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ÖZET

Osmanlı Devleti’nde XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren demiryolu, havaga-
zı, elektrik gibi çeşitli kamu hizmetlerinde imtiyaz usulünün uygulanmasıyla ülkede 
modern yaşamın altyapısı oluşmuştur. Yaklaşık yetmiş yıllık bir uygulamadan sonra 
kamu hizmeti imtiyazları, Lozan Barış Konferansı’nda taraflar arasında uzun tartışma-
lara konu olmuştur. Konferansın sonunda imtiyazlar meselesinin, T.B.M.M. Hükümeti 
ile şirketlerin yapacağı özel görüşmelere bırakılması kararlaştırılmış; Hükümet ile an-
laşmaya varamamış şirketlerin durumu ise, 24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan Barış 
Antlaşması’na ek olarak imzalanan bir protokol ile düzenlenmiştir. Çalışmanın amacı, 
imtiyazların Konferansa etkisinin olup olmadığını araştırmak, taraf devletlerin Lozan 
Barış görüşmeleri sürecinde imtiyazlar konusunda izledikleri politikaları ortaya koymak 
ve imzalanan Protokolü incelemektir.
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ğunda Verilmiş Birtakım İmtiyazlara İlişkin Protokol ve Bildiri, yabancı sermaye, şir-
ketler.
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THE QUESTION OF CONCESSIONS DURING THE LAUSANNE 

PEACE NEGOTIATIONS

ABSTRACT

Beginning from the half of the nineteenth century, the concession system formed 
the basis of modern life by carrying out of public services like railways, gas and elect-
ric in the Ottoman Empire. After an almost seventy-year history, the public service 
concessions were one of the subjects of the Lausanne Peace Conference. At the end of 
the Conference, it was decided to leave the question of concessions to the private nego-
tiations between Turkish Government and companies. The situation of the companies 
which could not agree with Turkish Government was arranged by the Protocol signed 
at Lausanne on July 24th 1923. The objective of the paper is to investigate whether the 
concessions had an effect to the Conference, present the concession policies of the States 
in the Conference and examine the Protocol.

Keywords: Concessions, Lausanne Peace Conference, Protocol Relating to Cer-
tain Concessions Granted in the Ottoman Empire and Declaration, foreign capital, 
companies.
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Giriş 

24 Temmuz 1923 tarihli Lozan Barış Antlaşması, yıkılan Osmanlı 
Devleti’nin ardından kurulan Türk Devleti’ne tam bağımsız ve özgür olma nite-
liğini kazandırmıştır. Devletin kuruluşuna uluslararası alanda hukukî dayanak 
teşkil eden Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanması, aynı zamanda XIX. yüz-
yılın başından itibaren emperyalist Avrupa ülkelerinin Osmanlı topraklarında 
kurmuş oldukları ekonomik düzeni de ortadan kaldırmıştır.1 Söz konusu ekono-
mik düzenin oluşumunda, yüzyıllara dayanan kapitülasyon geçmişi kadar, XIX. 
yüzyılın ortasından itibaren yabancılara verilen kamu hizmeti imtiyazlarının da 
etkisi büyüktür. Kamu hizmeti imtiyazı, idarenin özel kişiyle yaptığı sözleşme 
ile, bir kamu hizmetinin kurulmasını ve/veya belli bir süre işletilmesini, karşı-
lığında yararlananlardan ücret ya da bedel almak, masrafları kâr ve zararı im-
tiyazcıya ait olmak üzere, kendi buyruğu ve sorumluluğu altında sağladığı bir 
uygulamadır.2

Osmanlı Devleti’nde imtiyaz usulü, XIX. yüzyılın ikinci yarısında uygu-
lanmaya başlanmıştır. III. Selim zamanından itibaren ileri görüşlü padişahlar, 
Batı kültürü ile tanışan bürokrat ve aydınlar, Avrupa başkentlerinde kurulan 
elçilikler vasıtasıyla Avrupa’daki gelişmeler yakından izlenmiş; Tanzimat döne-
mine gelindiğinde ise, Devletin özellikle kamu hizmeti alanında eksiklikler ve 
yoksunluklarla karşı karşıya kaldığı fark edilmiştir. Diğer taraftan, Avrupa’da 
üretim için hammadde ihtiyacı doğmuş; aynı zamanda ortaya çıkan sermaye 
birikimi için yeni yatırım alanı arayışına girilmiştir. Böylece ülkenin iç ve dış, 
siyasî ve ekonomik bütün dinamiklerinin etkisiyle uygulanmaya başlanan imti-
yaz usulü, Osmanlı Devleti’nde demiryolu, tramvay, havagazı, su, elektrik gibi 
kamu hizmetlerinde faaliyet göstererek, ülkede modern yaşamın altyapısını oluş-
turmuştur.

İmtiyazlarla ilgili düzenlemeler, 1850’lerden itibaren çeşitli irade, kanun ve 
nizamnamelerde dağınık şekilde de olsa yer bulmuş ve Devlet tarafından za-
man zaman sözleşme ve şartname örnekleri yayımlanmışsa da; imtiyaz işleminin 
hukukî çerçevesi, II. Meşrutiyet döneminde 23 Haziran 1910 (R. 10 Haziran 
1326) tarihli Menafi-i Umumiyeye Müteallik İmtiyazat Hakkında Kanun’un3 

1 Ahmet Mumcu, Tarih Açısından Türk Devriminin Temelleri ve Gelişimi, İnkılâp Ya-
yınevi, İstanbul, 2001, s. 95; Çağrı Erhan, “Lozan’ın Genel Çerçevesi”, 80. Yılında 2003 
Penceresinden Lozan Sempozyumu, TTK Yayınları, Ankara, 2005, s. 11.

2 Lütfi Duran, İdare Hukuku Ders Notları, Fakülteler Matbaası, İstanbul, 1982, s. 330.
3 Düstur, II. Tertip, C. 2, s. 362-365.
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çıkarılmasıyla, pozitif hukuk normu haline getirilmiştir. Ancak Osmanlı 
Devleti’nde imtiyaz verilmesi sürecinde siyasî ve ekonomik etkenlerin yoğun ola-
rak devreye girmesi nedeniyle, konuyla ilgili çalışmalarda imtiyazlar çoğunlukla 
bu açılardan ele alınmış; imtiyazların hukuksal yönü gölgede kalmıştır.

Osmanlı Devleti’nde yabancılara verilen kamu hizmeti imtiyazları, Birinci 
Dünya Savaşı ve Milli Mücadele dönemlerinde Avrupa devletlerinin Osman-
lı toprakları üzerindeki planlarında belirleyici etkenler arasında yer almıştır. 
Bu doğrultuda Avrupa devletlerinin izledikleri politikanın, imtiyazların belir-
lediği nüfuz bölgelerinin sınırlarıyla örtüştüğü görülmüştür.4 Ancak Kurtuluş 
Savaşı’nda elde edilen kesin zafer, oluşan yeni şartların ışığında bir barış konfe-
ransının toplanmasını sağlamış; görüşmelerde birçok konu olduğu gibi, imtiyaz-
lar da masaya yatırılmıştır. Yeni bir ulus devletin kuruluş sürecini de kapsayan 
bu dönemde, yabancı sermaye, varlığını yine imtiyazlar yoluyla sürdürmek için 
mücadele vermiştir. 

Lozan Barış Konferansı, birçok kez farklı açılardan ele alınmış olmakla bir-
likte, literatürde imtiyazlarla ilgili boşluk bulunması, konunun ayrı bir şekilde 
araştırılmasını gerekli kılmıştır. Makale kapsamında, kamu hizmeti imtiyaz söz-
leşmelerinin ve imtiyazlı şirketlerin Lozan Barış Konferansı’nın seyrini etkileyip 
etkilemedikleri, etkilediyseler ne şekilde bir etkide bulundukları incelenmiştir. 
Bu çerçevede esas itibariyle tutanaklar ele alınarak, taraf devletlerin imtiyazlar 
konusunda izledikleri politikalar açıklanmış; ayrıca Konferansın kesintiye uğra-
dığı dönemde imtiyazlarla ilgili meydana gelen gelişmeler ve Konferans sonun-
da imzalanan Protokol değerlendirilmiştir. Sonuç olarak bu çalışmayla, kamu 
hizmeti imtiyazlarının ve imtiyazlı şirketlerin Lozan Barış Görüşmeleri sürecini 
yönlendiren önemli faktörlerden birisi olduğu ortaya koyulmuştur.

BİRİNCİ LOZAN GÖRÜŞMELERİ 

Kurtuluş Savaşı’nda kazanılan zafer, T.B.M.M. Hükümeti’ne, başlayacak 
barış görüşmelerine her alanda tam bağımsızlığı elde etme yolunu açmıştır. İtilaf 
Devletlerinin 13 Kasım’da İsviçre’nin Lozan şehrinde yapılması karara bağlanan 
Konferansa hem İstanbul, hem de Ankara Hükümeti temsilcilerini davet etme-
si, zaman zaman düşmanla işbirliği yapmış ve ulusal kurtuluş hareketine karşı 
düşmanca tavırlar almış olan saltanat makamının 1 Kasım 1922 tarihinde oybir-

4 Bilmez Bülent Can, Demiryolundan Petrole Chester Projesi (1908-1923), Tarih Vakfı 
Yurt Yayınları, İstanbul, 2000, s. 177.
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liğiyle kabul edilen bir kanunla kaldırılması sonucunu doğurmuştur. Saltanatın 
kaldırılmasının ardından, 2 Kasım 1922 tarihinde T.B.M.M., İsmet Paşa’nın baş 
delegeliği ile Sağlık Bakanı Dr. Rıza Nur ve Maliye Bakanı Hasan Bey’in dele-
geliklerini onaylamıştır. Böylelikle saltanatın kaldırılarak Osmanlı Devleti’nin 
son bulduğunun ilan edilmesiyle, Lozan’daki temsilcilik sorunu çözülmüş; aynı 
zamanda yeni Türk devletinin siyasal ve hukuksal yapısını sağlamlaştıracak ilk 
adım atılmıştır.5

20 Kasım 1922’de açılan Lozan Konferansı’nda ilk olarak kurulacak ko-
misyonlar ve konferans içtüzüğü görüşülmüş; komisyonların her birine, konfe-
ransa davet eden devletlerden birinin baş delegesinin başkanlık etmesi kararlaş-
tırılmıştır. Ancak komisyon başkanlıkları, rastlantısal belirlenmemiş; Müttefik 
Devletlerden her biri, diğerlerine göre daha ilgili olduğu konunun görüşüleceği 
komisyonun başkanlığını üstlenmiştir. İngiltere, özellikle Musul ve Irak sınırı 
ile Boğazlar meselesinde; Fransa, imtiyazlar, okullar ve Düyûn-ı Umumiye İda-
resi konusunda; İtalya ise, imtiyazların da dâhil olduğu çeşitli ekonomik çıkar-
lar hususunda etkin rol oynayacaktır.6 Konferansta imtiyazlar, “Malî ve İktisadî 
Meseleler Komisyonu”nda ele alınmıştır. Söz konusu komisyon, kendi içinde beş 
alt komisyona ayrılmıştır. İmtiyazlar ve imtiyazlı şirketler, esas itibariyle “İkti-
sat Sorunları Alt Komisyonu”nda ele alınmakla birlikte, çeşitli nedenlerle farklı 
başlıklar görüşülürken de gündeme gelmiştir.7 İmtiyazlar, barış görüşmelerinde 

5 Mumcu, a.g.e., s. 88, 103; Salâhi Sonyel, Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika, C. 2, 
TTK Yayınları, Ankara, 2003, s. 290-295; Bülent Tanör, Osmanlı-Türk Anayasal Geliş-
meleri, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2002, s. 277-280.

6 İngiltere baş delegesi Lord Curzon’un başkanlık edeceği topraklara, askerliğe, Boğazlar’a 
ait işler komisyonu, İtalya baş delegesi Marki Garroni’nin başkanlık edeceği yabancılara 
uygulanacak rejim komisyonu ve Fransa baş delegesi Mösyö Barére’nin başkanlık edeceği 
malî ve iktisadî meseleler komisyonu. Ali Naci Karacan, Lozan, Türkiye İş Bankası Kültür 
Yayınları, İstanbul, 2009, s. 65, 66, 86, 87; Cemil Bilsel, Lozan, C. 2, Sosyal Yayınları, 
İstanbul, 1998, s. 19.

7 Birinci alt komisyon: Malî sorunlar (Düyûn-ı Umumiye İdaresi’nin paylaşılması, askerî 
işgal masrafının Türkiye tarafından ödenmesi, Türkiye’nin Yunanlılardan istediği zarar 
tazminatı); İkinci alt komisyon: Ulaştırma, taşıma ve haberleşme (limanlar, demiryolları, 
posta, telgraf); Üçüncü alt komisyon: Ticarî meseleler, gümrük tarifeleri, ticaret gemileri, 
emlak, edebî mülkiyet hakkı, güzel sanatlar, marka ve patentler; Dördüncü alt komisyon: 
İktisat sorunları (imtiyazlar, savaş ve işgal devrine ait meseleler, Türkiye tarafından zap-
tedilen mülklerin geri verilmesi; bu devre boyunca Türk hükümetleri tarafından yapılan 
borçların ödenip, akdedilen sözleşmelerin yerine getirilmesi, Türkiye’deki Alman, Avus-
turya, Macar, Bulgar emlakinin tasfiyesi, terk edilen topraklardaki Türk emlaki meselesi); 
Beşinci alt komisyon: Sağlık işleri. Karacan, a.g.e., s. 116; Ömer Kürkçüoğlu-Çağrı Erhan, 
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ilk olarak 1 Aralık 1922 tarihinde İktisat Sorunları Alt Komisyonu’na Müttefik 
Devletler tarafından sunulan “Mallara, Haklara ve Çıkarlara, Borçlara ve Ticaret 
ve Hukuk Davalarında Sürelere İlişkin Hükümler” başlıklı bir tasarıda karşımıza 
çıkmaktadır.

Tasarıda 1 Ağustos 1914 tarihi itibariyle Osmanlı Devleti’nde bulunan ve 
savaş sırasında Müttefik uyruklarınca denetlenen şirketlere ait olan mal, hak 
ve çıkarların sahiplerine geri verilmesi öngörülmüştür. Müttefikler, bu konuda 
kamu hizmeti imtiyazına sahip yabancı sermayeli Türk uyruklu şirketlerin, barış 
antlaşmasında Türk uyruklu değil; kendilerini denetleyen yabancıların uyruklu-
ğunda sayılmaları gerektiğini ileri sürmüşlerdir. Türk Heyeti ise 4 Aralık 1922 
tarihli oturumda, söz konusu şirketlerin haklarının barış antlaşmasında düzen-
lenmesine karşı çıkarak, Türk şirketlerinin yabancı Hükümetlerce korunmasını 
kabul edemeyeceklerini bildirmiştir. Türk Heyeti’nin bu tavrı, İngiliz ve Fransız 
delegelerin itirazlarıyla karşılaşmıştır. İngiliz delege Fountain, söz konusu şir-
ketlerin hisse senetlerini ellerinde bulunduran İngiliz uyruklarına tazminat ve-
rilmesinde ısrar ederken; İtalyan delege Serruys ise, şirketlerin gerçekte Türk uy-
rukluğunu kabule zorlandıklarını ileri sürmüştür. Türk Heyeti, yabancı sermaye 
sahiplerinin verilen imtiyaz karşılığında, Türk uyrukluğunda bir şirket kurmayı 
kabul etmiş olduklarını belirterek itirazlara cevap vermiştir.8

9 Aralık 1922 tarihli oturumda da Türk Heyeti’nden Zekai Bey, söz konusu 
şirketlerin Türk uyrukluğunda tüzel kişiler oldukları konusunda direndiklerini; 
ancak hangi uyruklukta olurlarsa olsunlar, hisse senetlerini ellerinde bulundu-
ranların çıkarlarının Türk Hükümeti’nce korunacağını; bu nedenle barış ant-
laşmasına bir devletin kendi uyruklarıyla olan ilişkileri konusunda hükümler 
koymanın, söz konusu devletin egemenliğiyle bağdaşmayacağını dile getirmiştir. 
Diğer taraftan, Türk Hükümeti’nin bu konuda almış olduğu bir tedbir de vur-
gulanmıştır: Buna göre, Türk Hükümeti geçici olarak el konulmuş veya zoralım 
uygulanmış mallar, haklar ve çıkarlardan dolayı sorumluluk kabul etmekte; an-
cak Müttefik Devletlerce sonradan işgal edilen ya da eski Osmanlı Devleti’nden 
kesin olarak ayrılmış bulunan topraklarda aynı tedbirlerden sorumlu tutulmayı 
reddetmektedir.9 Daha sonra da görüleceği üzere, Müttefik Devletlerin imtiyazlı 

“Lozan Gelişmeleri”, Yaşayan Lozan (Ed.: Çağrı Erhan), T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Yayınları, Ankara, 2003, s. 68.

8 Seha L. Meray, Lozan Barış Konferansı-Tutanaklar-Belgeler, Takım: 1, C. 3, Ankara 
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Ankara, 1972, s. 324-327, 330-332.

9  Meray, a.g.e., Tk: 1, C. 3, s. 333, 334.
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şirketler konusundaki talepleri, Konferansın sonuna değin aynı şekilde dile geti-
rilmeye devam edecek; ancak Türk Heyeti’nin itirazlarıyla karşılaşacaktır. İmti-
yazlar konusu, Konferansın başından itibaren çeşitli komisyonlarda ele alınmış-
sa da; ayrı bir başlık altında incelenmesine barış görüşmelerinin üzerinden bir 
aydan fazla bir süre geçtikten sonra, 28 Aralık 1922  tarihinde başlanabilmiştir.

Müttefiklerin sundukları teklif, kısaca şu şekilde özetlenebilir:
- Osmanlı Hükümeti tarafından 1 Ağustos 1914 tarihinden önce veril-

miş imtiyazlardan yararlanmış olan Müttefik Devletler uyrukları ile yaban-
cı sermayeli Osmanlı şirketlerinin, imtiyaz sözleşmelerinden ve 1 Ağustos 
1914 tarihinden sonra yapılmış her türlü anlaşmadan doğan haklarının ye-
niden tanınması,

- Her bir imtiyazın süresinin, 1 Ağustos 1914 tarihi ile barış antlaşması-
nın yürürlüğe giriş tarihi arasındaki zamana eşit süre için uzatılması,

- İmtiyaz sözleşmelerinin gözden geçirilerek yeni koşullara uydurulması; 
bu konuda Türk Hükümeti ile imtiyaz sahipleri arasında anlaşma sağlan-
ması,

- Barış antlaşmasının yürürlüğe girişinden başlayarak bir yıl içinde, imti-
yaz sözleşmelerinin yeni koşullara uydurulmasında taraflar arasında anlaş-
maya varılamaması halinde, anlaşmazlığın üç üyeden oluşan hakem heye-
tine sunulması,

- Osmanlı Hükümeti ile imtiyaz sahipleri arasında 30 Ekim 1918 tari-
hinden bu yana yapılmış olan anlaşmaların, Türk Hükümeti ile yenileri ya-
pılıncaya kadar yürürlükte kalmaları; taraflar anlaşamazsa kararın hakem 
heyetine bırakılması,

- Osmanlı Hükümeti tarafından 1 Ağustos 1914 tarihinden barış ant-
laşmasının yürürlüğe girişine kadar, Almanya, Avusturya, Macaristan ve 
Bulgaristan uyruklarının sermayesiyle kurulmuş şirketlere tanınmış bütün 
imtiyazların hükümsüz sayılması.10

Türk Heyeti, tasarının isteklerini yerine getirmediğini söyleyerek itiraz 
etmiş; tasarıda öngörülen 1 Ağustos 1914 tarihinin değiştirilerek, Osmanlı 
Devleti’nin savaşa giriş tarihi 29 Ekim 1914’ün tercih edilmesi ve imtiyaz sahip-
lerinin sadece haklarına yer veren tasarıda ödev ve yükümlülüklere de değinil-
mesi gereğine dikkat çekmiştir.11

10 Meray, a.g.e., Tk: 1, C. 3, s. 397-399.
11 Meray, a.g.e., Tk: 1, C. 3, s. 387, 388.
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Diğer taraftan, söz konusu şirketlerin savaş sırasındaki zararlarının yabancı 
tebaanın zararı gibi kabul edilerek tazmini hususuna antlaşmada yer verilmesi 
ile savaştan önceki sözleşme şartlarının yeni şartlara uydurulması gibi konuları 
da, detaylı olarak ele alınmıştır. Bu konuda Türk Heyeti, söz konusu şirketlerin 
Türk uyruğu olmaları nedeniyle antlaşma ile ilişkili olmadıkları ve uyuşmazlık-
ların Türk mahkemelerinde görülmesi gerektiği görüşündedir. Müttefik Dev-
letler ise söz konusu şirketlerin zararlarının, taraflardan birer üye ve tarafsız bir 
devletten bir üyeden oluşacak üç kişilik bir hakem heyeti tarafından incelenerek 
sonuçlandırılmasını talep etmektedirler.12

Ancak Türk Heyeti, 28-29 Aralık 1922 tarihli oturumlarda imtiyaz söz-
leşmelerinin günün koşullarına uydurulmasında hakeme başvurulmasına ve 
sözleşmelerde öngörülen hakemliğin yalnız sözleşmenin uygulanmasıyla ilgili 
anlaşmazlıklara ilişkin olduğu yönündeki görüşe itiraz etmiştir. Muhtar Bey 
tarafından sözleşmede öngörülen hakemlere neden başvurulmadığının anlaşı-
lamadığı; Müttefik Temsilci Heyetlerinin görüşmeler boyunca Türk adaletine 
güven yoksunluğu gösterdikleri dile getirilmiş ve Türk Hükümeti’nin demir-
yollarının kullanılması nedeniyle, şirketlere tazminat vermekten kaçınmayacağı, 
dolayısıyla imtiyazların bu nedenle uzatılması isteminin de haksız olduğu belir-
tilmiştir.13

İsmet Paşa, yaşanan bu tartışmaları 31 Aralık 1922 tarihli bir telgrafla 
Ankara’ya özetlerken, bir yandan da uyuşmazlıkların geçici bir süre için hakem 
heyeti vasıtasıyla çözümlenmesinin bir kanunla kabul edilip edilmeyeceğini sor-
maktadır. Ayrıca sözleşmenin uyarlanması konusundaki talepler doğrultusunda 
hakem heyeti oluşturulması ve bu konuya antlaşmada yer verilmesi ihtimalini de 
belirterek, Hükümetin bu konudaki fikrini de öğrenmek istemektedir.14 1 Ocak 
1923 tarihinde gönderilen telgrafta ise İsmet Paşa, yabancı uyruklu veya yabancı 
sermayeli Osmanlı şirketlerinin imtiyaz sözleşmelerinin yeni şartlara uyarlan-
masında Müttefik Devletlerin ısrarcı olduklarını bildirmektedir. Ayrıca Türk 
Heyeti olarak, sermayesi kime ait olursa olsun, Osmanlı uyruklu şirketler için 
Konferansta görüşme yapılmasını kabul etmediklerini; yabancı uyruklu şirket-
ler açısından ise, sözleşmelerde gerçekleşecek değişikliklerin, ancak Hükümet 

12 Bilal Şimşir, Lozan Telgrafları (1922-1923), C. 1, TTK Yayınları, Ankara, 1990, s. 302, 
303.

13 Meray, a.g.e., Tk: 1, C. 3, s. 389-393, 402.
14 Şimşir, a.g.e., C. 1, s. 302, 303.



95

LOZAN BARIŞ GÖRÜŞMELERİNDE İMTİYAZLAR SORUNU

Sayı: 83

ile anlaşarak olabileceği görüşünü izlediklerini belirtmektedir. Bununla birlik-
te, savaş ve mütareke zamanında demiryolu gibi kamu hizmeti gören şirketlere 
Hükümet tarafından el konulmuş ve devletler hukuku çerçevesinde hesaplarının 
tasfiyesi zorunlu olduğundan, Türk Heyetinin ileri sürdükleri görüşleri destekle-
mesi bakımından, şimdiden ilgili şirketlerin Nafıa Vekâleti’nce görüşmeye davet 
edilmesi de önerilmektedir.15

2 Ocak 1923 tarihinde Ankara’dan Rauf Bey, verdiği cevapta yabancı ser-
mayeli Türk şirketlerine ilişkin konuların antlaşma ile ilgisi bulunmadığı ve 
uyuşmazlıkların Türk mahkemelerinde görülmesi gerektiği yönündeki görüşün 
doğru olduğunu bildirmiştir. Ayrıca söz konusu sermaye sahiplerinin sözleşme 
gereğince başvuracakları yer Türk Hükümeti olduğundan dolayı, barış antlaş-
ması ile ilişkilendirilmelerinin kabul edilemeyeceği hususu da vurgulanmıştır.16

Diğer taraftan, Konferansın başlamasının üzerinden bir aydan fazla bir za-
man geçmesine rağmen, özellikle malî ve iktisadî konularda herhangi bir ilerle-
me sağlanamamıştır. İsmet Paşa, bu sorunu aşmak için söz konusu komisyondaki 
çalışmalara katılan Hasan Bey’in Ankara’ya gönderilmesi fikrini, 22 Aralık 1922 
tarihinde çektiği telgrafla Rauf Bey’e bildirmiştir. Hasan Bey, 30 Aralık 1922-5 
Ocak 1923 tarihleri arasında kaldığı Ankara’da, çözülemeyen sorunlarla ilgili 
olarak Hükümetten yeni talimatlar almış; ayrıca T.B.M.M.’nin 1 Ocak 1923 
tarihli gizli oturumunda milletvekillerine Lozan’daki gelişmeler hakkında bilgi 
vermiştir.17 T.B.M.M.’deki gizli oturumda Hasan Bey, Lozan’daki görüşmelerle 
ilgili bilgi verirken, konuşmasında imtiyazlarla ilgili olarak Müttefik Devletlerin 
taleplerine de kısaca değinmiştir.18 Ancak Hasan Bey’in Ankara’da bulunduğu 
sırada, Lozan’daki görüşmelerde malî ve ekonomik sorunlar çözüm beklemeye 
devam etmektedir.

İmtiyazlarla asıl ilgilenen taraf olan Fransa’nın talebi, imtiyazlar konusunun 
barış antlaşmasında yer almasıdır. Türk Heyeti, Fransa’nın bu talebine itiraz ede-
rek, Lozan’da hiçbir şekilde taahhüt altına girmeyeceklerini bildirmiş; gerekçe 
olarak, verilmiş ya da işgal sırasında Müttefik Devletler tarafından zorla alınmış 
olan imtiyazların sayısının ve niteliklerinin kendileri tarafından bilinmemesini 
göstermiştir. Yeni kurulan Türk Devleti, bir yandan eski Osmanlı borçlarını 

15 Şimşir, a.g.e., C. 1, s. 306, 307. 
16 Şimşir, a.g.e., C. 1, s. 311, 312.
17 Şimşir, a.g.e., C. 1, s. 261, 262; Kürkçüoğlu vd., a.g.m., s. 78-80.
18 T.B.M.M. Gizli Celse Zabıtları, C. III, Devre: I, İçtima Senesi: 3, s. 1183-1184.
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üstlenirken, haklı olarak İstanbul Hükümeti tarafından verilmiş imtiyazlardan 
doğacak belirsiz malî yükleri de taşımak istememiştir. Bu nedenle Türk Heyeti, 
devletin egemenliğini kısıtlayacak, malî ve idarî bütünlüğünü zedeleyecek hiçbir 
imtiyazı tanımayacağını kesinlikle belirtmiştir. Böylelikle imtiyazlar konusun-
da, Türk ve Fransız görüşleri arasında doldurulması güç bir uçurum oluşmuş-
tur.19

27 Ocak 1923 tarihli toplantıda, komisyona Müttefik Devletler tarafından 
hazırlanan bir tasarı sunulmuştur. Tasarının imtiyazlarla ilgili hükümleri hak-
kında Türk Heyetinin görüşleri, Zekai Bey tarafından okunmuştur. Buna göre 
Türk Heyeti tarafından şu hususlar açıkça belirtilmiştir: - Barış Antlaşmasına 
imtiyazlarla ilgili hükümler konulmasının kabul edilemeyeceği; - Tazminat he-
saplanmasıyla ve sözleşmelerin yeni şartlara uydurulmasıyla ilişkili olan imtiyaz 
sürelerinin uzatılmasının tarafların rızasına bağlı olduğu; - Sözleşmelerin yeni 
koşullara uydurulmasında hakem heyetine gerek olmayıp, sözleşme hükümle-
rinin yeterli olduğu; - 30 Ekim 1918 tarihinden sonra, İstanbul Hükümeti ile 
imtiyaz sahipleri arasında yapılmış sözleşmeler, T.B.M.M. Hükümeti tarafından 
bir kanunla yok hükmünde sayıldığından, bu imtiyazların tanınması isteminin 
kabul edilemeyeceği; - Meclis tarafından onaylanmamış bulunan Régie imtiya-
zına ilişkin yükümlülük altına girilemeyeceği.20

Görüldüğü gibi, Regie Génerale de Chemin de Fer şirketine verilmiş Samsun-
Sivas Demiryolu imtiyazı da, Konferansta gündeme gelen konular arasındadır. 
Ankara’dan konuyla ilgili olarak Lozan’daki Türk Heyetine gereken bilgilendir-
me, 4 Ocak 1923 tarihli telgrafla yapılmıştır. İmtiyaz verilmiş; ancak sözleşme ve 
şartname kesin olarak imza ve teati edilmeden Birinci Dünya Savaşı çıktığı için, 
sözleşme yok hükmünde sayılmıştır. Şirketin zararın Osmanlı Hükümeti’ne ait 
olduğu yönündeki itirazına, Hükümet imtiyaz işleminin kesinleşmediğini belir-
terek cevap vermiştir.21

Diğer taraftan Müttefik Devletler tasarısı, Türk Hükümeti’nin yeni imtiyaz 
vermesinde ve verilmiş imtiyazların sürelerinin uzatılmasında, Düyûn-ı Umu-
miye İdaresi’nin görüşünü almasını öngörmektedir. Türk Heyetinden Hasan 
Bey, Müttefik Devletlerin bu hükümle yeni Türk Devletini ekonomik vesayet al-

19 Edward Mead Earle, Bağdat Demiryolu Savaşı, Milliyet Yayınları, İstanbul, 1972, s. 354, 
355; Karacan, a.g.e., s. 191.

20 Meray, a.g.e., Tk: 1, C. 3, s. 84, 85.
21 Şimşir, a.g.e., C. 1, s. 324.
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tına sokmayı hedeflediklerini dile getirmiştir. Müttefik Devletler adına söz alan 
Fransız delege Bombard tarafından, daha önce Sevr Anlaşması’nda imtiyazlarla 
ilgili olarak düzenlenen Tasfiye Komisyonu’nun yetkilerinin, Düyûn-ı Umumi-
ye İdaresi’ne geçmesinin, Türkiye’nin egemenlik haklarını hiçbir açıdan çiğne-
mediği ileri sürülmüştür.22 Bu durum, Düyûn-ı Umumiye İdaresi’nin ekonomik 
vesayetinin altını çizerken, Müttefik Devletlerin malî ve ekonomik konularda 
değişmeyen beklentilerini gözler önüne sermektedir. Fransa, özellikle Düyûn-ı 
Umumiye İdaresi konusunda değişikliğe yanaşmamışsa da; itirazlar sonucunda, 
Türkiye tarafından verilecek imtiyazların Düyûn-ı Umumiye İdaresi tarafından 
onaylanması koşulunun kaldırılmasını kabul etmiştir. Ancak 31 Ocak - 4 Şubat 
tarihleri arasında yapılan görüşmelerde, İngiltere ile olan ihtilaflı noktaların bir 
kısmı halledilirken, Fransa ile ihtilaflı hususlar askıda kalmıştır.23

Türk Heyeti, 4 Şubat 1923 tarihinde taraflara Türkiye’nin söz konusu tasa-
rının içeriğine büyük ölçüde katılmakla birlikte, anlaşmanın birkaç düzeltme-
den sonra sağlanabileceğini bildirmiştir.24 Ancak tartışmalı bazı konular, tasarı-
da Müttefik Devletlerin isteklerine göre düzenlenmiş; Türk Heyeti’nden tasarıyı 
bu şekilde imzalaması beklenmiştir. Uğruna mücadele verilen siyasî, malî, adlî 
ve ekonomik yönden bağımsız Türk Devleti’nin kurulmasına imkân tanımayan 
bu tasarıyı Türk Heyetinin imzalaması için yapılan baskılar sonuçsuz kalmış ve 
4 Şubat 1923 tarihinde Konferans kesilmiştir. Konferansın kesilmesinde etkili 
olan nedenler arasında, Fransızlara ait imtiyazlar da bulunmaktadır. Türk He-
yeti Lozan’dan ayrılmadan önce Fransa temsilcisi Poincaré, İsmet Paşa’ya gön-
derdiği telgrafta, Türk Heyeti’nin barış antlaşmasını imzalamayı kabul etmesi 
halinde Müttefiklerin hemen Lozan’a geleceklerini bildirmiştir. Buna karşın, 
bu konuda kesin kararını veren İsmet Paşa, sunulan teklifi uygun bulmamış ve 
Ankara’ya dönmek üzere yola çıkmıştır.25 İsmet Paşa, Konferansın kesildiğini 
bildiren telgrafı, 5 Şubat 1923 tarihinde İcra Vekilleri Heyeti Reisi Rauf Bey ta-
rafından T.B.M.M.’nde okunmuştur. Rauf Bey’in Meclis’te dile getirdiği sözler, 
imtiyazların ve şirketlerin Konferansta ne kadar etkili bir araç olarak kullanılmış 
olduğunu bir kez daha göstermiştir.26

22  Meray, a.g.e., Tk: 1, C. 3, s. 91, 92, 147.
23  Karacan, a.g.e., s. 238-242. Detaylı bilgi için bkz. Meray, a.g.e., Tk: 1, C. 4, s. 1-7.
24  Kürkçüoğlu vd., a.g.m., s. 85. Detaylı bilgi için bkz. Meray, a.g.e., Tk: 1, C. 4, s. 8-14.
25  Karacan, a.g.e., s. 243-247; Bilsel, a.g.e., s. 102.
26  5 Şubat 1338, T.B.M.M. Gizli Celse Zabıtları, C. 3, Devre: 1, İçtima: 3, s. 1275, 1276.
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Konferansın Kesintiye Uğradığı Dönemdeki Gelişmeler

Konferansın kesintiye uğradığı dönemde, Ankara Hükümeti açısından 
iki önemli gelişme yaşanmıştır: İlki, 17 Şubat 1923 tarihinde İzmir İktisat 
Kongresi’nin toplanması ve dünyaya Türkiye’nin iktisadî-malî taleplerini duyur-
ması; ikincisi ise, Chester imtiyazının 9 Nisan 1923 tarihinde T.B.M.M.’de bir 
kanunla onaylanması.27 Söz konusu iki gelişme, yeni kurulan devletin şekillen-
mekte olan ekonomi politikasını ve yabancı sermayeye yaklaşımını dile getirme-
si bakımından büyük önem arzetmiştir. 

İzmir’de 17 Şubat - 4 Mart 1923 tarihleri arasında toplanan İktisat Kong-
resi, yeni devletin kuruluş döneminde siyasal iktidar ile ticaret hayatı arasında 
etkin bir diyalogun oluşmasına olanak sağlamıştır. Kongrenin toplanma tarihi 
rastlantı olmayıp; toplanma biçimi, yapılan konuşmalar ve alınan kararlarda Lo-
zan Barış Konferansı’nın etkisi büyüktür. İzmir İktisat Kongresi’nin barış gö-
rüşmelerinin kesintiye uğradığı dönemde gerçekleştirilmesi, Lozan’da Devletin 
karşısına çıkan Avrupa devletlerine, gerek yabancı sermaye, gerek izlenecek eko-
nomik politika bakımından bir güvence vermek isteğine bağlanabilir.28

17 Şubat 1923 tarihinde Kongre’nin açılışında yaptığı konuşmasında Gazi 
Mustafa Kemal Paşa, yabancı sermayeye yaklaşımını şu şekilde dile getirmiştir: 
“İktisadiyat sahasında düşünür ve konuşurken zannolunmasın ki ecnebi sermayesine 
hasımız, hayır bizim memleketimiz vâsi’ dir. Çok sây ve sermayeye ihtiyacımız var. 
Kanunlarımıza riayet şartıyla ecnebi sermayelerine lazım gelen teminatı vermeye 
her zaman hazırız. Ecnebi sermayesi bizim sây’imize inzimam etsin ve bizim ile on-
lar için faideli neticeler versin. Mazide, Tanzimat devrinden sonra ecnebi sermayesi 
müstesna bir mevkie malikti. Devlet ve Hükümet, ecnebi sermayesinin jandarma-
lığından başka bir şey yapmamıştır. Her yeni millet gibi Türkiye buna muvafakat 
edemez”. İktisat Bakanı Mahmut Esat Bey de, Kongredeki konuşmasında Batı’nın 
kaygılarının yersizliğini göstermeye çalışmıştır.29

27 Sina Akşin, “Kurtuluş Savaşı’nda ve Lozan’da İngiltere ve Fransa ile İlişkiler”, Lozan’ın 50. 
Yılına Armağan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1978, s. 66.

28 Beşir Hamitoğulları, “İktisadî Sistemimizin Oluşmasında Lozan Andlaşmasının Etkileri”, 
Lozan’ın 50. Yılına Armağan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, İstanbul, 
1978, s. 177-185; Tevfik Çavdar, “Devralınan Ekonomik Miras”, Cumhuriyet Dönemi 
Türkiye Ansiklopedisi, C. 4, İletişim Yayınları, İstanbul, 1983, s. 1048-1060.

29 Afet İnan, İzmir İktisat Kongresi, 17 Şubat-4 Mart 1923, TTK Yayınları, Ankara, 1982, 
s. 65, 77; Hamitoğulları, a.g.m., s. 180, 181.
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Görüldüğü gibi, gerek Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın, gerek Mahmut Esat 
Bey’in konuşmalarında, ekonomik bağımsızlık konusunda benimsenen ilkeler 
açıkça ifade edilmiş; II. Meşrutiyet dönemine uzanan bir geçmişe sahip olan ve 
Lozan görüşmeleri devam ederken tekrar gündeme gelen Chester Projesi30 konu-
sundaki olumlu yaklaşım örnek verilerek, yabancı sermayeye karşı olunmadığı 
belirtilmiştir.31

Chester Projesi’nde şirket, Lozan görüşmeleri süresince Amerikan Dışişleri 
Bakanlığı ve Lozan’daki Amerikan delegeleri üzerinde etkili olmaya çalışmış-
tır. Ancak Amerikan Hükümeti’nin ilgisiz tavrı, Chester Grubu’nun Ankara’da-
ki temsilcilerinin işini zorlaştırdıysa da; Chester Grubu, asıl başarıyı Lozan’dan 
daha çok, Ankara’daki girişimlerinde elde etmiştir. Nitekim şirket temsilcileri 
ile Ankara Hükümeti arasındaki görüşmeler sonucunda hazırlanan imtiyaz söz-
leşmesi taslağı, Ankara Hükümeti temsilcisi Feyzi Bey tarafından 22 Ocak 1923 
tarihinde İcra Vekilleri Heyeti’ne sunulmuştur. Taslak, 30 Ocak 1923’te yapılan 
görüşmeden sonra, İcra Vekilleri Heyeti adına Başvekil Rauf Bey tarafından aynı 
gün Meclis’e gönderilmiştir. T.B.M.M., taslağı 8 Nisan günü yapılan oturumda 

30 1908’de bir Amerikan demiryolu şirketinin temsilcisi olan Dr. Glasgow’un başvurusu 
üzerine, Osmanlı Hükümeti tarafından 99 yıllığına Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da ön-
görülen demiryolu hattının çevresindeki kırk kilometrelik alan içindeki petrol dâhil tüm 
maden yataklarının, demiryollarının işletme imtiyazıyla birlikte yapımcı demiryolu şirke-
tine bırakılması kararlaştırılmış; ancak sözleşme Meclis-i Mebusan’da görüşülürken, daha 
uygun koşullar öneren altı başvuru daha yapılmıştır. Bu taliplerden biri olan Amiral Colby 
M. Chester, Osmanlı yöneticileriyle görüşürken bazı Amerikan petrol kapitalistlerinin ve 
Amerikan Hükümeti’nin de desteğini kazanarak, Nafıa Nezareti ile ön sözleşme imza-
lamıştır. Proje, Meclis-i Mebusan’a gönderilmişse de, sonuçlandırılamamıştır. Dolayısıyla 
Birinci Dünya Savaşı öncesinde Chester Projesi, geleceği belirsiz bir şekilde rafa kaldırıl-
mıştır. Chester Projesi, Amerika’nın Birinci Dünya Savaşı döneminde bölgede kazandığı 
saygınlığın savaştan sonra da devam etmesinin etkisiyle, savaş sonrası yeniden gündeme 
gelmiştir. Şirket, Amerikan Hükümeti’nden destek arayışına başlamış; fakat Amerikan Dı-
şişleri Bakanlığı nezdinde yapılan görüşmeler, başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Yahya Sezai 
Tezel, “Birinci Büyük Millet Meclisi Anti-Emperyalist miydi? Chester Ayrıcalığı”, Ankara 
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, C. 25, S. 4, 1970, s. 290; Selim İlkin, 
“1922-1923 Yılları Türkiye’sinde Bir Yabancı Sermaye Girişimi: Chester Demiryolu Pro-
jesi”, Cumhuriyetin Harcı-Modernitenin Altyapısı Oluşurken (Der.: İlhan Tekeli ve 
Selim İlkin), Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2004, s. 236; Bige Sükan Yavuz, “Fran-
sız Arşiv Belgelerinin Işığında Chester Demiryolu Projesi”, Ankara Üniversitesi Türk 
İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, C. 6, S. 24, s. 529, 530.

31 Tevfik Çavdar, Türkiye Ekonomisinin Tarihi 1900-1960, İmge Kitabevi, Ankara, 2003, 
s. 154. Kongrede kabul olunan esaslar hakkında detaylı bilgi için bkz. Gündüz Ökçün, 
Türkiye İktisat Kongresi, İzmir-1923, Belgeler-Yorumlar, Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi Yayınları, Ankara, 1968.
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görüşmüş; 9 Nisan 1923 tarihinde onaylamıştır. Taraflar, sözleşmeyi resmen 29 
Nisan 1923 tarihinde imzalamışlardır.32 Chester Projesi’ne ilk tepki, İstanbul’da-
ki Fransız Yüksek Komiseri General Pellé ’den gelmiştir. Bunun nedeni, projenin 
daha önce kendilerine verilmiş bir imtiyazdan doğan haklarını çiğnediği iddi-
asıdır. Söz konusu hakların dayanağı, Osmanlı Devleti’nin, 1914 yılında Fran-
sızlarla gerçekleştirdiği Samsun-Sivas Demiryolu ile Samsun Limanı imtiyaz 
sözleşmeleridir. Ancak T.B.M.M., Chester imtiyazını vermekle, savaştan önce 
tanınmış olan imtiyazların yer alacağı bir barış antlaşmasını asla kabul etmeye-
ceğini adeta bir kez daha ilan etmiştir.33

Sonuç olarak 23 Nisan 1923 tarihinde Lozan’da ikinci dönem görüşmeler 
başladığında, çözüm bekleyen sorunlara Chester imtiyazı da eklenmiştir. Ancak, 
Lozan Barış Görüşmelerinin ardından, şirketin içine düştüğü malî sıkıntılar ne-
deniyle Chester imtiyaz sözleşmesi, T.B.M.M. Hükümeti tarafından 18 Aralık 
1923’te feshedilmiştir.34

İkinci Lozan Görüşmeleri

4 Şubat 1923 tarihi itibariyle Lozan görüşmelerinin kesilmesi, taraflar ara-
sında barış antlaşmasının imzalanması çabalarını sonlandırmamıştır. Bu dö-
nemde Ankara’da T.B.M.M., Lozan’daki görüşmeler hakkında tartışmalara 
sahne olmuşsa da35; sonuçta Hükümete ve dolayısıyla İsmet Paşa ile Türk Heye-
tine olan güvenini açıklamıştır. Bakanlar Kurulu, bunun üzerine 7 Mart 1923 
tarihli toplantısında Müttefiklere gönderilecek bir nota kaleme alarak, öneri-

32 Earle, a.g.e., s. 359-363; Tezel, a.g.m., s. 294; Can, a.g.e., s. 231, 254-261; Yavuz, a.g.m., 
s. 545, 546.

33 Söz konusu imtiyazlar, Osmanlı parlamentosu tarafından onaylanmamış; yalnız taslağı 
hazırlanmış ve asıl sözleşmeyi yapmak için Osmanlı Hükümeti, Padişahtan bir irade ile 
izin almıştır. Fakat bu izne rağmen, Meclis de, sözleşmenin yapılmasını istemez bir tavır 
sergilemiştir. Diğer taraftan, Fransızlar, sözleşmedeki tüm koşulları yerine getirmemişler-
dir. Demiryolu hattının yapımına başlanmasından kısa bir süre sonra Birinci Dünya Savaşı 
patlak verdiğinden, bir ay içinde çalışmalar durdurulmuştur. Ancak Fransızlar, Chester 
imtiyazına muhalefetlerini sonuna kadar sürdürmüşlerdir. Régie Générale des Chemins de 
Fer, kesinleşmemiş Samsun-Sivas hattı imtiyazı için Lozan’da ancak tazminat alabilmiştir. 
Earle, a.g.e., s. 357; Sonyel, a.g.e., s. 340, 341; Karacan, a.g.e., s. 273; Can, a.g.e., s. 251, 
292-294.

34 Can, a.g.e., s. 304; Yavuz, a.g.m., s. 552.
35 Meclis tartışmaları hakkında detaylı bilgi için bkz. T.B.M.M. Gizli Celse Zabıtları,        

C. 3, Devre: 1, İçtima: 3, s. 1290-1301, 1304-1319; T.B.M.M. Gizli Celse Zabıtları, C. 4, 
Devre: 1, İçtima: 4, s. 30-191.
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lerini içeren bir tasarı hazırlamış; 8 Mart 1923 tarihinde İngiltere, Fransa ve 
İtalya Dışişleri Bakanlarına bildirmiştir. Tasarıda, imtiyazlarla ilgili hükümlere 
Barış Antlaşmasında yer verilmemesi önerilmiştir. Müttefik Devletler, 28 Mart 
tarihinde verdikleri cevapta, yeni başlayacak görüşmelerde ekonomik hüküm-
lerle ilgili olarak da uzlaşmaya varılmasının mümkün olduğunu belirtmişlerdir. 
Türk Hükümeti ise, 7 Nisan tarihli cevabında, ekonomik hükümlerin antlaşma-
dan ayrı ele alınmasına ilişkin teklifin, barışın gerçekleşmesini hızlandıracağına 
inandıkları için yapıldığını belirterek; imtiyaz sahiplerinin Hükümet tarafından 
doğrudan doğruya görüşmelere çağrıldığını, hatta bazı imtiyaz sahipleriyle an-
laşmaya varıldığını vurgulamıştır.36

Söz konusu yazışmalardan sonra 23 Nisan 1923 tarihinde Konferansta 
yeniden çalışmalara başlanmıştır. İstanbul’daki Fransız Yüksek Komiseri Ge-
neral Pellé tarafından temsil edilen Fransızlar, Chester imtiyazının kendilerine 
karşı yapılan bir haksızlık olduğu iddiasıyla Konferansa gelirken, görüşmelere 
Lord Curzon’un yerine katılan İstanbul’daki İngiliz Yüksek Komiseri Sir Horace 
Rumbold ’un konuşmalarından, İngilizlerin, bu kez malî-ekonomik meseleler-
de Fransızları sınırlı olarak destekleyecekleri anlaşılmıştır. İsmet Paşa ise, artık 
Müttefikler arasında baş göstermiş olan parçalanmanın farkındadır.37

Konferans başlarken, tüm taraf devletlerin şirketler ve imtiyazlar hakkında 
beklentileri büyüktür. Ancak tarafların karşılıklı notalarında üzerinde önemle 
durdukları bu konuya Antlaşmada yer verilip verilmeyeceği noktasında Müttefik 
Devletler ile Türk Heyeti arasındaki belirsizlik devam etmektedir. 

Konferansın ikinci döneminde imtiyazlar açısından önemli ve önceki dö-
nemden farklı bir husus da, konunun bir yandan Lozan’da ele alınırken, diğer 
yandan Ankara’da şirketler ile Türk Hükümeti arasında görüşülüyor olmasıdır. 
Lozan’da ilk toplantının yapılacağı tarihten bir gün önce, Rauf Bey, Hükümet 
ile görüşmelerde bulunmak üzere 2 Nisan 1923 tarihinde şirketlere yaptıkları 
duyuruya henüz bir başvuruda bulunulmadığını çektiği telgrafla İsmet Paşa’ya 
bildirmiştir.38 Sonraki günlerde de Rauf Bey, başvuran şirketler hakkında bil-
gi vermeyi sürdürmüş; böylece İsmet Paşa, şirketlerle devam eden görüşmeleri 
Lozan’dan takip etmiştir.39

36 Sonyel, a.g.e., s. 336; Karacan, a.g.e., s. 259; Meray, a.g.e., Tk: 1, C. 4, s. 20-70.
37 Sonyel, a.g.e., s. 341, 342; Karacan, a.g.e., s. 273.
38 Şimşir, a.g.e., C. 2, s. 201, 206.
39 Rauf Bey, 25 Nisan 1923’te Fransız sermayeli Kadıköy Su Şirketi ile İstanbul Rıhtım 

Şirketi’nin Türk Hükümeti’nin davetini kabul ettiklerini İsmet Paşa’ya bildirmiş; 27 
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Konferansın ikinci döneminde, imtiyazlar ilk olarak, 26 Nisan 1923 tarihli 
Üçüncü Komite toplantısında “Mallar, Haklar ve Çıkarlar” hakkındaki madde-
ler görüşülürken gündeme gelmiştir. İmtiyazlarla ilgili olarak ilk görüşmelerden 
çıkan eğilim, özellikle Fransa’nın şirket temsilcilerine doğrudan doğruya Türk 
Hükümeti ile görüşmek üzere Ankara’ya başvurmalarını tavsiye etmesi yönün-
dedir. Sonuçta Komite tarafından ilgili maddelerin uzmanlara gönderilmesi ka-
rarı alınmış ve imtiyazlar hakkındaki maddelerin görüşülmesi ertelenmiştir.40 
Görüldüğü gibi, Müttefik Devletler Hükümetlerinin Ankara’daki görüşmeleri 
yakından izlemesi, gerek Lozan’daki, gerek Ankara’daki görüşmelerin, barışa 
doğru ilerleyen yolda etkileşim içinde olmaları sonucunu doğururken, Müttefik-
lerin Ankara’nın izlediği politikayı benimsemeye başladıklarını da göstermekte-
dir.

Ancak şirket temsilcilerinin Ankara’da Türk Hükümeti ile gerçekleştirecek-
leri görüşmelerin sürüncemede kalması ihtimali, taraflara barış antlaşmasının 
imzalanmasının gecikebileceğini de düşündürmüştür. Zira Lozan’da ikinci dö-
nem görüşmeleri belli başlı birkaç sorunu esas almakla birlikte, diğer konularda 
anlaşma sağlanılsa bile, imtiyazlar meselesinin çözümsüz kalma olasılığı yük-
sektir.41  “Tamiratlar” konusu görüşülürken, General Pellé ’nin, Müttefiklerin 
sermayesiyle kurulmuş Osmanlı şirketlerinin zararlarının tazmini meselesinin 
“İmtiyazlar” bölümünde yer almasının uygun olacağını belirtmesi üzerine, İsmet 
Paşa, Osmanlı şirketlerinin uğradıkları zararların tamirat meselesiyle ilgili ol-
madığını vurgulamıştır.42 General Pellé ise, söz konusu şirketlerin Müttefiklerin 
sermayesiyle kurulmuş Osmanlı şirketleri olduklarını söylemiş; imtiyaz süreleri-
nin uzatılarak veya vergiden muaf tutularak zararın karşılanmasının mümkün 
olabileceğini belirtmiştir. Tartışmayı İsmet Paşa, Ankara’da Hükümet ile şir-
ketlerin görüşmelerinin sonucunun beklenmesi gerektiğini söyleyerek sonlandır-

Nisan’da da, İngiliz sermayeli şirketler ile Fransız sermayeli dört şirketin, görüşmeler için 
temsilcilerini belirledikleri ve hareket etmek üzere olduklarını haber vermiştir. 29 Ni-
san 1923 tarihinde gönderilen telgrafta, o güne kadar Hükümetle görüşmek üzere Nafıa 
Vekâleti’ne başvuran şirketlerin hangileri olduğu bildirilmektedir. Söz konusu şirketler, İz-
mir-Kasaba Demiryolu, Şark Demiryolları, İstanbul ve Galata Rıhtımları, İzmir Liman ve 
Rıhtımı, Galata Tünel, Dersaadet Tramvayı, İstanbul Elektrik ve İstanbul Su Şirketi’dir. 
İsmet Paşa ise, 9 Mayıs 1923 tarihinde Ankara’ya çektiği telgrafta şirketlerle görüşmelerin 
başlayıp başlamadığını sormaktadır. Şimşir, a.g.e., C. 2, s. 211, 219, 238, 239, 287.

40  Meray, a.g.e., T: 2, C. 1, Kitap: 2, s. 7, 8; Karacan, a.g.e., s. 312.
41  Karacan, a.g.e., s. 346.
42  Karacan, a.g.e., s. 406, 407.
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mıştır.43 Ancak söz konusu görüşmeler, Mayıs ayının sonuna doğru hala olumlu 
sonuç vermemiş; bu durum, Müttefik Devletlerin imtiyazlar konusunda daha 
çok baskı yapmalarına yol açmıştır.44

22 Mayıs 1923 tarihinde Rauf Bey, gönderdiği telgrafla, şirket temsilcileri-
nin yavaş yavaş Ankara’ya geldiklerini, görüşmeleri en kısa zamanda sonuçlan-
dırmaya çalışacaklarını haber vermiştir. İsmet Paşa, 23 Mayıs’ta verdiği cevapta, 
imtiyazlarla ilgili Ankara’da ortaya çıkacak bir sorunun, Lozan’daki görüşmeler-
de zorluk doğuracağını bildirirken; ayrıca on güne kadar antlaşmada yer alacak 
bütün konuların bitirilme ihtimali nedeniyle, şirketlerle görüşmelerin uzatılma-
yarak bir hafta içinde sonuçlandırılmasının veya genel esasların tespitinin yeterli 
olacağını belirtmiştir. Rauf Bey ise cevabında, şirketlerle görüşmelerin bir hafta 
içinde sonuçlandırılamayacağını, ama en kısa zamanda bitirilmeye çalışılaca-
ğını söylemişse de; 31 Mayıs ve 5 Haziran 1923 tarihli telgraflarında yabancı 
şirketlerin bazılarıyla anlaşmaya varıldığını, bazı şirketlerle ise varılmak üzere 
olunduğunu Lozan’a bildirmiştir.45

Bu sırada imtiyazlarla ilgili bütün delegelerin katıldığı özel toplantıda Ge-
neral Pellé, 1914 yılında Fransızlara verilmiş olan imtiyazların geçerli sayılarak, 
barış antlaşmasında yer verilmesi hususunda ısrar etmişse de; İsmet Paşa’nın iti-
razıyla karşılaşmıştır. İsmet Paşa, aynı gün Ankara’ya çektiği telgrafta imtiyazlar 
meselesinin, barışın bağlı olduğu ana konulardan biri halini aldığını özellikle 
vurgulamış; Rauf Bey de, 7 Haziran 1923 tarihli cevabında barışın borçlar ve 
işgalin sona erdirilmesi konularının çözümüne bağlı olduğunu söyleyerek, imti-
yazlar konusunda fedakârlık yapılmasının söz konusu olamayacağını bildirmiş-
tir.46

13 Haziran 1923 tarihli telgrafla İsmet Paşa, başdelegelerle yapılan özel bir 
görüşmede imtiyazlar konusunun tekrar gündeme getirildiğini belirtmiştir. Söz 
konusu toplantıda İsmet Paşa’nın Ankara’da şirket temsilcileriyle görüşmelerin 
devam ettiğini söylemesine karşın; Müttefikler, şirketlerin önemli bir bölümü-
nün görüşmelerden sonuç alamadıklarını ileri sürmüşler; Ankara’daki görüşme-
lerden olumlu bir sonuç çıkmadığı takdirde, antlaşmaya imtiyazlar konusunda 

43 Karacan, a.g.e., s. 408, 409.
44 Sonyel, a.g.e., s. 354.
45 Şimşir, a.g.e., C. 2, s. 333-336, 341, 342, 374, 398.
46 Şimşir, a.g.e., C. 2, s. 400-408.
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bazı maddeler konulmasında ısrar etmişlerdir.47 Haziran ayının sonlarına doğru 
Müttefik Devletler, imtiyazlar açısından anlaşma olanağı bulunmayan birkaç 
konu için harekete geçmişlerdir.

23 Haziran 1923 tarihinde gerçekleşen özel görüşmede, Müttefik Devletler, 
bir protokol tasarısı sunmuşlardır. Ayrıca, İngiliz Başdelegesi Sir Horace Rum-
bold, Ankara’dan ayrılmış bulunan beş İngiliz şirketinin48 temsilcilerinin İngiliz 
Hükümeti’ne başvurduğunu söylerken; Fransız General Pellé de, Fransız çıkarları 
bakımından bazı şirketlerin ağır ödünler vererek anlaşma sağladıklarını, bazıla-
rının ise anlaşmaya varamadığını belirtmiştir. Bu çerçevede, Müttefik Devletler 
temsilcileri, antlaşmada söz konusu şirketlerin haklarını güvence altına alacak 
düzenlemelere ihtiyaç olduğunu belirterek, daha önce teklif ettikleri ilkelerin 
kabulünü istemişlerdir. Ancak Türk Heyetinin imtiyazlar konusundaki görü-
şünden vazgeçmemesi üzerine Sir Horace Rumbold, bu konu bir çözüme bağ-
lanmadıkça, İngiliz Hükümeti’nin kendisine tahliye sorununu ele alma iznini 
vermeyeceğini söyleyerek karşılık vermiştir.49

23 ve 26 Haziran 1923 tarihinde Ankara’ya gönderilen telgraflarda İsmet 
Paşa, uzmanlar ve talî komiteler tarafından yapılan çalışmaların bitirilmekte 
olduğunu, Müttefik Devletlerin imtiyazlar sorununu öncelikli olarak ele almak-
ta ısrarcı davrandıklarını, kendisine imtiyazlar konusu da dâhil olmak üzere 
tüm konuların birlikte görüşülmesinin mümkün olup olmadığının sorulmuşsa 
da, cevap olarak tahliye ve ödemede verilecek paranın cinsi konularının önce 
halledilmesi şartıyla, bu durumu kabul edeceklerini belirttiğini bildirmekte-
dir. Ankara’dan telgraflarda, imtiyazlar meselesinin görüşülüp tartışılmasının 
Hükümet tarafından kabul olunmadığı, imtiyazlar sorununun sona bırakıl-
ması uygun bulunduğu belirtilmiştir. Bu arada 27 Haziran’da Mudanya-Bursa 
Demiryolu Şirketi ile Üsküdar, Kadıköy Fransız şirketlerinin, 3 Temmuz’da ise 
İzmir-Aydın Demiryolu Şirketi’nin Türk Hükümeti’yle anlaştığı Lozan’a bildi-
rilmiş; 3 Temmuz’da çekilen başka bir telgraf da, başvuran bütün şirketlerle 
Hükümet arasında anlaşma sağlandığını haber vermiştir.50

47 İsmet Paşa, aynı telgrafla şirketlerle görüşmeler ve varsa sonuçlananlar hakkında Ankara’dan 
bilgi istemiştir. Rauf Bey, 14 Haziran 1923 tarihli telgrafla Reji Şirketi, İstanbul Telefon 
Şirketi ve İzmir-Kasaba Demiryolu Şirketi ile Hükümetin anlaşmaya vardığını Lozan’a bil-
dirmiştir. Şimşir, a.g.e., C. 2, s. 436-438, 444.

48 Türkiye Millî Bankası, Vickers-Armstrong Şirketi, Doğu Telgraf Şirketi, İzmir Osmanlı 
Gaz Şirketi ve Borax Consolidated.

49 Meray, a.g.e., Tk: 2, C. 1, Kitap: 2, s. 152, 153; Şimşir, a.g.e., C. 2, s. 479.
50 Şimşir, a.g.e., C. 2, s. 481, 484, 496-499, 512, 513.
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7 Temmuz 1923 tarihinde yapılan özel görüşmede İsmet Paşa, Türk 
Hükümeti’nin şirketlerle gerçekleştirdiği görüşmelerden olumlu sonuçlananların 
dışında, henüz sonuçlandırılmayanlar açısından Lozan’da bir çözüm bulmayı 
kabul ettiklerini beyan etmiştir. Ancak savaştan önce usulüne uygun tamamlan-
mamış imtiyaz sözleşmelerinin geçerliliklerinin kabul edilmeyeceğini de belirt-
miştir. Böylece Türk Heyeti, imtiyaz sözleşmelerine göre 29 Ekim 1914’ten önce 
usulüne uygun şekilde kurulmuş bulunan şirketlere ilişkin olarak Protokolün 
koyduğu ilkeleri kabul ederken, ayrıntılara ilişkin birtakım görüşler öne sürme 
hakkını da saklı tutmaktadır. Ancak General Pellé, bu durumun Fransız çıkarla-
rına aykırı olduğunu, zira kendilerinin 1914’te yapılmış sözleşmeleri geçerli say-
dıklarını; Türk Hükümeti’nin ise daha önce kendilerine verilmiş olan imtiyazı, 
başka bir gruba vererek söz konusu sözleşmelere aykırı davrandığını ileri sür-
müştür.51 Görüldüğü gibi, yine başa dönülmüştür. Taraflar arasında imtiyazlar 
konusu netlik kazanmayınca, Müttefik Devletlerin sundukları tasarı maddele-
rinin özel görüşmede tek tek ele alınması yolu seçilmiştir. Yapılan tartışmaların 
ardından konu, her iki tarafın da çekinceleriyle, bir kez daha incelenmek üzere 
uzmanlara gönderilmiştir.52

İsmet Paşa, aynı gün Ankara’ya meseleler hakkında bilgi verdikten sonra, 
imtiyazlarla ilgili olarak çeşitli hususlarda Hükümetin görüşlerini almak iste-
mektedir. Bu hususlardan bazıları şunlardır: - Yabancı devletlerden, özellikle İn-
gilizlerin şirketleriyle yapılan görüşmelerden sonuca bağlanmayan var mı, varsa 
sorunun ne olduğu, - İngiliz sermayeli Doklar Şirketi’yle ilgili çeşitli hususlar, 
- Samsun-Sivas hattı konusunda telafi yönünde vaadin genel olarak mektupla 
mı, yoksa belirli bir imtiyazın verilmesiyle mi gerçekleşeceği meselesi, - Ana-
dolu-Bağdat Demiryolu hattı ile ilgili yeni şartlara uyarlamanın gerçekleştirilip 
gerçekleştirilmediği. 8 Temmuz’da Ankara’dan gönderilen cevapta, o güne ka-
dar sadece İngiliz sermayeli Armstrong Doklar Şirketi53 ile Fransızlar açısından 
Samsun-Sivas Demiryolu imtiyazının54 sonuçlandırılamadığı; Anadolu-Bağdat 

51 Meray, a.g.e., Tk: 2, C. 1, Kitap: 2, s. 159, 160, 163.
52 Detaylı bilgi ve protokol tasarısı için bkz. Meray, a.g.e., Tk: 2, C. 1, Kitap: 2, s. 164-169, 

171-173.
53 Söz konusu şirket hakkında iki olasılık öngörülmüştür: Birincisi şirketi feshetmek ve buna 

karşılık aynı şirkete başka bir iş için imtiyaz vermek; ikincisi ise, fesih ile beraber kuruluş 
için yaptığı masrafları bir hakem kararı ile tazmin etmek.

54 Samsun-Sivas hattı için öngörülen, şirkete bu imtiyaza karşılık başka bir imtiyaz verilmesi 
ve bu hususun bir mektupla genel olarak iletilmesidir. Diğer bir ihtimal ise, kuruluş için 
gerçekleşen zararın incelenerek tazmin edilmesinin kabulüdür.
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Demiryolu konusunda diğer bütün demiryolu şirketleri hakkında kabul edilen 
yeni şartların uygulandığı, ancak eski şirketin yerine geçecek yetki sahibi yeni 
şirketin oluşturulmadığı ve Hükümete bu yönde bir başvuru olmadığı bildiril-
mektedir.55

Ödemede verilecek para cinsi ve tahliye konusuna ilişkin protokol ile ilgili 8 
Temmuz 1923 tarihli toplantı sona ererken Müttefik Devletler, imtiyazlar hak-
kında sundukları yeni protokol tasarısını incelemek üzere İsmet Paşa’dan aynı 
gece bir toplantı yapmayı rica etmişler; İsmet Paşa ise, tasarıyı ayrıntılı incele-
memekle birlikte, ileride tamamlayıcı görüşler öne sürme hakkını saklı tuta-
rak toplantıya katılmıştır. Toplantıda İsmet Paşa’nın dile getirdiği birçok nok-
ta Müttefik Devletler tarafından benimsenerek, değişiklikler gerçekleştirilmiş; 
üzerinde anlaşılamayan hususların ise, yeniden düzenlenmek üzere uzmanlara 
havale edilmesi kabul edilmiştir.56 Konferansın sonuna yaklaşılırken, imtiyazlar 
konusunda yeni bir dönemece girilmiş; Armstrong-Vickers Şirketi, Régie Générale 
des Chemins de Fer ve Turkish Petroleum Company ile ilgili olarak rüçhan hakkı 
tanınması konusu gündeme getirilmiştir.

9 Temmuz’da İsmet Paşa, Ankara’ya gönderdiği telgrafta söz konusu şirket-
lerle ilgili olarak sorunları açıklamakta ve Hükümetin bu konudaki fikrini sor-
maktadır. Armstrong-Vickers Şirketi’ne ilişkin olarak, sözleşmenin değiştirilmesi 
veya aynı önemde başka bir imtiyazın verilmesi amacıyla Türk Hükümeti ile 
şirket arasında görüşmelerin gerçekleşmesinin gündeme geldiğini; Türk Hükü-
meti on yıl içinde söz konusu işler için başka bir şirkete imtiyaz vermek isterse, 
eşit şartlarda Armstrong-Vickers Şirketi’nin öncelik hakkına sahip olmasında ısrar 
edildiğini bildirmiştir. Régie Générale des Chemins de Fer konusundaki teklifleri, 
sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren altı ay içinde şirket imtiyaza yeni 
şartlara uydurularak sahip kılınamazsa, Türk Hükümeti’nin eşit şartlarda başka 
bir imtiyaz vermeyi taahhüt etmesi yönündedir. Ayrıca rüçhan hakkının tanın-
masının yanı sıra, Müttefik Devletler, zararın tazmini açısından, maddî zararın 
dışında, imtiyazın feshinden doğacak zararı da kapsama dâhil etmek istemekte-
dirler. Turkish Petroleum Company açısından ise, Türk Heyeti, Chester Projesi ile 
ilişkili olarak endişe etmektedir. Nitekim aynı gün Ankara’dan gelen cevapta, 
Chester Projesi ile ilgili olarak belirsiz miktarda bir tazminat talebiyle karşılaşma 

55 Şimşir, a.g.e., C. 2, s. 531, 535.
56 Meray, a.g.e., Tk: 2, C. 1, Kitap: 2, s. 181-194.
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kaygısı dile getirilmiş; tasarıda yer alan rüçhan hakkı konusunda ısrarın kesin 
bir dille reddedilmesi istenmiştir.57

Görüldüğü gibi Konferansta, imtiyazlarla ilişkili yeni bir kriz yaşanmaya 
başlanmıştır. Müttefiklerin söz konusu şirketlere rüçhan hakkı verilmesi tale-
bi, 11 Temmuz’da yapılan özel bir toplantıda da ele alınmış; fakat sonuç elde 
edilememiştir.58 Bu arada Ankara’da Mustafa Kemal Paşa’nın katılımıyla ger-
çekleşen bir toplantıda, Lozan Konferansı’ndaki imtiyazlar sorunu görüşülmüş; 
kabul edilen esasların İsmet Paşa’ya bildirilmesine karar verilmiştir. 11 Temmuz 
1923 tarihli bir telgrafta, Müttefik Devletlerce, söz konusu şirketlere yalnız malî 
konularda menfaat sağlanmasının hedeflenmediği; aynı zamanda siyasî nüfuz 
bölgelerinin kurulmasının da amaçlandığının altı çizilmektedir. Ayrıca Arms-
trong-Vickers Şirketi ile Régie Générale des Chemins de Fer’in maddî zararlarının 
karşılanması veya yerine başka bir imtiyaz verilmesi söz konusu olabilirse de, on 
sene geçerli kılınacak rüçhan hakkının kabul edilemeyeceği bildirilmiştir.59

Bu arada Lozan’daki Amerikan temsilcisi Grew da, İsmet Paşa ile yaptığı gö-
rüşmede, Chester imtiyazının geçerli olup olmadığını sormuş; Turkish Petroleum 
Company hak iddialarının bir hakem heyetine havale edilmesini önermiştir. Bu 
öneriye rıza gösteren İsmet Paşa, onaylanmamış imtiyazları önceden kabul ettiği 
yolundaki iddiaları yalanlamış; önceden vermiş olduğu sözü, Amerikan baskısı 
altında değiştirdiğine dair Müttefiklerce kendisine yöneltilen suçlamalara karşı, 
Turkish Petroleum Company’nin tanınması ya da Régie ve Vickers firmalarına rüç-
han hakkı verilmesinin, Türkiye’de nüfuz bölgeleri doğuracağını dile getirmiştir.60

İsmet Paşa, ayrıca Müttefik Devletlerle yapılan 12 Temmuz 1923 tarihli 
toplantıda, saklı tuttuğu ek görüş bildirme hakkına dayanarak, Armstrong-Vic-
kers Şirketi ile Régie Générale des Chemins de Fer’e rüçhan hakkı tanınmasına 
ilişkin hükümlerin Türk Temsilci Heyeti tarafından kabul edilemeyeceğini dile 
getirmiş; Müttefik Devletler Temsilcilerinin tepkisiyle karşılaşmıştır.61 Özellikle 
Fransızlar tarafından gösterilen tepkinin kaynağı, Régie Générale des Chemins 
de Fer’e tanınmış imtiyazın Chester imtiyazı ile çatışmasıdır. Bununla birlikte, 
Müttefik Devletler, Armstrong-Vickers Şirketi ile Régie Générale des Chemins de 

57 Şimşir, a.g.e., C. 2, s. 544-545, 548-551.
58 Karacan, a.g.e., s. 499.
59 Şimşir, a.g.e., C. 2, s. 558,  559.
60 Sonyel, a.g.e., s. 354, 355.
61 Meray, a.g.e., Tk: 2, C. 1, Kitap: 2, s. 210; Sonyel, a.g.e., s. 354.
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Fer’in haklarının saklı tutulmasında ısrarcı olmuşlar; diğer yandan Türk Heyeti 
tarafından söz konusu iki şirkete verilecek birer mektupla, beş senelik bir süre 
için rüçhan hakkının tanınmasını önermişlerdir. Müttefik Devletlerin bu öne-
risi, Türk Heyeti tarafından reddedilmiştir. Artık Konferansın seyri, imtiyazlar, 
ödenecek paranın cinsi ve tahliye olmak üzere üç konuya bağlanmıştır.62

13 Temmuz 1923 tarihinde Rauf Bey, Mustafa Kemal Paşa’nın da katılımıyla 
gerçekleşen görüşmelerde alınan kararları İsmet Paşa’ya bildirmiştir. Buna göre, 
son gelişmeler karşısında Chester imtiyazının kapsadığı bölge dışında olmak üze-
re Karadeniz havzasının diğer bölgelerinde Régie Générale des Chemins de Fer’e 
beş senelik rüçhan hakkı tanımak, barışın sağlanması için kabul edilebilirse de; 
Turkish Petroleum Company açısından rüçhan hakkı tanınması, Chester imtiyazı 
açısından kabul edilmemektedir. Ancak Rauf Bey’in telgrafta yer alan şu ifade-
leri, Konferansta gelinen son noktayı açık bir şekilde ortaya koymaktadır: “Müt-
tefikler, Chester imtiyazını bozarak bizi Amerikalılara karşı müşkil vaziyette bı-
rakmaya ve Meclisin imtiyaz vermek hususundaki hukukunu âlem nazarında ibtal 
edip, Devletimizin haysiyetini kesreylemek hususunda ısrar yüzünden inkıta olursa, 
buraya hareketiniz ve sulhun ne gibi esbabdan nâşi husul bulmadığını cihana icabı 
gibi ilan ve irae edecek beyanatda bulunmanız lüzumu tabiidir”.63

Temmuz ortasına gelindiğinde, Müttefik Devletler imtiyazlar konusunda 
Türk Heyetinin önceden kabul edilmiş bir çözüm yolundan döndüğünü iddia 
ederek, konunun yeniden ele alınması teklifinde bulunmuşlardır. İsmet Paşa, 
verdiği cevapta görüşme teklifini kabul etmiş; fakat Türk Heyetinin önceden 
kararlaştırılmış bir uzlaşma şeklinden döndüğü hakkındaki suçlamayı reddet-
miştir.64 16 Temmuz 1923 tarihinde yapılan toplantıda İsmet Paşa, Müttefik 
Devletlerle geçen yoğun müzakerelerin sonunda, rüçhan hakkının Protokol 
metnine koyulmayıp, söz konusu şirketlere Türk Hükümeti tarafından gön-
derilecek mektupla belirtilmesi yönündeki Müttefik Devletler teklifini kabul 
etmiştir. Özel toplantıların ardından imtiyazlar konusu, 17 Temmuz 1923’te bu 
kez Komite toplantısında ele alınmış; Komiteye imtiyazlara ilişkin bir protokol 
tasarısı ile Türk Temsilci Heyetinin yapacağı ek bir bildiri tasarısı sunulmuş-
tur.65

62 Şimşir, a.g.e., C. 2, s. 565, 566.
63 Şimşir, a.g.e., C. 2, s. 566-568.
64 Karacan, a.g.e., s. 500, 501.
65 Meray, a.g.e., Tk: 2, C. 1, Kitap: 2, s. 126, 136-140, 229-249. 
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16 Temmuz’da Ankara’ya çekilen telgrafla, Armstrong-Vickers Şirketi ile 
Régie Générale des Chemins de Fer’in haklarının saklı tutulması ve rüçhan hakkı 
tanınması yönündeki ibarelerin antlaşma metninden çıkartıldığı; Nafıa Vekili 
namına İsmet Paşa’nın imzalayacağı iki mektupla şirketlere, antlaşmanın yürür-
lüğe gireceği tarihten itibaren beş sene için eşit şartlarda görüşmelere katılımları-
nın sağlanacağının taahhüt edileceği; Turkish Petroleum Company’nin protokol-
den tamamen çıkartıldığı bildirilmiş ve birkaç gün içinde barış antlaşmasının 
imzalanabileceği haber verilmiştir. 17 Temmuz’da ise İsmet Paşa, Ankara’ya 
çektiği telgrafla, komitelerin son toplantılarını yaptıklarını, İngilizlerin Turkish 
Petroleum Company’nin haklarını korumakta ısrarcı olduklarını, ancak kendile-
rinin hukuken hiçbir taahhüt ve sorumluluk altına girmediklerini, sonuçta barış 
antlaşmasının 24 Temmuz’da imzalanacağını bildirmiştir.66

24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan Barış Antlaşması imzalanmış ve 21 
Ağustos’ta onaylanmak üzere yeni seçilen T.B.M.M.’ne sunulmuştur.67 

Lozan Barış Antlaşmasına Ek Protokolde İmtiyazların Düzenlenişi

Lozan Barış Konferansı, 18 adet temel belgenin imzalanmasıyla sonuçlan-
mıştır. Bunlardan başka, imzalanan anlaşmaların çeşitli hükümlerine ilişkin 
olarak tarafların birbirlerine verdikleri ve yaptıkları tek taraflı açıklamalar da, 
Lozan düzenlemelerinin ayrılmaz parçası sayılır.68

5 bölümden oluşan, 143 maddelik Barış Antlaşmasında, genel olarak im-
tiyazlar ve imtiyazlı şirketlerle ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir. An-
cak T.B.M.M. Hükümeti ile anlaşmaya varamamış olan şirketlerin durumu, 
bir hak kaybına uğramamaları düşüncesiyle Lozan’da imzalanan “Osmanlı 
İmparatorluğu’nda Verilmiş Birtakım İmtiyazlara İlişkin Protokol ve Bildiri” ile 
düzenlenmiştir. Protokole göre, yeni Türk Devleti, adı geçen şirketlere ya da 
başka bir şirkete herhangi bir şekilde yeni imtiyaz tanımamıştır.69

Protokolün 1. maddesinde, Osmanlı Hükümeti veya herhangi bir yerel ida-
re makamı tarafından Türkiye dışındaki Âkit Devletlerden birinin uyrukları 
(şirketler de dâhil olmak üzere) arasında 29 Ekim 1914 tarihinden önce usulüne 

66 Şimşir, a.g.e., C. 2, s. 579, 581.
67 Karacan, a.g.e., s. 355, 356.
68 Erhan, a.g.m., s. 14.
69 M. Murat Baskıcı, “Sevr ve Lozan Antlaşmalarının Başlıca İktisadî Hükümlerinin Karşı-

laştırılması”, Mülkiye Dergisi, C. 28, S. 242, s. 121, 122.
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uygun olarak yapılmış imtiyaz sözleşmeleri ile bunlara ilişkin sonradan yapılmış 
anlaşmalar, geçerli sayılmıştır. Ancak 6. madde hükümleri saklı kalmak üzere, 
1. maddede sözü geçen sonraki sözleşmeler ile anlaşmaların hükümleri, anlaşma 
yoluyla ve iki tarafa da ilişkin olarak, yeni ekonomik koşullara uygun hale geti-
rilecektir. Bununla beraber 1. maddede yazılı olup, uygulama durumuna geçme-
miş imtiyaz sözleşmelerinden yararlananlar, bu Protokolün ekonomik koşullara 
uyma konusundaki hükümlerinden yararlanamayacaklardır. Söz konusu sözleş-
meler, Barış Antlaşmasının yürürlüğe girişinden itibaren 6 aylık bir süre içinde 
imtiyaz sahiplerinin talebi üzerine sona erdirilebilecektir.70

Daha önce de belirtildiği üzere, söz konusu kapsama giren şirketlerin çoğu-
nun Ankara’da T.B.M.M. Hükümeti ile görüşerek meseleyi çözmesi ve Protoko-
lün 4. ve 6. maddeleri, bu maddenin kapsamını oldukça daraltmıştır.71

2. madde, Armstrong-Vickers Şirketi ile Régie Générale des Chemins de Fer 
şirketlerine ilişkindir. Söz konusu şirketlere doklar, tersaneler, gemi yapımı ve 
demiryolları konularında 1913 ve 1914 yıllarında verilmiş imtiyazlara ilişkin 
olarak, şirketlerle yeni görüşmeler yapılacak; duruma uygun olarak eski imti-
yazların sona erdirilmesine karşılık, telafi olarak yeni imtiyazlar üzerinde gö-
rüşülebilecek; 6 ay içinde anlaşma sağlanamazsa Türkiye, şirketlere tazminat 
ödeyecektir.72 Söz konusu şirketlerin, Barış Antlaşması’nın imzalanmasından 
başlayarak beş yıllık süre için imtiyaz sözleşmelerinde öngörülen çalışmalar ko-
nusunda rüçhan hakkına sahip kılınacağı hususu, İsmet Paşa tarafından Müt-
tefik Devletlerin Başdelegelerine gönderilen mektuplarla güvence altına alın-
mıştır. Bu çerçevede Fransızların Chester Projesi’ne itiraz etmelerine neden olan 
Samsun-Sivas demiryolu imtiyazı sorunu, Protokolün 2. maddesine göre çözüme 
kavuşturulmuştur.73

70 Protokol, md. 4,6.
71 Baskıcı, a.g.m., s. 122.
72 Protokol, md. 2; Baskıcı, a.g.m., s. 122.
73 Chester Projesi, Lozan sonrasında farklı bir dönemece girmiştir. Bu dönemde malî sıkın-

tıyla karşı karşıya kalan Chester’ın kurduğu şirket, Régie Générale des Chemins de Fer 
şirketinin Başkanı Kont Vitali’ye Samsun-Sivas demiryolu hattını devretmeyi önermiş; fa-
kat Kont Vitali, Osmanlı Bankası’nın da görüşünü aldıktan sonra bu öneriyi reddetmiştir. 
Daha sonra, Amerikan şirketinden ümidi kesen Ankara Hükümeti, Régie Générale des 
Chemins de Fer şirketine Samsun-Sivas demiryolu hattının yapım ve işletme imtiyazını 
teklif etmiştir. Ancak Fransız şirketine göre, bu öneri 1914’te imzalanan sözleşmelere aykırı 
olduğu gibi, mevcut koşullarda gerçekleşmesi, protokolde Fransız şirketinin imtiyaza sahip 
olması için öngörülen sürenin geçirilmesi nedeniyle de mümkün değildir. Bundan son-
ra, Fransız şirketiyle Türk Hükümeti arasında tazminat görüşmeleri başlamıştır. Sonunda 
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Diğer taraftan, Protokol’ün 5. maddesine göre, Barış Antlaşması’nın yü-
rürlüğe girişinden itibaren bir yıllık süre içinde anlaşmaya varılamazsa, taraflar 
gerek hesaplaşmaya, gerek imtiyazların yeni ekonomik koşullara uydurulmasına 
ilişkin konularda, bir yıllık sürenin sona ermesinden başlamak üzere, iki aylık 
bir süre içinde seçecekleri iki bilirkişinin uygun ve haklı göreceği hükümleri ka-
bul edeceklerdir. Bu bilirkişiler, aralarında anlaşmaya varamazsa, İsviçre Federal 
Hükümeti, Bayındırlık Daire Başkanınca Birinci Dünya Savaşı’na katılmamış 
ülkeler uyruklarından oluşan üç kişilik çizelge içinden seçilecek bir üçüncü ki-
şiye başvuracaklardır.

Osmanlı Hükümeti ile 1. maddede sözü geçen imtiyaz sahipleri arasında 
30 Ekim 1918-1 Kasım 1922 tarihleri arasında yapılan imtiyaz hakkının devri-
ne ilişkin sözleşmelerin ise, Türk Hükümetince onaylanıncaya dek yürürlükte 
kalacakları kabul edilmiştir. Bu onay sağlanamazsa, belirtilen şekilde seçilecek 
bilirkişilerce saptanacak bir tazminat ödenecektir.74

Söz konusu Protokol hükümleri, 25 Nisan 1920 tarihinden itibaren 
T.B.M.M. Hükümeti ile imtiyaz sahipleri arasında yapılmış anlaşmalara uygu-
lanmayacaktır.75

Ayrıca Lozan Barış Antlaşması ile, Türkiye’den ayrılan topraklarda 
Türkiye’ye halef olan bir devlet, Osmanlı Hükümeti ya da herhangi bir Os-
manlı yerel idare makamı ile 29 Ekim 1914 tarihinden önce yapılmış imtiyaz 
sözleşmelerinden yararlanan diğer Âkit Devletler uyruklarına ya da o devletler 
uyruklarının sermayesinin üstün bulunduğu ortaklıklara karşı, Türkiye’nin hak 
ve görevleri bakımından onun yerine geçecektir. Bu durum, Antlaşmanın yü-
rürlüğe girdiği tarihten itibaren geçerli olacaktır. Ancak Lozan Barış Antlaşması 
ile Türkiye’den ayrılan topraklar konusunda, bu durum istisna olarak, 30 Ekim 
1918 tarihinden itibaren geçerlidir.76

Türk Hükümeti Samsun-Sivas hattını millîleştirmiş; Karadeniz demiryolu şebekesinin ya-
pımını ise, bir İsveç-Alman Grubu’na (Julius-Berger) teslim etmiştir. Yavuz, a.g.m., s. 550 
dn. 64; Yusuf Aydın, Lozan Konferansı Sonrasında Tasfiye Edilen Fransız İmtiyazları 
(1923-1944), Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Yayım-
lanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 1998, s. 78.

74 Protokol, md. 7.
75 Protokol, md. 8.
76 Protokol, md. 9.
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Sonuç  

Osmanlı Devleti’nde yabancılara verilen kamu hizmeti imtiyazları, Lozan 
Barış Konferansı’nda taraflar arasındaki önemini son güne kadar kaybetmemiş 
bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Konferansta, tartışmaların daha çok 
toprak meseleleri, kapitülasyonlar ve azınlıklar üzerinde yoğunlaşmış olduğu 
bilinmektedir. Ancak imtiyazların söz konusu meselelere nazaran arka planda 
kalması, Konferansın seyrini etkilemesine engel olmamıştır.

Konferansta imtiyazlarla ilgili olarak özellikle, hakların yeniden tanınması, 
imtiyaz süresinin uzatımı, sözleşmelerin yeni koşullara uydurulması, anlaşmaz-
lıklarda hakem yoluna gidilmesi ve şirketlerin savaş sırasındaki zararlarının taz-
mini gibi hususlar üzerinde durulmuştur. Avrupa devletleri, Konferans süresince 
söz konusu hususlara ilişkin taleplerinde direnirken; Türk Heyeti, sık sık Ankara 
ile telgraf yoluyla haberleşerek, imtiyazlara ve imtiyazlı şirketlere ilişkin politi-
kalarında ısrar etmiştir. Sonuçta, tarafların imtiyazlar konusundaki görüş farklı-
lıkların, Konferansın kesintiye uğramasında da etkili olduğu görülmüştür. Kon-
feransın kesintiye uğradığı dönemde, özellikle Chester imtiyazının T.B.M.M. 
tarafından onaylanması, Konferansın ikinci dönemini doğrudan etkilemişse 
de; bu dönemin seyrini, esas itibariyle imtiyaz sahibi şirketlerin Ankara’da Hü-
kümetle yaptıkları özel görüşmeler yönlendirmiştir. Konferansın sonuna gelin-
diğinde ise, taraflar arasındaki fikir ayrılıkları büyük ölçüde giderilmiş; Barış 
Antlaşması’na imtiyazlarla ilgili madde koyulmaması, sadece iki şirketle ilgili 
hususların Antlaşma’ya ek bir protokol ile düzenlenmesi kabul edilmiştir.

Sonuç olarak, Osmanlı Devleti’nde imtiyaz usulüyle çalışan yabancı serma-
yeli Türk şirketlerinin, Türk Hükümetiyle yapacakları özel görüşmelerle Cum-
huriyet dönemine geçişleri kararlaştırılmış; bu şekilde, çeşitli kamu hizmeti 
alanlarında Cumhuriyet dönemine altyapı hazırlanmıştır. Lozan Barış Antlaş-
ması ile Kurtuluş Savaşı’nda kazanılan zafer tescil edilirken, aynı zamanda ku-
rulan Türk Devleti’nin ekonomik bağımsızlığı ve egemenliği Avrupa Devletleri 
tarafından da kabul edilmiş olmaktadır.
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