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              ERYAP GRUP ÖDÜLLERİNE BİR YENİSİNİ DAHA EKLEDİ 

 

 

Eryap Grup, Türkiye’nin en büyük İnsan Kaynakları platformu olan Kariyer.net tarafından, özenli 

çalışmaları öne çıkarmak ve kamuoyu ile paylaşmak amacıyla her yıl geleneksel olarak düzenlenen 

organizasyonda, ‘Başvuru yapan adaylara en hızlı ve %100 geri dönüş oranı’, 20.000 üzerinde 

‘Başvuru sayısı’ ve ‘En çok istihdam yaratma’ kriterleri ile  İnsana Saygı Teşekkür Ödülü’ne, layık 

görüldü. 

 

Eryap Grup 50 yıllık sanayici geçmişi olan köklü bir aile tarafından kurulmuştur. 50 yıllık tecrübesinin 

yanına profesyonelliği ve yenilikçi sistem yaklaşımını ekleyen Eryap Grup, her gün ilk günkü 

heyecanıyla çalışmaya devam etmektedir. Geçmişin tecrübelerinden yararlanıp, sürekli daha iyiyi 

sorgulayarak çalışan, gelişim için sürekli yeni fikirler üreten Eryap Grup, karşısına çıkan tüm 

problemlere, çözülmeyi bekleyen bir fırsat, ulaşılacak bir başarı olarak bakmaktadır. Eryap Grup tüm 

çalışanlarının ve çalışmak için seçtiği değerli adaylarının güçlü bir potansiyeli olduğuna inanır ve 

herkesin gereksinimine özel, kişiselleştirilmiş gelişim imkanı sağlar. Sürekli öğrenmenin yalnızca 

eğitim araçları ile değil, çalışanların birbirini, işini ve hayatı öğrenme kaynağı olarak değerlendirmesi 

ile ilerlediğini bilir. Başarının sürekliliğini sağlayabilmek için organizasyon, insan kaynağı, sistem ve 

süreçleri sürekli gözden geçirilmekte ve ihtiyaçlar doğrultusunda yapılandırılmaktadır. 
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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|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 450’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. 

 


