
 

 

 

Dinamikler Kongresi PDU Giriş Kılavuzu / Dynamics Congress PDU Entry Guide 
 
Dinamikler 2021 etkinliğimize katılımınız için teşekkür ederiz. Farklı sektörlerden çeşitli katılımcı ve 

konuşmacılarla buluştuğumuz; profesyonel anlamda paylaşımlarda bulunduğumuz etkinliğimiz 

kapsamında elde ettiğiniz PDU'ları pmi.org adresindeki kişisel accountunuza ekleyebilirsiniz. 

 

Thanks for your participation in the Dynamics 2021 Project Management Congress. This guide shows  how 

you can Claim the PDU’s  to your  personal account that you have earned from this congress.       

 

 

DİNLEYİCİ KATILIMCILAR İÇİN PDU GİRİŞİ / PDU CLAIM FOR THE ATTENDEES 

 
1. Pmi.org’a giriş yapılır ve myPMI sekmesi altında yer alan “Dashboard” bölümüne tıklanır. / Log 

on to pmi.org and go to “myPMI”. On your “myPMI” page click on “Dashboard”.  

 
2. Sağdaki alandan “Report PDUs” seçilir. / Click the “Report PDUs” button on the left-hand side of 

the screen. 

3. Education altında yer alan “Informal Learning” seçilir.  / Click on the “Informal Learning” option. 

 

    

 

 

4. Organization/Group alanına İstanbul Proje Yönetim Derneği yani “Istanbul Project 
Management Association” yazılır.  / Write “Istabul Project Management Association” for the 
Organization/Group. 
 

5. Course alanına etkinliğimizin ismi İngilizce olarak yazılır: Dynamics Congress 2021 
/ Write “Dynamics Congress 2021” at the Course area. 
 

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

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

başlıklarından örneklere yer verilebilir. / Discussion Topics section is optional, it is not mandatory to fill 

in, but the general description of the congress can be written as follows. Congress program can be linked 

from the  website or you can add examples of presentation titles: 

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


 

 

 

 

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

Management Association (IPYD, 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.” 
 

7. Diğer opsiyonel alanları doldurmak size kalmıştır. / It is up to you to fill in the other optional 

fields. 

 

8. Etkinlik başlangıç ve bitiş tarihleri olarak 1 Nisan 2021 tarihi seçilir. / April 1st, 2021 is chosen as 

the congress start and end dates. 

 

 

9. Son olarak konuşmacıların sunumlarına katılım dağılımınıza göre PDU dağılımı seçilir. Online 

kongremiz kapsamında toplamda 6 PDU girişi yapılacaktır. / Finally, the PDU distribution is selected 

according to your participation in the presentations of the speakers. You can Claim 6 PDU’s at maximum 

for this online congress. 

 

 

 KONUŞMACILAR İÇİN PDU GİRİŞİ / PDU CLAIM FOR THE SPEAKERS 
 

 

1. Pmi.org’a giriş yapılır ve myPMI sekmesi altında yer alan “Dashboard” bölümüne tıklanır. / Log 

on to pmi.org and go to “myPMI”. On your “myPMI” page click on “Dashboard”.  

 

2. Sağdaki alandan “Report PDUs” seçilir. / Click the “Report PDUs” button on the left-hand side of 

the screen. 

 
3. Giving Back altında yer alan “Give a Presentation” seçilir.  / Click on the “Give a Presentation” 

option. 

 

 

 

http://www.ipyd.org/


 

 

 

 

 

4. Audience alanına İstanbul Proje Yönetim Derneği yani “Istanbul Project Management Association” 

yazılır. // Write “Istanbul Project Management Association” in the Audience field. 
 

5. Presentation Title alanına etkinliğimizin ismi Dynamics Congress 2021: SUNUM KONUNUZ   / In 

the Presentation Title field, the name of the summit is written in English, Dynamics Congress 2021: 

YOUR PRESENTATION SUBJECT. 
 

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

aşağıdaki şekilde yazılabilir, arkasından da sunum konunuz açıklanabilir, etkinlik programı web 

sitesinden linklenebilir veya sunum başlıklarından örneklere yer verilebilir. / Description section is 

optional, it is not mandatory to fill in, but the general description of the congress can be written as 

follows. Congress program can be linked from the website or you can add examples of presentation 

titles: 
 

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

Management Association (IPYD, 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 / ABOUT YOUR PRESENTATION 

 

7. Diğer opsiyonel alanları doldurmak size kalmıştır. / It is up to you to fill in the other optional 

fields. 

 

8. Etkinlik başlangıç ve bitiş tarihleri olarak 1 Nisan 2021 tarihi seçilir. / April 1st, 2021 is chosen as 

the congress start and end dates. 

 

9. Son olarak ise konuşmacılarımızın konuşma süresi 25 dk- 30 dk arasında değiştiği için 0.50 PDU 

olacak şekilde giriş yapılır. / Finally, since the speaking time of our speakers varies between  25 minutes 

and30 minutes, it is entered as 0.50 PDU. 

https://ccrs.pmi.org/Claim/details/25363861
https://ccrs.pmi.org/Claim/details/25363861
http://www.ipyd.org/

