
ÖKÜZ MEHMET PAŞA SEMPOZYUM PROJESİ 

1. KURUMA AİT BİLGİLER 

 

1.1. Kurumun Adı: Kuşadası Kültürel Ve Tarihi Mirası Koruma Derneği 

1.2. Kurumun İletişim Bilgileri: Değirmendere Mah. Ahmet Cengiz 4 Küme Evleri 

Sanayi Üstü Saraç Sitesi B Blok No: 1 Kuşadası /AYDIN 

1.3. Kurumun Amacı:  

a. Dernek, Kuşadası’ndaki kültürel ve tarihi mirası korumak, kültürel değerleri ve tarihi 

binaları tespit etmek, kayıt altına almak, onları korumak, gerektiğinde onarmak, onları 

kültür ve tarih merkezleri yapmak, toplumu bu konuda bilinçlendirmek, bu alanda 

çalışan kişi ve kuruluşlara destek vermek, onlarla ortak koruma projeleri ve 

etkinlikleri düzenlemek ve bu yolla gelecek nesillere bu mirası korunmuş olarak 

devretmek amacı ile kurulmuştur.  

b. Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,   

c. Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,  

d. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve 

yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak 

için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak 

üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak, 

e. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik 

araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek, 

f. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt 

içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek, 

g. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek 

amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,  

h. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, 

sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,  

i. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli 

toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. 

düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak, 

j. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, 

kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek, 



k. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon 

kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle 

kurabileceği tesisleri kurmak, 

l. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve 

bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak, AB 

projelerine ortak olarak katılmak.  

m. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve 

Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı 

kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak 

projeler yürütmek, 

n. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve 

hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak, 

o. Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak, 

p. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer 

derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı 

gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,     

q. Ulusal veya Uluslararası projeler yapmak, bu projelere koordinatör veya ortak olarak 

katılmak ve bu projeleri yapan kurumlarla işbirliği yapmak 

 

2. PROJEYE AİT BİLGİLER 

2.1. Projenin Adı: ÖKÜZ MEHMET PAŞA SEMPOZYUMU  

2.2. Projenin Amacı:  

a. Kuşadası kentini 17.yy başlarında iskâna açıp, kendi parası ile bir külliye yaptırıp, 

modern bir Osmanlı liman kenti haline gelmesine vesile olan ünlü Osmanlı vezir-i 

azamı Öküz Mehmet Paşa’yı ve eserlerini, bu sahada çalışan ve otorite olan ülkemizin 

ünlü tarihçileri ve bilim adamlarının bilgileri ve belgeleri ile tanımak ve yapılacak bu 

bilimsel toplantı ile Kuşadası halkına Öküz Mehmet Paşa’nın kim olduğunu ve 

yaptırdığı eserleri öğretmektir. 

b. Öküz Mehmet Paşa kent tarihinde sadece bir kervansaray yaptırdığı bilinen bir kişidir 

ve Kuşadası sakinleri tarafından hiç tanınmamaktadır. Öküz Mehmet Paşa 

Kuşadası’nda sadece bir külliye yaptırmamış aynı zamanda Kuşadası kentinin bugün 

modern bir kent haline gelmesinde ve önemli bir ticaret-turizm limanı olmasında 

büyük katkıları olan “Öküz Mehmet Paşa Vakfı” nı da kurmuştur. Bu vakıf 300 yıldan 



fazla bir zaman dilimi içerisinde kentin sosyal ve iktisadi hayatına yön vermiş ve 

önemli katkılarda bulunmuştur. Küçük bir yerleşim biriminden, dört toplumlu büyük 

bir liman kenti haline gelen Kuşadası’nın banisi (kurucusu) Öküz Mehmet Paşa, bu 

sempozyum ile her yönü ile araştırılacak, hayatı, kişiliği, İstanbul-İskenderiye Deniz 

Hac ve Ticaret Yolu ağı, Kuşadası limanı ve özellikleri, Mehmet Paşa’nın eserleri, 

kurduğu vakfın kentin kurulmasında ve gelişmesindeki rolü ve etkisi, vakfın 

mallarının nasıl yağma edildiği ve vb. tüm konular sempozyuma sunulacak bildirilerle 

ele alınacak, Osmanlı arşivlerinden temin edilen belgeler ünlü tarihçiler tarafından 

yorumlanacak, sempozyuma sunulacak bildiri metinleri belgeleriyle birlikte bir kitap 

haline getirilip yayınlanacaktır. Yayınlanacak olan bu kaynak kitap kentimizin 

mimarisini, kültürünü ve tarihi eserlerini araştıracak olan genç araştırmacılara ve 

akademisyenlere yön verecek ve bu kitapta yer alan belgeler ve bilgilerle yola çıkan 

araştırmacı ve akademisyenlerin de yeni eserler üretmelerine zemin hazırlayacaktır. 

Bu yolla hem kentimizin kültürel ve tarihi belleği ortaya konulacak, hem de Kuşadası 

halkının Türk geçmişini öğrenmesine fırsat verecektir. 

c. Genel olarak Öküz Mehmet Paşa; Osmanlı tarihi alanında çalışan akademisyen ve 

araştırmacılar dışında pek bilinmeyen bir kişiliktir. Kuşadası’nda bir kervansarayı 

olduğu, Mısır’da valilik yaptığı, Halep’te öldüğü ve orada medfun olduğu ve 

nüktedanlığı ile tanınan bir Osmanlı vezir-i azamı olduğu gibi sübjektif bilgiler 

kitaplarda ve tanıtım sitelerinde yer almaktadır.  Bugüne kadar hayatı ve eserleri 

hakkında dahi derinlemesine bir inceleme maalesef yapılamamıştır. Bu alanda 

çalışanlar ve üretilen eserler de sınırlıdır. Bu sempozyum ile bu çalışmalara yeni 

ilaveler yapılacak ve yeni görüşler-yaklaşımlar ortaya konulacaktır. 

d. Kuşadası’nda ise Öküz Mehmet Paşa hiç tanınmamaktadır. Kentin ortasında yer alan 

tarihi kervansarayın sadece tabelasında ismi geçmektedir. Bu kervansarayı kim, hangi 

amaçla ve hangi tarihler arasında nasıl yapıldığı gibi sorular sorduğunuzda tatminkâr 

cevaplar almak hemen hemen imkânsızdır. Kervansarayın girişinde veya içerideki bir 

bölümde bu tarihi yapıyı tanıtacak bir tanıtım levhası dahi yoktur. Kuşadası’nı iskâna 

açan, kendi parası ile bir vakıf kuran, bu vakfa çeşitli şehirlerden gelir kaynakları 

bağlayan, ticaretin gelişmesine öncülük eden ve büyük bir ticari deha olan Öküz 

Mehmet Paşa ve yaptığı işler hiç bilinmemektedir. Kentler yetiştirdikleri ve 

kendilerine eserler bırakan tarihi kişilerle ünlü olurlar ve tanınırlar. Kuşadası’na gelen 

ve bu kenti gezen bir yerli veya yabancı turist bu vezir-i azamı tanımak istediğinde 



kendisine doyurucu bilgi verecek bir kaynak yoktur. Amacımız bu sempozyum ile bu 

eksikliği gidermek ve diğer araştırmalara da öncülük etmektir. 

Projenin Hedefleri: Projenin ana hedefi Kuşadası halkı, akademisyenler ve öğrenciler. 

Bugün nüfusu kışın 120.000 yazın ise tatilcileri ile 1.000.000 aşan nüfusa ulaşan kentimiz 

sakinlerine direk veya dolaylı yollardan ulaşmaktır. Sempozyuma 3 gün boyunca katılacak 

bilim adamlarını izleyecek Kuşadalılar gördükleri ve dinledikleri konuları etraflarına 

anlatacak ve etkileri katlanarak artacaktır. 

2.3. Projenin Süresi: 1 Ekim 30 Kasım 2019 

2.4. Projenin Sorumlusu: Kuşadası Kültürel Ve Tarihi Mirası Koruma Derneği 

2.5. Projenin Hedef Kitlesi: Kuşadası halkı. Akademisyenler ve öğrenciler 

2.6. Projenin Uygulanacağı Yer: Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı, Sea Light Resort 

Oteli (konaklama), Korumar Otel (Sempozyum oturumları) ve Kuşadası şehir içi (gezi 

programı) 

2.7. Proje Kapsamında Yapılacaklar: Sempozyum konularını kitaplaştırılması, 

akademisyenlerin uçak biletleri (geliş-gidiş), havaalanı transferleri, broşür, afiş, 

görevli kimlik kartları, konuşmacıların isimlikleri, öğrencilerin Efeler ’den 

Kuşadası’na götürülüp getirilmesi, Öküz Mehmet Paşa Cami töreni, Çinilerde Mezar 

Taşları Sergisi.   

2.8. Kurumsal Hesap Numarası: Türkiye Vakıflar Bankası Kuşadası Şubesi TR 21 0001 

5001 5800 7299 076904 

2.9. Proje İçin Talep Edilen Miktar: 20000 ₺ 

2.10. Projenin Uygulama Takvimi: 1-2-3 Kasım 2019 tarihleri arasında uygulanacaktır. 

2. 11. Projenin Paydaşları: Aydın Valiliği, Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı,           

Adnan Menderes Üniversitesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kuşadası Belediyesi, 

Kuşadası Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma Derneği 

* NOT: Sempozyuma katılacak olan akademisyen ve konuları ektedir. 

 


