
          

 

Sayın Velimiz, 

Okul sadece bilgi kazanılan bir yer değildir. Önce eğitim gelir. Bunun içinde öğrencilerin arkadaşlarıyla uyumlu 

geçinmeleri, çevresindekilere nasıl davranılacağını öğrenmesi kendisinin diğer arkadaşlarıyla eşit olduğu 

bilincinin verilmesi, ev dışında da kurallara uymayı öğrenmesi ve sorumluluk duygusunu yüklenmesi gerekir. 

Böylece birlikteliği ve düzeni sağlamak daha da kolaydır. 

Yaşam alanlarımızda ve her yerde uyulması gereken kurallar vardır. Okullarda da öğrencilerin belirli kurallar 

içinde yaşaması gerekmektedir. Kılık kıyafet kuralı da bunlardan biridir. Okul kıyafetlerindeki rahatlık, hem 

çocuğun başarısı hem de sağlığı açısından son derece önemlidir. 

Bildiğiniz gibi uzun zamandır okulumuzda “Koşullu Serbest Kıyafet” uygulaması yapılmaktadır. 

Milli Eğitim Bakanlığının 20/03/2012 tarihinde yayımladığı Özel Öğretim Kurumları Kıyafet Yönetmeliği 

doğrultusunda bu konuda dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir: 

Öğrenci Kılık ve Kıyafetleri: 

a) Öğrenim gördükleri okulun arması ve rozeti dışında nişan, arma, sembol, rozet ve benzeri takılar 
takamaz.  

b) İnsan sağlığını olumsuz yönde etkileyen ve mevsim şartlarına uygun olmayan kıyafetler giyemez. 
c) Yırtık veya delikli kıyafetler ile şeffaf kıyafetler giyemez. 
d) Vücut hatlarını belli eden şort, tayt gibi kıyafetler ile diz üstü etek, derin yırtmaçlı etek, kısa pantolon, 

kolsuz tişört ve kolsuz gömlek giyemez. 
e) Siyâsi sembol içeren simge, şekil ve yazıların yer aldığı fular, bere, şapka, çanta ve benzeri materyalleri 

kullanamaz ve giysileri giyemez. 
f) Okul içinde baş açık, saçlar temiz ve boyasız olarak bulunur, makyaj yapamaz, bıyık ve sakal 

bırakamaz.  
 

LİSE KOŞULLU SERBEST KIYAFET KURALLARI:  

Kız Öğrenciler: 
Etek veya pantolon: Lacivert, bej, gri renklerde 
Tişört, gömlek, kazak: Öğrencinin tercih edeceği düz renkte yarım kollu veya uzun kollu, boğazlı veya bisiklet 
yakalı 
Hırka, polar, sweatshirt: Lacivert, bej, gri renklerde 

Ayakkabı: Koyu renklerde 

Çorap: Düz, desensiz, okul çorabı 

 

Erkek Öğrenciler: 

Pantolon: Lacivert, bej, gri renklerde 

Tişört, gömlek, kazak: Öğrencinin tercih edeceği düz renkte yarım kollu veya uzun kollu, boğazlı veya bisiklet 
yakalı 
Hırka, polar, sweatshirt: Lacivert, bej, gri renklerde 

Ayakkabı: Koyu renklerde 

Öğrencilerimiz Beden Eğitimi derslerinde spor yapmaya elverişli eşofman ve ayakkabı kullanacaklardır.  

Not: Giysiler istenilen mağazadan seçebilirler. Giysilerin üzerinde yazı, resim, baskı vb. yer almamalıdır. Kot 
giyilmemelidir. 

Belirtilen kıyafet açıklamalarına özenle uyulmasını rica ederiz. 

 

              AREL KOLEJİ 


