
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Cumhuriyet İlkokulu ve Ortaokulu Okul Aile Birliği 

Karar No    : 3 

Karar Tarihi   : 25.3.2015 

           Toplantıya katılanlar : Fatma  AYDIN,  Zeki GÖKÇE,  Nurten AYDOĞDU 

                    Rabiye KOCABAY, Sevgi BURSALI 

           Gündem   : Okul Kıyafeti 

Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu 25.03.2015 tarihinde öğrenci ve velilerden gelen 

istekler doğrultusunda yapılan araştırmaları karara bağlamak üzere Okul Aile Birliği Başkanı 

Fatma AYDIN başkanlığında okul müdürü odasında toplanmış. 

Toplantı okul kıyafetinin 2015-2016 eğitim-öğretim yılından, birinci ve beşinci 

sınıflardan başlamak üzere aşağıda özellikleri verilen okul kıyafetine geçilmesine karar 

verildi. 

PANTOLON: Kumaş cinsi kanvas, renk camel, Model; kemerli ve içinden 

ayarlanabilen lastikli, arka iki cepli klasik kesim.  

KABAN : Kumaş cinsi SELANİK, beden rengi LACİVERT, kollar ve ribana 

çizgileri; üç çizgi, ortada lakos gövde rengi (Renk Kodu :49632695 Baharoğlu Kataloğu)  

kenarlar camel rengi. Model; önden tam boy, içi astarlı fermuarlı iki cepli, kolları, yaka ve 

etekleri ribanlı, göğüs kısmı ortada lakos gövde rengi (Renk Kodu : 49632695 Baharoğlu 

Kataloğu)  kenarlar camel rengi  nakış. (C) Büyük (Ce)  harfi ve italik, kalın.(Bell MT) 

TİŞÖRT: Kısa Kollu;  Kumaş cinsi LAKOS, renk gövde ve kollar bordo (Renk Kodu 

: 49632695 Baharoğlu Kataloğu) , yaka ve kol lastiği camel (Pantolon rengi), çizgileri çift 

çizgi gövde rengi, göğüs kısmı CUMHURİYET BOLU  örnek resim. Polo yaka çift düğmeli 

ve patlı.  

Uzun Kollu;  Kumaş cinsi İNTERLOK, renk gövde ve kollar bordo (Renk Kodu 

:49632695 Baharoğlu Kataloğu) , yaka ve kol lastiği camel (Pantolon rengi), çizgileri çift 

çizgi gövde rengi, göğüs kısmı CUMHURİYET BOLU  örnek resim. Polo yaka çift düğmeli 

ve patlı. 
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    KABAN : Kumaş cinsi SELANİK, beden 

rengi LACİVERT, kollar ve ribana çizgileri; üç çizgi, 

ortada lakos gövde rengi (Renk Kodu :49632695 

Baharoğlu Kataloğu)  kenarlar camel rengi. Model; 

önden tam boy, içi astarlı fermuarlı iki cepli, kolları, 

yaka ve etekleri ribanlı, göğüs kısmı ortada lakos gövde 

rengi (Renk Kodu : 49632695 Baharoğlu Kataloğu)  

kenarlar camel rengi  nakış. (C) Büyük (Ce)  harfi 

ve italik, kalın.(Bell MT) 
 

 

TİŞÖRT: Kısa Kollu;  Kumaş cinsi LAKOS, 

renk gövde ve kollar bordo (Renk Kodu : 49632695 

Baharoğlu Kataloğu) , yaka ve kol lastiği camel 

(Pantolon rengi), çizgileri çift çizgi gövde rengi, göğüs 

kısmı CUMHURİYET BOLU  örnek resim. Polo yaka 

çift düğmeli ve patlı.  

Uzun Kollu;  Kumaş cinsi İNTERLOK, renk gövde ve 

kollar bordo (Renk Kodu :49632695 Baharoğlu 

Kataloğu) , yaka ve kol lastiği camel (Pantolon rengi), 

çizgileri çift çizgi gövde rengi, göğüs kısmı 

CUMHURİYET BOLU  örnek resim. Polo yaka çift 

düğmeli 

 

PANTOLON: Kumaş cinsi kanvas, renk camel, 

Model; kemerli ve içinden ayarlanabilen lastikli, arka iki 

cepli klasik kesim.  

 

 

 


