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               KAYSERİ’NİN KALBİ BONUS’A EMANET 

 

Yaklaşık 385 bin metrekarelik kapalı alana ve 800 bin metrekarelik açık alana sahip olan 
Türkiye’nin önemli projelerinden “Kayseri Şehir Hastanesi (Sağlık Kampüsü)”nin tercihi  
Bonus|Focus Membran oldu. Türkiye'nin çağdaş çizgiler taşıyan ilk şehir hastanesi olarak 
adlandırılan projenin su yalıtımı, sektöründe öncü ve büyük projelere imza atan 
Bonus|Focus Membran’a emanet edildi. 

 

Isı, su, ses ve yangın olmak üzere 4 temel yalıtım ürünlerini sektöre sunan %100 yerli 

sermayeli tek Türk markası olan Bonus Membran, imzasını attığı büyük projelere bir yenisini 

daha ekledi. Türkiye’nin önemli projelerinden biri olarak gösterilen Kayseri Şehir 

Hastanesi’nin (Sağlık Kampüsü) su yalıtımını yapan Bonus Membran, yine ses getiren 

projelerin tercihi oldu. Sağlık kampüsünün önemli detaylarında, su yalıtımı ihtiyacı için 

660.000 m2’yi aşan miktarda Bonus Membran Premium serisi kullanıldı. EMEA Finance 

Awards 2015'te "En İyi PPP Projesi" ödülünü kazanan, YDA Group'un kamu-özel ortaklığı 

(PPP) modeliyle inşa ettiği  Kayseri Şehir Hastanesi’nin (Sağlık Kampüsü);  913 yataklı genel 

hastane, 274 yataklı kadın doğum hastanesi, 120 yataklı psikiyatrı hastanesi, 200 yataklı 

rehabilitasyon hastanesi, 100 yataklı yüksek güvenlikli adli psikiyatrı hastanesinden oluşan 

toplam 1607 yataklı olarak hizmet vermesi planlanıyor.  

 

Sağlıklı ve konforlu yapılar için su yalıtımı, su yalıtımı için BONUS  

 

Depreme karşı yapıların en önemli koruyucu kalkanı olan su yalıtımı, taşıyıcı donatıyı 

paslanmaktan koruyor. Türkiye’de yapıların yüzde 85'inde su yalıtımı bulunmazken yalıtım 

yapılmayan binalar 10 yıl içinde taşıma kapasitesinin yüzde 66’sını kaybediyor. Bonus|Focus 

Membran bitüm esaslı bir yalıtım malzemesi olup, içerisinde yapısını güçlendirici farklı 

dayanımdaki taşıyıcılar ve polimerler içermektedir. Bu polimerler malzemeye farklı 

dayanımlar katmakla beraber ürünün kolay uygulanmasında ve mükemmel bir su izolasyonu 

sağlamasında başrol oynuyor. 



                                  
 
 

 

Ayrıntılı Bilgi İçin: Eryap Grup / Emel Canpolat Tel: 0216 328 5454 e-mail: emel.canpolat@eryapgrup.com.tr 

 

 

 

 
  

Eryap Grup Yalıtım sektöründe faaliyet gösteren Eryap Grup, 2001 yılından bu yana, 150.000 m2 ‘yi aşan 3 üretim tesisinde; 

dış cephe kaplama sistemleri, ısı, su, ses ve yangın yalıtım malzemeleri ve polimer kapı - pencere sistemleri üretimi 

gerçekleştirmektedir. 

 Gaziantep’teki ilk tesisinde, sektörün ilk dış cephe kaplaması üretimini gerçekleştirerek American Siding markasını sektöre 

kazandıran Eryap Grup, 2005 yılında İstanbul Silivri’deki ikinci tesisinde Bonus|Pan markalı XPS Ekstrüde Polistiren Isı Yalıtım 

Levhası üretimine başlamıştır. Daha sağlıklı, uzun ömürlü ve daha güvenli yaşam alanlarının sağlanabilmesi için ürün 

portföyünü genişleten Eryap Grup, 2007 yılının son çeyreğinde İstanbul Silivri tesislerinde Bonus|Focus Membran markalı 

Bitümlü Su Yalıtım Örtülerinin üretimine başlayarak su yalıtım ürünleri sektöründe de yerini almıştır. 2009 yılı sonunda 

Bonus|Manto Isı Yalıtım Sistemi, 2010 yılında Winer markalı Polimer Kapı ve Pencere Sistemleri, 2011 yılında Bonus|Focus 

Shingle Çatı Kaplama Malzemesi ve son olarak 2012 yılında doğa dostu Bonus|Wooler marka Taş Yünü ürününü pazara 

kazandırarak sektördeki liderliğini sürdürmektedir.  

Eryap Grup, Türkiye’nin 81 ilinde yaygın bayi ağı ile hizmet sunmakta; 25’ten fazla ülkede kurmuş olduğu güçlü işbirlikleri ile 

yurt dışında da ürünlerini müşterileri ile buluşturmaktadır.  

Gelişen pazar beklentileri ve standartları doğrultusunda yüksek kalitede ürün geliştiren Eryap Grup, faaliyet gösterdiği tüm 

sektörlerde ürün – hizmet - yaşam döngüsü sorumluluğu kapsamında doğaya dost, çevresel risk faktörlerini gözeten, enerji 

kaynaklarının doğru kullanımını öngören stratejik modelini ileri taşımak için kararlılıkla çalışmaktadır. Toplam üç tesisinde 

400’e yakın personeli ile sürekli gelişen bir organizasyon olan Eryap Grup, günümüz dünyasındaki değişimlere ayak 

uydurabilmek için çalışanlarının gelişimini de ön planda tutan insan kaynakları yaklaşımına sahiptir. İstihdamı artırmak ve 

ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla, teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek ve yeni 

yatırımlar yaparak, kaliteli mal ve hizmet üretme misyonu ile sektördeki liderliğini devam ettirmektedir. 


