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Özet: Halkbilim, alan araştırması yapılarak veri toplayan bir bilim dalıdır. Alan 
araştırması ve literatür verileri bu disiplinin iki temel bilgi kaynağını oluşturmaktadır.  
Günümüzde, halkbilimin yansıra antropoloji, sosyoloji ve eğitim başta olmak üzere 
birçok alanda çalışma yapan bilim insanları da nitel araştırma adı altında bu yolla bilgi 
toplamaktadır.  Dolayısıyla bu yöntem;  gözlem ve görüşme yaparak kaynak kişilerden 
bilgi edinme,  çeşitli belgeleri inceleme, vaka analizleri yapma, biyografiler inceleme 
ve benzeri gibi çeşitli teknikleri içinde barındırmaktadır.  

Bu bildiride halkbilimsel araştırmalarda elde edilen verilerin sistematik bir 
biçimde saklanarak, gerektiğinde bu bilgilere kolayca ulaşılabilmesini sağlayacak 
Türkiye’de geliştirilen ilk sistem olan (HABES)- Halkbilimsel Veri Envanter Sistemi, 
tanıtılmaktadır.  

 

 

Anahtar Sözcükler: Halkbilim, Etnografi, Yazılım. 

 

FODIS - Folkloristic Data Inventory System  
 

Abstract: Folklore is a science which gather data in  field research . Data of  
the field research and literature constitute the two main sources of information in this 
discipline. Today, folklore, anthropology, sociology,  education and,  scientists who 
are working in many areas are collected data under the name of qualitative research. 
Therefore, this method contains that observations, interviews,  informant informations, 
case study,  documents analyses, biographies and various techniques   

In this paper, the systematic way of  the  data stored which was obtained in 
folkloristic research, necessary to provide easier access to this information that 
developed the first system in Turkey (FODIS) - Folkloristic Data Inventory System is 
introduced 
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 Yazılım DOĞAKA tarafından 2010 yılında desteklenen “Osmaniye Halk Oyunları, Mahalli 

Giysiler ve Oyun müzikleri Alan Araştırması ve Arşiv Çalışması Teknik Destek Projesi” sonuç 
raporlamasında kullanılmıştır. 
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Bu bildiride halkbilimsel 

(etnografik) araştırmalarda elde edilen 

verilerin sistematik bir biçimde 

saklanarak, gerektiğinde bu bilgilere 

kolayca ulaşılabilmesini sağlayacak bir 

veri envanter sistemi tanıtılmaktadır. 

Ülkemiz halk kültürü açısından 

zengin kaynaklara sahiptir. Bu 

zenginlikleri gün ışığına çıkarmak ve 

günümüz teknoloji olanaklarından da 

yararlanarak gelecek kuşaklara 

aktarmak gerekmektedir. Çünkü Türk 

toplumsal yapısı hızla değişime 

uğramaktadır. Kültürlenme medya 

aracılığıyla yaşanmaktadır. Özellikle 

televizyonlar bu konuda önemli etkiye 

sahip medya aracı durumundadır. 

 Bütün bunlara rağmen 

geleneksel kültür örüntülerinin halen 

yaşandığı alanlarda derleme çalışmaları 

yapılarak bunların bilişim teknoloji 

olanaklarıyla sistematik bir biçimde 

saklanmasının önemi ortadır. Bu 

nedenle halk kültüründe yaşanan hızlı 

değişim bu projenin önemini daha da 

artırmaktadır.  

Bu çalışmanın temel amacı 

halk kültürü araştırmalarında elde 

edilen verilerin arşivlenmesini 

sağlayacak bir sistem oluşturmaktır. 

Bilindiği gibi bireysel olarak her 

araştırmacının kendine özgü dosyalama 

sistemi bulunmaktadır. Bu kapsamda 

zaman içinde biriken verilere ulaşmak 

çok güçleşmektedir. Bu nedenle zor ve 

karmaşık bir süreç olan veri arşivleme 

işlemini bireysel dosyalama yerine 

sistemli bir biçime dönüştürerek, daha 

rahat ve hızlı bir biçimde ulaşılabilir 

hale getirmeyi amaçlamaktayız.  

Halkbilim, alan araştırması 

yapılarak veri toplayan bir çalışma 

alanıdır. Alan araştırması (Etnografi) ve 

literatür verileri bu alanın iki temel bilgi 

kaynağını oluşturmaktadır.  Günümüzde, 

Halkbilimin yansıra antropoloji, sosyoloji 

ve eğitim başta olmak üzere bir çok alanda 

çalışma yapan bilim insanları da nitel 

araştırma adı altında bu yolla bilgi 

toplamaktadır.  Dolayısıyla bu yöntem;  

gözlem ve görüşme yaparak kaynak 

kişilerden bilgi edinme,  çeşitli belgeleri 

inceleme, vaka analizleri yapma, 

biyografiler inceleme ve benzeri gibi 

çeşitli tekniklerinden oluşmaktadır.  

Çalışmanın temel hareket noktası; 

yıllardır yapmış olduğum alan 

araştırmalarından elde ettiğim verilerin 

saklanması ve analizi için gereksinim 

duyduğum yerli bir yazılımın olmamasıdır. 

Bu nedenle HABES- halkbilimsel veri 

envanter sistemi adıyla bir sistem 

oluşturarak, bunun bir yazılıma 

dönüşmesini sağlamış bulunmaktayız. 

 HABES’in oluşturulma 

sürecinde bilgilerini alan araştırması 

yoluyla elden Sosyoloji, Antropoloji ve 

Halkbilimsel yöntemden esinlenilmiştir. 

Ancak temel hareket noktamız halkbilim 

yöntemi olmuştur. Buna göre sistem 

kaynak kişilerden elde eden verilerin ve 

literatürden elde edilen bilgi fişlerinin 

saklanma biçimi kurallarına göre 

gerçekleştirilmiştir. Böylelikle, Literatür 

ve alan araştırmaları verilerinin sistematik 

kaydı ve bu verilere gerektiğinde kolay bir 

biçimde ulaşılması sağlanmış oldu.   

HABES, halkbilim 

araştırmalarında bilgi bankası 

oluşturulmasına olanak verecek bir yazılım 

olarak hayata geçirilmiştir. Bunun yanı 

sıra yazılım etnografik yöntem kullanarak 

nitel araştırma yapan diğer  alan 

uzmanlarının da kullanımına açık bir 

biçimde düzenlenmiştir.  

Alan araştırması verilerinin 

yansıra öncelikle çalışmaların 

paradigmasını belirlemek amacıyla 

incelenen öncü çalışmalar da HABES de 

saklanabilmektedir. Bunların yanı sıra 

araştırmanın kuramsal boyutunu 
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oluşturmak ve bulguları yorumlamak 

amacıyla gerek kitap, gerekse makale ve 

benzeri yazılı ve görüntülü belgeler de 

sistemde saklanabilmektedir. 

Dolayısıyla HABES aracılığıyla 

bilimsel bir araştırma sürecinde verilerin 

tamamının saklanması, sınıflandırılması ve 

sorgulanmasının gerçekleştirilebilmesi 

amaçlanmıştır. 

 Halkbilimsel Araştırmalarda 

Veri Envanter Sisteminin (HABES) 

adıyla bilgi bankası oluşturulacak 

yazılım iki aşamalı bir sistemdir. 

Öncelikle veri girişleri yapılarak 

envanter sistemi oluşturulacaktır. İkinci 

aşamada ise bu verilerin analizleri 

yapılacak biçimde sistem 

geliştirilecektir. 

Yazılım Aşamaları  

Yazılım projesi  dört aşamada 

gerçekleştirilmiştir. Birinci aşamada; proje 

ile ilgili bilgi toplama ve analizleri 

yapılmıştır. Bu aşamada sistem 

çözümleyici ve alan uzmanlarının 

görüşleri alınmıştır. İkinci aşamada; 

veritabanı ve arayüz tasarımları  

yapılmıştır. Sistem çözümleyicisi ile 

ortaklaşa çalışmıştır. Üçüncü aşamada; 

ortaya çıkan tasarım malzemesi 

kodlanmıştır. Dördüncü aşamada; ortaya 

çıkan yazılım test edilmiştir. Öncelikle 

kodlayıcı tarafından ilgili testler 

yapıldıktan sonra sistem deneme testleri 

için yazılıma veri girişleri tarafımızdan 

yapılmıştır.  Ortaya çıkan hatalar kodlayıcı 

tarafından düzeltilmiştir. Bu biçimiyle 

yazılım, Doğaka tarafından desteklenen 

“Osmaniye Halk Oyunları, mahalli 

Giysileri ve Oyun Müzikleri Arşiv Arşiv 

Çalışması Teknik Destek Projesi” adlı 

çalışmanın raporlanması aşamasında 

kullanılmıştır.  

Örnek Uygulama Üzerine 

Birkaç Söz 

HABES’in örnek uygulaması 

DOĞAKA tarafından desteklenen 

“Osmaniye Halk Oyunları, Mahalli 

Giysiler ve Oyun müzikleri Alan 

Araştırması ve Arşiv Çalışması Teknik 

Destek Projesi”  kapsamında yapmış 

olduğum çalışma ile 

gerçekleştirilmiştir.   

 Alan araştırmasına çıkmadan 

önce ön çalışmanın yapılmasının alan 

araştırması kadar gerekli ve önemli 

olduğunu ısrarla vurguladık. Çünkü 

bilimsel çalışmalar daha önceki 

çalışmalar göz önüne alınarak yapılır. 

Bir nevi birbirinin devamı gibidir. Bu 

nedenle literatür taramasının çok iyi bir 

biçimde yapılmasının alan 

araştırmasının birinci aşamasını 

oluşturduğunu açıkladık. Dolayısıyla 

katılımcıların bilimsel çalışmanın bu 

birinci aşamasının önemini kavramaları 

için konuyu ayrıntılı olarak ele aldık.  

Projenin üçüncü çalışma günü 

olan 5 Kasım 2010 tarihinde 

katılımcılar Kadirli Karatepe köyünde 

bir düğüne götürülerek alan çalışması 

gerçekleştirilmiştir. Karatepe bölgesi 

köylerinin Osmaniye halk kültüründe 

özgün bir yerinin olması, bölgenin alan 

araştırması uygulaması için 

seçilmesinde tercih sebebi olmuştur. 

Karatepe köyünün tercih edilmesinin 

bir diğer nedeni ise bir köy düğünü 

ortamında halk oyunlarının icrasını 

görebilecek bir ortam sağlaması 

olmuştur.  Bu ortamda çalışma yapmak 

gereklidir. Çünkü Halkbilimsel 

derlemelerde derleme konusunun 

bağlamı önemlidir. Derlemelerin bu 

bağlamda yapılması halk oyunlarının 

gerçek icra ortamının görülmesini 

sağlar. Oyun kültürünün sadece icradan 

ibaret olmadığını, oyunun etrafında 

oluşmuş bir çok pratik olduğu ancak 

böyle ortamlarda görülür.  Dolayısıyla 

bu avantajlı durumu yaşamak için 

katılımcıları Karatepe köyüne alan 

araştırmasına götürdük. 

Kadirli ilçesi Karatepe 
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köyündeki düğünde halk oyunlarının 

mevcut olarak oynananları tespit 

edilmiştir. Bu alan çalışmasında 

geleneksel kadın oyunları ile ilgili de 

çalışma yapılmıştır. Bu bağlamda erkek 

halay dizisi içine girerek oynayan 

kaynak kişi Hacer Cafri aracılığıyla 

Menekşe Buldum Derede ve Solak adlı 

kadın oyunları tespit edilmiştir. 

Günümüzde oynanmayan bu oyunları 

kayıt altına almış olmak bu çalışmanın 

verimi açısından çok önemsenmesi 

gereken bir durumdur. Çünkü adı geçen 

kaynak kişili 67 yaşındadır. Geçmiş 

dönemlerde beraberce oynadığı 

akranlarının çoğunluğu ölmüş 

durumdadır. Bu nedenle geriye dönük 

bir halk kültürü inşası olarak da 

adlandırılabilecek bu durum alan 

araştırmasının önemini ortaya 

çıkarmıştır.  

Bu kaynak kişiden derlenen bir 

diğer önemli halk oyunları geleneği ise 

türkülü oyunlara ilişkindir. Kaynak 

kişinin oynarken söylediği Lili Çoban 

adlı türkü ve söyleyiş tarzı bölgenin 

tamamında da geçmişte görülen bir 

uygumladır. Ancak günümüzde çok 

nadiren karşılaşılır bir durumdur. 

Kaynak kişi araştırmanın bu yönü ile 

önemini arttırmıştır. Gerek türkülü tarz 

gerekse oyunların adımlarına ilişkin 

video kayıtları ve fotoğraflar Osmaniye 

halk oyunlarının envanter çalışmasında 

bu yönü ile yer almıştır. 

 Daha önce video kayıtları 

olmayan bu oyunların kendi icra 

bağlamında tespiti Türk Halkbilimi 

açısından önemli bir hizmet olmuştur. 

Düğünün kendi doğal 

ortamında yapılan kayıtlar ile halk 

oyunlarının davullu düğünlerde mevcut 

olan bu günkü durumu tespit edilmiştir. 

Bu bağlamda köyün oyuncuları 

arasından oyun lideri olarak Halil 

Yalçıner adlı kaynak kişi halayın başına 

geçerek, sırasıyla Kaba, Şirvani, Halabi, 

Kırıkhan, Bey Mayıl ve  Berdi gibi 

oyunları oynamıştır.  

Bu çalışma sırasında ekibe 

proje katılımcılar da eşlik etmiştir. Bu 

sırada proje katılımcıları da kaynak 

kişilerle beraber halay dizisinde yer 

almışlardır. Bu onlar için çok önemli bir 

deniyim olmuştur. Çünkü daha önce 

böyle bir ortamda bulunmayan halk 

oyunları çalıştırıcıları sahnede 

oynadıkları halk oyunlarının yerel 

kültür ortamında nasıl icra edildiğini 

görmüşler ve buna eşlik etmişlerdir.  

            Alan araştırması 

sonrasında yapılması gerekenler 

Halkbilimsel araştırmaların en yorucu 

çalışma safhasıdır. Bu aşamada alanda 

yapılan keyifli görüşmeler yerini zor 

masa başı çalışmalarına bırakmaktadır. 

Deşifre edilen verilerin nasıl tasnif 

edileceği ve bunun araştırma raporuna 

nasıl yansıyacağı üzerinde durularak, 

verilerin arşiv için hazırlanması 

uygulaması örnek veri üzerinde 

yapılmıştır. Alanda çekilen görüntü ve 

fotoğrafların birer listesinin yapılması ve 

bunların araştırma bölgesi hakkında 

verilecek bilgilere eklenerek araştırma 

raporunun nasıl hazırlanacağı 

anlatılmıştır.                                                                                            

Projenin son çalışma gününde 

katılımcılara öncelikle derlenen 

malzemeler bilgisayar ortamına 

aktarılması için yapılması gereken ön 

hazırlık üzerinde durulmuştur. Buna 

bağlı olarak araştırma görüntüleri 

izlenerek sözlü bilgilerin yazıya 

dökülmesi işleminin nasıl olacağı 

üzerinde durulmuştur. Alanda tutulan 

yazılı notlar ve gözlemleri içeren 

bilgilerlerin bir araya getirilerek bir 

metin birliğinin nasıl sağlanacağı ayrıntılı 

olarak anlatılmıştır.  

Verilerden seçilen örneklerin 

HABES otomasyon sistemine girişi 

yapılarak, veri saklama işleminin nasıl 

olacağı açıklamasıyla çalışma 
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tamamlanmıştır.       

ÖRNEK VERİ GİRİŞLERİ 

YAPILMIŞ HABES MODÜLLERİ 

(EKRANLAR)  

HABES ana menü üzerine 

kurulmuş dört veri giriş ve bir sorgulama 

ekranından oluşmaktadır. Bu ekranlar 

şunlardır: Kaynak Kişi Girişi, Derleyen 

Girişi, Alan Araştırması Girişi ve Literatür 

Araştırması Girişleridir. Bu ekranda 

bulunan butonları kullanarak istenilen veri 

girişi için gerekli modüle 

ulaşılabilmektedir.  

Arama (sorgulama) ekranı 

seçeneği kullanarak ise veri girişi yapılan 

alanda istenilen alanda ve konularda 

aramalar yapılabilecektir. 

 

Kaynak Kişi Girişi 

Kaynak kişiler Halkbilim 

çalışmalarda alan araştırması (etnografi) 

yoluyla bilgi edinilen kişilerdir. Kaynak 

kişilerle yapılan görüşmeler ise alan 

araştırmalarında temel bilgi kaynaklarını 

oluşturur. Bu nedenle sistem (HABES) 

kullanıma kaynak kişi bilgilerinin girişi ile 

başlatılmaktadır.  Dolayısıyla kaynak kişi 

bilgilerinin girilmesi ve o kişiyle yapılan 

çalışma alanı, konu, alt konu, özel konu 

adlarının da öncelikle belirlenmesi 

gereklidir. Kaynak kişilere ait bilgilerin 

tam olarak doldurulması gereklidir. 

Fotoğraf ekle butonunu tıklayarak kaynak 

kişilerin fotoğrafını ekleyebilir ya da 

fotoğrafsız olarak kaynak kişi bilgileri 

kaydedebilmektedir. 

 

 

 

 

Derleyen Girişi 

 

Derleyiciler kaynak kişilerle 

görüşerek sahadan bilgi toplayan 

kişilerdir. Bu kişiler çoğunlukla 

araştırmacının kendisi olmakla birlikte 

zaman zaman onun adına bu işi üstlenen; 

öğrenci, öğretmen veya profesyonel 

araştırmacılar olabilmektedir. Bilginin 

kaynağı kadar onu bize getiren 

araştırmacının kim olduğu da önemlidir. 

Bu nedenle HABES bilgi giriş işleminde 

ikinci aşama Derleyen Bilgi Girişinin 

yapılmasıdır. Bu kişilere ait gerektiğinde 

onlara ulaşılabilecek iletişim bilgileri başta 

olmak üzere diğer künyevi bilgilerin 

sisteme girilmesi gereklidir. Bu aşamaya 

geçmeden önce hangi kaynak kişiyle 

görüşme yapıldıysa onun seçilmesi 

gerekmektedir. 

 
 

Alan Araştırması Girişi 

Alan araştırması çalışma 

konusuyla ilgili gerçekleştirilen bilgi 

toplama sürecidir. Bu amaçla araştırmacı 

belli bir bölgede bir süreliğine kalarak o 

toplumun yaşamına katılmaktadır. Bu 

bölgede gerçekleşen tören ve töreler 

hakkında gözlemler yapmaktadır. Bu 

gözlemler düzenli olarak not edilmek 

zorundadır. Hazırlanmış olan görüşme 



6 

 

cetveli yardımıyla yapılan görüşmelerden 

elde edilen bilgiler bu gözlemlerle 

birleştirilerek çalışma oluşturulmaktadır. 

Her alanın kendine üzgü olarak 

gerçekleştirdiği farklı alan çalışmaları da 

bulunmaktadır. Tüm bu verilerin bir düzen 

içerisinde saklanması gerekmektedir. 

HABES bu olanağı araştırmacılara 

sunmaktadır. 

 
HABES ana ekranında bulunan 

Alan Araştırması Girişi menüsü seçilerek 

giriş başlatılmalıdır. Bu seçim sonrasında 

ekrana gelen form üzerindeki kaynak kişi 

butonuna tıklanarak daha önce bilgi 

girişleri yapılmış olan kaynak kişiler 

arasından ilgili kişinin seçimi 

gerçekleştirilmektedir. Ayrıca daha 

önceden hazır olan bilgisayar ortamında 

bulun her türlü veri kaydı dosya seç 

butonu yardımıyla otomatik olarak dosya 

uzantısıyla kayıt altına alınabilir. 

 
 

Literatür Araştırma Girişi 

Bilimsel araştırmalar daha önce 

yapılmış olan çalışmaların incelenmesiyle 

başlamaktadır. Hemen her konuda 

yayınlanmış, çoğaltılmış eserler 

bulunmaktadır.  Kitaplar ve makaleler 

başta olmak üzere; arşiv belgeleri, ses ve 

görüntü kayıtları nitel araştırmaların en 

temel bilgi kaynaklarını oluşturmaktadır. 

Hemen her araştırmacı tarafında 

çalışmalarında gerek, makale gerekse kitap 

ya da tez gibi bu farklı eserler 

kullanılmaktadır. Dolayısıyla bu belgeler 

düzenli olarak okunup, izlenip çeşitli 

notlar alınarak biriktirilmektedir. Zaman 

içerisinde bilgi fişi olarak da adlandırılan 

bu notlar çoğalmaktadır. Yıllara yayılmış 

uzun dönemli araştırmalarda bu 

kaynakların yönetimi verimsiz hale 

gelebilmektedir. Bu nedenle her 

araştırmacı kendine göre bir dosyalama 

sistemi oluşturarak bu notlarını bilgisayar 

ortamında saklamaktadır. Araştırma 

raporlarının hazırlanma aşamasında bu 

karmaşık notlar sınıflandırılarak 

kullanılmaktadır. Bizim geliştirmiş 

olduğumuz HABES literatür araştırma 

yönetimini etkin bir biçime 

dönüştürmektedir. Araştırmalar için 

gerekli olan tüm veri tipleri sisteme 

girilerek saklanması sağlanmaktadır. 

Bilgisayar ortamında yer alan her 

doküman orijinal kayıt adı ve uzantısıyla 

(doc. Pdf,asf,avi. jpq vb) sistemde 

saklanabilmektedir. Bu veriler hakkında 

alınmış olan okuma notları ayrıca kayıt 

altına alınabilmektedir. Saklanmak istenen 

belgenin hangi konuya, alt konuya ve ya 

özel konuya ait olduğunun belirlenmesiyle 

sistematik not alma ve belge saklama 

işlemi gerçekleştirilmiş olmaktadır. 

Sistemin bu özelliği araştırmacılara çok 

önemli bir avantaj sağlamaktadır. Çünkü 

belgenin hem orijinaline,  hem de ondan 

elde edilmiş notlara aynı anda 

ulaşılabilmektedir. Belirlenmiş konu 

seçimiyle kayıt altına alınan bu verilere 

araştırmanın analizi ve raporlaştırılması 

aşmasında ise kolaylıkla 

kullanılabilmektedir. Bütün bu belge 

yönetimi HABES Literatür girişi 

ekranından yapılabilmektedir. 
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Literatür Girişi ekranına HABES ana 

menü üzerindeki buton aracılığıyla giriş 

yapılmaktadır. Bu butona tıklandığında 

karşımıza çıkan form üzerinde bulunan 

Derleyen, , konu ve alt konu seçimi 

gerçekleştirilmektedir. Seçimi yapılan 

konuyla ilgili ne tür bir veri girişi olacağı 

ise veri tipi butonuna basarak 

sağlanmaktadır. Detay girişi butonuna 

tıklandığında ise bu veri tipine ait künye 

bilgilerinin girişini sağlayacak bir forma 

ulaşılmaktadır. HABES’e belge ekleme 

işlemi ise belge seç butonun tıklanmasıyla 

seçimi yapılan ilgili belgenin belgeyi 

kaydet butonu aracılığıyla sağlanmaktadır. 

 

 
 

Sorgulama Ekranı 

Halkbilimsel Veri Envanter 

Sisteminin (HABES)  ikinci aşaması ise 

arama sorgulama ekranından oluşmaktadır. 

Arama ekranı aracılığıyla sisteme girilmiş 

tüm verilere giriş kodlarıyla 

ulaşılabilmektedir.   

 

Sonuç 

HABES arşivleme ve analiz 

aşmalarından oluşan iki aşamalı yerli 

sistemdir. Projenin birinci aşamasında veri 

girişlerinin halkbilimsel araştırma 

yöntemlerine göre yapılması 

gerçekleştirilmiştir. İkici aşaması ise farklı 

uzmanlık alanlarından oluşan geniş bir 

ekip tarafından gerçekleştirilmesi 

planlanmaktadır. 

HABES bir yazılım projesi 

olmakla birlikte aynı zaman da bir veri 

arşiv ve analiz sistemidir. Alan 

araştırmalarında elde edilen verilerin 

sistematik olarak kaydını ve saklanmasını 

sağlamaktadır.  HABES sisteme kayıtlı 

verilerin tamamına hızlı ve kolay bir 

biçimde ulaşma olanağı sağlamaktadır. 

Bu sistem nitel araştırma yöntemi 

kullanan tüm araştırmacı ve öğrencilerin 

çalışmalarında büyük kolaylık 

sağlayacaktır.  Yapılması düşünülen 

araştırmaların başlangıcında veri 

girişlerinin HABES aracılığıyla 

gerçekleştirilmesi önemli zaman ve 

maliyet kazançları sağlayacaktır.  

Benzer özellikler taşıyan yabancı 

yazılımların yerine kendi dilimizde 

kullanma olanağı bulacağımız yerli bir 

yazılım oluşturularak ulusal gelire katkı da 

sağlanmış olmaktadır. 

 

 

İŞBİRLİĞİ ve BEKLENTİLER 

Bu kongre etkinliği kapsamında 

yer alan tüm katılımcıların yazılımı 

kullanarak geri dönüt vermeleri genel 

beklentimiz ve işbirliği teklifimizdir. Özel 

teklif ve beklentimiz ise çalışmamıza ilgi 

duyan farklı disiplinlerden araştırmacılarla 

projemizin ikinci aşamasında birlikte 

çalışma isteğimizdir. 

Beklentiler: 

 HABES yazılımı kullanıma 

geçirilerek sisteme girilen 

tüm bilgilere kolay ve hızlı 

bir biçimde erişim 

sağlanmış olacaktır. 

 Halk kültürü açısından bir çok 

alan araştırmasının yapıldığı 

bilinmektedir. Ancak yapılan bu 
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çalışmalar yapan kişi ya da 

kurumların arşivlerinde 

kaldığından paydaşlar bu 

çalışmalara ulaşamamaktadır. 

Dolayısıyla bu eserlerin bir araya 

getirilerek, HABES Otomasyon 

Sisteminde toplanıp bir halk 

kültürü belgeliği oluşturulmalıdır.  

 Envanter çalışmasının sonuç 

çıktıları çoğaltılarak paydaşların 

yararlanmasına sunulmalıdır 

 


