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2017 DEĞİŞİM ve GELİŞİMİN YILI OLACAK 
Eryap Grup 2015 yılında temellerini attığı değişim sürecinde hız kesmeden ilerliyor. Marka 
birleşimi, kurumsal kimlik değişimi, üretim kapasite artışı ve geliştirmeleri ile başlayan 
değişim, hizmet kalitesini de arttırmak ve daha konforlu çalışma ortamı yaratarak çalışan 
verimliliğine de katkı sağlamak amacıyla, tüm marka ve birimlerini tek çatı altında topladığı 
yeni genel müdürlük binasına taşınmasıyla devam ediyor. 

2016 yılı sonunda yeni genel müdürlük binasına taşınan Eryap Grup, 3 bin metrekareye yakın 
çalışma alanına sahip yeni yönetim merkezinde daha verimli ve etkin şekilde çalışmalarını 
sürdürüyor. Üsküdar Kısıklı’da yer alan yeni genel müdürlük binası ile Eryap Grup’ta değişim 
ve gelişim süreci somut şekilde hissedilmeye devam ediyor. 
 
Geçmişin klasik konak görünümünün modern bir bakış açısıyla yorumlandığı Eryap Grup 
Genel Müdürlük Binası; 1.630m2 arsa alanına inşa edilmiş, toplamda 3.000 m2’ye yakın 
çalışma alanına sahip 2 blok halinde, müstakil girişli 10 ayrı bölümden oluşuyor.  
3 katlı binada 30 araçlık kapalı otopark, otoparktan katlara direkt ulaşım sağlayan bir 
panoramik asansör ve bahçesinde 900 metrekare yeşil alan bulunuyor. Bina içerisinde büyük 
bir toplantı odasının yanı sıra departmanlara özel butik toplantı alanları, 100 kişilik eğitim ve 
seminer salonu, dinlenme amaçlı sosyal alanlar, yemek salonu, misafirlerin ağırlandığı özel 
lobi ve depo alanları da yer alıyor. Yeni yönetim merkezi içinde bulunan teraslar, kat 
bahçeleri ve kış bahçeleri ile çalışanları için dinlenme zamanlarında kullanışlı, keyifli ve 
verimli bir ortam sağlıyor.  
 
Boğaziçi köprüsüne ve bağlantı yollarına yakın bir lokasyonda bulunan yeni yönetim merkezi 
ile Eryap Grup, merkez içerisindeki eğitim ve seminer salonunda sektör profesyonellerini de 
daha konforlu bir şekilde ağırlayarak verdiği eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına da devam 
etmeyi hedefliyor. 
 
Isı, su ve ses yalıtımının yanı sıra yangın ve güvenlik açısından da en ileri teknolojilerle 
donatılan binada A++ enerji verimliliği standartlarında bir iklimlendirme sistemi kullanılıyor. 
Bu özellikler ile Eryap Grup ülkemizin toplam kalkınmasındaki en büyük etkenlerden biri olan 
enerji tasarrufuna ve yalıtıma verdiği önemi bir kez daha kanıtlıyor.  
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Yenilenen Filo Araçları ile Sektörde Bir Adım Önde 

Değişim sürecinin değişmez bir parçası olarak filo araçlarını da yenileyen Eryap Grup, araç 
seçimi ile ekibinin sürüş güvenliği ve konforunu ön planda tutuyor. Konforla görselliği ustaca 
harmanlayan Eryap Grup, tamamen yenilediği filo araçlarını kurumsal kimliğine uygun şekilde 
tasarlatarak sektörde farklılığını da gösteriyor. Bonus Yalıtım ekip araçlarında, Bonus 
logosundaki “Beraberlik, Bilgi, Birikim ve Başarı”yı simgeleyen 4B sembolünü filo araçlarına 
da taşıyarak, marka bütünlüğünü koruyor. American Siding ve Winer ekip araçlarında da 
sektörde farklılaşarak logo ve kurumsal renklerinin izini taşıyan Eryap Grup, dış dünyaya 
açılan bu yüzü ile gelişen hizmet kalitesi ve değişen marka algısını filo araçları ile destekliyor. 

 
2016 Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı Kısıklı’daki Yeni Yönetim Merkezinde 
Gerçekleştirildi 
 
Eryap Grup 2016 Yıl Sonu Değerlendirme ve 2017 Strateji Belirleme Toplantısı; Kısıklı’daki 
yeni genel müdürlük binasında gerçekleştirildi.  
 
2 gün süren yoğun gündemi ve tüm ekiplerin proaktif katılımı ile gerçekleşen toplantıda ilk 
gün 2016 verileri ve genel durum değerlendirilirken, 2017 hedefleri ve planları da aktarıldı. 
Toplantının ikinci gününde Eryap Grup Genel Müdürlük Seminer Salonu’nda özel bir 
üniversiteden değerli bir öğretim üyesinin katılımı ile inovasyon, fikir üretme, değer yaratma 
gibi konularda tüm ekibin katılımı ile eğitim gerçekleştirildi. Devamı gelecek olan bu eğitim 
serisi ile Eryap Grup benimsediği “Sürekli gelişim” vizyonunu tüm çalışanlarına yansıtıyor. 
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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 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. 
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