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Milestone Learning and Performance 

Milestone Learning Portal (Milestone Öğrenme Portalı) nasıl kullanılır 
Ana sayfa özeti 

 

 

 

Milestone Kimliğinizle oturum açmak için bu 
bağlantıları kullanın. Yeni bir Milestone 

Kimliği almak için, görüntülenen oturum 
açma sayfasından kaydolabilirsiniz. 

  

Desteklenen beş dil arasından seçim 
yapmak için bu bağlantıyı kullanın. 

Upcoming Classes (Yaklaşan Dersler), Certifications (Sertifikalar) 
ve eLearning (E-eğitim) kurslarına erişim için bu bağlantıları 

kullanın. 

Not: Bu kaynaklara erişim için geçerli MyMilestone hesabınıza 
oturum açmanız gereklidir. 

Son müşteri/denetim operatörü kurslarına erişmek için bu bağlantıları 
kullanın.  

Not: Bu kurslara erişim için oturum açmanız gerekli değildir. 
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Milestone Learning Portal (Milestone Öğrenme Portalında) nelere erişim sağlayabilirim? 
Milestone Learning Portal (Milestone Öğrenme Portalı) 'nı kullanarak aşağıdakilere erişebilirsiniz: 

• Sertifika değerlendirmeleri. 
• Eğitmenler tarafından verilen eğitimler. 
• Müşteriler ve operatörlere yönelik e-eğitim kursları (oturum açmak gerekli değildir). 
• Ortaklar ve entegrasyon uzmanlarına yönelik e-eğitim kursları (oturum açmak gereklidir). 

Sertifika değerlendirmelerine nasıl erişebilirim? 
Milestone üç sertifika sunmaktadır: 

• Milestone Certified Design Engineer (MCDE) 
• Milestone Certified Integration Technician (MCIT) 
• Milestone Certified Integration Engineer (MCIE) 

Milestone Learning Portal (Milestone Öğrenme Portalı) ana sayfası üzerinden bu sertifikalara erişmek 
için: 

1. Certifications (Sertifikalar) seçeneğine tıklayın. 
2. Erişmek istediğiniz sertifikaya tıklayın. 
3. Detail (Ayrıntı) sekme açıklamasında aşağıdaki işlemlerden birini yapabilirsiniz: 

a. Pay By Credit/Debit Card (Kredi Kartı/Borç Kartı) ile ödeme. 
b. Fatura karşılığında veya Euro para birimi bazında ödeme yapmak için Milestone 

operasyonlar birimiyle temasa geçin. Talebinizle ilgili bir e-posta mesajı açmak için 
Milestone operations (Milestone operasyonları) seçeneğine tıklayın. 

Milestone Learning Portal (Milestone Öğrenme Portal)'ında oturum açmak için kimlik bilgilerinizi 
girin ve Sign in (Oturum Aç) düğmesine tıklayın. 

Oturum açma sayfasını yeni bir Milestone Kimliği oluşturmak veya unutulan şifrenizi kurtarmak 
için de kullanabilirsiniz. 
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Desteklenen diller arasından çeşitli dillerdeki Sertifikalar için nasıl kaydolabilirim? 
Materyallerin çoğu aşağıdaki temel dillerde hazırlanmıştır.  

• İngilizce  
• Almanca 
• İspanyolca 
• Fransızca  
• İtalyanca  

Desteklenen bu temel dillerdeki sertifikalara erişmek için: 

1. Milestone Learning Portal (Milestone Öğrenme Portalı)'nın sağ üst köşesinde bulunan Language 
(Dil) seçeneğine tıklayın.  

2. Mevcut dil bağlantıları arasından seçiminizi yapın. 
3. Ana sayfada veya Course Catalog (Kurs Kataloğu)'nda seçtiğiniz dildeki sertifikaya gidin. 

Sertifika değerlendirmelerine aşağıda belirtilen ek dillerde de erişim sağlamanız mümkündür: 

• Portekizce    
• Türkçe 
• Rusça 
• Felemenkçe 
• Korece 
• Japonca 
• Çince 

 

 

 

a
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Desteklenen bu ek dillerdeki sertifikalara erişmek için: 

1. Temel dillerden herhangi birinde almak istediğiniz sertifikaya gidin: 
2. Detail (Ayrıntı) sekmesinde Sertifika açıklamaları bölümünde erişim sağlamak istediğiniz 

dile tıklayın. 
 

 

Eğitmenler tarafından verilen eğitimler için nasıl kaydolabilirim? 
Milestone Learning Portal (Milestone Öğrenme Portalı) ana sayfasında: 

1. Upcoming Classes (Yaklaşan Dersler) seçeneğine tıklayın. 

 

2. Görüntülenen Upcoming Classes (Yaklaşan Dersler) sayfasında, aşağıda belirtilen ölçütlere göre 
filtre uygulayabilirsiniz: 

a. Course (Kurs) 
b. Language (Dil) 
c. Country (Ülke) 

3. Aşağıdaki bilgileri görüntüleyebilirsiniz: 
a. City (Şehir) 
b. Dates (Tarihler) 
c. Availability (Müsait olma durumu) 
d. Registration Deadline (Kayıt Yaptırmak için Son Tarih) 
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4. Listede yer alan ve müsait olan derslerden herhangi birine tıklayarak ayrıntıları görüntüleyebilir 
ve derse bağlı olarak: 

a. Enroll. (Kayıt yaptırabilirsiniz.)  
b. Contact a Course Coordinator to enroll and pay by invoice. (Kayıt yaptırarak fatura 

karşılığında ödeme yapmak için bir Kurs Koordinatörü ile temasa geçebilirsiniz.) 
c. Pay directly by credit/debit card or pay by invoice. (Kredi kartı/borç kartı kullanarak 

doğrudan ya da fatura karşılığında ödeme yapabilirsiniz.) 
 

  

 

 

Yerinde eğitim dersleri için nasıl kaydolabilirim? 
Şirketinizi yerinde eğitim derslerinden birine kaydettirme konusunda bilgi almak için Yönetici ile temasa 
geçin.  İletişim:  

• Avrupa/Orta Doğu/Afrika: MilestoneTrainingEMEA@milestone.dk 

• Kuzey/Güney Amerika: MilestoneTrainingAmericas@milestone.dk 

• Asya ve Güney Pasifik: MilestoneTrainingAPAC@milestone.dk 

 

Bulunduğum bölgede verilen bir eğitim yoksa ne yapmalıyım? 
Bulunduğunuz bölgede bir eğitim programlanmasıyla ilgili olarak Yönetici ile temasa geçin. 
İletişim:  

• Avrupa/Orta Doğu/Afrika: MilestoneTrainingEMEA@milestone.dk 

• Kuzey/Güney Amerika: MilestoneTrainingAmericas@milestone.dk 

• Asya ve Güney Pasifik: MilestoneTrainingAPAC@milestone.dk 

 
  

a 
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Ücretsiz E-eğitim derslerine nasıl kaydolabilirim? 
Ücretsiz E-eğitim derslerine kayıt yaptırmak için aşağıdaki adımları izleyin: 

1. Milestone Learning Portal (Milestone Öğrenim Portalı) ana sayfasında eLearning (e-Eğitim) 
seçeneğine tıklayın. 

 

2. Beş adede kadar farklı kategorilerde e-Eğitim kursu görebilirsiniz: 
a. New XProtect® Features (Yeni XProtect Özellikleri)  
b. Getting Started (Giriş)  
c. Exploring the Milestone Husky™ (Milestone Husky'i Keşfedin)  
d. Configuring and Using XProtect Features (XProtect Özelliklerini Yapılandırma ve 

Kullanma)  
e. Extending XProtect (XProtect'i Genişletme) 

3. İlgili kursları görüntülemek için kategorilerden herhangi birine tıklayın. E-eğitim kursları, aşağıda 
belirtilen temel dillerde sunulmaktadır. 

• İngilizce  
• Almanca 
• İspanyolca 
• Fransızca  
• İtalyanca  

Desteklenen bu temel dillerdeki E-eğitim kurslarına erişmek için: 
1. Milestone Learning Portal (Milestone Öğrenme Portalı)'nın sağ üst köşesinde bulunan 

Language (Dil) seçeneğine tıklayın. 
2. Mevcut dil bağlantıları arasından seçiminizi yapın. 
3. Ana sayfada veya Course Catalog (Kurs Kataloğu)'nda seçtiğiniz E-eğitim kursuna gidin. 

4. Hedef kitle ve kursta ele alınan temel başlıklarla ilgili bilgiler içeren ayrıntılı açıklamaları 
görüntülemek için herhangi bir kursa tıklayın. 

5. Enroll for free (Ücretsiz kaydol) seçeneğine tıklayın. 
6. Kursun çeşitli modülleri görüntülenecektir. Çeşitli kurs modüllerini açmak için Launch (Başlat) 

seçeneğine tıklayın. 
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Eğitim bilgilerime nasıl erişebilirim? 
Milestone Learning Portal (Milestone Öğrenme Portalı) oturumunuz açıksa, profil simgesine tıklayarak 
aşağıdaki bilgileri görüntüleyebilirsiniz: 

a. Profile (Profil)  
b. Transcript (Not Dökümü)  
c. Billing (Fatura)  

Transcript (Not Dökümü) sekmesinde Completed (Tamamlandı) sütununda tamamlamış olduğunuz 
kursları ve var ise Course Completion Certificates (Kurs Tamamlama Sertifikalarınızı) görebilirsiniz.  

 

 

a b c 

Mevcut Course Completion 
Certificate (Kurs Tamamlama 
Sertifikanızı) görüntülemek ve 

yazdırmak için tıklayın.  
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