
 

 

Меѓународен Универзитет Визион - International Vision University 

Universiteti Ndërkombëtar  Vizion - Uluslararası Vizyon Üniversitesi 

Adres: Ul. Major C. Filiposki No.1, Gostivar                                                                                                   

tel: +389 42 222 325, www.vizyon.edu.mk,  info@viyzon.edu.mk                       

  

  

ULUSLARARASI VİZYON ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN 

KILIK VE KIYAFETLERİNE DAİR YÖNETMELİK 

 

 

AMAÇ VE KAPSAM  

 MADDE 1  

 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Uluslararası Vizyon Üniversitesinde eğitim gören öğrencilerin 

kılık ve kıyafetlerine dair usûl ve esasları düzenlemektir. 

 (2) Bu Yönetmelik, 02/5/2018 tarihli Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Yükseköğrenim 

Kanununun 28’nci maddesinin beşinci fıkrasındaki hükümler özel durumlarda (kronik 

rahatsızlığı olan öğrencilerde) uygulanmaz.  

 

DAYANAK 

 MADDE 2  

(1) Bu Yönetmelik, 02/5/2018 tarihli  Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Yükseköğrenim 

Kanununun 28’nci  maddesinin beşinci  fıkrasındaki hükümlerere dayanılarak hazırlanmıştır.  

 

TEMEL İLKELER  

MADDE 3  

(1) 4 üncü maddede yer alan sınırlamalar dışında, kılık ve kıyafet serbesttir. 

 (2)  Öğrenciler, sınıf ve amfilerde tek tip kıyafet giymeye zorlanamaz.  

(3)  Öğrenciler, öğrenim gördükleri programın özelliğine göre atölye ve laboratuarlarda  

bölümün özelliğine uygun kıyafet giyer. 

 (4) Sağlık özrü bulunan ve bu durumu belgelendiren öğrencilerin özürlerinin gerektirdiği 

şekilde giyinmelerine izin verilir. 

  

  



 

 

KILIK VE KIYAFET SINIRLAMALARI  

 

MADDE 4  

 (1) Öğrenciler; 

a) Üniversitenin arması ve rozeti dışında  tahrik edici, kışkırtıcı yada propaganda niteliği 

taşıyan nişan, arma, sembol, rozet ve benzeri takılar takamaz,  

b) İnsan sağlığını olumsuz yönde etkileyen ve etik şartlarına uygun olmayan kıyafetler 

giyemez, 

c) Yırtık veya delikli kıyafetler ile şeffaf kıyafetler giyemez,  

d) Vücut hatlarını belli eden şort, tayt gibi kıyafetler ile diz üstü etek, derin yırtmaçlı 

etek, kısa pantolon, kolsuz tişört ve kolsuz gömlek giyemez,  

e) Siyasî sembol içeren simge, şekil ve yazıların yer aldığı fular, bere, şapka, çanta ve 

benzeri materyaller ( propaganda niteliği taşıdığı için ) kullanamaz. 

 

YAPTIRIMLAR 

 MADDE 5  

(1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden öğrencilerere, Üniversite Yönetim Kurulu 

kararlarını saygılamadığından ötürü, Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.  

(2) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden kurum yöneticileri hakkında ilgili disiplin 

hükümleri uygulanır.  

 

YÜRÜRLÜK  

 

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik 2018/ 2019 akademik yılında yürürlüğe girer.  

 

YÜRÜTME 

 

 MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Rektörlük kurulu yürütür. 

   

   

   

  

  

 


