
AKREDİTASYONLAR



Akredİtasyonlar

BK, ABD, AB, Asya ve BM akreditasyonları ile uzaktan eğitimi
dünyaya sunuyoruz.

AAHEA, AAFS, NAFSA, INQAAHE, RIA, IAO, NAPCP, ALE, 
QQI, British Council.



Amerikan Yüksek Öğrenim Derneği (AAHEA), Amerika Birleşik Devletleri'nde 
yüksek öğrenimin ilerlemesine adanmış, en eski kar amacı gütmeyen dernektir.

AAmerikan Yüksek Öğrenim Birliği (AAHE), yüksek öğrenimde reformu teşvik 
eden, kolej ve üniversite düzeyinde kaliteli öğretim-öğrenimi teşvik eden ve 
Amerika Birleşik Devletleri'nde yüksek öğrenimin değeri konusunda kamu 
bilincini teşvik eden bağımsız bir profesyonel üyelik kuruluşudur. AAHE'nin 
hedefleri arasında yüksek öğrenimdeki kritik sorunları, eğilimleri, gelişmeleri 
belirlemek, analiz etmek ve yapıcı çözümler aramak; her düzeyde eğitim 
kurumlarının ve ajanslarının çabalarını koordine etmeye yardımcı olmak, yüksek 
öğöğrenimin tüm alanlarında profesyonel çalışmanın geliştirilmesini teşvik etmek, 
ve bir meslek olarak yüksek öğrenim ve kolej öğretmenliği konusunda genel 
halk tarafından daha iyi bir anlayış geliştirmektir. AAHE, bu hedefleri takip 
ederken, yüksek öğrenim ve kamu politikası ile ilgili fikirlerin ifade edilmesi için 
bir forum sağlar.

AAHEA

?

https://www.aahea.org/


Amerikan Adli Bilimler Akademisi (AAFS), bilimi ve hukuk 
sistemine uygulanmasını ilerletmek için liderlik sağlayan çok 
disiplinli bir profesyonel organizasyondur. 1948'den beri seçkin ve 
çeşitli bir üyeliğe hizmet ettik. 6.600'den fazla üyemiz, 50 
Amerika Birleşik Devletleri'ni ve diğer 71 ülkeyi temsil etmektedir. 
Üyelik, patologlar, avukatlar, diş hekimleri, toksikologlar, 
antropologlar, belge denetçileri, dijital kanıt uzmanları, 
pspsikiyatristler, mühendisler, fizikçiler, kimyagerler, kriminalistler, 
eğitimciler, araştırmacılar ve diğerlerinden oluşur. Hedeflerimiz 
profesyonelliği, dürüstlüğü, yetkinliği, eğitimi, araştırmayı teşvik 
etmek, uygulamayı geliştirmek ve adli bilimlerde işbirliğini teşvik 
etmektir.

AAFS

?

https://www.aafs.org/


NAFSA ve Uluslararası Eğitim

UUluslararası eğitim, daha anlayışlı ve barışçıl bir dünya inşa 
etmenin temel taşıdır. NAFSA, dünya çapında 10.000'den fazla 
üyenin ve uluslararası eğitimcinin ihtiyaçlarına hizmet eder ve 
uluslararası eğitim ve değişime kendini adamış, günümüzün 
birbirine bağlı dünyasında başarılı olmak için ihtiyaç duydukları 
bilgi ve becerilere sahip küresel vatandaşlar oluşturan politika ve 
uygulamaları geliştirmek için çalışan lider kuruluştur.

nafsa

?

https://www.nafsa.org/


Uluslararası Yükseköğretimde Kalite Güvence Ajansları Ağı 
(INQAAHE), yükseköğretimde (HE) kalite güvencesi (QA) teori ve 
uygulamasında aktif olan dünya çapında bir kuruluşlar birliğidir.

ÜÜyelerinin büyük çoğunluğu, birçok farklı şekilde faaliyet 
gösteren kalite güvence ajanslarıdır (Tam üyeler olarak). Bununla 
birlikte, Ağ, HE'de QA ile ilgilenen diğer kuruluşları ve HE ile 
büyük ilgisi olan bireyleri (İştirakler olarak) (Ortak üye olarak) da 
memnuniyetle karşılar. INQAAHE böylece üyelerine HE'de QA'da 
bu kadar aktif bir işçi grubunun parçası olmanın birçok avantajını 
sunar.

ınqaahe

?

https://www.inqaahe.org/


İrlanda Kraliyet Akademisi (RIA), 1785'te şart uyarınca kurulmuş, 
tüm adalarda öğrenilen bağımsız bir toplumdur . Bilim, beşeri 
bilimler, sosyal bilimler ve kamu hizmetlerinde burs ve 
araştırmaya seçkin katkılarından dolayı seçilen yaklaşık 600 üyesi 
vardır. Üyelik seçimle yapılır ve İrlanda'daki en yüksek akademik 
onur olarak kabul edilir.

RRIA, kurucu tüzüğe uygun olarak, üyeler tarafından her yılın 
ilkbaharında yapılan genel kurul toplantısında seçilen başkan ve 
konseyi tarafından yönetilir.

RıA

?

https://www.ria.ie/


IAO, tüm dünyadaki kuruluşların kalite güvence standartlarını 
iyileştirmek için çalışan uluslararası bir kalite güvence 
kuruluşudur. IAO, küresel uzman ağı ile eğitim kurumlarına, 
şirketlere, profesyonellere ve nitelikli bireylere akreditasyon 
vermektedir.

BBölgesel akreditasyon kurumları, eğitim sağlayıcıları bölgesel 
ölçekte görev bilinciyle değerlendirmiş ve onlara Birincil 
Akreditasyon vermiştir. Bununla birlikte, küreselleşmenin hızlı 
büyümesi, onları uluslararası olarak kanıtlanmış eğitim 
standartlarına göre değerlendirebilecek ve onlara uluslararası 
kabul görmüş bir Ortaöğretim Akreditasyonu verebilecek küresel 
bir varlık gerektirmektedir. IAO, eğitim sağlayıcılarına ikincil 
akakreditasyon olarak hizmet etmeleri için uluslararası 
akreditasyon sağlar. Kuruluşun bölgesel akreditasyonunu 
geliştirir, paydaşlara enstitü, üniversite ve okulun eğitim 
programı, politikaları ve prosedürlerinin uluslararası kalite 
standartlarına uygun olduğuna dair güvence verir. IAO'nun 
Uluslararası Akreditasyonu, bir eğitim sağlayıcının küresel 
standartlarla eşit kalite sunma taahhüdünü temsil eder. 
PPaydaşlara, yurtdışında okumaya veya çalışmaya karar vermeleri 
durumunda, derecelerinin ve kredilerinin dünya çapında kabul 
edilebilirliğinin artacağını garanti eder. Bir eğitim sağlayıcının 
IAO'nun Puan Profil Sistemi altında aldığı puan, tüm bölgesel ve 
uluslararası eğitim kurumları, üniversiteler ve okullar üzerinde 
rekabet avantajı sağlar.

IAO

?

https://www.iao.org/


Association of Leadership Educators için önde gelen uluslararası 
profesyonel dernek olarak kurulan ALE, büyümeye ve 
genişlemeye devam etti. Üyelik, Liderlik eğitimi olan herkese 
açıktır. Başarılarımızı kutlarken, geleceğe umutla bakıyoruz. 
Güçlü bir liderlik temeli bizi bu noktaya getirdi ve ilk liderlerinin, 
mevcut yönetim kurulunun, kendini işine adamış gönüllülerinin 
ve sadık üyelerinin vizyonu ve sarsılmaz bağlılığıyla ALE, 
gügüçlendirme ve sürdürme misyonunu yerine getirirken üyelerini 
dahil ettikçe büyümeye devam edecek.

ALE

?

https://www.leadershipeducators.org/


British Council, sanat, kültür, eğitim ve İngilizce aracılığıyla 
Birleşik Krallık ve diğer ülkelerdeki insanlar arasında bağlantılar, 
anlayış ve güven oluşturur.

BRITISH councıl

?

https://www.britishcouncil.org/


Ulusal Profesyonel Danışmanlık ve Psikoterapi Derneği (NAPCP), 
İrlanda'daki danışmanlar ve psikoterapistler için profesyonel 
standartları temsil eder ve belirler.

NAPCP

?

https://www.napcp.com/


İrlanda'da ileri ve yüksek öğrenim ve öğretimin dış kalite 
güvencesinden sorumluyuz.

Programları onaylıyoruz, ödüller veriyoruz ve Ulusal Yeterlilikler 
Çerçevesinin (NFQ) tanıtılması, sürdürülmesi, geliştirilmesi ve 
gözden geçirilmesinden sorumluyuz.

AAyrıca halkı eğitim ve öğretim programlarının kalitesi ve 
nitelikleri hakkında bilgilendiriyoruz ve hükümete eğitim ve 
öğretimde kalite güvencesi ve geliştirmeye ilişkin ulusal politika 
konusunda tavsiyelerde bulunuyoruz.

Higher Education
?

https://www.qqi.ie/


Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO'nun ortak 
girişimi olan ENIC-NARIC Network, kendi yetki alanları dahilinde 
yerine getirmekle yükümlü oldukları görevleri, onları her üye 
ülkedeki yetkili organlar ve her üye kuruluş tarafından muhafaza 
edilen güncel bilgilere ulaştırır. Aynı zamanda, diğer ilgili 
kuruluşlara ve bireylere uluslararası akademik ve profesyonel 
hareketlilikteki güncel konular ve yabancı niteliklerin tanınması 
prprosedürleri hakkında kolayca bilgi bulmalarına yardımcı olmak 
da açık amacıdır.

ENIC-NARIC

?

https://enic-naric.net/
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