
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 

2021 YILI BİRİM BÜTÇE ANALİZİ 

 

 Fakültemiz 2021 yılı içerisinde toplam 3.253.488,88 TL harcama yapmış olup, bütçe 

kalemleri bazında gider dağılımı aşağıdaki çizelgede verilmiştir. Ödenek kalemlerinde bütçe 

ödenekleri nispetinde, reel harcamalar yapılmıştır.  

 

 

2021 YILI BÜTÇE GİDERLERİ (TL) 

Bütçe Giderleri Alınan Ödenek Kullanılan 

Ödenek 

Kullanılabilir 

Ödenek 

62.239.756.3438.446.14.02.01.01 2.845.302,91 2.845.302,91 0,00 

62.239.756.3438.446.14.02.02.01 391.247,00  391.246,41 0,59 

62.239.756.3438.446.14.02.03.02 5.000,00 4.230,30 769,70 

62.239.756.3438.446.14.02.03.03.10 3.000,00 1.136,26 1.863,74 

62.239.756.3438.446.14.02.03.03.20 11.575,00 11.573,00 2,00 

62.239.756.3438.446.14.02.03.07 500,00 0,00 500,00 

 

 İnsan kaynaklarının yönetimi stratejileri kurumumuz Personel Daire Başkanlığı ve 

Strateji Daire Başkanlığı bünyesinde birimlerin oluşturdukları norm kadro saylarına ve atama 

kriterlerine göre planlanmakta olup takibi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü 

ve Genel Sekreterliği tarafından yapılmaktadır. Öğretim üyelerinin maaşları 657 Sayılı Devlet 

Memurları Kanunu ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun akademik personel maaş 

ücretleri hesaplama usullerine göre hesaplanmaktadır. Öğretim elemanlarının ek ders ücretleri 

2547 sayılı kanunun Ek Ders Usulü ve Esaslarına göre düzenlenmektedir. Maaş ve ek ders 

ücret ödemeleri Türkiye’deki diğer üniversitelerde olduğu gibi öğretim üyesinin kıdemine 

göre yapılmaktadır. Mesleki gelişimlerini sürdürebilmeleri açısından, öğretim elemanlarının 

her yıl ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara katılımı desteklenmelidir. Bu nedenle 

öğretim elemanlarımız yaptıkları TÜBİTAK ve BAP projeleri kanalıyla bilimsel projeleri için 

ödenek alabilmekte ve ilgili araştırmalarını kongrelerde sunmaları için bu bütçeleri 

kullanabilmektedir. Ayrıca öğretim elemanları Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) ile sanayi 

ortaklı projeler ve bilimsel çalışmalara katkıda bulunmaktadırlar. 14 Aralık 2015 tarihinde 

Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe giren Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği’ne 

dayanarak öğretim üyelerimiz proje, araştırma, yayın, tasarım, sergi, patent, atıflar, tebliğ ve 

almış olduğu akademik ödüller gibi akademik faaliyetleri için akademik teşvik ödeneği 

almaktadırlar.  



Fakültemizde tüketim mal alımı için ödenek aktarımı kısıtlı olup tüketim malı 

ihtiyaçları İdari Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından kaynaklar çerçevesinden 

karşılanmaktadır. Ayrıca bölüm öğretim elemanları tarafından Bilimsel Araştırma Projeleri 

(BAP) birimine başvuru yapılarak laboratuvar teçhizatları alınabilmektedir. Bunun yanı sıra 

TUBİTAK tarafından verilen proje destekleri ile de gerekli cihaz alımlarının yapılması 

hedeflenmektedir.   

Fakültemizin 2021 yılı giderleri, kurumun amaçlarına ve politikalarına uygundur. 

Dönem içindeki ödenek ve harcamalarımızın muhasebe kayıtları düzenli olarak tutulmuştur. 

Ödenek üstü harcama yapılmadığı tespit edilmiş, bütçe etkin ve verimli bir şekilde 

kullanılmıştır. 


