizi	  kullanınız	  (Login).	  
Yoksa,	  yeni	  hesap	  oluşturunuz	  (Create	  an	  Account).	  



V.	  Ön	  Adım	  
Bilgilerinizi	  girip	  hesap	  oluşturunuz.	  



VI.	  Ön	  Adım	  
PMP	  Yeterlilik	  Belgesi	  için	  başvurunuz.	  



I.	  Adım:	  Adresleri	  Giriniz	  



II.	  Adım:	  İrJbat	  Bilgisi	  Giriniz	  



III.	  Adım:	  EğiJm	  Geçmişi	  



IV.	  Adım:	  Seçilme	  Kriterlerine	  Bakış	  
Bu	  ekran,	  seçilebilmek	  için	  gerekli	  kriterleri	  açıklayacakYr.	  



V.	  Adım:	  Seçililebilirlik	  Tablosu	  
Bu	  ekran,	  seçilebilme	  kriterlerini	  tamamlamak	  üzere	  girmiş	  olduğuz	  tüm	  eğiJm	  ve	  
tecrübe	  bilgilerinin	  özeJni	  sunacakYr.	  



VI.I.	  Adım:	  Tecrübe	  Ekleyiniz	  



VI.II.	  Adım:	  Proje	  Bilgisi	  
Proje	  adını,	  başlangıç	  ve	  biJş	  tarihini	  (ay	  ve	  yıl)	  ve	  projedeki	  görevinizi	  giriniz.	  



VI.III.	  Adım:	  Proje	  Org.	  Bilgisi	  
Organizasyon	  ve	  görev	  bilgilerinizi	  giriniz.	  



VI.IV.	  Adım:	  Proje	  İrJbat	  Bilgisi	  
Organizasyon	  ve	  görev	  bilgilerinizi	  giriniz.	  



VI.V.	  Adım:	  Proje	  Efor	  Bilgisi	  
Alanlar	  (Domain	  Areas)	  ile	  ilgili	  saatleri	  giriniz.	  



VI.VI.	  Adım:	  Proje	  Tanımı	  
Proje	  tanımını	  girip	  kaydetme	  işlemini	  tamamladıktan	  sonra	  tekrar	  VI.I.	  Adım’	  daki	  
ekrana	  yönlendirileceksiniz.	  
VI.	  Adımı,	  tüm	  projeleriniz	  için	  yeniden	  takip	  ediniz.	  



VII.	  Adım:	  EğiJm	  Bilgisi	  Giriniz	  



VIII.	  &	  IX.	  Adım:	  İsteğe	  Bağlı	  &	  SerJfika	  
İsteğe	  bağlı	  bilgileri	  de	  girdikten	  sonra,	  isminizi,	  serJfikada	  yer	  almasını	  istediğiniz	  
şekilde	  giriniz.	  

Daha	  sonra,	  akJ	  (agreement)	  dikkatlice	  okuyarak,	  kabul	  ediyorum	  (agree)	  ve	  gönder	  
(submit)	  bağlanYlarına	  YklaYnız.	  




