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BİRÎNCÎ MADDE — Başvekâlete merbut ve yirmi dört aza ile azalık sıfatını
tıaiz bir kâtibi umumî ve üç muavininden mürekkeb olmak ve merkezi Hükümette
ıfayi vazife etmek üzere Âli iktısad meclisi teşkil kılınmıştır.
İKİÎSTCt MADDE — Âli iktısad meclisinin birinci reisi fahrisi Başvekil ve ikin_-i reisi fahrisi Ticaret vekili olub azaları her iki devre için aralarında bir reis ile
bir reis vekili intihab ederler.
ÜÇÜNCÜ MADDE — îcra Vekilleri Heyetince veya vekiller tarafından memır edilecek rüesa ile erbabı ihtisasdan olau zevat, Âli iktısad meclisinin içtima
fe müzakerelerine iştirak ederler, fakat rey vermezler.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Âli iktısad meclisinin vazaif ve iştigalâtı bervechi
itidir:
a - Memleketin iktisadiyatı ile alâkadar olmak üzere Hükümetçe tanzim kılııacak kanun ve nizamname lâyihaları ve Hükümetten tevdi olunacak iktisadî mesail hakkında beyanı mütalea etmek;
b - îktısadla alâkadar kanun ve nizamnamelerin memleket ibtiyaeatma derecei
tevafukunu ve bunlar arasındaki ahenk ve irtibatı tedkik ve lüzum görülecek talilâtı esbabı mucibesile Hükümete teklif eylemek;
c - iktisadî ihtiyaçlarımızın icab ettirdiği usul ve sistemler hakkında tedkikat
cra etmek;
d - Umumî iktısad cereyanlarını takib ve mendeket iktisadiyatına derecei tesir
^e alâkalarını tedkik ve bu husustaki mesaisi netayicini Hükümete arzetmek.
BEŞÎNCt MADDE — î l k dört sene için Âli iktısad meclisi azasının biri ordu
îrkânmdan ve on biri erbabı ihtisas mey anından olmak üzere on ikisi doğrudan
loğruya îcra Vekilleri Heyetince ve diğer on ikisi dahi icra Vekilleri Heyetince ya
kılacak talimatnameye tevfikan iktısadla alâkadar muhtelif müessesat ve teşekkülerce intihab olunur.
Kâtibi umumî ile muavinleri daimî olub icra Vekilleri Heyetince tayin olunurlar.
Meclisin umuru tahririyesi için lüzumu kadar kâtib, mütercim vesair müstahlemin Başvekâletçe tayin edilir.
ALTINCI MADDE — Âli iktısad meclisi kararları istişarî mahiyette olub mııtarrerat tayini esami suretile ve ekseriyetle ittihaz olunur.
Y E D l N C t MADDE — Azalık müddeti dört sene olub ilk iki sene nihayetinde
Tükûmet tarafından intihab edilmiş olan azanm nısfı ile alâkadar müessesat ve
eşekküllerce intihab edilmiş olanların nısfı kura iLe tebdil olunur. Kura isabet
benlerin tekrar intihabları caizdir.
SEKİZİNCİ MADDE — Âli iktısad meclisinin içtimaları Başvekâletçe tanzim
ti İm an ruzname ve programlara tevfikan cereyan edib programdan hariç mevad
nüzakere edilemez. Meclis azası tarafından müzakeresi teklif olunacak mesailin
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evvel emirde esbabı mucibesile beraber kâtibi umumiliğe tevdi edilmiş ve kâtit
umumilik vasıtasile de Başvekâletin tasvibine iktiran eylemiş bulunması meşrui
tur.
DOKUZUNCU MADDE — Âli iktısad meclisi her altı ayda bir defa on beş gri
müstemirren içtima ve kâtibi umumilik vasıtasile Hükümetten tevdi olunan husı
sat ile dördüncü maddede muharrer vazaif ve iştigalâta müteallik olarak aza tarz
fmdan ihzar olunııb Başvekâletçe tasvib ve havale edilmiş bulunan mesaili müzg
kere eder. Meclis müzakerat ve mukarreratma aid zabıt suretleri içtimai taki
eden on beş gün zarfında kâtibi umumilik tarafından Başvekâlete tevdi olunur.
Meclis içtima müddeti lüzumu halinde îcra Vekilleri Heyeti kararile on beş gü
daha temdid olunabilir.
ONUNCU MADDE —• Âli iktısad meclisi Hükümet tarafından tevdi edilmi
olan mesail ve hususat hakkındaki mütaleasım evrakın tevdiini takib eden içtim
devresi nihayetine kadar bildirmeğe mecburdur.
ON" BÎRÎNCT MADDE — Âli iktısad meclisi azasına masarifi seferiye ve z
rııi'iyelerde içtima günleri için hakkı huzur \ erilir. (Terek bu tahsisat gerek Âli il
tısad meclisi memurin ve müstahdeminin o aid kadro ve muhassasat her sene Baı
vekâlet bütçesinde tayin olunur.
ON İ K İ N C İ MADDE — Bu kanunun suveri tatbikıyesi îcra Vekilleri Hey<
tince tasdik kılınacak bir talimatname ile tayin olunur.
MUVAKKAT MADDE — 1927 senei maliyesi zarfında Âli iktısad meclisi te
kil olunduğu takdirde bu teşkilin istilzam ettiği kâffei masarif ile îcra Vekille
Heyetince tasdik edilecek kadroya göre muktazi maaşat ve ücurat karşılığı olma
üzere icra Vekilleri Heyeti kararile masarifi gayri melhuza tertibinden azamî c
bin lira Başvekâlet bütçesinde açılacak faslı mahsusa nakil ve sarfolumır.
ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanunun ahkâmını icraya îcra Vekilleri H
yeti memurdur.
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