
L İ S E  /  Forma - Beden Eğitimi ve Spor Kıyafeti 

Forma / Okul Kıyafeti  

Okulumuzun tüm lise sınıflarına ait öğrenci kıyafetleri, Öğrenci Birliği tarafından belirlenmiştir. Öğrencilerimiz 

çeşitli alternatiflere göre (sınırlı serbest) aşağıda açıklanan kurallara uygun seçimler tercih etmelidir. 

 

Bunun dışında farklı giyinilemez.  

 

Genel Kurallar 

 

 Öğrenciler beden eğitimi ve spor kıyafetlerini sadece beden eğitimi ve spor dersinde giyebilirler. 

 Cuma günleri kıyafet politikasına uygun olmak şartıyla serbest kıyafet giyilebilir. 

 Kıyafetlerde, her türlü ayırımcılık içeren yazı ve/veya sembol bulunamaz.  

 Kulüp veya dernek üyeliği ifade eden (yazı/sembol)  kıyafetler giyilemez. 

 Markalı ürünlerin; yazı, sembol veya logosu 3 cm’den büyük olamaz. 

 Öğrencilerin saçları dikkat dağıtmayacak uzunlukta, boyasız hijyen şartlarına uygun ve erkek 

öğrencilerin tıraşlı olması beklenir. 

 Öğrenciler makyaj yapamaz, tırnaklar uzun ve ojeli olamaz, piercing, hızma ve takı gibi aksesuarlar 

kullanılamaz. 

 Kıyafetler; bedeni aşırı saran darlıkta, oversize, dekolte, askılı, transparan, kolsuz, düşük omuz, göbek 

kısmı açık, mini ve yırtmaçlı olamaz.  

 

Lise Sınıfları 

Kız/ Erkek   Renk     Model                         

Forma  Lacivert, Siyah, Gri, Beyaz  Bisiklet yaka veya polo yaka tişört 

 

Lacivert, Siyah, Gri, Beyaz Bisiklet yaka, polo yaka veya V yaka sweatshirt veya hırka  

 

Lacivert, Siyah, Gri, Beyaz Yarım veya tam balıkçı kazak 

 

Lacivert, Siyah, Gri  Pantolon, bermuda şort, etek (diz boyunda)  

 

 

Öğrenci Birliği tarafından hazırlanan sweatshirt veya tişört 

     

     Ayakkabı              Serbest     Sandalet, terlik ve topuklu ayakkabı giyilemez.  

Çorap              Lacivert, Siyah, Gri, Beyaz  Diz altı veya kısa model. Çorapsız okula gelinemez. 

                                           12. Sınıf öğrencileri, okul ortamına uymak kaydıyla serbest giyinebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beden Eğitimi ve Spor Kıyafeti 

Her sınıftan öğrencinin, Beden Eğitimi ve Spor dersleri ile çeşitli spor etkinliklerinde giyecekleri kıyafetlere  

uyum esastır, değişiklik yapılamaz.  

 

Kıyafetler, okul mağazasında mevcuttur. 

 

 

Kız / Erkek                                                                                                

 Eşofman    % 75 compact pamuk, % 20 pes, %5 likra üstü kapüşonlu tam fermuarlı,  

                                                   kanguru cepli, kol manşeti ve etek ucu ribanalı, beden rengi yeşil renkte  

                                                   tasarlanarak, sarı biyeli, logolu özel imalattır. 

  

Tişört   % 100 pamuk, beyaz ve sarı renkte seçenekli olarak hazırlanmış,  yaka ve  

                                                   kol kenarları yeşil ve sarı biyeli, logolu özel imalattır. 

 

Şort    % 75 compact pamuk, % 20 pes, %5 likra beden rengi yeşil, ince sarı biyeli,  

                                                   logolu arka cep fermuarlı özel imalattır. 

 

Ayakkabı   Spor ayakkabı 

Çorap   Düz beyaz çorap giyilir. Külotlu çorap giyilemez. 

 


