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KURUMSAL
ÜYELİK
PMI Türkiye ?
PMI (Project Management Institute) 1969 yılında kurulmuştur. Günümüzde 217
ülkede 686 bin üyesi ve 304 şubede faaliyet göstermektedir. 304 şubeden biri olan
PMI Türkiye, “Proje Yönetimi” ile ilgili her türlü çalışma ve düzenlemenin toplumsal
gelişmeye katkı sağlayacak biçimde çağdaş boyutlarda gerçekleşmesini, Proje
Yönetimi faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu
konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile kurulan
bir dernektir.

Kurumsal Üyelik Nedir ?
Kurumsal Üyelik, PMI Türkiye Chapter bünyesinde 2016 yılında bir program olarak
başlamış olan üyelik çeşididir. PMI Türkiye Chapter ile kurumlar arasında işbirliği
çalışmaları kapsamında, karşılıklı faydaların arttırılması ve işbirliği sürekliliğini
sağlamak amacıyla başlatılmıştır. KURUMSAL ÜYE, kendi organizasyonu içinde
proje yönetiminin yapısal uygulanmasının faydalı olacağına inanmış, bu nedenle
proje yöneticisi rolünü hayata geçirmiş veya geçirmeyi planlayan bir kuruluştur.

Nasıl Kurumsal Üye Olunur ?
KURUMSAL ÜYE çalışanlarının belli bir kısmının PMI ve PMI TR üyesi olması için gereken
maliyeti karşılama garantisi vermesi beklenmektedir. Kurum ve üye kurum
çalışanları PMI ve PMI TR üyesi olarak her türlü haktan yararlanabileceklerdir.

Kurumsal Üyeliğin Organizasyona,
Kuruma Katkıları Nelerdir ?
Kurumsal Üyelerin ;
Ünvan ve logosu PMI Tr web sitesinde, yayınlanan süreli dergisinde ve PMI TR
tarafından düzenlenen zirveler ve üyelik toplantısı etkinliklerinde görsel olarak yer
alır,
“PMI TR KURUMSAL ÜYESİDİR” görselini kullanma hakkı olur,
PMI TR tarafından yayınlanan süreli dergisinin her yayın döneminde, faaliyetleri
hakkında bir içerik yayınlanır,
PMI TR tarafından düzenlenen seminer, eğitim, etkinlik ve çalışma gruplarına
katılma hakkı olur,
PMI TR tarafından düzenlenen Mentorluk programına gerek mentor, gerekse
menti
olarak katılma hakkı vardır,
PMI TR tarafından düzenlenen zirve ve ücretli diğer etkinliklere katılımlarında ve
sponsorluk taleplerinde değişen oranlarda indirim hakkı olur,
PMI TR tarafından düzenlenen özel ücretsiz etkinliklerde etkinliğin teması ve
içeriğine katkıda bulunma ve etkinliğin proje ekibinde yer alma hakkı olur,
PMI TR üyeleri ve gönüllülerinden oluşan proje yönetimi profesyonelleri ile
networklerini geliştirme hakkı olur,
PMI TR Etkinliklerin de ve sosyal medya sayfalarında düzenli olarak tanıtımı yapılır.

PMI TR Ve Kurumsal Üye Etkileşimi
Nasıl Oluyor ?
İş birliğimizde iletişim Kurumsal Üyelerimize özel atanmış PMI TR gönüllüleri
tarafından sürdürülmektedir.
Kurumsal üyemiz tarafından en az 1 kişi temsilci olarak belirlenir.
Etkinlikler ve gelişmeler düzenli olarak Kurumsal üye temsilcimiz ile paylaşılır.
Kurumsal Üye temsilcisi ile atanan gönüllümüz periyodik olarak görüşmelerini
sürdürür ve Kurumsal Üyelerimizin ihtiyaçları değerlendirilir.
PMI TR tarafından yayınlanan dergiler kurumsal üyeler ile paylaşılır

Mevcut Kurumsal
Üyelerimiz Kimler ?
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