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PMP Gereklilikleri
Tüm Proje Yönetim deneyiminin başvuru tarihinden önceki 8 ardışık yıl içerisinde edinilimş olması
gereklidir.
Eğitim Durumu
Ortaöğretim Derecesi (lise
diploması, ön lisans ya da
dengi)

Proje Yönetim Deneyimi
7,500 saati projeyi yönetmek
ve yönlendirmek için
kullanılmış* en az 5 yıl/60 ay,
özgün, örtüşmeyen
profesyonel proje yönetim
deneyimi

Proje Yönetimi Eğitimi
35 saat eğitim

Dört Yıllık diploma ( lisans
eğitimi ya da dengi)

4,500 saati projeyi yönetmek
35 saat eğitim
ve yönlendirmek için
kullanılmış* en az 3 yıl/36 aylık
özgün, örtüşmeyen
profesyonel proje yönetim
deneyimi
* Project Management Professional Examination Content Outline (PMP Sınav İçerik Özeti)da
belirlenen görev, bilgi ve becerilerce tanımlanan yönetim ve yönlendirme. Başvurunuzda belirttiğiniz
proje yönetim deneyiminin tüm beş işlem grubunda tecrübeli olduğunuzu göstermesi gerekir. Ancak,
tek bir projede her alanı deneyimlemiş olmanız gerekmez.
NOT: The A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) projeyi benzersiz bir ürün,
sonuç veya hizmet yaratmak için sarf edilen çaba olarak tanımlamaktadır. (PMBOK® Guide—Fifth Edition, p.
553).
PMP Sınav Başvuru ve Ödemeleri
Online Başvuru Nasıl yapılır?

PMI tüm başvurucuları online certification system (online sertifika sistemi) aracılığıyla başvuru
yapmaları için teşvik eder. Yazdırılabilir başvuru duruma göre sunulmaktadır. Bunun için Müşteri
Hizmetleri ile iletişime geçilmesi gerekir.
Başlamadan Önce: Sertifika gerekliliklerini karşıladığınızı kontrol edin ve başvurunuzda bunu ispat
edecek bilgileri gösterebileceğinizden emin olun.
Online başvurunuza başladığınız zaman başvurunuzu iptal edemezsiniz. Tamamlamadan önce
kaydedebilir, daha sonra başvurunuza devam edebilir, halihazırda girmiş olduğunuz bilgileri
değiştirebilir ya da düzeltebilirsiniz. Başvurunuz 90 gün boyunca açık kalacak ve bu süre boyunca PMI
size başvurunuzu tamamlamanız için hatırlatma mailleri atacaktır.
Başvurunuzda geçerli ve kullanılan bir email adresi sağladığınızdan emin olun, çünkü bu PMI’ın sizinle
iletişim kurmak için kullanacağı birincil kanal olacaktır.
Her ne kadar PMI size süreç boyunca hatırlatıcı mail atacak olsa dahi, sınava girmeye ehil
olduğunuz bir yıl boyunca sınavın tarihini ayarlamak ve sınava girmek sizin sorumluluğunuzdadır.
(bu kılabuzun Sınav Giriş Gereklilikleri kısmına bkz.).

NOT: Çoğu spam filtersi iletişimi istenmeyen kutusuna gönderebilir. Bu sebeple lütfen customercare@pmi.org
adresini email programınızdaki kişi listenize ekleyiniz.

Başvurunuzu göndermeden önce, PMI Etik ve Mesleki Davranış Kurallarını ve Sertifika
Başvuru/Yenileme Sözleşmesini okuduğunuzdan emin olun. Her ikisi de el kitapçığında ve PMI.org
sayfasında bulunmaktadır.
NOT: Eksik başvurular ya da faks yoluyla iletilen başvurular kabul edilmeyecektir.

Bu metnin Türkçe çevirisi Çiçek Göçkün tarafından yapılmıştır. Metnin bağlayıcı hali aslı olan İngilizce versiyonudur.

