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SU YALITIMI PROFESYONELLERİ ANADOLU’DA BULUŞTU 
 

Bonus Membran tarafından Konya Novotel ve Kayseri Hilton Hotel’de düzenlenen "Su 

Yalıtımı Profesyonelleri" buluşması alanında uzman kişilerin yoğun katılımı ile gerçekleşti.  

Eryap Grup’un alanında lider markası Bonus Membran tarafından geleneksel hale gelen “Su 

Yalıtımı Profesyonelleri Buluşması” etkinlikleri bu yıl Konya ve Kayseri seminerleri ile başladı. 

Bölgedeki profesyonellerin katıldığı seminerlerde, genel sektör değerlendirmesinin yanı sıra 

su yalıtımı sektörünün geleceği, bu alanda yapılan teknolojik yenilikler ve yatırımlar da 

dinleyicilere aktarıldı. Programın devamında Eryap Grup CEO’su Emrullah Eruslu, 

sürdürülebilir bayi yapısına, müşteriye hizmette kalite odaklı bir anlayışa sahip olan Bonus 

Yalıtım’ın yüzünün hep geleceğe dönük olacağını, bunun yanında hedeflerinin de her zaman 

bir adım öne gitmek olduğunu aktardı.  

Eryap Grup’un su yalıtımı konusunda uzman olan müdür ve ürün yöneticilerinin de aktarım 

yaptığı seminerde, su yalıtımına dair birçok bilgi paylaşıldı. Katılımcıların da soruları ile 

interaktif şekilde gerçekleşen seminerin sonunda, katılımcılar arasında yapılan çekiliş ile 

sürpriz hediyeler dağıtıldı. Sektörün geleceğinin yanı sıra Bonus Yalıtım’ın da yeni 

yatırımlardan bahsedilen seminerde Bonus Membran ürünleri, uygulama detayları ve 

sistemleri de detaylı bir şekilde incelendi.  

Bonus Membran, yapıların suyun neden olduğu olumsuz etkilere karşı korunması ve yaşam 

alanlarında konforlu bir su yalıtımı sağlanması amacı ile kullanılan; yapıların temel, perde, 

bodrum, bahçe, teras ve çatılarında, köprü, viyadük gibi farklı yüklere maruz kalan yapılar için 

de uygun bitüm esaslı su yalıtımı ürünüdür. Bonus Membran içerisinde yapısını güçlendirici 

farklı polimerler içermektedir. Bu polimerler malzemeye farklı dayanımlar katmakla beraber 

ürünün kolay uygulanmasında ve mükemmel bir yalıtım sağlamasında başrol oynamaktadır. 

Polimerlerle takviye edilmiş bitüm, farklı çekme, kopma ve yırtılma dayanıma sahip polyester 

ya da cam tülü taşıyıcılar kullanılarak nihai özelliklerine ulaşmaktadır. Taşıyıcı özellikleri ile 

doğru orantılı olarak farklı detaylarda ve iklim şartlarında uygulama ve kullanım kolaylığı 

sunmaktadır.  
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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 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 Membran markalı Bitümlü Su Yalıtım Örtülerinin üretimine başlayarak su yalıtım ürünleri 

sektöründe de yerini almıştır. 2009 yılı sonunda Bonus Isı Yalıtım Sistemi, 2010 yılında Winer markalı Polimer Kapı 

ve Pencere Sistemleri, 2011 yılında Bonus Shingle Çatı Kaplama Malzemesi ve son olarak 2012 yılında doğa dostu 

Bonus  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 450’ye 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. 

 

 

 


