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PANTOLON (Erkekler ve kızlar için) 

 Kanvas veya kumaş olacaktır. 

 Renkler: Siyah veya lacivert - tek renk 

olacaktır. 

 Bütün pantolonlar standart fit olacaktır. Ayak 

bileği uzunluğunda olacaktır. 

 Kanvas ve kumaş dışında kumaş 

olmayacaktır. 

 Yırtık, yamalı, lekeli, yan cepli, iki veya daha 

fazla renkli, resim veya yazı baskılı 

olmayacaktır. 

 Kot, şort, kapri, çok bol veya tayt tipi dar 

pantolon olmayacaktır. 

 

ETEK (tercih eden kız öğrenciler için) 

 Renkler: Siyah veya lacivert -tek renk 

olacaktır. 

 Diz kapağı uzunluğunda olacaktır. 

 Standart fit kesimi olacaktır. 

 Etek altına giyilen çorap beyaz, siyah veya  

lacivert - tek renk olacaktır. 

 Mini, yırtmaçlı veya çok dar olmayacaktır. 

 

TİŞÖRT  

 Renkler: Özel Seçkin Koleji renkleri olan  

lacivert, kırmızı veya beyaz - tek renk 

olacaktır. 

 Yakalı (polo yaka) olacaktır. 

 Kısa kollu veya uzun kollu olabilir. 

 Sıfır  kol, askılı, çok dar, yakasız, resim veya 

yazı baskılı, çizgili olmayacaktır. 

 Seçkin okul logosu dışında herhangi bir 

okulun, ideolojik görüşün logosu 

olmayacaktır. 

 Tişörtün kendi logosu var ise en fazla iki cm 

kare büyüklüğünde olabilir. 

 

GÖMLEK 

 Renkler:Lacivert veya beyaz - tek renk 

olacaktır. 

 Yakalı olacaktır. 

 Kısa kollu veya uzun kollu olabilir. 

 Sıfır kol, çok dar, yakasız, resim veya yazı 

baskılı, çizgili olmayacaktır. 

 Seçkin okul logosu dışında herhangi bir 

okulun, ideolojik görüşün logosu 

olmayacaktır. 

 Gömleğin kendi logosu var ise en fazla iki 

cm kare büyüklüğünde olabilir. 

 

SÜVETER / HIRKA 

 Renkler: Özel Seçkin Koleji renkleri olan 

lacivert, kırmızı veya beyaz - tek renk 

olacaktır. 

 Uzun kollu veya kolsuz; V yaka veya hakim 

yaka olacaktır.  

 Süveter altında polo yakalı tek renkli tişört 

veya gömlek olacaktır. 

 Süveter altına boğazlı beyaz badi giyilebilir. 

 Üzerinde resim, yazı, logo, kapşon 

olmayacaktır. 

 

AYAKKABI 

 Kundura, bot veya spor ayakkabı giyilebilir. 

 Sandalet, terlik, yüksek topuklu ayakkabı 

olmayacaktır. 

 

EŞOFMAN (Yalnızca ilkokul bölümünde) 

 Yalnızca beden eğitimi ve halk oyunları 

dersleri olduğu günlerde eşofman giyilebilir. 

 Üst olarak yakasız Özel Seçkin Koleji 

renkleri olan lacivert, kırmızı veya beyaz 

tişört giyilebilir. 

 

AKSESUAR 

 Güneş gözlüğü, mücevher, renkli lens, 

bandana, rozet (T.C. bayrağı ve Atatürk 

dışında), piercing, kolye, semboller 

takılmayacaktır. Sarkan küpe 

takılmayacaktır. 

 Makyaj (oje, kalem, ruj, eyeliner, pudra, far 

vb.) ve boyalı saç olmayacaktır. 

DİĞER HUSUSLAR 

 Öğrenciler sakal ve bıyık bırakamazlar. 

 Erkek öğrenciler küpe takamazlar. 

 

 

NOT: Öğrenci Davranışları ve Değerlendirme Kurulu 

/ Ödül ve Disiplin Kurulu eğitim öğretim senesi 

içerisinde kılık kıyafet kuralları konusunda gerekli 

gördüğü durumlarda yeni kararlar alır ve uygular

 


