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BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı; Işık Üniversitesinin öğretim elemanları ile Üniversitenin fakülte,
enstitü ve meslek yüksekokullarından mezun olan öğrencilerin törenlerde giyecekleri akademik
giysinin biçimi, kumaş cinsi ve rengi ile fakülte, enstitü ve yüksekokul atkılarının renklerini
belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu yönerge; Işık Üniversitesinin öğretim elemanları ile Üniversitenin fakülte, enstitü ve
meslek yüksekokullarından mezun olan öğrencilerin törenlerde giyecekleri akademik giysilerin
standartlarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu yönerge; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14. Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu yönergede geçen:

(a) Üniversite: Işık Üniversitesini

(b) Senato: Işık Üniversitesi Senatosunu,

(c) Rektör: Işık Üniversitesi Rektörünü,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kullanım Yerleri ve Akademik Giysilerin Tasarımı

Kullanım yerleri

MADDE 5 - (1) Öğretim elemanları akademik giysilerini mezuniyet töreni, diploma dağıtımı, akademik yıl
açılış veya fahri doktora verilmesi gibi resmi törenlerde ve Üniversite dışında akademik giysi
gerektiren törenlerde ve sınavlarda giyerler.

(2) Öğrenciler akademik giysilerini mezuniyet töreninde giyerler.

Akademik giysilerin tasarımı

MADDE 6 - (1) Üniversite öğretim elemanlarına mahsus lacivert renkte akademik giysi, cübbe ve omuz
atkısından ibarettir. Atkının ön üst kısmında altın renkli simden Üniversitenin meşale amb-
lemi, ön alt kısmında ise profesörler için üç, doçentler için iki, doktor öğretim üyesi için bir sıra
motif işlenir; öğretim görevlileri için şerit işlenmez. Cübbe ve omuz atkısı 180 gr Polisviskon
Alpaga ve Kristal Saten kumaştan imal edilir.

(2) Rektörün cübbe ve omuz atkısı krem ya da beyaz renktedir.

(3) Öğrencilere mahsus lacivert renkte akademik giysi, cübbe ve yaka atkısından ibarettir. Yakanın
ön kısmına altın renkli simden Üniversitenin meşale amblemi işlenir. Cübbe ve omuz atkısı
180 gr Polisviskon Alpaga ve Kristal Saten kumaştan imal edilir. Yaka rengi öğrencinin mezun
olduğu fakülte, enstitü ya da meslek yüksekokulunu simgeler; cübbe kollarına yaka ile aynı
renkte şerit dikilir ve renkler aşağıdaki şekilde belirlenir:
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(No XX renk kodları Mavi Beyaz Tekstil’in katalog numaralarını göstermektedir.)

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi: Mor, Pantone PMS Violet (No 49)

Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi: Gülkurusu, Pantone PMS 674 (No 65)

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi: Turuncu, Pantone PMS Orange 021 (No 18)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü: Bordo, Pantone PMS 202 (No 26)

NOT: Yüksek Lisans mezunları yakasındaki Üniversitenin meşale amblemi yalın işlenir,
Doktora mezunları yakasındaki meşale amblemi altın renkli simden daire içine işlenir.

Meslek Yüksekokulu: Gri-mavi, Pantone PMS 2717 (No 54)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Hükümler, Yürürlük, Yürütme

Diğer hükümler

MADDE 7 - (1) Üniversite Yönetimi tarafından yaptırılan akademik giysiler öğretim elemanlarına imza karşılığı,
öğrencilere ise belirli bir depozito karşılığı dağıtılır.

Yürürlük

MADDE 8 - (1) Bu Yönerge Senatoda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

(2) Bu Yönergenin yürürlüğe girmesiyle, 24.6.2014 tarihinde Senato kararı ile yürürlüğe giren
Akademik Giysi Yönergesi yürürlükten kaldırılır.

Yürütme

MADDE 9 - (1) Bu yönerge hükümlerini Rektör yürütür.
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