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NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 

AKADEMİK KIYAFET YÖNERGESİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1-(1) Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinin öğretim elemanları ile 

Üniversitenin fakülte, enstitü ve yüksekokullarından mezun olan öğrencilerin törenlerde 

giyecekleri akademik giysinin biçimi, kumaş cinsi ve rengi bu yönerge ile belirlenmiştir. 

Kapsam 

MADDE 2-(1) Akademik giysi, mezuniyet törenleri, diploma dağıtımı, öğretim yılı 

açılışı gibi resmî törenlerde, Üniversite dışında akademik giysi giyilmesini gerektiren 

törenlerde ve yasalar ile yönetmeliklerin öngördüğü sınavlarda (Üniversitelerarası Kurul 

tarafından düzenlenen doçentlik sözlü sınavı vb.) giyilir. 

MADDE 3- (1)Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinin öğretim elemanları akademik 

giysileri 

(a) Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinin öğretim elemanları akademik giysileri, 

ücretleri kendileri tarafından karşılanarak diktirilen ve kendilerinde kalan akademik 

kıyafetlerdir.  

(b) Üniversitenin fakülte, enstitü ve yüksekokullarından mezun olan öğrencilerin törenlerde 

giyecekleri akademik giysinin Üniversite bütçesinden ödeneklerle Üniversite Yönetimi 

tarafından diktirilen Üniversite demirbaşına kaydedilerek öğrencilere imza karşılığı 

dağıtılır. Kaybolan, yıpranan kıyafetlerin bedeli öğrenci tarafından karşılanır. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Akademik Kıyafetlerin Tasarım Detayı ve Kullanımı 

MADDE 4 -(1) Akademik giysi, giysi ve yaka atkısı olmak üzere iki parçadan 

oluşmaktadır. Giysinin ana rengi olan zemin, bordo alpaka kumaştır. Geleneksel Üniversite 

giysisini temsil etmektedir. Yaka ve kol uçlarında bulunan krem saten kumaş üzerine altın sarısı 

sim ile lale figürleri işlenmiştir. Akademik Giysiler Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nin 

renkleridir. 

Fakülte, Yüksekokul renkleri aşağıdaki gibidir: 

 -Diş Hekimliği Fakültesi: Fildişi 

 -Eğitim Fakültesi: Somon 

 -Fen Edebiyat Fakültesi: Krem 

 -Güzel Sanatlar Fakültesi: Bal Köpüğü 

 -İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi: Bordo 

 -İlahiyat Fakültesi: Açık Mavi 

 -Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi: Mavi 

 -Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi: Lila 

 -Turizm Fakültesi: Turkuaz 

 -Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu: Su Yeşili 

 -Yabancı Diller Yüksekokulu: Pembe 
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 -Avanos Meslek Yüksekokulu: Fıstık Yeşili 

 -Derinkuyu Emineana ve Yaşar Ertaş Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu: Gri 

 -Gülşehir Meslek Yüksekokulu: Kırmızı 

 -Hacıbektaş Meslek Yüksekokulu: Beyaz 

 -Kozaklı Meslek Yüksekokulu: Zümrüt Yeşili 

 -Meslek Yüksekokulu: Gülkurusu 

 -Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokulu: Mor 

a) Öğrenci Akademik  Giysileri; bol, bol kollu, önden açıktır. Yakalar; yuvarlak, gömlek 

yakaları açıkta bırakacak şekildedir. Giysiler viskon ve polyester karışımı alpaka 

kumaştandır. Kollarında ve önünde okullarının rengini simgeleyen ayırıcı özellikte 

saten kumaş vardır. Keplerinde püskül vardır. 

b) Akademik giysilerde, atkının yakasında önünde ve arka uçlarında kullanılan işleme, 

altın rengi sırma ile işlenmiş olup kollarındaki her bir çizgi akademik yükselişi gösterir,  

c) Giysiler; bol, bol kollu, önden açıktır. Yakalar; yuvarlak, gömlek yakaları ile kravatı 

açıkta bırakacak biçimdedir.  Giysiler viskon ve polyester karışımı alpaka kumaştandır. 

Atkılar ise ipek saten kumaştandır. 

d) Rektör Giysisi, bol, bol kollu, önden açıktır. Yakalar; yuvarlak, gömlek yakaları ile 

kravatı açıkta bırakacak biçimdedir. Zemin krem alpaka kumaştan, yakası ve kolları 

bordo kumaş kaplı üzeri altın sarısı sırma lale figürü işleme rengi dışında tümüyle aynı 

özelliklere sahiptir. Atkı ipek saten kumaştandır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Diğer Hükümler 

Yürürlük 

MADDE 5 

Bu yönerge Üniversite Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 6 

Bu Yönerge hükümlerini Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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