A – Birinci Kısım
PMP Grup 1
PMP Grup 2
B – İkinci Kısım
PMP Grup 1
PMP Grup 2

1. Gün
29 Eylül
6 Ekim
1. Gün
14 Ekim
21 Ekim

2. Gün
30 Eylül
7 Ekim
2. Gün
15 Ekim
22 Ekim

3. Gün
1 Ekim
8 Ekim

* Tüm eğitim günleri tam gündür. Eğitimin tamamı toplam 5 günden oluşmaktadır. Eğitimi tamamlamak isteyen tüm katılımcıların A ve B kısımlarından bir
gruba katılım göstermeleri gerekmektedir.

Değerli Katılımcılar,
Proje Yönetimi Eğitimi programımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Öncelikle eğer sertifika almaya hak kazanmış iseniz
ancak henüz sertifikalarınızı teslim almadıysanız KTMMOB binasından mesai saatleri içerisinde alabileceğinizi hatırlatmak
isterim.
Eğitimler boyunca eğitimcilerimizin de bahsettiği gibi Project Management Institute tarafından düzenlenen bir sınav ile
uluslararası geçerliliği bulunan Project Management Professional sertifikası almanız mümkün. Bu sınava katılım koşullarını
özetleyen belgeler ile birlikte kılavuz kitapçığın İngilizce dilindeki orjinalini de ekte size gönderiyorum.
Sınava giriş kriterlerine uymanız halinde yine KTMMOB tarafından düzenlenecek olan ücretsiz sınava hazırlık eğitimlerine
katılabilirsiniz. Eğitimlerimiz 30 kişi ile sınırlı olacaktır. Bu sebeple eğitimlere katılabilmek için, PMP sınav kriterlerine ek
bazı kriterler bulunmaktadır. Bu kriterler aşağıdaki gibidir:
1- KTMMOB tarafından düzenlenmiş olan PMT eğitimine katılmış ve 16 saatlik programı tamamlamış olmak.
2- PMP sınavına 2017 yılı sonuna kadar girmeyi taahhüt etmek ve bunun için gerekli PMI ve PMP sınav kayıt
işlemlerini yapmak. (Sınava giriş ücreti yaklaşık 465 EURdur ve katılımcı tarafından karşılanacaktır).

3- KTMMOB üyelerine öncelik verilecektir ve üyeliğin tüm şartlarının (aidat vb.) yerine getirilmiş olması
aranacaktır.
Yukarıdaki programdan görüleceği üzere PMP hazırlık eğitimleri 29 Eylül ile 22 Ekim arasında düzenlenecektir. Eğitimin
tamamı 3+2 olmak üzere 5 gündür. Tabloda A ve B şeklinde gösterilen eğitimlerden birer taneye katılmak gereklidir (bir A
ve bir B grubu, toplam 5 gün). Bu eğitimlere kayıt yaptırabilmek için bu mesajın ekinde gönderilen başvuru formunu ve
sınava gireceğinizi belirtir taahhütün imzalı dijital kopyasını ktmmob.ab@gmail.com adresine iletmeniz gerekmektedir.
Başvurunuzu doldurmadan önce bu mesajın ekinde bulunan PMP sınav gerekliliklerine ve KTMMOBnun ek kriterlerine
uyup uymadığınızdan ve sınava girmek için zaman ve finansal kaynak ayırıp ayıramayacağınızdan emin olunuz.

