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ACPler bir yüksekokul veya üniversite olabilir. Bunlara alternatif olarak, ACP'ler UDA hizmeti 

sunan kişiler veya kuruluşları da olabilir. Bu belgede yer alan yeterliklere sahip olduğuna 

iliişkin kanıt sağlayabilecek herhangi bir kurum, şirket veya kişi, ACP olmak için başvuruda 

bulunabilir.

IBAO Approved Content Provider

Kimler ACP olabilir?
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Hizmet Sağlayıcı için Zorunlu Eğitsel Hedeflerini 
(REOs) kim öğretebilir?
Eğitmenler aşağıdaki kriterlerden en az birini karşılamalıdır. ACP Program Lideri, tüm 

eğitmenlerin nitelikli olduğunu doğrulamaktan sorumludur.

Kabul gören bir Uluslararası Davranış Analisti (IBA) olma

Kabul gören başka bir sertifikalandırma kurulu veya kuruluşundan onaylı bir davranış analisti 

olma (örnekler: BCBA®, BCBA-D®, QABA®, davranış analisti olarak edinilmiş 

eyalet/bölge/ulusal lisans)

ABAI tarafından akredite edilmiş bir programdan yüksek lisans veya doktora derecesine sahip 

olma

İlgili bir disiplinde doktora derecesine sahip olma, Zorunlu Eğitsel Hedefleri başarıyla 

tamamlamak ve Zorunlu Eğitsel Hedefleri sunan akademik bir bölüme öğretim görevlisi olarak 

atanmak

Yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olmak, Zorunlu Eğitsel Hedefleri veya eşdeğerini 

başarıyla tamamlamak ve alana doğrudan klinik uygulama dışında üç veya daha fazla yıl katkı 
sağlamak (sunu ve yayın yapma gibi).

Yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olmak, Zorunlu Eğitsel Hedefleri veya eşdeğerini 

başarıyla tamamlamak ve UDA alanında süpervizörlük eşliğinde yedi veya daha fazla yıl 
çalışma deneyimine sahip olmak.

Onaylanmış İçerik Sağlayıcılar (İngilizce kısaltmış ACP olarak kullanılacaktır), öğrencileri, alandaki 

kritik yeterliliklere hazırlamak için davranış analizi içeriğinin öğretiminden sorumludur. Bu 

programların içeriği, öğrencileri içerik eğitimi ve süpervizörlü uygulama tamamlandıktan sonra 

yapılan kapsamlı bir sınava (Uluslararası Davranış Analisti Sınavı- IBA Sınavı) hazırlar nitelikte 

olmalıdır.

Eğitim yüz yüze, online veya hibrit bir modelle, kredili olarak veya Zorunlu yeterlikler karşılandığı 
sürece mesleki gelişim eğitim fırsatlarının takip edilmesi yoluyla sağlanabilir.

ACP, eğitimin tamamlanmasına ilişkin belgeleri veya mesleki gelişim sürecindeki katkıyı yalnızca 

yeterlilikler tatmin edici düzeyde veya daha yüksek düzeyde karşılandığında kabul eder.



ACP, her iki yılda bir, IBAO tarafından gözden geçirilmek üzere “ACP Yenileme Başvurusunu” 

tamamlar. Yenileme tarihinden 90 gün önce ACP’ye bir hatırlatma gönderilir.

IBAO Approved Content Provider

Bir ACP, hizmet sağlayıcı statüsünü nasıl 
korur/sürdürür?
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Başlangıç ve yenileme aşamalarında başvurularda ücret olarak 100 Amerikan Doları 
alınacaktır.

ACP Sağlayıcısı olmak için ödenecek bir ücret var 
mı?

ACP adayının başvurusu onaylandıktan sonra, ACP’ye, online ve basılı materyallerinde 

kullanması için, hizmet sağlayıcı olduğunu ifade eden bir rozet/logo verilecektir.

ACP adayı, IBAO tarafından onaylandıktan sonra ne 
olur?

ACP olma onayı için, kurum veya diğer hizmet sağlayıcı, belirlenen yeterlilikleri karşılayan 

ve bu yeterlilikler hakkında en az 270 saatlik eğitim aldığını sağlayan bir müfredat 

sunmalıdır.

ACP adayı, Uluslararası Davranış Analizi Organizasyonu (IBAO) tarafından incelenmek üzere 

“ACP İlk Başvurusunu” tamamlar.

Bir kurum, şirket veya kişi nasıl ACP olur?



The IBAO, kendi web sitesinde IBA yeterlik belgesi için ACP’lerin bir listesini tutacaktır. Bu 

liste şunları içerir:

Hizmet sağlayıcının adı ve bölgesi

Hizmet sağlayıcı türü (kurum, şirket, kişi)

Kurum kontakt kişisi (isim ve e-posta) – ACP Lideri program web sayfası (varsa)

Link to program website, if available

İçerik sunum biçimi [uzaktan (online) dersler, kampüste sunulan dersler, hibrit system, 

mesleki gelişim]

ACP onay tarihi ve bir sonraki ACP yenileme tarihi

IBAO Approved Content Provider

ACP'ler nerede listelenecek?
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ACP Lideri, kurs eğitmeni olma koşullarına sahip olacaktır. ACP liderinin artık bu pozisyonda 

hizmet vermemesi durumunda, kurumun IBAO’yu bilgilendirmesi ve yeni ACP Liderini “ACP 

Program Değişikliği Bildirimi" aracılığıyla belirlemesi için 60 günü bulunmaktadır.

ACP Lideri olmak için ölçütler nelerdir?

ACP’nin ders tanımları, başlıklar ve rakamlarla sınırlı olmamak kaydıyla müfredatta 

değişiklik yapması durumunda, ACP "ACP Program Değişikliği Bildirimi" aracılığıyla IBAO 

standartlarına uygunluğu sağlamak için hızlandırılmış bir inceleme için IBAO’yu 

bilgilendirecektir.

ACP, programın müfredatında veya sunum 
modelinde değişiklik yaptığında ne olur?



Evet. Bir öğrenci birden fazla hizmet sağlayıcıda içerik gerekliliklerini tamamlarsa, minimum 

270 saatlik eğitimi karşıladığını ve bu eğitimin Zorunlu eğitsel hedeflerdeki tüm maddeleri 

kapsadığını belgelendirmesi gerekecektir. Bu süreç “Çoklu ACP Sınavına Uygunluk 

Başvurusu” aracılığıyla yapılır.

IBAO Approved Content Provider

Uluslararası Davranış Analisti (IBA) adayı, çalışma 
programını birden fazla ACP'de tamamlayabilir mi?
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Belgeler, eğitimin dersler veya mesleki gelişim yoluyla sağlanmasına bağlı olarak 

değişecektir. Eğitimin bir üniversitede dersler tamamlanarak olması durumunda, resmi bir 

transkript gerekli belge ihtiyacını karşılar. Bir mesleki gelişim modeli söz konusu olduğunda 

ise, eğitim saatlerinin not edildiği/doğrulandığı ve ACP lideri tarafından imzalanmış 

tamamlama sertifikaları kabul edilebilir bir belge biçimi olacaktır.

IBA Adayı IBAO’ya, ACP gereklerinin 
tamamlandığına ilişkin hangi belgeleri sunar?

ACP şunları taahhüt eder:

Tüm Zorunlu egitim hedeflerini karşılayacak nitelikte eğitim sunmayı
Bu yeterlikleri sağlamak için en az 270 saat eğitim sunmayı
Dersin veya mesleki gelişimin başarıyla tamamlanmasına ilişkin belgelendirmeyi yeterliliği 

yalnızca istendik düzeyde sergileyen adaylara sağlamayı 
Gerekli başvuruların veya yenileme ücretlerinin IBAO’ya sunulmasını
Tüm ACP eğitmenlerinin bu belgede belirtilen gereklilikleri karşılamasını sağlamayı 
Bu belgede belirtilen gereklilikleri karşılayan bir ACP lideri belirlemeyi 

Bu belgede belirtilen gerekliliklere göre müfredat, sunum modeli veya ACP liderinde 

değişiklik olması durumunda IBAO’ya bildirimde bulunmayı

ACP bu statüyü elde edenlere ne sağlar?



Bu belgede belirtildiği gibi bir ACP dizininin/rehberinin oluşturularak bu rehberin 

devamlılığını sağlamayı 
E-postayla gelen soruları zamanında yanıtlamayı 
ACP ilk başvurularının 60 gün içinde gözden geçirilmesini ve karara bağlanmasını 
ACP yenileme başvurularının 30 gün içinde gözden geçirilmesini ve karara bağlanmasını
Son başvuru tarihinden 90 gün önce ACP'lere yenileme yapacaklarını anımsatan mesajlar 

göndermeyi 

ACP'lere basılı ve dijital materyallerinde kullanabilecekleri bir rozet/logo sağlamayı 
Gerekli olduğuna karar verildiğinde programın gerekliliklere uygunluğunu denetlemeyi

Kanıtlar bunu garanti ediyorsa, deneme süresi uygulamayı veya ACP’lerin onayını iptal 

etmeyi

IBAO Approved Content Provider

IBAO, bir ACP Sağlayıcısının durumunu 
onaylamakla ne taahhüt eder?

06



Aşağıdaki sayfalarda ACP İlk Başvurusu, ACP Yenileme Başvurusu, ACP Program Değişikliği Bildirimi 

ve Çoklu ACP Sınavı Uygunluk Başvurusu yer almaktadır.

07Formlar ve belgeler

ACP İlk 

Başvurusu

ACP 

Yenileme 

Başvurusu

Çoklu

ACP

Sınavı
Uygunluk

Başvurusu

ACP 

Program 

Değişikliği 

Bildirimi



Başvuru Sahibi Adı (Kurum/Şirket/Kişi): 

Önerilen ACP Lideri (El kitabındaki gerekliliklere bakınız):

Önerilen ACP Liderinin Bilgileri (El kitabındaki gerekliliklere bakınız): 

Başvuru yapan kişinin adı:
Başvuru Yapan Kişinin e-posta adresi:

ACP adresi:

Önerilen ACP sunum biçimi (uygun olan seçenekleri seçin):

 _____ Uzaktan (online) eğitim

 _____  Yüz-yüze eğitim

 _____ Hibrit (uzaktan ve yüz-yüze) eğitim

 _____ Mesleki Gelişim (kredisiz)

Lütfen aşağıdaki ACP sağlayıcı gerekliliklerini karşılamak için önerilern dersleri veya 

oturumları listeleyen matrisi doldurun (gerektiğinde tabloya satır ekleyin)

ACP İlk Başvuru

Ders Kodu/No

(Kredisiz mesleki

gelişim için

sütunu boş

bırakın)

Ders Adı veya

Mesleki Gelişim

Oturumunun

/Etkinliğinin Adı

Eğitim Saatleri

(Toplam en az

270 olmalıdır)

Varsa Ek Notlar

    



ACP İlk Başvuru

ACP adayı şu anda bu dersleri Uygulamalı Davranış Analizi ile ilgili başka bir kurum veya 

kuruluş tarafından onaylanan bir programın parçası olarak mı kullanıyor (ve eğer öyleyse, 

hangisi?):

ACP olma başvurusunu tamamlamak için aşağıdaki belgeler eklenmelidir:

  Tüm müfredat (ders alınması durumunda): Hedefleri, içeriği, ödevler veya   

  etkinlikler, okumaları içermelidir.

  Mesleki Gelişim Oturumlarının/Etkinliklerinin Anahatları (kredisiz eğitim 

  durumunda): Hedefleri, içeriği, ödevler veya etkinlikler ve okumaları içermelidir.

Başvuru sahibi, ACP’nin aşağıdakileri yapma yükümlülüğünü kabul eder:

 Birini seçin:

   _____ ACP başvuru sahibi adına, bu yükümlülükleri kabul ediyorum

   _____ ACP başvuru sahibi adına, bu yükümlülükleri kabul etmiyorum

Tüm yeterlikleri tam olarak ele alan egitim sağlama

Bu yeterlikleri karşılamak için en az 270 saatlik eğitim sağlama

Derslerin veya mesleki gelişimin tamamlanmasına ilişkin belgelendirmeyi yalnızca yeterli 

(başarılı düzeyde) düzeyde performans sergileyen adaylara sağlama

Gerekli başvuruları veya yenileme ücretlerini IBAO’ya gönderme

Tüm ACP eğitmenlerinin bu belgede belirtilen gereklilikleri karşıladığından emin olma

Bu belgede belirtilen gereklilikleri karşılayan bir ACP lideri belirleme

Bu belgede belirtilen gerekliliklere göre müfredat, sunum modeli veya ACP liderinde 

değişiklik olması durumunda IBAO’ya bildirme



ACP İlk Başvuru

Aşağıda listelenen yeterliliklerin her biri için, lütfen ders kodu/no veya mesleki gelişim 

etkinliğini belirtin. Kanıt, bu başvuruyla birlikte gönderdiğiniz müfredatta veya 

oturum/etkinlik özetlerinde açık olmalıdır.

Zorunlu Eğitsel Hedefler
Ders Kodu/No veya Mesleki

Gelişim Etkinliği

TEMEL KAVRAMLAR

Otomatik Pekiştirme kavramını açıklar ve kullanır

Edimsel Davranışı açıklar ve örnekler verir

Kurucu İşlemlerin türlerini ve uygulamalarını açıklar

Yıkıcı İşlemlerin türlerini ve uygulamalarını açıklar  

Söndürme türlerini ve uygulamalarını açıklar  

Uyaran Sınıfı türlerini açıklar ve ayırt eder  

Edimsel Koşullama sürecini açıklar  

Tepkisel (Klasik) Koşullama sürecini açıklar  

Pekiştirme Tarifesi türlerini ve davranış kalıplarını

açıklar
 

Davranış artırmak için Olumlu Pekiştirme

kullanmayı açıklar ve kullanır
 

Davranış artırmak için Olumsuz Pekiştirme

kullanmayı açıklar ve kullanır

Davranış azaltmak için Olumlu Ceza kullanmayı

açıklar ve kullanır

Davranış azaltmak için Olumsuz Ceza kullanmayı

açıklar ve kullanır

Pekiştireç Türlerini ve yararlarını açıklar

Uyaran Kontrolü kavramını ve davranış artırma ve

azaltmada nasıl kullanılacağını açıklar

Ayırt Edici Uyaranın nasıl oluşturulacağı ve

öğretileceğini açıklar



ACP İlk Başvuru

Aşağıda listelenen yeterliliklerin her biri için, lütfen ders kodu/no veya mesleki gelişim 

etkinliğini belirtin. Kanıt, bu başvuruyla birlikte gönderdiğiniz müfredatta veya 

oturum/etkinlik özetlerinde açık olmalıdır.

Zorunlu Eğitsel Hedefler
Ders Kodu/No veya Mesleki

Gelişim Etkinliği

Uyaran Genellemesinin nasıl oluşturulacağını ve

öğretileceğini açıklar

Sözel Davranışın nasıl kavramsallaştırıldığını

açıklar ve farklı işlevsel kategorilerde kullanımını

açıklar

Davranış Kaydetme ve Ölçme

Davranış Tanımları oluşturur

Kalıcı Ürünleri bir veri toplama malzemesi olarak

değerlendirir

Sıkılık Kaydı ile veri toplamayı gösterir

Tepki Oranı elde etmek için veri toplamayı gösterir

Kısmi ve Bütüncül Zaman Aralıklı kayıt teknikleriyle

veri toplamayı gösterir

Süreye-dayalı veri toplamayı gösterir

Davranış Tanımlarının Gözleme Dayalı

Doğruluğunu elde etmenin önemini açıklar

Doğru Tepki Yüzdesi elde etmek için nasıl veri

toplanacağını açıklar

Uygun Ölçme Sistemlerini seçmenin önemini ve

bunun için dikkat edilmesi gerekenleri açıklar

Gözlem Aralıklarında (kutucuk bazında) nasıl veri

toplanacağını açıklar (Trial by Trial)

Demonstrate data collection with “Cold Probe

Data”

“Cold probe data” kişin uygulama öncesinde aldığı

ilk veri

Tek-denekli Deneysel Modelle

Tersine Çevirme ve Geriye Çekme (ABAB)

modellerini kullanır



ACP İlk Başvuru

Aşağıda listelenen yeterliliklerin her biri için, lütfen ders kodu/no veya mesleki gelişim 

etkinliğini belirtin. Kanıt, bu başvuruyla birlikte gönderdiğiniz müfredatta veya 

oturum/etkinlik özetlerinde açık olmalıdır.

Zorunlu Eğitsel Hedefler
Ders Kodu/No veya Mesleki

Gelişim Etkinliği

Çoklu uygulamalar (ABC) ve Dönüşümlü

Uygulamalar Modellerini kullanır

Çoklu Başlama Düzeyi Modellerini kullanır

Evreler Arası Karşılaştırma için doğru tanım yapar

ve yorumlar

Bağımlı değişkeni ve nasıl kullanıldığını açıklar

Bağımsız değişkeni ve nasıl kullanıldığını açıklar

İşlevsel İlişkiyi neyin tanımladığını açıklar

Davranışsal Ölçme

Davranışın İşlevleri kavramını açıklar

Uygun Gözlem Tekniklerini ve bu tekniklerin nasıl

ve ne zaman kullanıldığını açıklar

Bağıntı ve Nedensellik arasındaki farkı ve her

birinin davranışsal değerlendirme sürecinde nasıl

uygulanabileceğini açıklar

Problem davranış için İşlevsel Analiz gerçekleştirir

Gelişimsel Dil Değerlendirmeleri (örn., ABBLS ve

VB-MAPP) gerçekleştirir

İşlevsel Beceri Değerlendirmeleri (örn., AFSL)

gerçekleştirir

Davranışsal Müdahaleler

Bir davranışın yapısını değiştirmek için Şekil

Verme teknğini kullanır

Karmaşık bir davranışı öğretmek için İleri

Zincirleme tekniğini kullanır



ACP İlk Başvuru

Aşağıda listelenen yeterliliklerin her biri için, lütfen ders kodu/no veya mesleki gelişim 

etkinliğini belirtin. Kanıt, bu başvuruyla birlikte gönderdiğiniz müfredatta veya 

oturum/etkinlik özetlerinde açık olmalıdır.

Zorunlu Eğitsel Hedefler
Ders Kodu/No veya Mesleki

Gelişim Etkinliği

Karmaşık bir davranışı öğretmek için Geriye

Zincirleme tekniğini kullanır

Yönergeleri takip etme için Davranışsal İvme

kullanır

Bir davranışı azaltmak için Diğer Davranışların

Ayrımlı Pekiştirilmesi tekniğini kullanır

Bir davranışı azaltmak için Alternatif Davranışların

Ayrımlı Pekiştirilmesi tekniğini kullanır

Bir davranışı azaltmak için Uyuşmayan

Davranışların Ayrımlı Pekiştirilmesi tekniğini

kullanır

Uygun istekte bulunma davranışını artırmak ve

problem davranışı azaltmak için İşlevsel İletişim

Öğretimi tekniğini kullanır

Çoklu Pekiştirme Tarifesi kavramını açıklar, planlar

ve kullanır

Davranış pekiştirmek için Semboller kullanır

Uygun davranışa model olmak için Videoyla Model

Olma tekniğini kullanılır

Davranışı azaltmak için işleve dayalı uygun

Söndürme tekniğini kullanır

Davranış artırmak ve azaltmak için Öncül

Düzenlemeleri kullanır

Davranış azaltmak üzere İzler Olmayan Pekiştirme

kullanır

Davranış azaltmak için Yaygın Olan Ceza

Stratejilerin kullanır

Öğretim Yöntemleri ve Çeşitleri

Ayrık Denemelerle Öğretim ile öğretim yapar

Doğal Ortamda Öğretim sunar



ACP İlk Başvuru

Aşağıda listelenen yeterliliklerin her biri için, lütfen ders kodu/no veya mesleki gelişim 

etkinliğini belirtin. Kanıt, bu başvuruyla birlikte gönderdiğiniz müfredatta veya 

oturum/etkinlik özetlerinde açık olmalıdır.

Zorunlu Eğitsel Hedefler
Ders Kodu/No veya Mesleki

Gelişim Etkinliği

Davranışsal Beceri Öğretimi ile öğretim sunar

Temel Tepki Öğretimi yapar

Ayırt Etme Öğretimini kullanır

Uyaranların Uyaran Eşdeğerini öğretir

Dil becerilerini geliştirmek için Sözel Davranış

uygulamasını kullanır

İpucunun giderek arttırılmasıyla öğretim,

uygulamasını kullanır

Yanlışsız Öğretim Yöntemleriyle öğretim sunar

Uygun davranışı artırmak/problem davranışı

azaltmak için Küçük grup/Sınıf çaplı stratejiler

kullanır

Genellemeyi kolaylaştıracak/sağlayacak biçimde

öğretim sunar

Doğal ortamlarda Kalıcılığı

kolaykaştıracak/sağlayacak biçimde öğretim sunar

Davranış değişikliğiyle ilgili kararlar alırken Veri

Analizi Stratejilerini kullanır

Uygulamada Değişiklik Yapmak ya da Uyarlama

yapmak için veriye dayalı karar alır

Uygulamanın Silikleştirilerek Sonlandırılmasının ne

zaman olacağını belirler

Etik

IBAO Etik Kurallarını açıklar

IBAO Etik Problem Çözme Modelini açklar



ACP İlk Başvuru

Lütfen bu başvuruyu ve ek materyalleri şu adrese gönderin: ACP@theibao.com

IBAO:

İçerik

Eğitim Saatleri

Değerlendiren:

Tarih:

Durum: _____ Onaylandı _____ Yetersiz Kanıt

Yenileme tarihi:



Başvuru Sahibi Adı (Kurum/Şirket/Kişi): 

Önerilen ACP Lideri (El kitabındaki gerekliliklere bakınız):

Önerilen ACP Liderinin Bilgileri (El kitabındaki gerekliliklere bakınız): 

Başvuru yapan kişinin adı:
Başvuru Yapan Kişinin e-posta adresi:

ACP adresi:

Önerilen ACP sunum biçimi (uygun olan seçenekleri seçin):

 _____ Uzaktan (online) eğitim

 _____  Yüz-yüze eğitim

 _____ Hibrit (uzaktan ve yüz-yüze) eğitim

 _____ Mesleki Gelişim (kredisiz)

Lütfen aşağıdaki ACP sağlayıcı gerekliliklerini karşılamak için önerilern dersleri veya 

oturumları listeleyen matrisi doldurun (gerektiğinde tabloya satır ekleyin)

ACP Renewal Application

Ders Kodu/No

(Kredisiz mesleki

gelişim için

sütunu boş

bırakın)

Ders Adı veya

Mesleki Gelişim

Oturumunun

/Etkinliğinin Adı

Eğitim Saatleri

(Toplam en az

270 olmalıdır)

Varsa Ek Notlar

    



ACP Renewal Application

ACP adayı şu anda bu dersleri Uygulamalı Davranış Analizi ile ilgili başka bir kurum veya 

kuruluş tarafından onaylanan bir programın parçası olarak mı kullanıyor (ve eğer öyleyse, 

hangisi?):

ACP olma başvurusunu tamamlamak için aşağıdaki belgeler eklenmelidir:

  Tüm müfredat (ders alınması durumunda): Hedefleri, içeriği, ödevler veya   

  etkinlikler, okumaları içermelidir.

  Mesleki Gelişim Oturumlarının/Etkinliklerinin Anahatları (kredisiz eğitim 

  durumunda): Hedefleri, içeriği, ödevler veya etkinlikler ve okumaları içermelidir.

Başvuru sahibi, ACP’nin aşağıdakileri yapma yükümlülüğünü kabul eder:

 Birini seçin:

   _____ ACP başvuru sahibi adına, bu yükümlülükleri kabul ediyorum

   _____ ACP başvuru sahibi adına, bu yükümlülükleri kabul etmiyorum

Tüm yeterlikleri tam olarak ele alan egitim sağlama

Bu yeterlikleri karşılamak için en az 270 saatlik eğitim sağlama

Derslerin veya mesleki gelişimin tamamlanmasına ilişkin belgelendirmeyi yalnızca yeterli 

(başarılı düzeyde) düzeyde performans sergileyen adaylara sağlama

Gerekli başvuruları veya yenileme ücretlerini IBAO’ya gönderme

Tüm ACP eğitmenlerinin bu belgede belirtilen gereklilikleri karşıladığından emin olma

Bu belgede belirtilen gereklilikleri karşılayan bir ACP lideri belirleme

Bu belgede belirtilen gerekliliklere göre müfredat, sunum modeli veya ACP liderinde 

değişiklik olması durumunda IBAO’ya bildirme



ACP Renewal Application

Aşağıda listelenen yeterliliklerin her biri için, lütfen ders kodu/no veya mesleki gelişim 

etkinliğini belirtin. Kanıt, bu başvuruyla birlikte gönderdiğiniz müfredatta veya 

oturum/etkinlik özetlerinde açık olmalıdır.

Zorunlu Eğitsel Hedefler
Ders Kodu/No veya Mesleki

Gelişim Etkinliği

TEMEL KAVRAMLAR

Otomatik Pekiştirme kavramını açıklar ve kullanır

Edimsel Davranışı açıklar ve örnekler verir

Kurucu İşlemlerin türlerini ve uygulamalarını açıklar

Yıkıcı İşlemlerin türlerini ve uygulamalarını açıklar  

Söndürme türlerini ve uygulamalarını açıklar  

Uyaran Sınıfı türlerini açıklar ve ayırt eder  

Edimsel Koşullama sürecini açıklar  

Tepkisel (Klasik) Koşullama sürecini açıklar  

Pekiştirme Tarifesi türlerini ve davranış kalıplarını

açıklar
 

Davranış artırmak için Olumlu Pekiştirme

kullanmayı açıklar ve kullanır
 

Davranış artırmak için Olumsuz Pekiştirme

kullanmayı açıklar ve kullanır

Davranış azaltmak için Olumlu Ceza kullanmayı

açıklar ve kullanır

Davranış azaltmak için Olumsuz Ceza kullanmayı

açıklar ve kullanır

Pekiştireç Türlerini ve yararlarını açıklar

Uyaran Kontrolü kavramını ve davranış artırma ve

azaltmada nasıl kullanılacağını açıklar

Ayırt Edici Uyaranın nasıl oluşturulacağı ve

öğretileceğini açıklar



ACP Renewal Application

Aşağıda listelenen yeterliliklerin her biri için, lütfen ders kodu/no veya mesleki gelişim 

etkinliğini belirtin. Kanıt, bu başvuruyla birlikte gönderdiğiniz müfredatta veya 

oturum/etkinlik özetlerinde açık olmalıdır.

Zorunlu Eğitsel Hedefler
Ders Kodu/No veya Mesleki

Gelişim Etkinliği

Uyaran Genellemesinin nasıl oluşturulacağını ve

öğretileceğini açıklar

Sözel Davranışın nasıl kavramsallaştırıldığını

açıklar ve farklı işlevsel kategorilerde kullanımını

açıklar

Davranış Kaydetme ve Ölçme

Davranış Tanımları oluşturur

Kalıcı Ürünleri bir veri toplama malzemesi olarak

değerlendirir

Sıkılık Kaydı ile veri toplamayı gösterir

Tepki Oranı elde etmek için veri toplamayı gösterir

Kısmi ve Bütüncül Zaman Aralıklı kayıt teknikleriyle

veri toplamayı gösterir

Süreye-dayalı veri toplamayı gösterir

Davranış Tanımlarının Gözleme Dayalı

Doğruluğunu elde etmenin önemini açıklar

Doğru Tepki Yüzdesi elde etmek için nasıl veri

toplanacağını açıklar

Uygun Ölçme Sistemlerini seçmenin önemini ve

bunun için dikkat edilmesi gerekenleri açıklar

Gözlem Aralıklarında (kutucuk bazında) nasıl veri

toplanacağını açıklar (Trial by Trial)

“Cold probe data” kişin uygulama öncesinde aldığı

ilk veri

Tek-denekli Deneysel Modelle

Tersine Çevirme ve Geriye Çekme (ABAB)

modellerini kullanır



ACP Renewal Application

Aşağıda listelenen yeterliliklerin her biri için, lütfen ders kodu/no veya mesleki gelişim 

etkinliğini belirtin. Kanıt, bu başvuruyla birlikte gönderdiğiniz müfredatta veya 

oturum/etkinlik özetlerinde açık olmalıdır.

Zorunlu Eğitsel Hedefler
Ders Kodu/No veya Mesleki

Gelişim Etkinliği

Çoklu uygulamalar (ABC) ve Dönüşümlü

Uygulamalar Modellerini kullanır

Çoklu Başlama Düzeyi Modellerini kullanır

Evreler Arası Karşılaştırma için doğru tanım yapar

ve yorumlar

Bağımlı değişkeni ve nasıl kullanıldığını açıklar

Bağımsız değişkeni ve nasıl kullanıldığını açıklar

İşlevsel İlişkiyi neyin tanımladığını açıklar

Davranışsal Ölçme

Davranışın İşlevleri kavramını açıklar

Uygun Gözlem Tekniklerini ve bu tekniklerin nasıl

ve ne zaman kullanıldığını açıklar

Bağıntı ve Nedensellik arasındaki farkı ve her

birinin davranışsal değerlendirme sürecinde nasıl

uygulanabileceğini açıklar

Problem davranış için İşlevsel Analiz gerçekleştirir

Gelişimsel Dil Değerlendirmeleri (örn., ABBLS ve

VB-MAPP) gerçekleştirir

İşlevsel Beceri Değerlendirmeleri (örn., AFSL)

gerçekleştirir

Davranışsal Müdahaleler

Bir davranışın yapısını değiştirmek için Şekil

Verme teknğini kullanır

Karmaşık bir davranışı öğretmek için İleri

Zincirleme tekniğini kullanır



ACP Renewal Application

Aşağıda listelenen yeterliliklerin her biri için, lütfen ders kodu/no veya mesleki gelişim 

etkinliğini belirtin. Kanıt, bu başvuruyla birlikte gönderdiğiniz müfredatta veya 

oturum/etkinlik özetlerinde açık olmalıdır.

Zorunlu Eğitsel Hedefler
Ders Kodu/No veya Mesleki

Gelişim Etkinliği

Karmaşık bir davranışı öğretmek için Geriye

Zincirleme tekniğini kullanır

Yönergeleri takip etme için Davranışsal İvme

kullanır

Bir davranışı azaltmak için Diğer Davranışların

Ayrımlı Pekiştirilmesi tekniğini kullanır

Bir davranışı azaltmak için Alternatif Davranışların

Ayrımlı Pekiştirilmesi tekniğini kullanır

Bir davranışı azaltmak için Uyuşmayan

Davranışların Ayrımlı Pekiştirilmesi tekniğini

kullanır

Uygun istekte bulunma davranışını artırmak ve

problem davranışı azaltmak için İşlevsel İletişim

Öğretimi tekniğini kullanır

Çoklu Pekiştirme Tarifesi kavramını açıklar, planlar

ve kullanır

Davranış pekiştirmek için Semboller kullanır

Uygun davranışa model olmak için Videoyla Model

Olma tekniğini kullanılır

Davranışı azaltmak için işleve dayalı uygun

Söndürme tekniğini kullanır

Davranış artırmak ve azaltmak için Öncül

Düzenlemeleri kullanır

Davranış azaltmak üzere İzler Olmayan Pekiştirme

kullanır

Davranış azaltmak için Yaygın Olan Ceza

Stratejilerin kullanır

Öğretim Yöntemleri ve Çeşitleri

Ayrık Denemelerle Öğretim ile öğretim yapar

Doğal Ortamda Öğretim sunar



ACP Renewal Application

Aşağıda listelenen yeterliliklerin her biri için, lütfen ders kodu/no veya mesleki gelişim 

etkinliğini belirtin. Kanıt, bu başvuruyla birlikte gönderdiğiniz müfredatta veya 

oturum/etkinlik özetlerinde açık olmalıdır.

Zorunlu Eğitsel Hedefler
Ders Kodu/No veya Mesleki

Gelişim Etkinliği

Davranışsal Beceri Öğretimi ile öğretim sunar

Temel Tepki Öğretimi yapar

Ayırt Etme Öğretimini kullanır

Uyaranların Uyaran Eşdeğerini öğretir

Dil becerilerini geliştirmek için Sözel Davranış

uygulamasını kullanır

İpucunun giderek arttırılmasıyla öğretim,

uygulamasını kullanır

Yanlışsız Öğretim Yöntemleriyle öğretim sunar

Uygun davranışı artırmak/problem davranışı

azaltmak için Küçük grup/Sınıf çaplı stratejiler

kullanır

Genellemeyi kolaylaştıracak/sağlayacak biçimde

öğretim sunar

Doğal ortamlarda Kalıcılığı

kolaykaştıracak/sağlayacak biçimde öğretim sunar

Davranış değişikliğiyle ilgili kararlar alırken Veri

Analizi Stratejilerini kullanır

Uygulamada Değişiklik Yapmak ya da Uyarlama

yapmak için veriye dayalı karar alır

Uygulamanın Silikleştirilerek Sonlandırılmasının ne

zaman olacağını belirler

Etik

IBAO Etik Kurallarını açıklar

IBAO Etik Problem Çözme Modelini açklar



ACP Renewal Application

Lütfen bu başvuruyu ve ek materyalleri şu adrese gönderin: ACP@theibao.com

IBAO:

İçerik

Eğitim Saatleri

Değerlendiren:

Tarih:

Durum: _____ Onaylandı _____ Yetersiz Kanıt

Yenileme tarihi:



ACP Adı:
Formu dolduran kişinin adı:
Formu dolduran kişinin e-posta adresi: 

Uygun olan tüm bölümleri doldurunuz:

_____ ACP yeni bir ACP Lideri belirledi

  Yeni ACP Lideri Adı:
  Yeni ACP Liderinin Bilgileri:

  Yeni ACP Liderinin e-posta adresi:

  Tarih:

_____ ACP, ACP’nin müfredatında veya uygulama yönteminde aşağıda açıklandığı gibi 

değişiklikler yapmıştır. IBAO değişikliklere bağlı olarak daha ayrıntılı bilgi ve belge için iletişime 

geçebilir.

ACP Program Change Notification



_____ ACP, aşağıda belirtilen diğer değişiklikleri IBAO’ya bildirir. IBAO, değişikliklere bağlı olarak 

daha ayrıntılı bilgi ve belge talep etmek için iletişime geçebilir.

ACP Program Change Notification

IBAO:

Değerlendiren:

Tarih:

Değerlendiren

Notları:

Statü:

_____ Değişiklikler Kabul Edilerek Onayın Devamı

_____ Ayrıntılı bilgi ve/veya Belge Talep Edildi

Bir Sonraki Yenileme

Tarihi:

Yapılan

düzenlemeler, uygun

olması durumunda

_____ İnternet sitesi _____ Diğer IBAO kayıtları/ veritabanı



IBA Adayı Adı-Soyadı:

IBA Adayı e-posta Adresi:

Lütfen aşağıdaki ACP sağlayıcı gerekliliklerini karşılamak için önerilern dersleri veya 

oturumları listeleyen matrisi doldurun (gerektiğinde tabloya satır ekleyin)

Multiple ACP Examination Eligibility Application

Ders Kodu/No

(Kredisiz mesleki

gelişim için

sütunu boş

bırakın)

Ders Adı veya

Mesleki Gelişim

Oturumunun

/Etkinliğinin Adı

Eğitim Saatleri

(Toplam en az

270 olmalıdır)

Varsa Ek Notlar

    

ACP olabilmek üzere yapılan başvurunun tamamlanabilmesi için aşağıda belitrilen belgeler 
eklenmelidir:

  Tüm müfredat (ders alınması durumunda): Hede�eri, içeriği, ödevler veya etkinlikler,  
  okumaları içermelidir.

  Mesleki Gelişim Oturumlarının/Etkinliklerinin Anahatları (kredisiz eğitim durumunda): 
  Hede�eri, içeriği, ödevler veya etkinlikler ve okumaları içermelidir.



Multiple ACP Examination Eligibility Application

Aşağıda listelenen yeterliliklerin her biri için, lütfen ders kodu/no veya mesleki gelişim 

etkinliğini belirtin. Kanıt, 
bu başvuruyla birlikte gönderdiğiniz müfredatta veya oturum/etkinlik özetlerinde açık 

olmalıdır.

Zorunlu Eğitsel Hedefler
Ders Kodu/No veya Mesleki

Gelişim Etkinliği

TEMEL KAVRAMLAR

Otomatik Pekiştirme kavramını açıklar ve kullanır

Edimsel Davranışı açıklar ve örnekler verir

Kurucu İşlemlerin türlerini ve uygulamalarını açıklar

Yıkıcı İşlemlerin türlerini ve uygulamalarını açıklar  

Söndürme türlerini ve uygulamalarını açıklar  

Uyaran Sınıfı türlerini açıklar ve ayırt eder  

Edimsel Koşullama sürecini açıklar  

Tepkisel (Klasik) Koşullama sürecini açıklar  

Pekiştirme Tarifesi türlerini ve davranış kalıplarını

açıklar
 

Davranış artırmak için Olumlu Pekiştirme

kullanmayı açıklar ve kullanır
 

Davranış artırmak için Olumsuz Pekiştirme

kullanmayı açıklar ve kullanır

Davranış azaltmak için Olumlu Ceza kullanmayı

açıklar ve kullanır

Davranış azaltmak için Olumsuz Ceza kullanmayı

açıklar ve kullanır

Pekiştireç Türlerini ve yararlarını açıklar

Uyaran Kontrolü kavramını ve davranış artırma ve

azaltmada nasıl kullanılacağını açıklar

Ayırt Edici Uyaranın nasıl oluşturulacağı ve

öğretileceğini açıklar



Multiple ACP Examination Eligibility Application

Aşağıda listelenen yeterliliklerin her bir için lütfen ders kodu/no veya mesleki gelişim 

etkinliğini belirtin. Kanıt, bu başvuruyla birlikte gönderdiğiniz müfredatta veya 

oturum/etkinlik özetlerinde açık olmalıdır

Zorunlu Eğitsel Hedefler
Ders Kodu/No veya Mesleki

Gelişim Etkinliği

Uyaran Genellemesinin nasıl oluşturulacağını ve

öğretileceğini açıklar

Sözel Davranışın nasıl kavramsallaştırıldığını

açıklar ve farklı işlevsel kategorilerde kullanımını

açıklar

Davranış Kaydetme ve Ölçme

Davranış Tanımları oluşturur

Kalıcı Ürünleri bir veri toplama malzemesi olarak

değerlendirir

Sıkılık Kaydı ile veri toplamayı gösterir

Tepki Oranı elde etmek için veri toplamayı gösterir

Kısmi ve Bütüncül Zaman Aralıklı kayıt teknikleriyle

veri toplamayı gösterir

Süreye-dayalı veri toplamayı gösterir

Davranış Tanımlarının Gözleme Dayalı

Doğruluğunu elde etmenin önemini açıklar

Doğru Tepki Yüzdesi elde etmek için nasıl veri

toplanacağını açıklar

Uygun Ölçme Sistemlerini seçmenin önemini ve

bunun için dikkat edilmesi gerekenleri açıklar

Gözlem Aralıklarında (kutucuk bazında) nasıl veri

toplanacağını açıklar (Trial by Trial)

“Cold probe data” kişin uygulama öncesinde aldığı

ilk veri

Tek-denekli Deneysel Modelle

Tersine Çevirme ve Geriye Çekme (ABAB)

modellerini kullanır



Multiple ACP Examination Eligibility Application

Aşağıda listelenen yeterliliklerin her bir için lütfen ders kodu/no veya mesleki gelişim 

etkinliğini belirtin. Kanıt, bu başvuruyla birlikte gönderdiğiniz müfredatta veya 

oturum/etkinlik özetlerinde açık olmalıdır

Zorunlu Eğitsel Hedefler
Ders Kodu/No veya Mesleki

Gelişim Etkinliği

Çoklu uygulamalar (ABC) ve Dönüşümlü

Uygulamalar Modellerini kullanır

Çoklu Başlama Düzeyi Modellerini kullanır

Evreler Arası Karşılaştırma için doğru tanım yapar

ve yorumlar

Bağımlı değişkeni ve nasıl kullanıldığını açıklar

Bağımsız değişkeni ve nasıl kullanıldığını açıklar

İşlevsel İlişkiyi neyin tanımladığını açıklar

Davranışsal Ölçme

Davranışın İşlevleri kavramını açıklar

Uygun Gözlem Tekniklerini ve bu tekniklerin nasıl

ve ne zaman kullanıldığını açıklar

Bağıntı ve Nedensellik arasındaki farkı ve her

birinin davranışsal değerlendirme sürecinde nasıl

uygulanabileceğini açıklar

Problem davranış için İşlevsel Analiz gerçekleştirir

Gelişimsel Dil Değerlendirmeleri (örn., ABBLS ve

VB-MAPP) gerçekleştirir

İşlevsel Beceri Değerlendirmeleri (örn., AFSL)

gerçekleştirir

Davranışsal Müdahaleler

Bir davranışın yapısını değiştirmek için Şekil

Verme teknğini kullanır

Karmaşık bir davranışı öğretmek için İleri

Zincirleme tekniğini kullanır



Multiple ACP Examination Eligibility Application

Aşağıda listelenen yeterliliklerin her bir için lütfen ders kodu/no veya mesleki gelişim 

etkinliğini belirtin. Kanıt, bu başvuruyla birlikte gönderdiğiniz müfredatta veya 

oturum/etkinlik özetlerinde açık olmalıdır

Zorunlu Eğitsel Hedefler
Ders Kodu/No veya Mesleki

Gelişim Etkinliği

Karmaşık bir davranışı öğretmek için Geriye

Zincirleme tekniğini kullanır

Yönergeleri takip etme için Davranışsal İvme

kullanır

Bir davranışı azaltmak için Diğer Davranışların

Ayrımlı Pekiştirilmesi tekniğini kullanır

Bir davranışı azaltmak için Alternatif Davranışların

Ayrımlı Pekiştirilmesi tekniğini kullanır

Bir davranışı azaltmak için Uyuşmayan

Davranışların Ayrımlı Pekiştirilmesi tekniğini

kullanır

Uygun istekte bulunma davranışını artırmak ve

problem davranışı azaltmak için İşlevsel İletişim

Öğretimi tekniğini kullanır

Çoklu Pekiştirme Tarifesi kavramını açıklar, planlar

ve kullanır

Davranış pekiştirmek için Semboller kullanır

Uygun davranışa model olmak için Videoyla Model

Olma tekniğini kullanılır

Davranışı azaltmak için işleve dayalı uygun

Söndürme tekniğini kullanır

Davranış artırmak ve azaltmak için Öncül

Düzenlemeleri kullanır

Davranış azaltmak üzere İzler Olmayan Pekiştirme

kullanır

Davranış azaltmak için Yaygın Olan Ceza

Stratejilerin kullanır

Öğretim Yöntemleri ve Çeşitleri

Ayrık Denemelerle Öğretim ile öğretim yapar

Doğal Ortamda Öğretim sunar



Multiple ACP Examination Eligibility Application

Aşağıda listelenen yeterliliklerin her bir için lütfen ders kodu/no veya mesleki gelişim 

etkinliğini belirtin. Kanıt, bu başvuruyla birlikte gönderdiğiniz müfredatta veya 

oturum/etkinlik özetlerinde açık olmalıdır

Zorunlu Eğitsel Hedefler
Ders Kodu/No veya Mesleki

Gelişim Etkinliği

Davranışsal Beceri Öğretimi ile öğretim sunar

Temel Tepki Öğretimi yapar

Ayırt Etme Öğretimini kullanır

Uyaranların Uyaran Eşdeğerini öğretir

Dil becerilerini geliştirmek için Sözel Davranış

uygulamasını kullanır

İpucunun giderek arttırılmasıyla öğretim,

uygulamasını kullanır

Yanlışsız Öğretim Yöntemleriyle öğretim sunar

Uygun davranışı artırmak/problem davranışı

azaltmak için Küçük grup/Sınıf çaplı stratejiler

kullanır

Genellemeyi kolaylaştıracak/sağlayacak biçimde

öğretim sunar

Doğal ortamlarda Kalıcılığı

kolaykaştıracak/sağlayacak biçimde öğretim sunar

Davranış değişikliğiyle ilgili kararlar alırken Veri

Analizi Stratejilerini kullanır

Uygulamada Değişiklik Yapmak ya da Uyarlama

yapmak için veriye dayalı karar alır

Uygulamanın Silikleştirilerek Sonlandırılmasının ne

zaman olacağını belirler

Etik

IBAO Etik Kurallarını açıklar

IBAO Etik Problem Çözme Modelini açklar



Multiple ACP Examination Eligibility Application

Lütfen bu başvuruyu ve ek materyalleri şu adrese gönderin: ACP@theibao.com

IBAO:

İçerik

Eğitim Saatleri

Değerlendiren:

Tarih:

Durum: _____ Onaylandı _____ Yetersiz Kanıt


