
 
CUMA GÜNLERİ SERBEST KIYAFET UYGULAMASI YÖNERGESİ  

Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki İlköğretim Okulu ilke ve prensiplerine uygun, çağdaş, aşırıya kaçmayacak, okul sosyal hayatını 
olumsuz yönde etkilemeyecek ve okul hayatıyla uyumlu renk ve kumaşta kıyafetler giyilebilmesi amaçlanmaktadır. 

1. Üst giyim; Kazak, t-shirt, sweatshirt, gömlek ve elbise giyilebilir. Uzun kollu veya kısa kollu olabilir. Kolsuz, aşırı bol veya 
aşırı dar olamaz. 

2. Alt giyim; pantolon, Eşofman, etek giyilebilir. Düşük bel, aşırı bol veya aşırı dar olamaz. Elbise ve etek boyu diz kapağı 
hizasından kısa olamaz. 

3. Serbestlik sadece kıyafeti tanımladığından, makyaj yapmak, takı ve aksesuar kullanmak serbestlik tanımının dışında 
bırakılmıştır. Okul kıyafet yönetmeliğinin bu konudaki kuralları Cuma günleri de geçerli olacaktır. 

4. Kız öğrenciler Cuma günleri saçları düzgün bir şekilde açık olarak okula gelebilirler. 
5. Kıyafetlerin üzerindeki yazılar ve semboller eğitim kurumuna yakışır şekilde olmalıdır. 

TVO ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ ORTAOKULU 
5. 6. 7. 8. SINIF KIZ VE ERKEK ÖĞRENCİLER İÇİN   

OKUL KIYAFETİ YÖNERGESİ 
 
 

KIZ MODEL RENK / DESEN 

ÜST 

T-shirt: Bisiklet ve/veya Polo yaka düz renk t-shirt; kısa ya da uzun kollu olabilir. 
Beyaz (düz - desensiz) 
Lacivert (düz - desensiz) 

Sweat-shirt: Polo yaka. Bisiklet veya "V" yaka sweat-shirt, içine Bisiklet ve/veya 
Polo yaka  t-shirt giyilmesi koşulu ile kullanılabilir.         

Lacivert (düz - desensiz) Kazak: Yarım balıkçı veya balıkçı giyilebilir. 
Bisiklet veya "V" yakalı kazak, içine Bisiklet ve/veya Polo yaka  t-shirt giyilmesi 
koşulu ile kullanılabilir. 

Hırka: Hırka içine Bisiklet ve/veya Polo yaka düz renk t-shirt giyilmesi koşulu ile 
kullanılabilir.          

Lacivert (düz - desensiz) 
veya okul hırkası 

NOT: Üst giyimde yazı, resim ve desen olamaz.   

ALT 

Etek: Diz kapağı hizasında olmalıdır. Kumaş, ince fitilli kadife veya kanvas olabilir. 

Lacivert (düz - desensiz) 
Pantolon: Spor veya klasik, aksesuarsız, ayak bileklerini örtecek boyda, bel 
hizasından düşük olmayan modeller giyilir. 
Streç, aşırı dar, aşırı bol modeller; kot ve eşofman giyilemez. 

ÇORAP Külotlu veya dizaltı veya kısa model çorap giyilir. Çorapsız okula gelinemez.  
Beyaz veya Lacivert (düz) 
40 denye mousse çorap 
Lacivert / beyaz (baklavalı)  

AYAKKABI 
Bot veya spor ayakkabısı veya mokasen giyilir. Topuklu ayakkabı veya sandalet 
giyilemez.  

Serbest 

 GENEL ÖNERİLER (kız öğrenciler)  

 *Üst giyimde polo yaka t-shirt içine sadece beyaz ya da lacivert, desensiz t-shirt giyilebilir. 
 *Renkli, farklı tarzda ve dışarıdan fark edilebilen iç giyim giyilemez. 

 *Kız öğrenciler sadece bir çift nokta küpe takabilirler. Bunun dışında herhangi bir takı kullanamazlar.(yüzük, kolye, 
bileklik, hızma vb.) 

 *Okula makyajlı ve ojeli gelinemez. 

 *Saçlar yüzünü kapatmayacak şekilde toka ile toplu olmalı. 
*Saçlar boyalı olamaz. 

  
 

 

ERKEK MODEL RENK 

ÜST 

T-shirt: Bisiklet ve/veya Polo yaka düz renk t-shirt; kısa ya da uzun kollu olabilir. 
Beyaz (düz - desensiz) 
Lacivert (düz - desensiz) 

Sweat-shirt: Polo yaka. Bisiklet veya "V" yaka sweat-shirt, içine Bisiklet ve/veya 
Polo yaka  t-shirt giyilmesi koşulu ile kullanılabilir.         

Lacivert (düz - desensiz) Kazak: Yarım balıkçı veya balıkçı giyilebilir. 
Bisiklet veya "V" yakalı kazak, içine Bisiklet ve/veya Polo yaka  t-shirt giyilmesi 
koşulu ile kullanılabilir. 

Hırka: Hırka içine Bisiklet ve/veya Polo yaka düz renk t-shirt giyilmesi koşulu ile 
kullanılabilir.          

Lacivert (düz - desensiz) 
veya okul hırkası 

NOT: Üst giyimde yazı, resim ve desen olamaz.    

ALT 

Pantolon: Spor veya klasik, aksesuarsız, ayak bileklerini örtecek boyda, bel 
hizasından düşük olmayan modeller giyilir. Lacivert (düz - desensiz)                                              

Aşırı dar, aşırı bol modeller, kot ve eşofman giyilemez.  

ÇORAP Diz altı veya kısa model. Çorapsız okula gelinemez.  
Beyaz veya Lacivert (düz) 
Lacivert / beyaz (baklavalı)  

AYAKKABI Bot veya spor ayakkabısı veya mokasen giyilebilir. Sandalet giyilemez.             Serbest 
 GENEL ÖNERİLER (erkek öğrenciler)  

 *Erkek öğrenciler takı kullanılamaz.(bileklik, küpe, kolye, vb.) 
 *Erkek öğrencilerin saçları kısa ve düzgün taranmış olmalıdır.  


