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ÖĞRENCİ KILIK, KIYAFET YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç 

Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğrencilerine, aidiyet, disiplin 
duygusu ve kurallara uyma yeteneği kazandırmaya yönelik kılık kıyafet uygulaması ilkelerini belirtmektir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Kapsam 

Madde 2 - Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Bölümlerinde eğitim alan öğrencilerin, öğrenimleri 
sırasında kılık kıyafet konusunda takip etmeleri gereken hususları kapsamakta olup, öğrencilerin staj, 
teorik, uygulamalı eğitim ve öğretim faaliyetlerine yönelik, Bölümleri dışındaki, birim, kurum ve 
organizasyonlardaki kılık kıyafet uygulamaları (genel esaslarda belirtilen hususlar sabit kalmak kaydıyla) 
bahse konu birimlerin tasarrufuna ve yaptırımlarına tabidir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Süre ve Uygulama 

Madde 3 - Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Mühendisliği Bölümü öğrencileri genel esaslarda yer 
alan uygulamalara tabi olup üniforma giyme zorunlulukları bulunmamaktadır. Pilotaj Bölümü öğrencileri, 
kapsamda yer aldığı şekliyle üniforma giymekle yükümlüdür. Havacılık Yönetimi bölümü öğrenci isteğine 
bağlı olarak üniforma giyebilecektir. 

Madde 4 – Aksi belirtilmediği sürece (Mevsim değişiklikleri göz önünde bulundurularak)  Kasım-30 Nisan 
(dahil) tarihleri arasındaki sürede kışlık/mevsimlik, 2 Mayıs-31 Ekim tarihleri arasındaki sürede ise yazlık 
üniforma giyeceklerdir. Dekanlık Makamının bu süreler üzerindeki tasarrufu saklıdır. 

Madde 5 – Üniforma; şapka, apoletli gömlek, kravat, kazak, ceket, pantolon, kemer, mont, çorap ayakkabı, 
bröve, işaretler ve alametlerden oluşmaktadır.  Bir bütündür ve üzerinde değişiklik yapılamaz.  

a. Yazlık üniforma; 

i) Gömlek: Apoletli kısa kollu, düğmeli, kapaklı çift göğüs cepli, beyaz, pamuklu veya karışımlı, beyaz 
düğmeli, kumaş gömlek. Gömlek sol göğüs cebi üst hizasında bröve, sol göğüs cebi kapağı üzerine 
üniversite alameti (simge). Kaçıncı sınıfta olduğunu belirten şeritli sırmalı apolet. 

ii) Kravat: Orta kalınlıkta siyah, düz, kumaş kravat (kravat ucu kemer tokasının ortasına gelecek şekilde 
takılacaktır).  

iii) Kravat tokası (isteğe bağlı):  Düz, boyasız, gri metal rengi, simgesiz) gömlek kapaklarının arsında yer 
alacak şekilde konumlandırılacaktır.  

iv) Kemer: Düz gri metal rengi, boyasız, metal tokalı, koyu lacivert kumaş kemer (kemer dili kemer 
tokasından iki parmak hizası dışarıda olacak şekilde ayarlanacaktır).  
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v) Pantolon: Koyu lacivert, iki yan, iki kapaklı arka cebi olan, önden fermuarlı, düz veya en fazla çift pileli, 
kumaş pantolon (normal paça, normal kesim, paça uzunluğu ayakkabı üzerine dökümlü, yerden bir, iki 
parmak yukarıda olacak ancak, paça dökümü kırışmaya, toplanmaya, yığılmaya sebep olmayacak düz 
biçimde olacaktır). 

vi) Çorap: Siyah bilekleri kapatacak şekilde düz, armasız siyah çorap.  

vii)  Ayakkabı: Siyah, düz, tokasız mokasen veya iskarpin (bayan öğrenciler için standart topuk) veya 
arması, simgesi belli olmayacak şekilde siyah spor ayakkabı. 

viii) Şapka: Koyu lacivert siperlikli ve sakındıraklı, üniversite armasının bulunduğu, kumaş şapka 
kullanılacaktır. Şapka giyilmesi, tören, özel günler ve Fakülte tarafından ilan edildiği durumlarda mecburi 
olup ve sair günlerde giyilmesi isteğe bağlıdır. 

b. Mevsimlik üniforma; 

i) Gömlek: Apoletli uzun kollu, düğmeli, kapaklı çift göğüs cepli, beyaz, pamuklu veya karışımlı, beyaz 
düğmeli, kumaş gömlek. Gömlek sol göğüs cebi üst hizasında bröve, sol göğüs cebi kapağı üzerine 
üniversite alameti (simge). Kaçıncı sınıfta olduğunu belirten şeritli sırmalı apolet. 

 (Diğer giyim kuşam yazlık üniformadaki gibi) 

c. Kışlık üniforma; 

i) Gömlek: Apoletli uzun kollu, manşetleri düğmeli, kapaklı çift göğüs cepli, beyaz, pamuklu, beyaz 
düğmeli, kumaş gömlek. Gömlek sol göğüs cebi üst hizasında bröve, sol göğüs cebi kapağı üzerine 
üniversite alameti (simge). Kaçıncı sınıfta olduğunu belirten şeritli sırmalı apolet. 

ii) Kravat: Orta kalınlıkta siyah, düz, kumaş kravat (kravat ucu kemer tokasının ortasına gelecek şekilde 
takılacaktır).  

iii) Kravat tokası (isteğe bağlı):  Düz, boyasız, gri metal rengi, simgesiz) gömlek kapaklarının arsında yer 
alacak şekilde konumlandırılacaktır. Kravat tokası kazak ve ceket içinden görülmeyecek şekilde takılacaktır. 

iv) Kazak: Koyu lacivert, apoletli, “v” yakalı, normal örgülü, armasız, desensiz, işlemesiz, cepsiz düz kazak.   

v) Ceket: Koyu lacivert iki düğmeli, kumaş klasik blazer (sarı düz metal düğmeli) kapaklı yan cepli ceket 
(Profesyonel Pilotaj Bölümü öğrencileri için ceketin manşetleri lisans seviyesine yönelik şerit takılmasına 
müsait olacak şekilde düğmesiz). Ceketin sol göğüs cebi üst hizasında bröve, sol göğüs cebi üzerine 
üniversite alameti (simge) takılacaktır. Ceket giyilmesi; tören, özel günler ve Fakülte tarafından ilan edildiği 
durumlarda mecburi olup ve sair günlerde giyilmesi isteğe bağlıdır.   

vi) Mont: Koyu lacivert, yakalı, önden fermuarlı, yandan iki cepli ve su geçirmez özeliklere sahip mont 
kullanılacak olup giyilmesi, Fakülte tarafından ilan edildiği durumlarda mecburi olup ve sair günlerde 
giyilmesi isteğe bağlıdır. 

vii)  Kemer: Düz gri metal rengi, boyasız, metal tokalı, koyu lacivert kumaş kemer (kemer dili kemer 
tokasından iki parmak hizası, dışarıda olacak şekilde ayarlanacaktır).  

viii) Pantolon: Koyu lacivert, iki yan, iki kapaklı arka cebi olan, önden fermuarlı, düz veya en fazla çift pileli, 
kumaş pantolon (normal paça, normal kesim, paça uzunluğu ayakkabı üzerine dökümlü, yerden bir, iki 
parmak yukarıda olacak ancak, paça dökümü kırışmaya, toplanmaya, yığılmaya sebep olmayacak düz 
biçimde olacaktır). 

ix) Çorap: Siyah bilekleri kapatacak şekilde düz, armasız siyah çorap.  
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x) Ayakkabı: Siyah, düz, tokasız, mokasen veya iskarpin (bayan öğrenciler için standart topuk) veya arması 
simgesi belli olmayacak şekilde siyah tokasız bot.  

xi) Şapka: Koyu lacivert siperlikli ve sakındıraklı, üniversite armasının bulunduğu, kumaş şapka 
kullanılacaktır. Şapka giyilmesi, tören, özel günler ve Fakülte tarafından ilan edildiği durumlarda mecburi 
olup ve sair günlerde giyilmesi isteğe bağlıdır. 

 

d. Üniforma üzerine giyilecek kıyafetler;  

Üniversite dışında veya ulaşım esnasında, üniversite sınırlarına girilinceye kadar, hava koşulları sebebiyle 
üniforma üzerine ilave kıyafet giyilmesi ihtiyacının meydana gelmesi durumunda, üniforma bütünlüğünü 
bozmayacak şekilde ilave kıyafet (yağmurluk, palto, kaban vb.) giyilmesinde bir sakınca bulunmamaktadır.   

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Genel Esaslar 

Madde 6 – Öğrenciler; Kıyafet Yönergesi hükümlerine uygun olarak giydikleri kıyafetleri, üniversite 

öğrencisi vakarına yakışacak temizlik ve özende kullanmakla yükümlüdürler. Üniformanın bir 

tamamlayıcısı da öğrencilerin genel kılık-kıyafet ve davranışlarıdır. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi 

erkek öğrencileri, günlük olarak sakal tıraşı olmaktan (sakal, bıyık, uzun favori, vb. bırakılmayacaktır) 

sorumludur. Bayan öğrencilerin saçları uzun ise toplu, erkek öğrencilerin saçları ise şapkanın dışına 

taşmayacak kısalıkta ve boyasız olmalıdır. Kılık ve kıyafette en önemli esas; öğrencilerin derslerine 

odaklanmasını engelleyecek, dikkat dağıtacak veya dikkatleri kendi üzerinde toplayacak, kılık, kıyafet, 

giyim, kuşam, aksesuar, dekolte ve makyajdan kaçınılmasıdır. Öğrencilerin, deniz kıyafeti, spor kıyafeti 

(spor kıyafet hariç), gece kıyafeti, ev kıyafeti (terlik, pijama vb.) ile derslere girmeleri uygun değildir. 

Öğrenciler, toplumsal değerlere uygun olmayan yazı, simge, işaret ve sembolleri içeren dövme, takı, 

kıyafet vb. uygulamaları tercih etmemeli, üniversite sınırları içinde “gündelik (casual”  veya “yarı formal” 

(ceket, kravat)  giyim biçimini tercih etmelidirler.  

a. Hijyen (sağlıklı bir yaşam için yapılan faaliyetlerin ve alınan önlemlerin tümü) 

Öğrencilerin saç tuvaleti düzgün ve bakımlı, tırnakları temiz ve kısa olmalıdır. Öğrenciler diş sağlıklarına 

dikkat etmelidirler. Öğrencilerin kişisel bakımları tam olmalı, yarı-tropik iklime sahip bir bölgede yaşandığı 

göz önünde bulundurularak, nahoş koku oluşumuna mani olacak önlemler alınmalıdır. Kapalı alanlarda 

ayakkabı çıkarmak uygun değildir.  Öğrencilerin derslerine odaklanmasını engelleyecek, dikkat dağıtacak 

veya dikkatleri kendi üzerinde toplayacak aşırı (parfüm, deodorant, vb) koku kullanımından kaçınmaları 

gerekmektedir.  

b. Aksesuarlar 

Öğrenciler, aksesuar olarak kullandıkları güneş gözlüğü, şapka, bere vb. eşyaları ders müddetince, kapalı 

alanlarda çıkarmalı, kulaklıklarını ders boyunca takmamalı ve hiçbir şekilde cep telefonunu 

kullanmamalıdır (cep telefonları mümkünse kapalı veya sessizde, çanta ya da cepte muhafaza edilmeli, 

görünür yerlerde bulunmamalıdır).   
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Yönetmelik dışında ihtiyaca binaen talep edilen kılık, kıyafet kullanım ve uygulamalarına yönelik istekler, 

Fakülte Sekretaryasına yazılı başvuruda bulunulmasına müteakip Fakültenin ilgili birimleri tarafından 

değerlendirilip, karara bağlanmasından sonra yürürlüğe konulacaktır. 

 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Kıyafetlerin özellikleri 

Yazlık kışlık 

Madde 7 - Öğrenciler Kıyafetleri aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır. 

 

Yazlık kıyafet 
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Kışlık Dershane Kıyafeti 

 

 

 

Takım 

ALTINCI BÖLÜM 

Yürürlük ve Yürütme 
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Madde 9 - Kıyafet yönergesinde belirtilen hususlara uymayanlar hakkında Öğrenci Disiplin Yönetmeliği 

hükümleri uygulanır. 

Madde 10 - Bu Yönerge, Fakülte Kurulu tarafından kabulü tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Yönergede 

yer almayan konular Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. 

Madde 11 - Bu Yönerge Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanlığı tarafından yürütülür. 

(Ekim 2021) 

 


