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Nisan 2015

Değerli Filateli Dostları,
Elinizdeki bülten, sizlere belirli aralıklarla Federasyonumuzun düzenlediği, katıldığı
filatelik etkinlikleri iletecektir. Bu konuda yapılacak çalışmalara sizlerin de katkısının
olması en içten dileğimizdir. Filateli Dostlarına iletmek istediğiniz konuları
“bilgi@tfdf.org.tr”, ”info@tfdf.org.tr” ve “ecengiz.44@hottmail.com” e-posta adreslerine
iletirseniz bizler de tüm filateli dostlarına sizlerin yaptığınız/yapacağınız etkinlik, çalışma
gibi konuları iletebiliriz.
Federasyonumuzun yaptığı çalışmalar, Ulusal ve Uluslararası filatelik sergi ve
etkinlilerle ilgili bilgileri aşağıda size sunmaktan kıvanç duyarız.
Filatelik etkinliklerde görüşmek üzere sevgi ve saygılarımızla iyi günler dileriz.
Ç A L I Ş M A L A R / EĞİTİM ve SEMİNERLERİ :
İstanbul Filatelistler Derneği aldığı seminerleri Nisan ayında da devam etmiştir.
Üçüncü seminer 25 Nisan 2015 günü yine üyelerin ve İzmir’ den gelen konukların
katılımıyla gerçekleşti. Sayın Bülent PABUCÇUOĞLU “OSMANLI POSTA TARİHİ”
koleksiyonunu anlatmış, soruları yanıtlamış ve karşılıklı bilgi ve görüş alışverişi şeklinde
gerçekleşmiştir.
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Derneğin, bir sonraki seminer Mayıs 2015 ayının son cumartesi günü saat 16:00’
da dernek merkezinde yapılacaktır. Tüm filateli dostları bu seminerlere davetlidir.
Türkiye Filateli Akademimiz Üyelerinin Londra’da:
Çanakkale savaşlarının 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde 23 Nisan 2015 günü
Londra'da The Royal Philatelic Society'de bir sergi düzenlenmiştir. Bu sergide Türkiye
Filateli Akademimizin davetli iki üyesi Prof. Atadan TUNACI ve Bahattin ÖZTUNCAY’ ın
ağırlığı Çanakkale olan Sahra Postası koleksiyonlarının bir bölümü sergilendi. Bunların
yanında Avustralya ve İngiltere'den de birer katılım olmuştur. Büyük ilgi gören bu bir
günlük etkinliği 102' si The Royal Philatelic Sosciety' in seçkin üyeleri olmak üzere 120
filatelistin ziyaret etmiş olması Türk filatelisine gösterilen ilginin bir göstergesi olarak
yorumlanabilir. Etkinlik katılımcı iki üyemize birer plaket verilmesi ve akşam yemeğine
davet edilmeleriyle sonlanmıştır.

Türkiye Filateli Akademimiz üyeleri Prof. Atadan TUNACI, Bahattin ÖZTUNCAY ve
Turhan TURGUT The Royal Philatelic Sosciety' nın Başkanı Christopher KİNG ile birlikte.
SERGİLER:
EDİRNE 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI SERGİSİ, Edirne
PTT Başmüdürlüğü ve Edirne Filatelistler Derneğinin işbirliği ile Edirne İl Milli Eğitim
Müdürlüğü sergi salonunda gerçekleşmiştir. Sergiye İstanbul Filatelisler Derneği ve
Kadıköy Filatelistler Derneği üyeleri de koleksiyonlarıyla destek vermişlerdir.
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BİZDEN HABERLER:
SAHTE DAMGALAR; Filateli piyasasını ilgilendiren bir sahtecilik olayı ile

karşı karşıyayız.
Piyasada bol miktarda Cumhuriyetin nadir özel damgalarının sahteleri
var. Bu sahte damgalar zamanının kağıt ve zarfları kullanılarak yeniden
üretilen mallar. “Kuzguncuk Eczanesi” başlıklı zarflar en çok rastlananlar.
Damgalar kolay ayırt edilebiliyor.
Tümü İsfila Kataloğundaki damgaların klişe kopyaları olduğundan
orijinalinden biraz farklı. Bu mallardan bir kısmı özel bir müzayedeye
konmuş, sahte oldukları fark edilince müzayede satışından çıkarılmış.
Öte yandan derneklerin haftalık müzayedelerinde de satıldığı bilgisi
var.
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Arkadaşımız Selçuk AKAR’ ın saptayabildiği 16 adet damganın listesini
ve ulaşabildiklerinin fotoğraflarını filatelistleri uyarmak için hazırladı. Henüz
rastlamadıklarımızda olabilir. Ayrıca geçtiğimiz yıl yine piyasaya verilen
Kadınlar Kongresi sahte eseleri hakkında bilgi aşağıdadır.
Tüm amatörleri uyarırız.
Teknolojinin sağladığı imkanla sahte malzeme riski her geçen gün
artıyor. Filatelistlere nadir malları alırken ekspertiz belgesi istemelerini
öneririz.

TFDF Yönetim Kurulu adına.
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