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Üniversitesi 1987 bütçe yılı Kesinhesap Kanunu (*)
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MADDE 1. — istanbul Teknik üniversitesinin 1967 bütçe
yılı genel
harcamaları
ilişik
( A / l ) , ( A / 2 ) ve ( A / 3 ) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere,
a) (32 656 816,63) lirası cari harcamalara, (12 996 719,91) lirası yatırım harcamala
rına, (7 814 285,98) lirası da sermaye teşkili ve transfer harcamalarına
aidolmak üzere toplam
olarak (53 467 822,52) liradır.
b ) (77 794,17) lirası özel kanunlar gereğince ödenek kaydedilen paralardan yapılan cari har
camalara, (18 500) lirası da keza aynı kaynaktan yapılan sermaye teşkili ve transfer harcamala
rına aidolmak üzere toplam olarak (96 294,15) liradır.
MADDE 2. — istanbul Teknik üniversitesinin 1967 bütçe yılı gelirlerinden yapılan tahsilat
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere,
a) (3 079 590,60) lirası normal gelirlerden yapılan tahsilata, (52 304 701,36) lirası özel gelir
lerden yapılan tahsilata aidolmak üzere toplam olarak (55 384 351,96) liradır.
b) Özel kanunlar gereğince bağışlardan sağlanan
gelirlerden
yıl
içinde
harcanmıyan
(65 405,85) lira ertesi yıla devredilmiş, bu suretle yılın tahsilatı (55 318 946,11) lira olarak kal
mıştır.
MADDE 3. — ikinci ve birinci maddelerde (a) işareti ile yazılı gelir ve gider arasındaki far
kı teşkil eden (1 754 829,44) lira, gelir fazlası olarak kalmıştır.
MADDE 4. — istanbul Teknik Üniversitesinin 1967 bütçe yılı içinde harcanmıyan ve bağlı
( A / l ) , ( A / 2 ) ve ( A / 3 ) işaretli cetvellerin ayrı sütunlarında gösterilen (18 067 249,92) liralık
ödenek yok edilmiş ve özel kanunlar gereğince kaydolunan ödenekten yılı içinde harcanmıyan
(65 405,85) lira, ertesi yıla devredilmiştir.
MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6. — Bu kanunu Malrye ve Millî Eğitim bakanları yürütür.
(*)

Kanunda adı geçen cetveller 13801 numaralı Resmî Gazetededir.
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I - Gerekçeli 193 ve 193 e 1 nci ek İS. 'Sayılı baısımayaızılar Millet Meclisinin 48 imci Birleşimi
ne, 16316 S. Sayılı basmayazı Cumhuriyet Senatosunun 54 ncü Birleşim tutanağına bağlıdır.
II - Bu kanunu; Millet Meclisi Sayıştay, 'Cumhuriyet Senatosu Bütçe Ve [Plân komisyonları gö
düşmüştür.
III - Esas No,. : 1/62.

