
 
  

 
TERAKKİ VAKFI OKULLARI 

LİSE ÖĞRENCİLERİ KIYAFET YÖNETMELİĞİ (LEVENT/TEPEÖREN) 
Öğretmenler MEB Kıyafet Yönergesi ile kurum kültürü ve ilkelerine uygun kıyafetler giyerler. Öğrencilerin kılık kıyafetleri 

ise tüm öğretmenler tarafından kontrol edilir. 
 

Genel Açıklamalar 
Okul kıyafet yönergesine uyum esastır. Değişiklik yapılamaz. 

 
Okul Öğrenci Kıyafeti 

KIZ MODEL RENK 

 
 
 
 
 
 
 
 

ÜST 

Tişört: Polo ya da sıfır yaka, kısa ya da uzun kollu 
olabilir.  
V yaka, askılı, transparan, kolsuz ve düşük omuz 
tişört giyilemez. 

Beyaz, lacivert, siyah, gri (düz-desensiz) 
 
 

  

Sweatshirt-kazak-hırka: Polo, sıfır yaka olabilir. V 
yaka olan sweatshirt ve kazak ile hırka sadece içinde 
polo ya da sıfır yaka tişört ile giyilebilir.  
Yarım balıkçı ya da balıkçı kazak giyilebilir. 

Beyaz, lacivert, siyah, gri (düz-desensiz) 

 
NOT: Üst giyimde yazı, resim ve desen olamaz. Spor takımlarının formaları giyilemez, atkıları 
takılamaz. 
  

 
 
 
              ALT 

Etek: Diz üstünden iki parmaktan daha kısa olmayan 
etek giyilebilir. Streç kumaştan etek giyilemez. 

Lacivert, siyah (düz-desensiz) 

Pantolon: Bel hizasından düşük streç, aşırı dar, aşırı 
bol, aksesuarlı modeller dışında pantolon giyilebilir. 
Kot, eşofman, şort giyilemez. 

Lacivert, siyah (düz-desensiz) 

 
ÇORAP 

Külotlu, diz altı ya da bilek hizasında olabilir. İnce 
naylon çorap giyilemez. 

Beyaz, siyah veya lacivert (düz)  

         
        AYAKKABI  

Topuklu ayakkabı ve sandalet dışında olmalıdır.  Beyaz, lacivert, siyah, gri 

          ERKEK MODEL  RENK 

 
 
 
 

ÜST 

Tişört: Polo ya da sıfır yaka, kısa ya da uzun kollu 
olabilir. V yaka tişört giyilemez. 

Beyaz, lacivert, siyah, gri (düz-desensiz) 

Sweatshirt-kazak-hırka: Polo, sıfır yaka olabilir. V 
yaka olan sweatshirt ve kazak ile hırka sadece içinde 
polo ya da sıfır yaka tişört ile giyilebilir.  
Yarım balıkçı ya da balıkçı kazak giyilebilir. 

Lacivert, siyah, gri (düz-desensiz) 

NOT: Üst giyimde yazı, resim ve desen olamaz. Spor takımlarının formaları giyilemez, atkıları 
takılamaz. 

 
 
 
           ALT 

Pantolon: Bel hizasından düşük streç, aşırı dar, aşırı 
bol, aksesuarlı modeller dışında pantolon giyilebilir. 
Kot, eşofman, şort giyilemez. 

Lacivert, siyah (düz-desensiz) 

       AYAKKABI Sandalet dışında olmalıdır. Beyaz, lacivert, siyah, gri  



Kız öğrenciler için;  

 

 Dışarıdan fark edilebilen iç giyim kabul edilemez. 

 Kız öğrenciler sadece nokta küpe takabilirler. Bunun dışında birer adet ince bileklik ve ince zincir kolye takılabilir. 

 Okula makyajlı ve ojeli gelinemez (renksiz oje sürülebilir.) 

 Saçlar boyalı olamaz. 

 Erkek öğrenciler için;  

 Erkek öğrenciler takı kullanamaz (bileklik, küpe, kolye vb) 

 Uzun ve/veya farklı tarzda kesilmiş saçla ve sakal tıraşsız okula gelinemez. 

 

Tüm öğrenciler için;  

 

 Piercing yapılamaz. 

 Okulda şapka, kep, bere giyilemez. 

 Logolu giysiler okul kıyafetine uygun değildir. 
 

 AÇIKLAMALAR  

 

 Yukarıda ayrıntıları verilen sınırları belirlenmiş kıyafetler istenilen yerden temin edilebilir. Beden Eğitimi 
kıyafetleri mağazamızdan temin edilir. 

 12. sınıf öğrencileri son sınıflara özgü sweatshirtleri giyebilirler. 

 Cuma günleri serbest kıyafet uygulaması sadece renk için geçerli olup, okul kıyafet yönetmeliğinin tüm 
kuralları geçerlidir.  

 Öğrenciler törenlere gelirken yönetmeliğe uygun giyinmelidir. 

 Kıyafet kuralları okul saatleri içinde, gerek okulda gerekse okul gezilerinde geçerlidir. 

 Beden Eğitimi dersi kıyafetleri sadece Beden Eğitimi dersinin olduğu saatlerde giyilebilir. 

 

 KIYAFET YÖNETMELİĞİNE UYMAYANLARLA İLGİLİ İŞLEMLER 

 

 Birinci Aşama: Öğrenci sözlü olarak uyarılır. 

 İkinci Aşama: Öğrencinin aynı hareketi tekrarında veli bilgilendirilir.  

 Üçüncü Aşama: Öğrenci hakkında MEB Orta Öğretim Yönetmeliği, Öğrenci Davranışları, Ödül ve 
Disipline İlişkin Hükümler uygulanır. 

 

 

Beden Eğitimi ve Spor Kıyafeti  

 

KIZ/ERKEK RENK MODEL 

ÜST 

Okulumuz için özel olarak  
seçilmiş sarı / yeşil 

Yarım kollu, sıfır yaka, üzerinde okul  
armasının bulunduğu tişört. 

Okulumuz için özel olarak  
seçilmiş sarı / yeşil 

Uzun kollu, okulun renkleri ve arması  
bulunan, önden fermuarlı eşofman üstü. 

ALT 

Okulumuz için özel olarak  
seçilmiş sarı / yeşil 

Okulun renkleri ve arması bulunan, paçası 
lastikli eşofman altı. 

Okulumuz için özel olarak  
seçilmiş sarı / yeşil 

Üzerinde okul arması bulunan, okul  
renklerinden hazırlanmış şort. 

AYAKKABI Serbest Spor ayakkabısı 

ÇORAP Beyaz Düz ya da okul arması bulunan, kısa model. 
Külotlu çorap giyilmez. 

 


