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GELECEĞE MEKTUPLAR ZAMAN KAPSÜLÜ PROJESİ 
 

Proje Adı; Geleceğe Mektuplar Zaman Kapsülü Projesi 

Gerekçe; Cebelibereket Sancağı, 1877 yılında Gâvur dağlarının asayişini sağlamak için 
kurulmuş. 30 yıl Yarpuz’ da, 15 yıl da Osmaniye’de konuşlandırılmıştır. Cumhuriyetin ilanı ile 
idari yapılanma yeniden şekillenmiş ve Osmaniye kazası, vilayet yapılmıştır. 1923’de 
Cumhuriyetin ilanı ile Sancakların vilayete dönüştürülmesi nedeniyle “ Cebelibereket Vilayeti” 
adını almıştır.  

1 Haziran 1933 yılına kadar il olan Osmaniye bu tarihte ilçeye dönüştürülerek Adana iline 
bağlanmıştır. 3 Kasım 1996 tarihinde yapılan mahalli idareler ara seçimleri öncesinde, il olması 
gündeme gelmiş, TBMM’ de 23 Ekim 1996 tarihinde yapılan oylamada il olması karara 
bağlanmış, 28.10.1996 gün ve 22801 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 24.10.1996 gün ve 
4200 sayılı kanun ile yeniden il olmuştur. 

Osmaniye’mizin il oluşunun 50 yılı olan 2046 yılında açılmak üzere 50 yıla mektuplar 50 yılında 
nasıl bir Osmaniye hayal ediyorsunuz soruların cevaplandırıldığı bir mektup olacaktır. Bu 
mektuplar zaman kapsülü içerisine konularak 2046 yılında açılacaktır. 
 
Başka uygun tarihi bir zaman da seçilebilir. Örneğin; 1. Dünya savaşının sonunda yenilen 
Osmanlı Devletinin topraklarının bu bölümünü Fransızlar işgal etmiştir. İşgale direnen halk ve 
ağır kayıplar veren Fransızlar, Türkiye ile 20 Ekim 1921’de Ankara Antlaşmasını imzalayarak 
bölgeyi terk etmeye başlamışlardır. 7 Ocak 1922 ‘de Osmaniye’den çekilerek geldikleri gibi geri 
gitmişlerdir. Bu sebeple her yıl 7 Ocak Osmaniye’nin Düşman işgalinden Kurtuluş Günü olarak 
kutlanmaktadır. Dolayısıyla Osmaniye’mizin düşman işgalinden kurtuluşun 125. yılında da yani 
2047 yılında da bu faaliyet yapılabilir. 
 
Zaman geçmişten, geleceğe doğru doğrusal bir şekilde akar bu durumu tam tersine çevirecek bir 
etkinlik olarak; insanların geleceğe mesaj iletebilecekleri ve anılarını hatırlayabilecekleri, 
geleceğe bırakılacak eşya ve mektupların saklandığı zaman kapsülü kavramı ortaya çıkmıştır.  

Zaman Kapsülü Nedir? 

Zaman kapsülü, içerisinde hazırlandığı zamana ait eşyalar konulan ve temel amacı ileride 
kapsülü bulacak olan insanlarla iletişime geçmek ile arkeologlara, tarihçilere ve antropologlara 
yardımcı olmak olan kapsüldür. Bazı zaman kapsülleri, belirli bir zaman sonra (örneğin 100 yıl) 
açılmak üzere bilinen bir yerde korunurken, bazıları ise bulacak kişiler tarafından bulunduğu 
zaman açılmak üzere saklanmaktadır. 

Zaman kapsüllerinin ilk örneklerinden biri, 1900 yılında ABD’de Detroit kentinde belediye 
başkanı William Maybury tarafından 100 yıl sonra açılmak üzere hazırlanmıştır. Kapsülün içine 
hazırlandığı döneme ait günlük yaşamı yansıtan fotoğraflar ile belediye başkanı tarafından 
kapsülün açılacağı tarihte Detroit belediye başkanı olacak kişiye yazılmış bir mektup 
konulmuştur. Kapsül 200 yılında bir tören ile açılmıştır. Ayrıca uzaya da zaman kapsülleri 
gönderilebilmektedir. Pioneer ve Voyager uydularının içerisine de zaman kapsülleri 
yerleştirilmiştir. Bu kapsüllerin seyahatlerini tamamlayıp dünyaya dönmeleri uzun yıllar alacağı 
için, yeryüzündeki kapsüllere göre çok daha uzun süre sonraya mesaj taşımayı 
hedeflemektedirler. 

Günümüze dek açılan zaman kapsüllerine ilişkin olarak, birçok tarihçi, kapsüllerin hazırlandıkları 
zamanın yaşamı hakkında bilgi vermekten çok uzak oldukları eleştirisini getirmektedirler. Bu 
sebeple, zaman kapsülü hazırlarken, gelecekteki tarihçilere fayda sağlaması adına günlük 
yaşamı yansıtan eşya, belge ve fotoğrafların konulması büyük önem arz etmektedir. Ayrıca 
kapsüllerin içine teknolojik medyaların konulmasının (örneğin cd, dvd gibi) anlamsız olabileceği 
belirtilmektedir. Kapsüllerin açılacağı tarihlerde, bu medyaları açıp içindeki bilgileri okuyacak 
aygıtlar muhtemelen mevcut olmayacağı için, geleceğe mesaj ve bilgi gönderme amacı bu 
yöntemle sağlanamamış olacaktır. 
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Zaman kapsülü hazırlamak bizden sonraki nesillere bilgi aktarmak ve onlarla iletişim kurmak için 
kullanılabilecek güzel yöntemlerden birisidir. Zaman kapsülü hazırlayarak gelecek nesillere 
yaşadığımız döneme ilişkin bilgiler iletebiliriz.  

Zaman kapsülü, geleceğe bırakılan bir hatıra kutusu olarak, yeraltına ya da belli yerlere saklanır. 
Belirlendiği tarihten önce de açılmaz. Belirlendiği tarihte açılarak geçmişten, geleceğe bir hatıra 
aktarımı yaşanır.  
 
Bu yarışmamız da olduğu gibi mektupların yazıldığı tarihte şehrimiz hakkında ne düşünüyor ne 
hayal ediyorduk, mektupların açıldığı tarihte bu düşüncelerimiz ne kadar değişti hayallerimiz ne 
kadar gerçekleşti o mektupların açıldığı tarihte görülmüş olacaktır.  
 
Mektupta yazacaklarınız şehrin yöneticileri tarafından değerlendirilerek gerçekleştirilmeye 
çalışılacaktır. 
 
Gelecekteki Osmaniye Belediye Başkanına hitaben “Zaman Kapsülü ‘ne koyacağımız bir mektup 
yazacaksınız. Mektubunuz için aşağıdaki soruları cevaplayarak bir taslak oluşturunuz. 
 
Soru 1- Bu mektubu niçin yazıyorsunuz? 
Örnek; Sevgili Belediye Başkanım: 
Bu mektubu sizlere 2019 yılında Osmaniye şehrimizden yazıyorum.  
 
Soru 2- Bahsedeceğiniz durumlar ve olaylar nelerdir? 
 
Örnek; 2046 yılında nasıl bir şehir hayal ettiğinizi, o tarihte şehrimizde neler olması 
gerektiğini yazacaksınız. 
 
Soru 3- Hatırlamak istediğiniz kişiler kimlerdir? 
Örnek; Kardeşleriniz, aileniz ve akrabalarınız okula arkadaşlarınız. 
 
Soru 4- Mektubun kaç yıl sonra açılmasını isterdiniz? Niçin? 
Örnek; … yılında bence o zamanlarda teknoloji yüzünden insan ilişkileri çok zayıflayacak ve 
herkes kendini düşünecek. Onlara aile olmanın güzelliklerini hatırlatmak için bu mektubu 
yazacağım. 
 
Soru 5- Mektubunuzun sonuç bölümüne ne yazacaksınız? 
Örnek; 
 
Değerlendirme Kurulu 
1…………… 
2…………… 
3…………… 
4…………… 
5……………. 
 
Neden Zaman Kapsülü? 
 
Osmaniye Belediyesinin nasıl bir kentte yaşamak istersiniz konulu “geleceğe mektuplar” 
yarışması kapsamında öğrenciler… yıl sonra açılması için geleceğe mektup yazacaklar. 
Dikecekleri fidanlarla bir "iz" bırakacaklar ve "geleceğe imza" atmış olacaklar.  
 
Osmaniye Belediyesinin ……… ayında yapacağı dikim şenliği sırasında, alana gelecek çocuklar 
Çocukların mektupları, zaman kapsülüne yerleştirilecek ve……….. gömülecek akabinde ………. yıl 
sonra açılması için aynı alanda muhafaza edilecek. 
 
Zaman Kapsülün temel özellikleri ne olmalı? 
 
-Ana haznesinin 1 m2'lik toprak alanın altında kalacak olan zaman kapsülü 250 ila 1000 
mektubu barındırabilmeli. 
-……… yıl boyunca dayanması için hava koşullarına (yerin altında dayanacak şekilde hava ve su 
geçirmez, nem üretmez) uyumlu olmalı. 
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-Kapsülün yüzeydeki bölümü kaide şeklinde olmalı (25 yıl boyunca insanların zarar 
veremeyeceği, çalamayacağı, kıramayacağı şekilde tasarlanması önemli.) 
-Üzerine yazılacak yazı pirinç gibi değerli ve sökülecek bir malzemeden olmamalı. 
-Mektuplar kapsülün içine yerleştirmeden önce ayrı bir saklama kapına yerleştirmeli (Su 
geçirmez, nem üretmez) 
-Mektup kabı, kâğıt ve kullanılacak kalem önerileri de yarışma kapsamında değerlendirilecektir.) 
-Malzeme ve üretim aşaması planlanmalı. Zaman Kapsülünün üretimi en geç 6 Kasım tarihinde 
tamamlanacak şekilde tasarlanmalı. 
 
Kaidede ne yazacak? 
 
Osmaniye Belediyesi Zaman Kapsülü 
Burada Osmaniye Belediye Başkanına 2019 yılında yazılmış "geleceğe mektuplar" 
yatıyor. 
Bu zaman kapsülü, Osmaniye Belediyesinin  …. yaşında ….. yılında açılacaktır. 
 
2019/Osmaniye Belediyesi LOGO 
 
Proje Özeti; 
 

Projenin Adı Geleceğe Mektuplar Zaman Kapsülü Projesi 

Projenin Süresi Sürekli, 
Projenin Amaçları 
Ve Beklenen 
Sonuçlar 

 
1- Osmaniye’mizin Gelecek 50 Yılının Öğrenciler Gözünden 
Öğrenilmesi, 
 
 

Ortaklar Osmaniye Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü, 

Hedef Gruplar Ve 
Nihai Yararlanıcılar 

Öğrenciler, 

Temel Faaliyetler 1- Konunun Takip Edilmesi İçin Teknik Ve Gözlem Gurubu 
Kurulması, 
 
2- Teknik Ve Gözlem Gurubu Tarafından Yapılan Faaliyetlerin 
Gözlemlenip Rapor Hazırlanması, 
 
3- Gerekli Toplantı Ve Yazışmaların Takip Edilmesi, 
 
4- Projenin Basın Aracılığıyla Kamuoyuna Tanıtılması, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


