
• Yapı sektörüne ilişkin ana bilgi kaynaklarının webde yer alan 
 linkleri listesi (4400 link). Bunlar iki bölümde; (1) Sektör; (2) Akademi başlıkları 
 altında toplanmıştır. Bu bölümler altında kategoriler yer almaktadır.

• Webde geniş bilgi yığınları içinde aranılanı bulmak kolay olmayabilir.
 Yapı Dijital bu soruna çözüm amacıyla hazırlanmıştır.  
 Webde vakit kaybetmeden mesela şunları kolaylıkla bulabilirsiniz;  
 - Yapı sektörü ile ilgili ülkemizde yayınlanan dergilerin tamamının listesi (ve web adresleri)
 - Yapı sektörü ile ilgili dernek, birlik vs. mesleki kuruluşların listesi (ve web adresleri)
 - Yapı sektörü ile ilgili yüksek öğretim kurumlarının tamamının listesi (ve web adresleri)

EN SOMUT FAYDALARI
İNOVASYON
• Günümüzde inovasyon, ar-ge, yenilikçilik rekabet için en önemli kavramlardan. İnovasyon için şartlar-
dan birisi de yayınlarla ilgilenmektir. Okuyan ve bilgiyle, bilgi kaynaklarıyla ilgilenen, bilgiye önem ve 
değer veren zihinlerde yeni fikirler daha çok ortaya çıkar. YAPI DİJİTAL ihtiyaç için başvurulması, bunun 
dışında da her zaman ilgilenilmesi, takip edilmesi (okunması) gereken kaynakları listeler.

YAPI DİJİTAL
Yapı Sektörünün Bilgi Erişim Kaynağı

NEDİR?

SOMUT 
ÖRNEK

FAYDALARI

"Detaylı bilgiler "Sıkça Sorulan Sorular" metninde yer almaktadır. 
Adresi: http://www.sivaper.com/sorular.html 

• Yapı Sektörünün Rehberi, Kılavuzu, Portalı, İndeksi, Dizini 
• Yapı sektörüne ilişkin webdeki ana kaynakların rehberi
• Yapı sektörü hakkında 23 kategoride yerli 4400 web bilgi kaynağının listesi
• Yapı sektörünün bilgi ihtiyaçlarının kolaylıkla karşılanmasını hedefleyen rehber 
 (indeks / dizin / kaynakça)
• Yapı sektörüne yönelik, webde kaybolmamak için hazırlanan yol haritası
• Sadece webdeki e-kitapların, e-makalelerin kaynakçası değil. 
 Toplam 22 kategori altında e-yayınların kaynakçası.
• Yapı Sektörüne ilişkin webde yer alan linklerin özeti
• Yapı sektörüne ilişkin webde yer alan dışsal kaynakların (yayınların) süzülmüş hali.
• Açık yayınları (bilgiyi) denetim mekanizması.
• Açık yayınları (bilgiyi) izleme (takip) mekanizması.
• Açık bilgileri süzen bir ürün.
• Sektörün web yayınlarının fotoğrafı.
• Açık bilgileri (yeni çıkan web yayınlarını listelemek anlamında) denetlemeye yönelik bir ürün.
• Yapı sektörünün genel (toplam) faydasını hedefleyen bir vizyon projesidir
• Sıvaper®’den yapı sektörünün webdeki bilgi kaynaklarına erişim desteği projesidir
• Sıvaper®’in yapı sektörüne hizmet projesidir



YAPI 
DİJİTAL

http://www.sivaper.com/yapi-dijital.html

YAPI DİJİTAL hakkında detaylı bilgi için lütfen 
www.sivaper.com sitemizi ziyaret ediniz ve Yapı Dijital bölümünü tıklayınız. 

Sıvaper® Isı Yalıtım Sıvası'nın ülkemiz yapı sektörüne yönelik bir hizmetidir. 

İletişim:  export@tasper.com.tr  
0216 487 50 18 – 0543 951 04 73  

EĞİTİME FAYDA
• Sektör firmalarının ve STK'larının eğitim çalışmalarında 
 başvurmaları gereken kaynaklara, 1500 e-kitaba erişil-
 mesini sağlar.

DİĞER SOMUT FAYDALARI
TASARRUF SAĞLAR
• Bilgi erişim sırasında emek, zaman, para tasarrufu sağlar.
• Duplikasyon sebebiyle ortaya çıkacak para kayıplarını 
 önler. Örneğin kuruluşunuz için yaptıracağınız doküman 
 hazırlama çalışması daha önce yapılmışsa size bunun 
 bilgisini verir. 
ZAMAN KAZANDIRIR
• Yapı Sektörünün ve akademi dünyasının bilgi ihtiyaçlarının 
 kısa sürede karşılanmasına katkı.
• Yapı sektörünün ana bilgi kaynaklarını kısa sürede tespit 
 etmede kolaylık.
• Doğru bilgiye zamanında ulaşımınıza katkı sağlayabilir.
• Webde kaynaklar çoğalmış fakat bunlara kısa sürede erişim için araçlar eksik kalmıştır. 
 YAPI DİJİTAL bu sorunun ortadan kaldırılması için (kendi yapısı itibariyle) ülkemizde ilk kez   
 uygulanan bir hizmettir.
KOLAYLIK
• Derli toplu yapısıyla bilgileri düzenlenmiş olarak sunar. "Samanlıkta iğne" aramanıza gerek kalmaz.
• Bilgiyle ilgilenmenizi kolaylaştırır. 
• İnternet sebebiyle yeni gelişmeler meydana gelmiştir: Web üzerinde yeni yayın türleri ortaya çıkmış ve 
 yayınlar çoğalmıştır.  Bunları takip etmek artık hiç kolay değil… YAPI DİJİTAL size bu kolaylığı 
 sağlayabilir.
• İçerdiği sistematik yapıyla bilgi erişimini kolaylaştırır.
• Sizler 4.400 seçme kaynağı (yine bunların içinde 1500 e-kitabı) nasıl tespit ederdiniz (bulurdunuz) ?…   
 Sizin için aradık, taradık, bulduk, listeledik.
• Webde yer alan kaynaklardan seçilmiş 4400 yayın. Binlerce link ile uğraşmaya gerek yok…
• Bilgi takibi açısından YAPI DİJİTAL Sizleri bilgiye yaklaştır. Günümüzde iş dünyasında yeni dış 
 bilgilerin takip edilerek bunlardan işe yarayanların tespiti ve kullanılması önem kazanmıştır. Yeni 
 bilgilerden uzak kalmak çok önemli bir handikap olarak ortaya çıkmıştır. 
• YAPI DİJİTAL bir konuda eser veren uzmanların isimlerini de içermektedir.   Bu bakımdan yazılı 
 kaynaklardan  edinilecek bilgiler yanında sözlü kaynaklardan edinilecek bilgiler konusunda da  
 kuruluşunuza yardımcı olur.

DİĞER FAYDALARI
VİZYON
• Bilgiyi izlemek vizyon gelişimine yardımcı olur.
• YAPI DİJİTAL, vizyon için "bilgi çok önemlidir"hatırlatmasında bulunan bir üründür. 
BİLGİ, BİRİKİME YOL AÇAR
• Bilgi kaynaklarıyla ilgilenmek temelin sağlam olmasını sağlar.
GÜÇ VERİR
• “Bilgi güç kaynağıdır” Francis Bacon (1561-1626)
• Bilgi görünmez bir güçtür, etkisi zamanla da ortaya çıkabilir.
SÜZME
• Webdeki yığın içinden ayıklanmış kaynakları sunar.
• Kaliteli bilgiye erişim için araçlardan birisidir.


