YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Akademik Kıyafet Yönergesi
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam
Amaç
MADDE 1- (1) Bu yönerge, Yozgat Bozok Üniversitesinde görevli öğretim üyelerinin
ve öğretim elemanlarının akademik kıyafetleri ile ilgili esas ve usulleri belirlemek amacıyla
düzenlenmiştir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu yönerge; Yozgat Bozok Üniversitesinde görevli öğretim üyelerinin
ve öğretim elemanlarının giyecekleri akademik kıyafetlerin tasarımlarını ve kullanımına dair
esasları kapsar.
Konu
MADDE 3- (1) Bu yönergenin konusunu; Yozgat Bozok Üniversitesinde görevli
öğretim üyelerinin ve öğretim elemanlarının giyecekleri akademik kıyafetlerin tasarımları ve
kullanımına dair esaslar oluşturur.
Tanımlar
MADDE 4 - (1) Bu Yönerge’de geçen;
a) Rektör: Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörünü,
b) Senato: Yozgat Bozok Üniversitesi Senatosunu,
c) Üniversite: Yozgat Bozok Üniversitesini, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Akademik Kıyafetlerin Tasarımı ve Kullanımı
Akademik kıyafetlerin tasarım detayları
MADDE 5- (1) Akademik kıyafet, giysi ve yaka atkısı olmak üzere iki parçadan oluşur.
Akademik kıyafetlerin renkleri; Rektör için ekru ve kırmızı, öğretim üyeleri ve öğretim
elemanları için siyah ve kırmızı olarak belirlenmiştir.
(2) Rektör için giyside ve atkıda ekru renk şantuk kumaş; kol uçları, atkı, yaka ve yaka
boyunca kırmızı şantuk kumaş kullanılır. Kumaş üzerine uygulanacak olan nakış, Yozgat
Şeyh Hacı Ahmet Efendi Cami mihrap desenidir. Nakış, altın ve gümüş rengi simli iplik ile
işlenir (EK 1 ve EK 2).
(3) Öğretim üyeleri ve öğretim elemanları için, giysinin ana rengi olan zemin, siyah
alpaka kumaştır. Kol uçları ve atkıda kırmızı abraham saten kumaş kullanılır. Kırmızı
abraham saten kumaş üzerine uygulanacak olan nakış, Yozgat Şeyh Hacı Ahmet Efendi
Cami mihrap desenidir. Nakış ipliği olarak, gümüş rengi simli iplik kullanılır. Öğretim
üyelerinin akademik kıyafetlerinde kol ve atkıda, akademik unvanı belirtmek için kırmızı saten
şerit kullanılır (EK 3, 4, 5 ve 6).
(4) Öğretim üyeleri ve öğretim elemanlarının akademik kıyafetlerinde, giysinin ana
kısmında %65 polyester / %35 viskon karışımı ve iplik numarası Ne 28/2 olan çözgü ve atkı
ipliklerinden üretilmiş siyah alpaka kumaş kullanılır. Siyah alpaka kumaşın çözgü sıklığı 22
iplik/cm, atkı sıklığı 18 iplik/cm, örgüsü (1/1) bezayağıdır. Giysinin atkı, yaka ve kol uçlarında
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%100 polyester, çözgü iplik numarası 140 Denye, atkı iplik numarası 200 Denye, çözgü
sıklığı 70 iplik/cm, atkı sıklığı 50 iplik/cm, renk Pantone kodu 19-1763 TCX (CIELAB
değerleri, L* 39,85; a* 54,85; b* 25,39; c* 60,44; h° 24,83) olan kırmızı abraham saten kumaş
kullanılır.
(5) Kol uçları ve atkının üzerine profesörler için üç, doçentler için iki, doktor öğretim
üyeleri için bir sıra, genişliği 1 cm olan kırmızı şerit kurdele dikilir. Öğretim üyesi dışındaki
öğretim elemanlarının cübbelerinde şerit bulunmaz.
(6) Üniversite yöneticileri ile öğretim üyeleri ve öğretim elemanlarının giyecekleri
akademik kıyafetlerin tasarımları ve kıyafetlerin üzerinde bulunması gereken nakışların
detayları EK 8 ve 9’da yer almaktadır.
(7) Üniversite tarafından kendilerine “Onursal Doktora” unvanı verilen kişilerin
giyeceği akademik kıyafetlerde ekru renk şantuk kumaş; kol uçları, atkı, yaka ve yaka
boyunca kırmızı saten kumaş kullanılır. Kırmızı saten kumaş üzerine uygulanacak olan
nakış, Yozgat Pınarkaya Cami mihrap desenidir. Nakış ipliği olarak, altın rengi simli iplik
kullanılır. “Onursal doktora” kıyafetinin tasarımı ve üzerinde bulunması gereken nakışların
detayları EK 7 ve 10’da yer almaktadır.
(8) Akademik kıyafetlerin kol uzunluğu el bileği altı hizası, boy uzunluğu ise diz kapağı
altı hizasıdır.
Akademik kıyafetlerin kullanım yerleri
MADDE 6- (1) Akademik kıyafetler; mezuniyet törenleri, eğitim-öğretim yılı açılışı,
atama ve yükseltme törenleri gibi resmî törenler ile üniversite dışında akademik giysi
giyilmesini gerektiren törenlerde ve mevzuat gereği girilmesi gereken sınavlarda (lisansüstü,
doçentlik vs.) giyilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Sorumluk
MADDE 7- (1) Öğretim üyeleri ve öğretim elemanları; akademik kıyafetlerini,
mevzuatta öngörülen kıyafet üzerine giymelidir.
Yürürlük
MADDE 8- (1) Bu Yönerge; Yozgat Bozok Üniversitesi Senatosu tarafından kabul
edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 9- (1) Bu Yönerge hükümlerini Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü yürütür.

Tarih ve Sayısı
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Yönergenin Yayımlandığı Senatonun
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EK 1: REKTÖR AKADEMİK KIYAFETİ-1
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EK 2: REKTÖR AKADEMİK KIYAFETİ-2
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EK 3: PROFESÖR AKADEMİK KIYAFETİ
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EK 4: DOÇENT AKADEMİK KIYAFETİ
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EK 5: DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ AKADEMİK KIYAFETİ

Sayfa 7 / 12

EK 6: ÖĞRETİM ELEMANI AKADEMİK KIYAFETİ

Sayfa 8 / 12

EK 7: ONURSAL DOKTORA AKADEMİK KIYAFETİ
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EK 8: REKTÖR CÜBBESİ İÇİN ÖLÇÜLENDİRİLMİŞ AKADEMİK KIYAFET TEKNİK ÇİZİMİ
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EK 9: ÖĞRETİM ÜYESİ VE ÖĞRETİM ELEMANI CÜBBESİ İÇİN ÖLÇÜLENDİRİLMİŞ AKADEMİK
KIYAFET TEKNİK ÇİZİMİ
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EK 10: ONURSAL DOKTORA CÜBBESİ İÇİN ÖLÇÜLENDİRİLMİŞ AKADEMİK KIYAFET TEKNİK
ÇİZİMİ
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