
 

ESKİŞEHİR ANADOLU LİSESİ,2020-2021 EĞİTİMÖĞRETİMYILINDAN 

İTİBAREN UYGULANACAK OKUL KİYAFETİ(Mevcut Kiyafetlerin revizesi)  

 

 

 

OKULUMUZDA ÖĞRENİM GÖRMEKTE OLAN 1. SINIF İLE 4. SINIF ARASINDA 

EĞİTİM GÖRMEKTE OLAN YAKLAŞIK  670  ERKEK VE KIZ ÖĞRENCİ İÇİN OKUL 

KIYAFETİ GRAFİK/RESİM  VE ŞARTNAMESİDİR. 

 

A-STANDART OKUL KİYAFETİ (ZORUNLU VE SÜREKLİ) 

 
 

STANDART Kiyafet Takım: 

1-Ceket : Lacivert ,Metal Düğmeli ,Sol üst cepte EAL Logosu Yer alacak.Kız/ Erkek aynı 

olacak 

2-Kravat : Geleneksel EAL Kravatı ,Yan çizgili Turkuaz-Lacivert 

3-Pantolon : Siyah Kanvars KIZ/ERKEK 

   3-A  ETEK : Kızlar  için Pantolon’a  alternatif olacak.Siyah Kanvars  

4-GÖMLEK : Beyaz  

 

Not : Pamdemi nedeniyle Ceket 2.Dönem uygulanacaktır. 

 

B-KIŞLIK  OKUL KİYAFETİ (İSTEĞE BAĞLI-SÜRELİ) 

 



 
 

1-Pantolon : Siyah Kanvars  KIZ/ERKEK 

1_A  ETEK : Kızlar  için Pantolon’a  alternatif olacak.Siyah Kanvars 

2-Kışlık Sweet : Gri Renkli ve Kapşonlu – Önü EAL Logo’lu olacak 

 

C-YAZLIK  OKUL KİYAFETİ (İSTEĞE BAĞLI-SÜRELİ) 

 

 

1-Pantolon : Siyah Kanvars  KIZ/ERKEK 



1-A  ETEK : Kızlar  için Pantolon’a  alternatif olacak.Siyah Kanvars 

2- YAZLIK  YAKALI LACOST TİŞÖRT : Beyaz , Sol üst tarafta EAL Logo’su olacak. 

    Sağ Yan Omuzdan itibaren Lacivert-Turkuaz Şeritli olacak. 

 

 

YAZLIK YAKALI  LACOST TİŞÖRT : %100 Pamuk Compact Lacost penyeden yapılacaktır. 

180 gr / m2 

KIŞLIK SWEET: %100 Pamuk 3 iplik kumaştan yapılacaktır. 320 gr / m2 

PANTOLON: Kanvars kumaştan yapılacaktır. %65 polyester %35 pamuk 320 gr / metretül 

ETEK: İhtiyaca göre düz kanvars kumaştan yapılacaktır. (kanvars kumaş%65 polyester %35 

pamuk 320 gr / metretül) 

CEKET: Kanvars kumaştan yapılacaktır. %65 polyester %35 pamuk 320 gr / metretül 

GÖMLEK: %80 pes, %20 pamuk – 95 gr/m2 Dakron kumaştan yapılacaktır.  

KRAVAT: %100 polyester.  

 

 

A)  ÖZELLİKLER: 

 

KISA KOLLU LACOSTLARLA İLGİLİ DİKİŞ VE KUMAŞ ŞARTNAMESİ 

 

 

1- Lacostlar Ts 9690’ da belirtilen resmi sınıftan, Erkek tipine ve Ts 9690’a uygun 

olacaktır.  

2- Lacostlar şekil ve biçim bakımından mühürlü numunesine, diğer bütün özellikleri 

bakımından Ts 9690’a ve aşağıdaki özelliklere uygun olacaktır. 

3- Lacostların dikişleri, kumaşın özelliklerine uygun olarak ve TS 606veya TS 8288’de 

belirtilen dikiş iplikleri ile 10 cm’de 40 – 60 dikiş adımı olacak şekilde TS 7565’de 

belirtilen dikiş ve TS 7566’da belirtilen dikim tiplerinden biri kullanılarak 

yapılmalıdır. 

4- Lacostların rengi beyaz renkte olup, yakaları da beyaz olacaktır. Yakaları örme 

yakalıdır. Yakaların üzerinde herhangi bir çizgi bulunmaz. Kısa kollu, hem uzun 

kollu lacostların manşetleri düz beyaz renk lastik ribanadır. Yakaların patlarının 

içi bir tarafı bebe mavisi, diğer tarafı lacivert renk kumaştandır.  

5- T-shirtlerin sol tarafından aşağı doğru bir adet lacivert ve bir adet bebe mavisi 

renklerinde olmak üzere 2 adet şerit indirilir. Şeritler t-shirtlerle aynı özelliklere 

haiz %100 pamuk lacost kumaştan kumaştan yapılır. 

6- T-shirtlerin sol göğsüne EAL harflerinden oluşan okulumuzun logosu nakış 

tekniği ile yapılır. Çerçevenin içi çin iğnesi ile tamamen doldurulur.    

7- Lacostların yapımında yıkama ve ütüleme sıcaklığına uygun 16 boy polyester düğme 

kullanılmalıdır. Düğmelerin ve iliklerin renkleri kumaş ile uyumlu olmalıdır. İlikler 

cm’de en az 12 dikiş adımı olacak şekilde ve dikiş uçları sökülmeyecek şekilde 

yapılmış olmalıdır. Düğme ve ilikler birbirine büyüklük ve renk bakımından uyumlu 

olmalıdır. Düğme dikişleri sağlam yapılmalı ve uçları pekiştirilmelidir. 

8- Kullanılan kumaş 1. sınıf olacak; delik, yırtık, leke, küf, dokuma bozukluğu, rahatsız 

edecek bir koku bulunmayacaktır. Lacostun birleştirilen parçaları arasında renk 

farklılıkları olmayacaktır. 

9- Lacost dikişlerinin başlangıç ve bitiş yerleri sökülmeyecek biçimde çift kat dikiş ile 

pekiştirilmiş olacaktır. 

10- Kısa kol Lacostların ve interlok penyelerin manşetler lastik ribanalıdır. Ribanaların 

üzerinde çizgi bulunmaz. 



11- Yakalarda iyi kalite ribana yaka kullanılacak, bu sayede yüksek sıcaklıklarda yıkama 

halinde dahi kabarma ve bozulma olmayacaktır. Yakaların uçları iyi temizlenecek, 

püskül ve iplik bırakılmayacaktır. Yakalarda potluk, yan durma, ve şekil bozukluğu 

olmayacaktır. 

12- Omuz dikişleri çıma ile güçlendirilecektir.  

13- Kol ve gövde yan dikişleri  çift kat sağlam dikiş veya overlok yapılacaktır. 

14- Omuzları vücudu germeden oturacak şekilde olacaktır. Lacostların içinde bir adet 

kumaş harmanını ve imalatçı firmasını ve markasını gösteren ve yıkama talimatı 

bulunan etiket ve bu etiketin üzerinde bir adet yedek düğme bulunacaktır. 

15- Lacostlarda %100 pamuk karışımından kompakt penye mamul kumaş kullanılacaktır.          

16- Kumaş metre kare ağırlığı uzun kollularda 280 gr. dır. 

17- Kumaş sıklığı atkıda en az 60 tel/cm, çözgüde 72 tel/cm olacaktır. 

 

 

 

 

 

PANTOLONLARLA VE PANTOLON ETEKLERLE İLGİLİ DİKİŞ VE KUMAŞ 

ŞARTNAMESİ 

 

 

1- Pantolonların ve pantolon eteklerin dikişleri, kumaşın özelliklerine uygun olarak ve TS 

606veya TS 8288’de belirtilen dikiş iplikleri ile 10 cm’de 40 – 60 dikiş adımı olacak şekilde 

TS 7565’de belirtilen dikiş ve TS 7566’da belirtilen dikim tiplerinden biri kullanılarak 

yapılmalıdır 

2- Erkek ve kız pantolonların rengi füme olup, kumaşı kanvarstır. Kızların tercih etmesi 

halinde kullanacağı pantolon eteklerin rengi füme kanvars kumaştan mamül şort etek 

tipinde olacaktır.  

 

3- Pantolonlar ve pantolon etekler yapımında yıkama ve ütüleme sıcaklığına uygun polyester 

düğme kullanılmalıdır. Düğmelerin ve iliklerin renkleri kumaş ile uyumlu olmalıdır. İlikler 

cm’de en az 12 dikiş adımı olacak şekilde ve dikiş uçları sökülmeyecek şekilde yapılmış 

olmalıdır. Düğme ve ilikler birbirine büyüklük ve renk bakımından uyumlu olmalıdır. Düğme 

dikişleri sağlam yapılmalı ve uçları pekiştirilmelidir. 

4-Pantolonlarda ve şort eteklerde kanvars kumaş kullanılacaktır. 

5- Kullanılan kumaş 1. sınıf olacak; delik, yırtık, leke, küf, dokuma bozukluğu, rahatsız 

edecek bir koku bulunmayacaktır. Pantolonun birleştirilen parçaları arasında renk farklılıkları 

olmayacaktır. 

6- Pantolon ve pantolon eteklerin dikişlerinin başlangıç ve bitiş yerleri sökülmeyecek biçimde 

çift kat dikiş ile pekiştirilmiş olacaktır. 

7- Pantolonların ve pantolon eteklerin cep astarları iyi kalite polyester astar olacak, yüksek 

derecelerdeki yıkamalarda dahi solma ve renk atma yapmayacaktır. 

8- Pantolonların sağ arkada bir adet fileto cep, yanlarda birer adet yarma cep bulunacaktır. 

Ceplerin büyüklüğü beden ile orantılı olmalı, tüm pantolonlarda ortak bir standart 

yakalanmalıdır. Pantolonlar pilisizdir, paçaları kıvrıldıktan sonra ayakkabının üzerine 

dökülecek uzunluktadır. Etekler şort tipinde olacak, 34 bedene kadar sadece önden, 34 

bedenden sonra hem önden hem de arkadan kapaklı olarak etek süsü verilecektir. Arkalarında 

Sason, yanlarında yan cep olacaktır. Arka cep olmayacaktır.  



9- Kemer astarının içinde iyi kalite tela kullanılacak, telalar pres ile kumaşa yapıştırılacak, bu 

sayede yüksek sıcaklıklarda yıkama halinde dahi kabarma olmayacaktır. Pantolonların 

kopçaları iyi kalitede ve paslanmaz olacaktır. 

10- Pantolon ve pantolon eteklerin bedenlerinin en az üç tarafına da overlok çekilir. Yan 

Dikişleri sağlam kilit dikiş yapılır. 

11- Dikiş sırasında ip kopması halinde dikişler en az 2 cm geriden başlanarak ve sabitlenerek 

dikilir.  

12- Pantolonlarda kullanılacak kumaş %65 polyester %35 pamuk ( +  - %5), iplik 

numarası 28 / 2, Metre tül ağırlığı 320 gr ( +  - %5)’ dır. Kumaş ipliği boyalıdır. 

Kesinlikle top boya ve bez ayağı kumaş olmayacaktır. Kumaşlar çekmezliği ve 

solmazlığı verilmiş, apre ve tuşe bakımından sanforlu olacaktır. Şort eteklerde 

kullanılacak kumaş %65 polyester %35 pamuk  ( +  - %5), iplik numarası 28 / 2, Metre 

tül ağırlığı 280 gr ( +  - %5)’ dır. Kumaş ipliği boyalıdır. Kesinlikle top boya ve bez 

ayağı kumaş kabul edilmeyecektir. Kumaşlar çekmezliği ve solmazlığı verilmiş, apre ve 

tuşe bakımından sanforlu olacaktır. 

 

 

 

CEKETLERLE İLGİLİ DİKİŞ VE KUMAŞ ŞARTNAMESİ 

 

 

1- Montların dikişleri, kumaşın özelliklerine uygun olarak ve TS 606veya TS 8288’de 

belirtilen dikiş iplikleri ile 10 cm’de 40 – 60 dikiş adımı olacak şekilde TS 7565’de belirtilen 

dikiş ve TS 7566’da belirtilen dikim tiplerinden biri kullanılarak yapılmalıdır 

2- Erkek ve kız ceketlerinin gövde rengi lacivert olacaktır. Ceketler kanvars kumaştan 

yapılacaktır. %65 polyester %35 pamuk 320 gr / metretül. Ceketler spor kesim 

olacaktır. Ceketlerin içinde astar bulunmayacak, spor tipli, spor görünüşlü, kanvars 

pantolon ile uyum içinde kullanılabilecek ceket olacaktır. Ceketlede bir tane sol göğüste, 

alt tarafta ise; sağda ve solda birer tane olmak üzere alt tarafta toplam iki ceplidir. 

Dıştaki cepler yama şeklinde dıştan yapıştırma olacak, fileto tekniği ile işlenmiş 

olmayacaktır. Göğüs cebinin denk geleceği yere yeterince büyüklükte EAL harflerinden 

oluşan okul arması nakış yapılacaktır. Göğüs nakışının altına kumaş ile veya çin iğnesi 

ile dolgu yapılmayacak, desen direk açık mavi renk iplik ile göğse işlenecektir. 

3- Kullanılan kumaş 1. sınıf olacak; delik, yırtık, leke, küf, dokuma bozukluğu, rahatsız 

edecek bir koku bulunmayacaktır. Ceketin birleştirilen parçaları arasında renk farklılıkları 

olmayacaktır. 

4- Ceketin dikişlerinin başlangıç ve bitiş yerleri sökülmeyecek biçimde çift kat dikiş ile 

pekiştirilmiş olacaktır. 

5- Dikiş sırasında ip kopması halinde dikişler en az 2 cm geriden başlanarak ve sabitlenerek 

dikilir.  

6- Ceketlerin içinde bir adet kumaş harmanını ve imalatçı firmasını ve markasını gösteren ve 

yıkama talimatı bulunan etiket bulunacaktır. 

 

 

GÖMLEKLERLE İLGİLİ DİKİŞ VE KUMAŞ ŞARTNAMESİ 

 

1- Gömlekler Ts 9690’ da belirtilen resmi sınıftan, Erkek tipine ve Ts 9690’a uygun 

olacaktır. 

2- Gömleklerin dikişleri, kumaşın özelliklerine uygun olarak ve TS 606 veya TS 

8288’de belirtilen dikiş iplikleri ile 10 cm’de 40 – 60 dikiş adımı olacak şekilde TS 



7565’de belirtilen dikiş ve TS 7566’da belirtilen dikim tiplerinden biri kullanılarak 

yapılmalıdır. 

3- Gömleklerin rengi beyaz olacaktır. 

4- Gömlekler yapımında yıkama ve ütüleme sıcaklığına uygun 16 boy polyester düğme 

kullanılmalıdır. Düğmelerin ve iliklerin renkleri kumaş ile uyumlu olmalıdır. İlikler 

cm’de en az 12 dikiş adımı olacak şekilde ve dikiş uçları sökülmeyecek şekilde 

yapılmış olmalıdır. Düğme ve ilikler birbirine büyüklük ve renk bakımından uyumlu 

olmalıdır. Düğme dikişleri sağlam yapılmalı ve uçları pekiştirilmelidir. 

5- Gömleklerde dakron kumaş kullanılacaktır. 

6- Kullanılan kumaş 1. sınıf olacak; delik, yırtık, leke, küf, dokuma bozukluğu, rahatsız 

edecek bir koku bulunmayacaktır. Gömleğin birleştirilen parçaları arasında renk 

farklılıkları olmayacaktır. 

7- Gömlek dikişlerinin başlangıç ve bitiş yerleri sökülmeyecek biçimde çift kat dikiş ile 

pekiştirilmiş olacaktır. 

8- Gömleklerin manşetleri yakada kullanılan tela ile aynı tela ile telalanmış, telalar 

preste yapıştırılmış olmalıdır. Gömleklerin manşetleri çift düğmeli olacaktır. 

9- Erkek öğrenci gömleklerinin sol göğüs üzerinde, kız öğrenci gömleklerinin ise sağ 

göğüs üzerinde bir adet cep bulunacaktır. Ceplerin büyüklüğü beden ile orantılı 

olmalı, tüm gömleklerde ortak bir standart yakalanmalıdır. 

10- Yakalarda iyi kalite tela kullanılacak, telalar pres ile kumaşa yapıştırılacak bu sayede 

yüksek sıcaklıklarda yıkama halinde dahi kabarma olmayacaktır. Yakaların uçlarına 

aynı tela ile takviye yapılacak, yakalara sert ve düzgün görünüm verilecektir. Yakala 

uçları iyice sivriltilecek şekilde çevrilecektir. Form makinesinden geçirilerek alt ve 

üst kısımları birbirinden iyice ayrılarak yakalara standart formu verilecektir. 

Yakalarda potluk, yan durma, ve şekil bozukluğu olmayacaktır. 

11- Omuz dikişleri çıma ile güçlendirilecektir.  

12- Kol ve gövde yan dikişleri  çift kat sağlam dikiş yapılacaktır. 

13- Gömleklerin robaları çift katlıdır, dikişleri dıştan da çıma dikişi ile pekiştirilecektir. 

14- Omuzları vücudu germeden oturacak şekilde olacaktır. 

15- Gömleklerde % 65 polyester, % 35 pamuk karışımından (+  -  %5) mamul terikoton 

kumaş kullanılacaktır.          

16- Kumaş metre kare ağırlığı 95 gr. (+  -  %5) dır. 

17- Kumaş sıklığı atkıda 30 tel/cm, çözgüde 42 tel/cm olacaktır. 

 

KRAVATLARLA İLGİLİ DİKİŞ VE KUMAŞ ŞARTNAMESİ 

1- Kravatların kumaşı %100 polyester olacaktır. 

2- Kravatlar lacivert ve turkuaz renklerden oluşur. Verev şeklinde turkuaz ve lacivert 

çizgilidir. 

3- Kravat boyları en az 130 cm olur  

4- Resimde görüldüğü şekil ve desendedir.  

 

 

KIŞLIK SWEETLERLE  İLGİLİ DİKİŞ VE KUMAŞ ŞARTNAMESİ 

 

1- Montların dikişleri, kumaşın özelliklerine uygun olarak ve TS 606veya TS 8288’de 

belirtilen dikiş iplikleri ile 10 cm’de 40 – 60 dikiş adımı olacak şekilde TS 7565’de belirtilen 

dikiş ve TS 7566’da belirtilen dikim tiplerinden biri kullanılarak yapılmalıdır 

2- Erkek ve kız Montlarının gövde rengi gri renk olacaktır. %100 pamuk 3 ip kumaş 

kullanılacaktır. Montların modeli önden kapalı,  kapşonlu, kapşon içi gri renk suprem 

kumaş ile astarlanmış olacaktır. Kapşonun iç kenarından lacivert büzdürme ipi 



geçirilecek, büzdürme ipi çelik kuşgözleri marifetiyle dışarı çıkarılacaktır. Montlar 

kanguru ceplidir. Cebin denk geleceği yere yeterince büyüklükte kumaş dikilecek, 

dikilen kumaşın üzerine her iki taraftan fileto cep açılacaktır. Montların sol göğsüne 

aşağıda görseli bulunan, EAL harfleri aplike tekniği ile nakış yapılacaktır. Göğüse 

yapılacak  nakışın altına lacivert renkte polar kumaş ile aplike yapılacaktır. Ayrıca 

montların kapşonunun en uç kısmına lacivert iplikle MAARİF KOLEJİ yazısı nakış 

yapılacaktır.  

3- Montlarda % 100 pamuk 3 ip kumaş kullanılacaktır. 

4- Kullanılan kumaş 1. sınıf olacak; delik, yırtık, leke, küf, dokuma bozukluğu, rahatsız 

edecek bir koku bulunmayacaktır. Montun birleştirilen parçaları arasında renk farklılıkları 

olmayacaktır. 

5- Montun dikişlerinin başlangıç ve bitiş yerleri sökülmeyecek biçimde çift kat dikiş ile 

pekiştirilmiş olacaktır. 

6- Montların önüne dikilen parça kumaş üzerinde her iki tarafında birer adet fileto cep 

bulunacaktır. Ceplerin büyüklüğü beden ile orantılı olmalı, tüm Montlarda ortak bir standart 

yakalanmalıdır.  

7- Montların etek uçları ve kolları lastik ribanalı olacaktır. Montların eteklerinde ve 

manşetlerinde kullanılacak iyi kalitede lastik ribana beden kumaşı ile uyumlu renkte olacaktır.  

8- Dikiş sırasında ip kopması halinde dikişler en az 2 cm geriden başlanarak ve sabitlenerek 

dikilir.  

11-Montların içinde bir adet kumaş harmanını ve imalatçı firmasını ve markasını gösteren ve 

yıkama talimatı bulunan etiket bulunacaktır. 

12- Montlarda kullanılacak kumaş %100 pamuk 3 ip kumaş olup, iplik numarası 28 / 2, 

ağırlığı 280 gr ( +  - %5)’ dır. Kumaşlar çekmezliği ve solmazlığı verilmiş, apre ve tuşe 

bakımından enzimli ve silikonlu olacaktır. 

 

 


