Kurumsal
Üyelik Nedir?
Kurumsal üyelik, PMI Türkiye Chapter bünyesinde 2016 yılı
itibariyle başlatılmış olan bir programdır. Program, Chapter ile kurumlar arasındaki işbirliği çalışmaları kapsamında,
karşılıklı faydaların arttırılması ve işbirliğinin sürekliliğinin
sağlanması amacıyla işletime alınmıştır. Bu doğrultuda
karşılıklı kazanımlar açısından izlenen temel yaklaşımlar şöyle
sıralanabilir:

Kurumsal Üyemiz Olmak İçin…
En az on çalışanı İçİn PMI ve PMI Türkİye Chapter
üyelİk ücretİnİ karşılayan Kurumlar, talep
etmelerİ halİnde PMI Türkİye Chapter kurumsal
üyesİ olarak Chapter tarafından sağlanan
desteklere erİşebİlİrler.
Kurumsal üyemİz olmak veya daha ayrıntılı bİlgİ
almak üzere, aşağıdakİ İletİşİm kanallarından
bİze ulaşabİlİrsİnİz.

Farkındalık: Kurumsal üyelik modeli ile amaçlanan

önemli faydalardan biri, ülkemizde proje yönetiminin
önemini vurgulamak, organizasyonların ve ülkemizin kısıtlı
kaynaklarının etkin kullanımına olumlu etkisine yönelik
farkındalığı arttırmaktır. PMI Türkiye bu amaçla, Kurumsal
Üyeleri ile yakın işbirliği içinde çalışmalarını yürütür.

Görünürlük: PMI Türkiye tarafından yayınlanan Proje

Yönetim Dünyası dergisi, web sitesi ve etkinliklere ait görsel
medya gibi çeşitli platformlarda Kurumsal üyelerimiz
vurgulanır.

Eğitim: PMI Türkiye tarafından, talep edilmesi halinde üye

kuruma eğitimler verilir. PMI Türkiye çalışmalarının tanıtıldığı
ve PMBOK içeriğinin açıklandığı bu eğitimler, kurumsal üyelik
kapsamında ücretsiz olarak sağlanır.

Mentorluk: PMI Türkiye yıllık planlaması doğrultusunda
üye kuruma mentorluk hizmeti sağlanır. Bu hizmet
kapsamında üye kurumda proje yönetimi çalışmalarının
yürütülmesi, proje yönetim ofisi kurulumu ve PMI sertifikasyonuna hazırlık çalışmalarında, PMI Türkiye tarafından
mentorluk desteği sağlanmaktadır.
PMI Meslek Ödülleri: PMI Professional Awards, PMI

tarafından her yıl, proje yönetimi mesleğine yapılan katkıları
onurlandırmak üzere verilen ödüllerdir. Ödüller; projeler,
ürünler, akademik yayınlar ve benzer mesleki çalışmalar için
kişiler ve kurumlar özelinde verilir. PMI Türkiye tarafından
kurumsal üyeler için, talep edilmesi durumunda bu ödüllere
başvuru sürecinde destek sağlanır.

Esneklik: Her kur umun proje yönetimi kapsamında

farklı ihtiyaç ve beklentilerine PMI Türkiye elindeki küresel
imkanlarla destek olmaktadır. Dünyadaki hemen hemen
her ülkeye ulaşabilen proje yönetimi ağı ile özellikle küresel
ölçekte çalışan kurumlarımıza değer katabilecek imkanlar
sunabilmektedir.

İLETİŞİM
Telefon:
E-posta:
Web:

0 (212) 281 37 52
membership@pmi.org.tr
http://www.pmi.org.tr/
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PMI Türkiye Chapter olarak üyelerimize,
çalıştıkları projelere, çalıştıkları kurumlara ve
dolayısıyla ülkemize nasıl daha fazla değer
katabiliriz arayışımız bizleri her yıl yeni projeler
üretmeye yöneltiyor. Bu vizyon ile 2016 yılında
hem üyelerimize hem de kurumlarımıza yönelik
Kurumsal Üyelik programını başlattık.
Bu program ile amacımız kurumlarımızın
çalışanlarının PMI ve PMI Türkiye Chapter
üyeliklerini desteklemesini sağlamak ve üyeliğin
getireceği avantaj ve sağlayacağı değerler ile
çalışanların yetkinliklerinin artması; kurumların
da daha yetkin çalışanların katacağı değerlerle
daha başarılı projelere imza atmalarını
sağlamaktır.

PMI Türkiye Chapter Üyeliği
Nedir?
PMI üyeliği bilindiği üzere, dünya çapında etkin bir
iletişim ağına dahil olmak ve güncel trendleri yakalayarak mesleki gerekleri en etkin biçimde uygulamak
için proje yönetim profesyonelleri tarafından tercih
edilmektedir. Bunun yanısıra, PMI üyeleri, bulundukları
bölgede faaliyet gösteren bölgesel Chapter’lara üye
olarak, ilgili Chapter tarafından yürütülen çalışmalara
da katılım sağlayabilmektedirler.

Ülkemİzde de, Chapter statüsü İle faalİyet
gösteren pmı türkİye, 700’ ün üzerİnde
üyesİ İle Çalışmalarını sürdürmektedİr.

PMI ve PMI Türkiye üyelikleri ile birlikte,
mesleki gelişime olanak sağlayan geniş bir
kaynak havuzuna erişmek ve benzer meslek
sahipleri ile uluslararası düzeyde network
sağlamak mümkün olmaktadır. Üyeler bu
doğrultuda ilgili çalışmalara katılırken, finansal
açıdan da üyelere özgü pek çok avantajdan
yararlanabilmektedir. Ulusal ve uluslararası
etkinliklere ücretsiz veya indirimli katılımlar,
sertifikasyon ücretlerinde indirimler, çeşitli
çevrimiçi kaynaklara ücretsiz erişim olanakları
bu avantajlar arasında sayılabilir.

