CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK CÜBBE YÖNERGESİ
Madde 1 – (1) Cumhuriyet Üniversitesinin öğretim üyeleri ile Üniversitenin fakülte ve
yüksekokullarından mezun olan öğrencilerin törenlerde giyecekleri akademik giysilerin
biçimleri, renkleri, desenleri ve kumaş cinsleri bu yönerge ile belirlenmiştir.
Madde 2 – (1) Akademik giysiler; mezuniyet törenleri, diploma dağıtımı, öğretim yılı
açılışı gibi resmi törenlerle üniversiteler dışında akademik giysi giyilmesi gerektiren törenlerde
ve yasalarla yönetmeliklerin öngördüğü belirli sınav dönemlerinde giyilirler.
Madde 3 – (1) Üniversite bütçesinden ödeneklerle ya da herhangi bir kurumdan
sağlanan ödeneklerle Üniversite yönetimi tarafından diktirilen akademik giysiler, Üniversite
demirbaşına kaydedilir. Bu giysiler imza karşılığı öğretim üyelerine ve öğrencilere dağıtılır.
Madde 4 – (1) Öğretim üyesi giysilerinin ortak özellikleri şunlardır: Giysiler bol, bol
kollu, etek ucuna kadar yuvarlak kapalıdır. Yakalar; hakim yaka, açık, gömlek yakaları ile
kravatı açık bırakacak biçimdedir. Tüm giysiler lacivert ve bordo renkli abraham kumaştandır.
Süslemeler, sarı simli motif ve şeritlerdendir. Giysilerde; ayrı fakülte, yüksekokul ya da bölümü
belirleyecek ek bir işaret veya farklı bir renk bulunmamaktadır.
Madde 5 – (1) Değişik giysilerin ayırt ettirici özellikleri aşağıda belirtildiği gibidir:
a) Mezun Olan Öğrenciler: Giysileri lacivert yoğun ve bordo renkte kumaştandır. Ön ve
arka roba kenarında, her iki yakada robadan eteğe kadar ve kol kapaklarında 4 cm genişliğinde
şeritler halinde bordo renkli ipek saten süsler bulunur.
b) Öğretim Üyesi Giysileri (Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent): Giysileri bordo
yoğun ve lacivert renkli cübbenin iki yanında kollarında sarı simli bir motif (yardımcı
doçentlerde bir adet, doçentlerde iki adet, profesörlerde üç adet şerit) bulunur.
c) Rektör Giysisi: Bu giysi, rengi ve altındaki motifler dışında tamamen öğretim
üyelerinin giysileri ile aynı özelliklere sahiptir. Giysi, ekru ve lacivert renkte ipek Abraham
kumaştandır. Süslemeler, lacivert atkı üzerine Üniversite logolu ve işlemelidir.
Madde 6 – (1) Bu yönerge, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14’üncü
maddesinin 3’üncü fıkrası uyarınca hazırlanmıştır.
Madde 7 – (1) Bu Yönergenin yürürlüğe girmesiyle 03.03.2004 tarihli “Cumhuriyet
Üniversitesi Akademik Giysi Yönergesi” yürürlükten kalkar.
Madde 8 – (1) Bu yönerge Cumhuriyet Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği
27.09.2017 tarihinde yürürlüğe girer.
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