
Bu kitapçık kimler içindir?
 
“Beyond Signs in the City” adlı bu kitapçık bir şehirdeki işaretleri fotoğraflayarak, bir lisanı 
öğretmek ve öğrenmek için bir yöntem sunmaktadır. Mevcut kaynaklarınızı en iyi şekilde 
değerlendirecek fikir ve yöntemlerle, şehriniz ve dilinizi misafirlerinize tanıtmak için size kılavuzluk 
edecektir.

Bu kitapçık temelde, kentin tanıtımını üstlenen kurumlar ve yerel yöneticiler içindir. En çok 
yararlanacak olanlar belediye görevlileri, yerel ve bölgesel temsilciler, turizm enformasyon 
görevlileri, kültürel ve bölgesel yöneticiler, yerel rehberler ve Ticaret Odası personelleridir. Bunun 
yanısıra, öğretmenler, turizm rehber eğitmenleri ve üniversite öğretim üyeleri, ya da şehrin kültürel 
gelişimini destekleyen hayır kurumlarının üyeleri de bu kitapçıktan yararlanabilirler.
Bu kitapçıkta tanımlanan tüm etkinlik ve yöntemler Avrupa Komisyonundan 2005-2010 tarihleri 
arasında alınan Avrupa Birliği fonlarıyla mümkün kılınmıştır. 

Dil ve Kentin Tanıtımı

Şehir meclisleri önlerine çıkan her fırsatı değerlendirip misafirlerine o kentin özelliklerini anlatmayı 
severler. Bunlar şehrin ünlü simaları ve tarihçesi, mimari değerleri, çevre coğrafyasından başlayarak 
o kentin yerel kültürü, yemekleri, eğlence ve geleneklerini de kapsar.  Bilgi çoğunlukla ya el ilanları 
ve bröşürler, ya da yerel rehberler ve şehrin turizm enformasyon müdürlüklerinden sağlanır.

Bir şehir meclisi tarafından kentin binaları, kişileri ve etkinliklerine harcanan emeğin, aynı oranda 
dilinin tanıtımına harcanmasına ise ender rastlanır.  
Yerel dille tanışmak isteyen ve insanlarla konuşmak için fırsat arayan misafirler ya bir dil kitabı 
almak, ya da tanıtım rehberlerinde bulunan birkaç “merhaba” ve “teşekkür” gibi sözcükle yetinmek 
zorunda kalırlar. 

Birçok şehir meclisinin eksik kalan tanıtım stratejisi ise, kentin sadece geçmişi, bugünü ve 
geleceğinin yanısıra, yerel dilin yeterince tanıtılmamasıdır. İşte bu aşamada bu kitapçık yararlı hale 
gelir.

Hepimiz şehrimizi seviyoruz ve bunu  bütün dünyaya söylemeyi istiyoruz. Gelin bunu kendi 
lisanımızda  yapalım.

Beyond Signs in the City  bir kentin kültürünü kullanarak o dilin tanıtımı için bir yöntem sunmaktadır. 
Bu konsept bir şehrin işaretlerinin fotoğraflarını kullanarak o kentin dilini öğrenme yoluna 
dayanmaktadır. Şehirdeki işaretler bir dükkanın adı ya da sokak tabelasından, bir binanın önü, bir 
mönü, duvar ya da tren istasyonunda  yazılan yazılara kadar tüm işaretleri kapsar.

Bu kitapçığın hedefi sizi, kentin tanıtımı ile ilgili kişileri, şehrinizin işaretlerini kullanarak dilinizden 
bahsetmenin kentinizin profiline katkıda bulunacağı ve kentinize olan ilgiyi arttıracağı konusunda 
ikna etmektir.

Bu kavram nasıl gelişti: sanat, eğitim ve seyahat

Şehrinize ilk defa gelen bir insanı düşünün. Ya da bir kente ilk defa gittiğinizi varsayın. Eğer görsel 
biriyseniz binalar ve sokak tabelelarındaki yazıları (hatta bazen farklı bir alfabede olsa bile) okumaya 
çalışırsınız.

İşitsel biriyseniz  insanların konuştuğu bu yeni ve yabancı dile odaklanırsınız. Her iki durumda da, 
aklınızda tek bir şey vardır: anlamak ve iletişim kurabilmek için bu dilin birazını kavrayabilmek. 
Birçok misafirinizin şehrinizin diline karşı ilgi duyacağını varsaymalısınız. Şehir meclisi kentin tarihi, 
kültürel miras ve kültürünü tantımaya koyduğu emeğin yanısıra dilin tanıtımına da aynı emeği 
koymalı; bu yapılmazsa önemli bir fırsat kaçırılmış olur. 

Beyond Signs in the City kavramı bir misafirin ihtiyaçlarından doğdu. Dört sene önce, bir Londra 
gezisi sırasında, hiç İngilizce bilmeyen bir ziyaretçi  bir şehrin kültürünün parçası olan bütün 
işaretlere bakmaya başlamış. Londra'daki metro istasyonundaki “boşluğa dikkat edin” işaretinden, 
trafik levhalarındaki “sola bak” yazılarına kadar herşeye bakan bu ziyaretçi kendisine şunu  sormuş: 
sokaktaki bu dil, kentin kültürü hatta geçmişi, bugünü ve geleceği açısından neler ifade ediyordu. 
Şehri saran tüm yazı ve işaretlerin dilbilimi ve kültür açısından ne anlama geldiğini sorgulamaya 
itmiş. Bu gezgin tam bir araştırmacı yaklaşımıyla  Londra'daki işaret ve levhaların  birçok fotoğrafını 
çekmiş ve bir “proje” arayışına girişmiş.

Dört sene sonra, beş Avrupa kenti, yerel meclislerinin katkılarıyla, bu girişime katıldılar (Ispanya'dan 
Alcala de Henares, Malta'dan Birgu, Bulgaristan'dan Dobrich, Polonya'dan Gdansk ve 

Veni, vidi, vici. Geldim, gördüm, kazandım...yeni bir dil.
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Yunanistand'dan Nafplio). İşaretler tespit edilip fotoğraflanmış, ve beş şehrin kent ve dil kitabı 
oluşturulmuş. Bu kılavuz kitaplarda şehirdeki işaretler ve o kentin dili, tarihi ve kültürü hakkındaki 
bilgi sunulmuş.
Böylece bu projenin sonunda bir şehrin dili ve kültürünü tanımak için özgün ve yenilikçi bir araç 
doğmuştu. 

Nasıl uygulanır (amaç ve metodlar)

Beyond Signs in the City yöntemi yeni bir şehre gelen ziyaretçileri hedeflemektedir. Proje kentte 
belirli işaretlerin fotoğraflanması, bir şehir dil kılavuzunun hazırlanması ve pazarlama ve 
bilgilendirme yöntemlerini kullanarak büyük bir kitleye ulaşılmasını kapsamaktadır.  

Beyond Signs in the City projesinin esas amacı kente gelen misafirlerin şehrin dilini gözlemlemeleri 
ve ilgilenmelerini sağlamaktır. İlgi çekmenin sonraki aşaması ise diliniz hakkındaki bilgilerin kent 
işaretlerinin fotoğraflarını barındıran görsel bir kılavuzda sunulmasıdır.

Bu hedefe varmak için dil ve kent kılavuzu oluşturulacak ve şehrinizin tanıtımı için organizasyonlar 
ve etkinlikler  yapılacaktır.

Uzman Ekip

İlk adımınız işi uygulayacak ekibi oluşturmaktır. Bu ekip (yalnızca profesyoneller değil, aynı 
zamanda öğrenci ve gönüllülerle birlikte, işsiz veya deneyim kazanmak isteyen gençleri de 
kapsamalıdır) motivasyonu yüksek ve kente karşı tutkusu olan kişilerden oluşmalıdır. 

Ekibinizde olması gerekenler:
- Bir fotoğrafçı, ideali şehir ve gezi fotoğrafları deneyimi olan biri 
- Bir yazar, öğretmen ya da dil uzmanı olan biri
- Bir proje yöneticisi, yerel yönetimlerle çalışmış biri
- Bir yapım şirketi: grafik tasarım, matbaa ve düzenleme uzmanları olan bir şirket 

Proje yöneticisi bu projenin başarısındaki en büyük etkenlerden biridir. Organizasyon yeteneği ve iyi 
iletişim becerileri olan dinamik ve motivasyonu yüksek birine ihtiyacınız vardır. Bu kişi büyük bir 
olasılıkla kendi ekibini oluşturarak zaman çizelgeleri, kaynaklar ve pazarlama konularındaki kararları 
verecektir. İdeal olan, bir gezi kılavuzu oluşturma konusunda deneyimi olan birisinin seçilmesidir.

İlginç yerlerin belirlenmesi

Ekibinizi oluşturduktan sonraki aşama: ilgi çekici yerlerin belirlenmesi ve fotoğraflanacak olanlarının 
seçilmesidir. Kentinizin dili hakkında çok şey söyleyen ve fotoğraflanması gereken birçok işaret 
vardır. Bunlara ulaşım ortamlarından (bir tren garı, bilet fiat listesi, otobüs saatleri çizelgeleri vs) 
kutsal mekanlara kadar ( bir kilise, cami ya da sinagogun  dışındaki levha, ya da ibadet eden insanlar) 
birçok yerde rastlanabilinir.

Sadece günlük yaşamdan kesitleri değil (bankaya gitmek, pazarda alışveriş yapmak, postaneden pul 
almak gibi), aynı zamanda kentinizdeki yerel festival, törenler ve bayramlar gibi önemli kutlamaları 
da dahil etmelisiniz.

Kentinizde diliniz hakkında bilgi verebilecek işaretlerin bolluğu sizi şaşırtabilir. Misafirlerinize 
“hoşgeldiniz” ya da “teşekkür ederim” gibi sözcükleri öğretmek ister misiniz? Bir banka veya bir 
dükkandaki işaretlere bakınız. Onların bir restoranda yemek sipariş verebilmelerini mi istersiniz? Bir 
mönü veya yerel bir kafenin dışındaki işaretleri fotoğraflayın. Yerel tarihiniz hakkında biraz bilgi mi 
edinsinler? Müzelerin, kültürel miraslarınızın, turistik yerlerin resimlerini çekin. Ve yenilikçi 
olmaktan çekinmeyin; duvar yazıları, sokak sanatları, insanların giydikleri t-shirtlere, veya pazar 
tezgahındaki domateslerin fiatlarına bir bakın. Ne kadar özgün bir yaklaşımınız olursa, o kadar ilgi 
çekersiniz.

Beyond the Signs websitesine baktığınızda kentte görmeniz gereken yerlerin daha kapsamlı (ama yine 
de herşeyi içeremeyen) bir listesini bulacaksınız.

Fotoğraf çekimleri

İdeal bir dünyada, bu işi uygulamak için profesyonel bir fotoğrafçı ile çalışırdınız. Onun özenli 
dikkati, yaratıcılığı ve deneyimi sizi daha yaratıcı ve keyifli bir şekilde yansıtabilir.

Belki en uygun seçiminiz kentinizi tanımıyan bir fotoğrafçı olacaktır. O daha tarafsız olabilir, ve bir 
“misafir” gözüyle kentinize bakabilir; ki projenin asıl ihtiyacı budur. 

Bütün kitaplarımız kente ilk defa gelen ve yerel bir ekip tarafından desteklenen aynı fotoğrafçı 
tarafından hazırlanmıştır. Ziyaretlerin 5-7 gün sürmesine ve yaklaşık 800-1000 kare şehir işareti  
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fotoğrafının çekileceği gerçeğine hazır olmalısınız. 
Ekipman açısından fotoğrafçınızın hem gece hem gündüz çekim yapmaya donanımlı olduğundan 
emin olmalısınız. İdeal olarak dijital donanım kullanılmalı çünkü kitabın yanısıra diğer tanıtım 
malzemeleri (bröşürler ve web sitesi) için de fotoğraflara ihtiyaç duyacaksınız. Eğer projenin sonunda 
bir sergi açmayı düşünüyorsanız, fotoğrafların boyutları ve çözünürlüklerini de dikkate almalısınız.

Kılavuzu yazmak

Beyond Signs in the City ortakları olarak kent ve dilleri kılavuz kitapları için belirli bölümleri 
belirledik.
Bunlar şunlardır:
Sosyal İlişkiler
Yolları İşaretlemek
İhtiyaçları İşaretlemek
Yerleri İşaretlemek
Ortamı İşaretlemek

Her birini tek tek açalım:

Sosyal İlişkiler kentteki işaretleri kullanarak ziyaretçiye aileler, ad ve soyadlar, insanların birbirlerine 
seslenişleri, haftanın günleri, ve mevsimler ile ilgili sözcükleri öğretmeyi amaçlamaktadır.

Yolları İşaretlemek için kentteki trafik, ulaşım, sokak adları ve dolaşım ile ilgili işaretler 
kullanılmıştır.

İhtiyaçları İşaretlemek hizmetler (banka, postane, hastane vs), dükkan ve restoranlardaki işaretleri 
içermektedir.

Yerleri İşaretlemek kültürel miras ve tarihi binalar, ünlü simaların heykelleri,
müze ve sanat galerileri, ibadet yerleri, kütüphane ve kültür merkezleri hakkındadır.

Ortamı İşaretlemek o kent hakkında bir duygu/fikir edinmek içindir. İşaretler gece festivallerinden 
insanların yerel bir çalgı çalmaları ya da spor yapmalarına kadar birçok olayı kapsar. Hobiler ve keyif 
için yapılan tüm etkinlikler olabileceği gibi, o kente özgün olan özellikleri de içerir.

Her bölümde birçok fotoğraf olacaktır; kitap başına 60-80 adet olarak hesapladık. Resimlerin yanında 
hedef dilde açıklamalar ve telaffuz etmek için ya CD, yada yazılı bir formatta destek verilecektir. 
Hedef dildeki kelimeler İngilizce, Fransızca ya da misafirlerin anlayabileceği başka bir dile 
çevrilecektir. Son olarak, kent hakkındaki az ve öz açıklamalara yer verilecektir ama bunlar fazla 
“ağır” ya da çok kapsamlı olmayacaktır. Şunu hatırlatalım: kılavuz kitapçığınız kentinizin tarihçesini 
değil, dilinizi tanıtmak için hazırlanmıştır.

Diliniz ve alfabeniz hakkında kısa bir açıklama yapmalı, ardından kentinizi tanıtmalısınız. Ideal olarak 
belediye başkanınızdan da bir mesaj olmalı.

Genel olarak yazı tarzı hafif, eğlenceli ve espirili olmalı ve kolay okunacak bir ifade kullanılmaldır. 
Yaklaşım ne kadar samimi olursa, ilgi o kadar çok olur. Hedef  kitlenizin çoğu şehrinizi gezmeye 
gelen turistlerden oluşacaktır. Onların kolay okunan, görsel zenginliği olan ve anı olarak onlarda 
kalabilecek bir kitaba ihtiyaçları olacaktır.

Beyond the Signs websitesinde şu anda mevcut olan ve örnek olarak kullanabileceğiniz dil kılavuzları 
vardır. 

Tanıtım ve finansman

Projenin tantımı için düzenlediğimiz birçok etkinlikten bahsedebiliriz.

Bunlar:
?Şehirdeki İşaretler yaklaşımı doğrultusuna bağlı olarak tüm tanıtım malzemelerinin üretimi, 
      örneğin animasyon bilgisayar oyunu, belgesel ve kısa film
?Dil kılavuzlarını eğitim, kültür ve kitap fuarlarında sunmak
?Kitapların sunulduğu ve kısa dil kurslarının verildiği sergileri düzenlemek 
?İnteraktif bir websitesini oluşturmak
?Projenin öyküsünü anlatan bir film çekmek
?Medya ve basın ile görüşerek çalışmalarımızın yayınlanmasını sağlamak

Şimdi de projemizin daha çok tanıtılabilmesi için şu alanları araştırmaktayız:

?Yayınevleri ile görüşerek kılavuzun marka olarak tescil edilmesini araştırmak
?Yerel yönetimler ile görüşerek daha çok kenti dahil etmeye çalışmak
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?Yerel rehberler ya da gönüllüleri kentlerinin dil rehberleri olarak eğitmek
Kar amacı gütmeyen projelere finansal destek sağlamak her zaman zor olmuştur. Avrupa Birliği ve 
yerel desteklerin dışında (ki bizim durumumuz böyledir ) özel sponsorlar bulabilirsiniz (örneğin bir 
seyahat acentası, uluslararası yayınevi, ya da büyük bir dil okulu) ya da Kültür ve Turizm 
bakanlıklarından ulusal finansman kaynağı bulabilirsiniz.

Daha girişimci olanlarınız bilirler: her yenilikçi projenin mutlaka bir pazarı vardır. 
Beyond Signs in the City kesinikle yenilikçi bir projedir.

Dil yolculuğunuzda iyi şanslar!

Beyond Signs in the City Projesinin Ortakları

  
 


