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Bir kurum: 

PTT 
Pul Müzesi

“Dijital pullar” 
tarihe tanıklık ediyor
Geçtiğimiz yıl içinde açılan PTT Pul Müzesi, bir 
pulun hikâyesini, filateli sözlüğünü, pullarla 
yüzyılı kapsamlı bir dijital arşivle tanıtıyor; 
istenilen anda istenilen döneme, pula ve pulun 
bilgisine ulaşmayı mümkün kılıyor.
Fatma Ağaç

Dünyada ilk pul 1840 yılında basıldı. Osmanlı 
İmparatorluğu’nda ise 1863’te kullanılmaya 
başlandı. Her pulun bir hikâyesi var… 173. 
yaşını kutlayan PTT, bugüne kadar özel 

günlere ait 4 bin 404 pul basmış. Geçtiğimiz yılın 
sonuna doğru açılan PTT Pul Müzesi’nde sergilenen 
dijital pullar yüzyıla tanıklık ediyor. 
Bir buçuk asırdan fazla süredir insanların 
mutluluklarını, üzüntülerini taşıdığı mektuplarla 
paylaşan PTT, 173 yıllık tarihi pullarla yaşatıyor. 1863 
yılından beri basılan ve depolarda bekletilen pullar, 
depolardan çıkartılarak, dijital ortama taşındı…
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Ankara Ulus’ta bulunan tarihi Emlak ve Eytam Bankası binası restore edilerek, PTT 
Pul Müzesi’ne dönüştürüldü. Türk pulları koleksiyonunun orijinal halleri toplam 3 
katta 6.500 metre kare alanda ziyarete açıldı.
Modern iç mekân tasarımı ve “Tarihe Tanıklık Eden Koleksiyonlar” sloganı ile 
ziyaretçisini karşılayan müze, giriş katta posta haberleşme tarihini kronolojik 
olarak gezme olanağı sunuyor. Dokunmatik ekranlardan, kısa filmlere, 3D sinema 
salonundan, geçmişten günümüze posta nazırları odalarına ve istiklal harbinde 
PTT canlandırmasına kadar ziyaretçilere nostaljik anlar yaşatıyor. 
Bir pulun hikâyesi, filateli sözlüğü, pullarla yüzyılın sunulduğu kapsamlı dijital 
arşiv, istenilen anda istenilen döneme, pula ve pulun bilgisine ulaşmayı mümkün 
kılıyor.

Günümüzde PTT, “Posta Dağıtıcıları Kostümleri” sergi alanı ve Osmanlı dönemine 
ait canlandırılan posta arabası da giriş katının ilgi çekici detaylarından. Anlatım dili, 
konsepti, sunumu ve modern teknoloji kullanımı itibariyle Ankara PTT Pul Müzesi 
dünyadaki örneklerini geride bırakacak cinsten. 
Birinci katta sergilenen “Türk Pulları Koleksiyonu” filatelistleri sevindireceği gibi 
pul meraklılarını da filateliye özendiriyor. Bu katı gezecek olan ziyaretçiler 1863 
yılında basılmış ilk puldan, günümüze kadar uzanan tüm Türk pul koleksiyonunu 
tek bir sergide görebiliyor. Nostaljik PTT salonu canlandırması da ziyaretçileri 
geçmişe götürüyor.
 
Tematik konsept çerçevesinde tasarlanan ikinci kat, Atatürk, doğa, spor, turizm, 
taşıt, tarih ve kültür varlıklarımız olmak üzere yedi farklı temadan oluşuyor. 
İkinci katın ilgi çekici detayları filatelik ürün sergi salonunda bulunan posta 
kartları, ilk gün zarfları ve damgaları içeriyor. Her katta olduğu gibi bu katta da 
tüm koleksiyonları dokunmatik ekranlar sayesinde dijital olarak inceleyebilmek 
mümkün oluyor.
 
Müzenin son katı olan üçüncü katta ise dünya pulları koleksiyonu yer alıyor. 
Koleksiyon, Dünya Posta Birliği’ne (Universal Poster Union) dahil olan 189 ülkeye 
ait pul arşivini kapsıyor. Amerika, İngiltere, Fransa, İtalya, Çin, Arjantin ve daha pek 
çok ülkeye ait pul arşivinden örnekler sergileniyor. Ziyaretçiler ülke simgelerine ait 
enstelasyonların yer aldığı bu katı gezerken adeta kısa bir dünya turuna katılıyor.
Dünyadaki tüm filatelistleri hedef alan müzede çocuklar da unutulmamış. 
Tamamı çocuklara yönelik konsept çerçevesinde tasarlanmış olan ‘Çocuk Kulübü’ 
pul koleksiyonerliğini, mektuplaşmayı, birbirinden renkli ve eğlenceli oyunlar 
üzerinden kazandırmayı amaçlıyor. 

Ayrıca, müze kapsamında oluşturulan ve çeşitli sergiler için kullanıma sunulan 
sergi salonunda düzenlenen 22 Ekim 2013-15 Kasım 2013 tarihleri arasında “Türk 
Pulunun 150.Yılı Pul ve Resim Sergisi” de tarihi müzeyi renklendirdi. Filateli 
Federasyonu ile ortak olarak düzenlenen sergi kapsamında PTT’nin 173 yıllık 
ihtişamlı geçmişi nostaljik fotoğraflarla ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. 
Cumhuriyet Döneminin ilk binalarından birinde; ve PTT’nin 173. kuruluş 
yıldönümünde geçmişten günümüze tarihe tanıklık etmek isteyenler için PTT Pul 
Müzesi adeta eşsiz bir fırsat… Uluslararası modern müzecilik anlayışına göre 
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tasarlanan müze, pazartesi günleri dışında hafta 
içi 09.00-17.00 saatleri arasında ücretsiz olarak 
gezilebiliyor. 

Müzede birçok yazılımın yer aldığı 
teknolojik cihazlar bulunuyor
Pulların teşhir edildiği 1.- 2. ve 3. katta, toplam 32 
adet dokunmatik ekran yer alıyor. Bu ekranlarda 
teşhirde bulunan pulların görselleri ile pullara 
ilişkin bilgilerin dijital kayıtları yer alıyor. 
Kronolojik ve tematik sergi salonlarında pulların 
orijinalleri sergilenirken, her odada bulunan 
dokunmatik ekranlar aracılığı ile pullara ilişkin 
her türlü bilgiyi de içeren dijital kayıtlara da 
ulaşılabiliniyor.
 
Zemin katta, yer alan “Pullarla 100 Yıl” adı 
verilen dokunmatik ekran uygulaması ile 1900 
yılından günümüze dek dünyada ve ülkemizde 
yaşanan önemli olaylarla ilgili basılmış olan 
pullar seçilerek ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor. 
Bu uygulamada tarihe pullar aracılığı ile nasıl 
tanıklık edildiğine vurgu yapılıyor. Her yıla 5 konu 
gelecek şekilde toplam 565 başlıkta pul konusu, 
bilgisi ve çıkan pulların görsellerinin yer aldığı 
uygulama İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanmış 
olup, sürekli olarak geliştiriliyor ve güncelleniyor. 

Zemin katta, “Posta ve Haberleşme”  ile “İstiklal 
Harbinde PTT” bölümünde PTT’nin hazırladığı 
“Geçmişten Günümüze Posta” ve İstiklal Harbinde 
PTT” kitaplarının kayıtları ekranlarda yer alıyor. 
Ziyaretçiler, bu ekranlar vasıtasıyla kitapları 
okuyabilme olanağı buluyor. 

Zemin katta, “Geçmişten Günümüze Postacı 
Kıyafetleri”nin sergilendiği alanda 15.yüzyıldan 
itibaren posta dağıtıcı kıyafetleri orijinallerine 
uygun hazırlanmış ve kıyafetlerin görselleri ile 
bilgilerinin yer verildiği  dokunmatik ekranlar 
aracılığıyla ziyaretçilerin detaylı bilgiye kolayca 
ulaşma olanağı da sağlanıyor.

Zemin katta, 2x7metre ebatında olan dev ekranda 
“Posta ve Haberleşme Tarihi” yanı sıra müzenin 
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bölümlerine ait bilgileri içeren film 
oynatılıyor. Zemin katta, ayrıca yer alan iki 
ekran aracılığı ile de günümüz de PTT’nin 
vermiş olduğu hizmetlerin tanıtıldığı 
filmlere yer veriliyor.

Burada ayrıca, dileyen ziyaretçilerin 
kullanabildiği “Sesli Rehber Sistemi” 
bulunuyor. İçeriği Türkçe ve İngilizce 
olarak hazırlanan bu sistem ile müze 
gezilirken kulaklık ile rehberlik hizmeti 
veriliyor. Müze içerisinde belirlenen durak 
noktalarına yapıştırılan numaralarla o 
bölüme gelindiğinde, bölüm numarası 
girilerek o konu ile ilgili bilgi alınabiliyor. 

Burada, “Tarihten Mektuplar” bölümünde 
“Hologram Kütüphane” uygulaması 
yer alıyor. Burada yer verilen tarihteki 
önemli mektuplardan 7 adedi uzaktan el 
hareketiyle okunabiliniyor. 

Zemin katta, yine 3D sinema salonu 
oluşturulmuş durumda. Burada, 
PTT tarihi ve hizmetleri ile ilgili 2 
film izlenebiliyor. Müzede, posta ve 
haberleşme alanında PTT’nin taşıdığı 
misyona uygun olarak ziyaretçilerin 
3D uygulamaları ile kültürel hizmetten 
yararlanmaları sağlanıyor.
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