
T.C.  

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ  

ÖDÜL YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç,  Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar 

 

Amaç  

MADDE 1 - (1) Bu yönerge, Yozgat Bozok Üniversitesi akademik ve idari personellerinin, 

öğrencilerinin,  birimlerinin, üniversite dışındaki kişi, kurum ve kuruluşların, çalışmalarında 

göstermiş oldukları üstün başarı ve hizmetlerinin değerlendirilmesi, performanslarının 

artırılmasının teşvik edilmesi ve çalışmalarının ödüllendirilmesi amacıyla verilecek ödüllere 

ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 

Kapsam  

MADDE 2 - (1) Bu yönerge, Yozgat Bozok Üniversitesi bünyesindeki akademik ve idari 

personel, öğrenciler, birimler ile kurum dışındaki gerçek ve tüzel kişilere verilecek ödüllerle 

ilgili usul ve esasları kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 - (1) Bu Yönerge 2547 Sayılı Kanunun 14. Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.  

Tanımlar ve Kısaltmalar 

MADDE 4 - (1) Bu yönergede geçen,   

a) Akademik Personel: Yozgat Bozok Üniversitesi‟nin 2547 sayılı Kanuna tabi öğretim 

elemanlarını,  

b) Birim: Yozgat Bozok Üniversitesi bünyesindeki fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek 

yüksekokulu ile araştırma merkezlerini,  

c) İdari Personel: Yozgat Bozok Üniversitesi‟nin 657 sayılı Kanuna tabi personelini,  

ç) Öğrenci: Yozgat Bozok Üniversitesine bağlı birimlerdeki ön lisans, lisans ve lisansüstü 

öğrencilerini,  

d) Rektör: Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörünü,  

e) Senato: Yozgat Bozok Üniversitesi Senatosunu,  

f) Yönetim Kurulu: Yozgat Bozok Üniversitesi Yönetim Kurulunu,  

g) Üniversite: Yozgat Bozok Üniversitesini,  

(2) Bu yönergede ve eklerinde geçen kısaltmalar ise;  

a) Dergiler: SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan ve TÜBİTAK tarafından gruplandırılan 

dergiler,  

b) AHCI: Beşeri Bilimler Atıf Endeksini (Art and Humanities Citation Index),  

c) GANO: Genel Akademik Not Ortalamasını,  

ç) ISI: Bilimsel Bilgilendirme Enstitüsü (The Institute of Scientific Information),  



d) SCI: Bilimsel Atıf Endeksini (Science Citation Index),  

e) SSCI: Sosyal Bilimler Atıf Endeksini (Social Science Citation Index),  

f) TÜBA: Türkiye Bilimler Akademisini,  

g) TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunu,  

ğ) Uluslararası Makaleler: ISI ve SCI, SSCI, AHCI “Impact Faktörü”ne göre sınıflama esas 

alınarak yapılan sıralamalardaki dergilerde ve diğer uluslararası indekslerde taranan ve 

bunlarda yer alan makaleleri, ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM  

Ödül Komisyonu, Verilebilecek Ödül Kategorileri ve Türleri 

Ödül Komisyonu 

MADDE 5 - (1) Ödül Komisyonu; Rektör tarafından görevlendirilen bir Rektör 

Yardımcısının başkanlığında, farklı akademik birimlerden olmak üzere Senato tarafından 

seçilen ve Rektör tarafından onaylanan 4 asıl, 4 yedek üyeden oluşur. Komisyon üyelerinin 

görev süresi 3 yıldır. Görev süresi dolan üye yeniden seçilebilir. Komisyon üyelerinden biri 

görev süresi dolmadan ayrılması veya Rektör tarafından görevden alınması durumunda 

Rektör tarafından yedek üyelerden biri asıl üye olarak görevlendirilir. Görev süresi dolmadan 

ayrılan üyenin yerine 3 yıl için aynı usulle atama yapılır. Komisyon yılda en az bir kere olmak 

üzere başkanın çağrısı üzerine toplanır.  

(2) İdari personelin ödül bakımından değerlendirilmesinde, bağlı oldukları birimlerden ve 

Personel Daire Başkanlığından gerekli bilgiler Ödül Komisyonu‟na iletilir. İdari personelin 

ödül değerlendirilmesinde Üniversite Genel Sekreteri de Ödül Değerlendirme ve Yürütme 

Komisyonu‟na iştirak eder.  

(3) Komisyon üyelerinin veya üyelerinden birinin ödüle aday olması ya da aday gösterilmesi 

durumunda yedek üyeler komisyona dahil edilir. 

(4) Bu yönerge kapsamında ödüle hak kazanmak Ödül Komisyonu‟nun kararına bağlıdır. 

Komisyon kararları oy birliği ya da oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde 

komisyon başkanının oyu belirleyici olur. 

(5) Adaylar ve eserleri, “Ödül Komisyonu” tarafından değerlendirilir. Ödül Komisyonu 

tarafından yapılan ön değerlendirme sonucu alınan kararlar Rektörün onayına sunulur. 

Onaydan sonra ödüle hak kazananların listesi üniversitenin web sitesinde ilan edilir. İlan 

tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde Ödül Komisyonu Başkanlığına itiraz edilebilir. 

İtirazlar 7 (yedi) gün içerisinde Komisyon tarafından incelenir ve sonuçlandırılır. Kesinleşmiş 

liste Üniversite web sitesinde ilan edilir. 

 (6) Ödüllerin tasarımı ve hazırlanması Üniversitemiz İletişim, Protokol ve Enformasyon 

Müdürlüğü tarafından yapılarak, Komisyonun onayına sunulur.  

Verilebilecek Ödül Kategorileri ve Türleri 

MADDE 6 - (1) Akademik ödüller: 

a) Akademik Teşvik Ödülü: Yozgat Bozok Üniversitesinde, o ödül yılı içerisinde çalışmış 

veya çalışmakta olan akademisyenlere, Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri ve Matematik, Filoloji, 

Güzel Sanatlar, Hukuk, İlahiyat,  Mimarlık, Planlama ve Tasarım, Mühendislik, Sağlık 

Bilimleri, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Spor Bilimleri ile  Ziraat, Orman ve Su Ürünleri  

alanlarında araştırma, çalışma, eser, etkinlik ve hizmetleri değerlendirilerek her alandan bir 

kişiye verilen ödüldür. 

http://www.uak.gov.tr/temelalan/TA_Tablo12_2020M_10032020.pdf


b) Genç Bilim İnsanı Ödülü: Yozgat Bozok Üniversitesinde, o ödül yılı içerisinde çalışmış 

veya çalışmakta olan 35 yaşını geçmemiş akademisyenlere verilen ödüldür.  

c) Akademik Hizmet Yılı Ödülleri: Ödül verilecek tarih itibarı ile Yozgat Bozok 

Üniversitesinde 20 yılını dolduran ve yaptıkları faaliyetlerle Üniversiteye değer kattığı 

Komisyon tarafından uygun görülen akademisyenlere Rektörlük tarafından hizmet belgesi, 

plaket ve benzeri verilebilir.   

MADDE 7 - (1) İdari ödüller: 

a) İdari Hizmet Ödülleri: Ödül verilecek tarih itibarı ile Yozgat Bozok Üniversitesinde 20 

yılını dolduran ve yaptıkları faaliyetlerle Üniversiteye değer kattığı komisyon tarafından 

uygun görülen idari personellere Rektörlük tarafından hizmet belgesi, plaket ve benzeri 

verilebilir.  

b) İdari Başarı Ödülleri: Görevli oldukları birimlerde olağanüstü gayret ve çalışmalarıyla 

emsallerine göre başarılı olan, kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında, kamu 

zararının oluşmasının önlenmesinde, önlenemez kamu zararlarının önemli ölçüde 

azaltılmasında, kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında, sunulan 

hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesinde, somut olaylara ve verilere dayalı olarak 

katkı sağladıkları tespit edilen idari personellere Rektörlük tarafından idari başarı ödülü 

verilebilir.  

MADDE 8 - (1) Öğrenci başarı ödülleri: 

a) Yozgat Bozok Üniversitesi fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında 

öğrenim gören ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine verilen ödüldür. Ödüle aday 

öğrencinin öğrenim süresince disiplin cezası almamış olması gerekir. 

b) Lisans/ön lisans düzeyinde normal öğrenim süresinde mezun olan ve genel akademik not 

ortalamasına göre yapılan sıralamada fakülte/bölüm/programlarının normal örgün öğretim ve 

ikinci öğretim programlarından ilk üç sırada mezun olan öğrencilere birimleri tarafından 

verilen başarı ödülüdür. 

c) Yozgat Bozok Üniversitesini ulusal ve uluslararası yarışmalarda temsil ederek dereceye 

giren öğrencilere üniversite ödül komisyonu tarafından verilen başarı ödülüdür. 

ç) Öğrencilerin Üniversitedeki eğitimleri sürecinde topluma hizmet uygulamaları, bilim, 

eğitim, kültür, spor, sanat vb. alanlarda önemli katkıları olan öğrencilere üniversite ödül 

komisyonu tarafından verilen başarı ödülüdür. 

d) Ulusal ve Uluslararası dış kaynaklı destekli projelerde (BAP hariç) yürütücü veya 

araştırmacı olan önlisans/lisans/lisansüstü öğrencilerine ödül komisyonu tarafından verilen 

başarı ödülüdür. Bu ödüle başvuru yapabilmek için proje sonuç raporunun destekleyen kurum 

ya da kuruluş tarafından kabul edilmiş olması gerekmektedir.  

e) Lisansüstü öğrencilerinin yüksek lisans/doktora tez çalışmalarına üniversite ödül 

komisyonu tarafından verilen en başarılı tez ödülüdür. Bu kapsamda verilecek ödüllerde tezin; 

bilimsel ve yenilikçi yönü, özgün olmasının yanı sıra tez sonuçlarının ekonomik, sosyal, 

kültürel ve diğer katkıları dikkate alınır. 

MADDE 9 - (1) Üniversite dışındaki kişi ve kuruluşlara verilen ödüller: 

a) Üniversitede araştırma, eğitim ve sanat faaliyetlerine önemli düzeyde katkı sağlayan, ülke 

kalkınmasına, fikir ve sanat hayatımızın gelişmesine önemli katkıları olan, ülkemizin 

uluslararası düzeyde itibarını yükseltici ve ulusal menfaatlerimizi koruyucu özellikte üstün 



hizmet ve katkısı bulunan gerçek ve tüzel kişilere “Üstün Hizmet Belgesi ve Madalyası" 

verilebilir.  

b) Bilim, insanlık, barış, fikir, kültür ve sanat, spor ve doğa vb. alanlarda ülke kalkınması ve 

gelişmesi ile itibarının yükseltilmesine evrensel nitelikte katkıda bulunmuş kimselere 

Akademik Birimlerin önerisi, Senatonun onayıyla “Fahri Doktora” unvanı verilebilir.  

c) Üniversitenin eğitim, bilim, sosyal, kültürel ve çevresel alt yapısına ayni/nakdi yardımları 

olan kişi ve kuruluşlara “Teşekkür Belgesi” verilir. Bağış ve yardımları ile bina, bölüm, oda, 

derslik, laboratuvar, kitaplık, park vb. yerleri yaptıran, onaran veya tefriş ettiren kişi ve 

kuruluşların isimleri ve unvanları, arzu ettikleri takdirde o mekânda uygun bir yere yazılabilir.  

ç) Üniversite yararına konser ve görsel sanat gösterilerini ücret almadan gerçekleştiren 

sanatçı, ekip ve kuruluşlara “Teşekkür Belgesi” verilebilir.  

d) Üniversitenin bilimsel ve sosyal etkinliklerini, kamuoyuna tarafsız ve eğitici biçimde 

yansıtan yazılı ve görsel basın kuruluşları ile bunların mensuplarına “Teşekkür Belgesi” 

verilebilir.  

e) Bilim ve sanat ödülü, kendi alanında yapmış olduğu çalışmalarla bilime ve teknolojiye 

önemli katkılarda bulunmuş, halen hayatta olan bilim insanlarına ve güzel sanatlar alanında 

ulusal ve/veya uluslararası eser ve/veya etkinliklerle tanınmış sanatçılara verilir. Ödüller, 

“Bilim Ödülü” ve “ Sanat Ödülü” ismi altında verilir. Her yıl bir kişiye “Bilim Ödülü” ve bir 

kişiye de “Sanat Ödülü” verilebilir.  

f) Yozgat Bozok Üniversitesinde eğitim, araştırma ve sanat faaliyetlerine önemli katkı 

sağlayan kişi ya da kuruluşlara Rektör önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile 

“Takdir Plaketi” verilebilir.  

MADDE 10 -  (1) Diğer ödüller: 

a) Görevini süresini tamamlamış olan Rektör, Dekan, Enstitü Müdürü, Yüksekokul Müdürü, 

Genel Sekreter, Hastane Başhekimleri ve bunların yardımcısı olarak görev yapan personele, 

Senatörlere, Üniversite ve Fakülte Yönetim Kurulu Üyelerine, Fakülte Kurulu Üyelerine, 

Bölüm ve Anabilim Dalı Başkanları ile emekli olan Akademik personele “Teşekkür Belgesi” 

verilebilir.  

b) Akademik aşamaları başarıyla tamamlayan personeli onurlandırmak amacıyla; Profesör 

kadrosuna atanan personele “Profesörlük Belgesi”, “Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi” kadrosuna 

atanan personele ise “Tebrik Yazısı” verilir. Öğretim üyeleri Üniversite Senato toplantı 

odasına davet edilerek Rektör tarafından belgeleri takdim edilir.  

c) Üniversitenin kurumsal işleyiş ve süreçlerinin gelişimine katkıda bulunan personelden, 

Rektör tarafından uygun görülenlere “Teşekkür Belgesi” verilebilir. 

ç) Yozgat Bozok Üniversitesi birimlerinin Yükseköğretimde Kalite Standartları ile ilgili 

yapmış olduğu faaliyetler ile farkındalık oluşturup Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından 

belirlenen puanlama kriterlerine göre yüksek puan almış birimlere “Kalite Ödülü” verilebilir. 

Puanlama, oluşturulan takım tarafından birimin İç Değerlendirme Raporu ve saha ziyaretinde 

edindiği bilgi ve belgeye dayanılarak yapılır. En yüksek puan alan birime ödül verilebilir.  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  

Akademik Ödül Değerlendirme Ölçütleri 

MADDE 11 – (1) Akademik Teşvik ve Genç Bilim İnsanı Ödülü‟ne yönelik ödül 

değerlendirme kriterleri aşağıda belirtilmiştir:  



a) SCI, SSCI, AHCI‟ de taranan dergilerde yayımlanmış makaleler. SCI ve SCI Expanded, 

AHCI ve SSCI indeksleri gözetilerek bilimsel yayınları teşvik programı çerçevesinde her yıl 

yenilenen listedeki dergilerde basılmış yayınlar,   

b) Hakem sürecinden geçtiği kanıtlanan ulusal ve uluslararası nitelikte bilimsel kitaplar ile bu 

tür eserlerde yazılan bölümler, 

c) Hakemli dergilerde yayımlanmış derleme, teknik not, tartışma vb. dışındaki orijinal 

araştırmalar türü yayınlar,  

ç) Evrensel araştırma ilkeleri ve yöntemlerine dayalı çalışmaların sonucu özgün eserler ve 

uluslararası nitelikteki patentler,   

d) Adayın eserlerine yapılan atıflar, 

e) Başvurular yukarıda belirtilen ve belirtilmeyen hususları içeren Yozgat Bozok Üniversitesi 

Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesindeki puanlama tablosu ile yapılır. En yüksek 

puan almak ödülü almak anlamına gelmez.  Başvurular, puan alınan alanların dağılımı ve 

etkileri de dikkate alınarak komisyon tarafından değerlendirilir.  

MADDE 12 – (1) Bilim ve Sanat Ödülü‟ne yönelik ödül değerlendirme kriterleri aşağıda 

belirtilmiştir;  

a) Mensup olduğu bilim veya sanat dalının kurumsallaşmasına katkı sağlamak,  

b) Bilimsel kurum ve kuruluşlar kurmak veya kurulmasında önemli katkılarda bulunmak, 

c) Ülkenin bilim, teknik ve sanat alanlarında gelişimine üstün hizmetlerde bulunmuş olmak,  

ç) Bağlı olduğu üniversiteye katkı sağlamak (laboratuvar kurmak, ekonomik, sosyal, teknik, 

tıp ve sanat alanlarında projeleri yaşama geçirmek ve üniversiteye dışarıdan proje desteği 

sağlamak)  

d) İcatlar ve yenilikler yapmış, patent almış olmak, nitelikli genç araştırmacı yetiştirmek,  

e) Türkiye (TÜBİTAK, TÜBA vb.) ve yurt dışı uluslararası akademik kuruluşlardan araştırma 

ağırlıklı özel ödüller kazanmak,  

f) Kongre, konferans ve seminerler düzenlemek, düzenlenmesine katkıda bulunmak, özellikle 

sürekliliği olan Uluslararası kongrelerde, konferanslarda Başkanlık, Yürütme Kurulu, Bilim 

Kurulu Üyeliği gibi görevlerde bulunarak Ülkemizi ve Üniversitemizi temsil etmek ve ismini 

duyurmak,  

g) Uluslararası bilimsel kuruluşlarda yöneticilik, dergi editörlüğü yapmak suretiyle bu 

kuruluşlarda Üniversiteyi temsil etmek ve ismini duyurmak. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Başvurular ve Aday Gösterme  

MADDE 13 – (1) Akademik Teşvik ve Genç Bilim İnsanı Ödüllerine şahsen veya bir 

araştırma grubu adına başvurulabilir ya da başka öğretim elemanlarınca aday gösterilebilir. 

Başvurular her yıl Mart ayının on beşinden başlayarak aynı ayın son işgününe kadar Yozgat 

Bozok Üniversitesi Ödül Komisyonuna yazılı dilekçe ile özgeçmişleri, yayınların fotokopileri 

ve hizmetlerin dökümü eklenerek yapılır.  

(2) Bilim ve Sanat Ödülüne şahsen başvurulabilir ya da başka öğretim elemanlarınca aday 

gösterilebilir. 



(3) Akademik Teşvik ve Genç Bilim İnsanı Ödüllerine başvurularda Yozgat Bozok 

Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesine göre hazırlanmış Puanlama 

Tablosu Formu eklenmek zorundadır. 

(4) İdari başarı ödüllerine yönelik aday bilgileri ilgili birim amirleri tarafından Yozgat Bozok 

Üniversitesi Ödül Komisyonuna iletilir. 

(5) Akademik ve İdari Hizmet Yılı Ödülleri Personel Daire Başkanlığı tarafından şartları 

sağlayan personellerin Yozgat Bozok Üniversitesi Ödül Komisyona iletilmesiyle belirlenir.  

(6) Öğrenci başarı ödüllerine yönelik aday bilgileri ilgili birim amirleri tarafından Yozgat 

Bozok Üniversitesi Ödül Komisyonuna iletilir. Genel akademik not ortalamasına göre verilen 

başarı ödülleri, bölümlerinde/programlarında ilk üç sırada mezun olan öğrencilere birimleri 

tarafından başarı ödülü verilebilir. Başarı ödülleri eğitim-öğretim yılı mezuniyet gününde 

verilir. 

(7) Yozgat Bozok Üniversitesini ulusal ve uluslararası yarışmalarda temsil ederek dereceye 

giren öğrenci bilgileri, birimleri tarafından Yozgat Bozok Üniversitesi Ödül Komisyonuna 

iletilerek aday gösterilebilir.  

(8) Öğrencilerin Üniversitedeki eğitimleri sürecinde topluma hizmet uygulamaları, bilim, 

eğitim, kültür, spor, sanat vb. alanlarda önemli katkı sağlayan öğrencilerin başvuruları Sağlık, 

Kültür ve Spor Daire Başkanlığı veya birimleri tarafından Yozgat Bozok Üniversitesi Ödül 

Komisyonuna yapılabilir. 

(9) Ulusal ve Uluslararası destekli projelerde araştırmacı olan önlisans/lisans/lisansüstü 

öğrencilerin ödül başvuruları birimleri tarafından Yozgat Bozok Üniversitesi Ödül 

Komisyonuna yapılır. 

 (10) En başarılı Yüksek lisans/doktora tez ödüllerine başvurular,  tez sahibi ve tez danışmanı 

tarafından birlikte Yozgat Bozok Üniversitesi Ödül Komisyonuna yapılır.  

(11) Yozgat Bozok Üniversitesi birimlerinin Kalite Ödülüne aday gösterilmesi Üniversite 

Kalite Komisyonu tarafından yapılır. 

(12) Bir kez ödül almış öğretim elemanları tekrar başvuruda bulunabilir ve aday 

gösterilebilirler. Değerlendirme yapılırken ödül aldığı tarihten sonraki faaliyetleri dikkate 

alınır.  

(13) Yayın etiğine uygun olmadığı belgelenen yayınlara sahip adayların başvurusu reddedilir. 

Hakkında hukuki işlem başlatılır. Ödül veya belge verildikten sonra fark edilen etik ihlali 

durumlarında, verilen belge ya da ödül geri alınır, hukuki işlem yapılır.  

(14) Yozgat Bozok Üniversitesi adresi taşımayan eserler ile Yozgat Bozok Üniversitesi 

dışındaki görev süreleri ödüllendirme kapsamı dışındadır. 

(15) Ödül başvuru ve aday gösterme işlemleri her yıl Mart ayının on beşinden başlayarak aynı 

ayın son işgününe kadar Yozgat Bozok Üniversitesi Ödül Komisyonu Başkanlığına yapılır. 

(16) Herhangi bir disiplin cezası vb. alan adayların başvuruları kabul edilmez.  

MADDE 14 – (1) Çok yazarlı çalışmaların puanlarının hesaplanmasında, Yozgat Bozok 

Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinden yer alan „„Yazar sayısına göre 

puanlama‟‟ tablosundaki esaslar uygulanır.  

MADDE 15 – (1) Komisyon, yapılan başvuruları Nisan ayı içerisinde değerlendirerek en geç 

Nisan ayının son işgününe kadar karara bağlayarak, gerekçeli raporunu Senatoda görüşülmek 

üzere Rektörlüğe sunar. Sonuçlar Rektörlükçe ilan edilir. 



MADDE 16 – (1) Başka kurumlarca verilmiş ya da verilecek ödüller Yozgat Bozok 

Üniversitesi‟nin ödülünü engellemez.  

MADDE 17 – (1) Bu Yönergede belirtilen ödülleri almaya hak kazandıktan sonra vefat etmiş 

kişilerin belge ve ödülleri kanuni mirasçılarına verilir.  

MADDE 18 – (1) Belge ve ödüller için ödül dağıtımının yapılacağı yılın öncesindeki 1 Ocak-

31 Aralık tarihleri arasında yayımlanan eserler dikkate alınır. Bir yayına bir kez ödül verilir. 

Ödül verilen yayınlarla başvuru yapanların müracaatı kabul edilmez.  

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Personel ihtiyaçları  

MADDE 19– (1) Ödül Komisyonu‟nun sekretarya işleri Personel Daire Başkanlığı tarafından 

yürütülür.  

Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 20 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri 

ile Senato kararları uygulanır.  

Yürürlük 

MADDE 21 – (1) Bu yönerge Yozgat Bozok Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihte 

yürürlüğe girer.  

Yürütme 

MADDE 22 – (1) Bu yönerge Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür. 
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