
CAS SÖZLEŞMESİ 

TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi bünyesinde yürütülen IB programı, hiçbir etkinliğe sponsorluk yapmaz; 
bunun yerine öğrencilere kılavuzluk eder, destek sağlar. IB programının gerekliliklerinden olan CAS 
(Creativity, Activity, Service) çalışmaları, okulumuzda CAS danışmanları tarafından yürütülür. CAS 
danışmanlarının sorumlulukları, etkinliklerin sınıflandırılması, yürütülmesi, projelerinin denetlenmesi ve kayıt 
altına alınması gibi konularda öğrencilere kılavuzluk etmektir.      

CAS çalışmalarını yürütebilmeleri amacıyla, okulumuzdaki kulüp çalışmalarına, ulusal ve uluslararası 
etkinliklere yönlendirilen öğrenciler, okul dışındaki etkinliklere de katılabilirler. Okul ders saatleri dışında ya 
da okul dışındaki etkinliklere katılmaları durumunda ortaya çıkabilecek risklerin değerlendirilmesi, ulaşım 
desteği, gerekli önlemlerin alınması gibi konularda sorumluluk öğrencilere ve velilerine aittir.  

CAS etkinlikleri için öğrencilerin haftada üç dört saatlik bir zaman dilimini ayırmaları gerekmektedir. Söz 
konusu etkinlikler, yaratıcılık, fiziksel aktivite ve toplum hizmeti başlıkları altında sınıflandırılmaktadır. 
Öğrencilerin iki yıllık IB sürecinde, CAS etkinliklerini 18 ay sürdürmeleri beklenmektedir. Öğrencilerin bu 
süreçte yaptıkları etkinliklerle “farkındalık, yeni beceri edinme, insiyatif alma/girişimcilik, işbirliği/takım 
çalışması, bir amaca/hedefe adanmışlık, evrensel değerler, güçlüklerle baş edebilme” kazanımlarını 
gerçekleştirdiklerini belgelemeleri (fotoğraf, sertifika, katılım belgesi vb.) gerekmektedir. Öğrenciler, her 
etkinlik için CAS danışmanları tarafından kendilerine verilecek “geri bildirim formlarını” doldurmak, etkinlik 
bilgilerini içeren “günlük” yazarak “Okul Bilgi Portal”ına yüklemek durumundadırlar. Öğrencilerin ayrıca, en 
az dört hafta sürecek ve CAS’in üç alt başlığından en az ikisini içeren bir CAS PROJESİ yapmaları 
gerekmektedir. Öğrencilerin CAS çalışmalarının yürütülmesinde aşağıdaki tarihler göz önünde 
bulundurulmalıdır. 

 

ETKİNLİK ADI TARİH 
• CAS Danışmanları tarafından öğrencilere 

CAS semineri verilmesi, CAS TANITIM 
KİTAPÇIĞI ile CAS SÖZLEŞMESİ’nin 
portala yüklenmesi 

• CAS SÖZLEŞMESİ’nin veliler ve öğrenciler 
tarafından portal üzerinden  onaylanması 

 
 

Eylül 2022 

• Kontrol için  4 Reflection formun “Okul Bilgi 
Portal”ına yüklenmesi 

28 Nisan 2023 

• CAS Danışmanları tarafından öğrenci 
çalışmalarının gözden geçirilmesi ve ara 
karneye geribildirim yazılması 

 

 
Mayıs 2023 

• Reflection form ve journalların son teslim 
tarihi 

Ocak 2024 

  

Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda velisi bulunduğum ………sınıfı………………..numaralı oğlum/kızım 
…….……………..’(ı)n CAS ile ilgili sorumluluklarını öğrenmiş bulunmaktayım. Zamanında tamamlanmayan 
etkinliklerin ve belgelerin öğrenciye ait olduğunu kabul ediyorum.  

 

 

VELİ 

ADI SOYADI     İMZA    TARİH   



 CAS AGREEMENT FORM 

TED Ankara College Foundation High School IB program does not sponsor activities. Instead, it provides 
students with guidance, direction and support. 

CAS (Creativity-Activity-Service) ,one of the requirements of IB Program is conducted by CAS Supervisors. 
They provide students with suggestions for projects and assist students in categorizing and documenting 
their CAS activities. 

Students are encouraged to participate in events and activities prepared by TED clubs and organizations as 
well as community and national and international organizations. If a student chooses to participate in an 
activity not organized by the school, it becomes the parent and student’s responsibility to schedule all events 
and transportation to and from events. Parents must also assume legal responsibility for the student’s safety. 

One of the prerequisities CAS requires is spending 3-4 hours weekly on activities which involve creativity, 
physical activity and community service. During 2-year IB program, students must complete their CAS 
activities in 18 months.While doing these activities, they have to consider and fulfill 7 Outcomes which are 
“Awareness, Challenge&New Skills, Initiative , Collaboration, Commitment,Global Value and Ethics”. For 
every CAS activity students should fill a ‘Reflection Form’ and write a ‘CAS Journal’ and upload the document 
through School Information Portal. In addition, each student must complete at least one-month long 
collaborative CAS Project which should include at least two criteria of CAS ( Creativity –Activity-Service). 
Students should carry out CAS activities according to the timetable below. 

EVENT                             DATE 
• CAS Seminar to the students and uploading 

the CAS Agreement Forms & Booklets on 
school portal 

• Approving the CAS Agreement Forms by the 
parents and students on school portal 

 
September 2023 

• Uploading 4 reflection forms through School 
Information Portal. 

April 28, 2023 

• Giving feedback about students’ workout on 
midterm report 
 

 May 2023 

• Deadline of the reflection forms and journals’ 
submissions 

January 2024 

 

 

If I fail to submit the documentation for all CAS activities, I agree to accept I am not qualified for the IB 
diploma. 

 

STUDENT NAME/CLASS/SIGNATURE                                                                    DATE 


