
 

 

Dinamikler 2019 Uluslararası Proje Yönetim Kongresi PDU Giriş Kılavuzu 

 

Dinamikler 2019 Uluslararası Proje Yönetim Kongresi'ne katılımınız için teşekkürler. Kamu ve özel 

sektörden çeşitli katılımcı ve konuşmacılarla buluştuğumuz ve profesyonel anlamda paylaşımlarda 

bulunduğumuz bu kongre kapsamında elde ettiğiniz PDU'ları pmi.org adresindeki kişisel accountunuza 

ekleyebilirsiniz.  

 

DİNLEYİCİ KATILIMCILAR İÇİN PDU GİRİŞİ 

1. myPMI sekmesi altında yer alan “Report PDUs on CCRS” tıklanır. 

 

2. Soldaki menüden “Report PDUs” seçilir 

 



 

 

3. Education altında yer alan “Informal Learning” seçilir. 

 

4. Ekran görüntüsünde yer aldığı şekilde Organization/Group alanına İstanbul Proje Yönetim 

Derneği yani Istanbul Project Management Association yazılır. 

5. Course alanına kongrenin ismi Dinamikler 2019 İngilizce olarak yazılır: Dynamics 2019/20th 

International Project Management Congress. 

 

https://ccrs.pmi.org/Claim/details/25363861
https://ccrs.pmi.org/Claim/details/25363861


 

 

6. Discussion Topics kısmı optional alandır, doldurulması zorunlu değildir ancak kongrenin genel 

tanımı aşağıdaki şekilde yazılabilir, kongre programı web sitesinden linklenebilir veya sunum 

başlıklarından örneklere yer verilebilir: 

The Dynamics Project Management Congress is organized annually by the Istanbul Project 

Management Association (IPYD-IPMA, www.ipyd.org) with the goal of bringing project managers and 

those who are interested in project management together to share their knowledge and experiences 

and to showcase project management successes in their fields. 

“Dynamics 2019/20th International Project Management Congress”, Turkey’s first and biggest project 

management congress, placed on April, 11-12 2019, at the Kozyatağı Hilton Hotel in Istanbul. 

7. Diğer opsiyonel alanları doldurmak size kalmıştır. 

8. Ardından kongre başlangıç ve bitiş tarihleri olarak 11-12 Nisan tarihleri seçilir. 

9. Son olarak ise paralel oturum ve keynote konuşmacılarının sunumlarına katılım dağılımınıza göre 

PDU dağılımı seçilir ve toplamda 12 PDU olacak şekilde tamamlanır. İnşaat Yönetimi Zirvesi 

katılımcıları ise yalnız zirve ise toplam 6 PDU, hem zirve hem kongre ise toplam 18 PDU girişi 

yapacaktır. 

 

 

  



 

 

KONUŞMACILAR İÇİN PDU GİRİŞİ 

 

1. myPMI sekmesi altında yer alan “Report PDUs on CCRS” tıklanır. 

 

 

 

2. Soldaki menüden “Report PDUs” seçilir 

 

 
 

 



 

 

3. Giving Back altında yer alan “Give a Presentation” seçilir. 

 

 

4. Ekran görüntüsünde yer aldığı şekilde Audience alanına İstanbul Proje Yönetim Derneği yani 

Istanbul Project Management Association yazılır. 

5. Presentation Title alanına kongrenin ismi Dinamikler 2019 İngilizce olarak yazılır: SUNUM 

KONUNUZ. 

 

https://ccrs.pmi.org/Claim/details/25363861


 

 

6. Description kısmı optional alandır, doldurulması zorunlu değildir ancak kongrenin genel tanımı 

aşağıdaki şekilde yazılabilir, arkasından da sunum konunuz açıklanabilir., kongre programı web 

sitesinden linklenebilir veya sunum başlıklarından örneklere yer verilebilir: 

The Dynamics Project Management Congress is organized annually by the Istanbul Project 

Management Association (IPYD-IPMA, www.ipyd.org) with the goal of bringing project managers and 

those who are interested in project management together to share their knowledge and experiences 

and to showcase project management successes in their fields. 

…SUNUM KONUNUZ 

7. Diğer opsiyonel alanları doldurmak size kalmıştır. 

8. Ardından kongre başlangıç ve bitiş tarihleri olarak 11-12 Nisan tarihleri seçilir. 

9. Son olarak ise konuşmacılarımızın konuşma süresi 30 dk-45 dk arasında değiştiği için 0.50 veya 

0.75 PDU olacak şekilde giriş yapılır. 

 

 


