
 
E7 Yapı, enerji ve inşaat yatırımlarıyla 3 yıl içinde % 

75 büyüme hedefliyor! 

 
2014 E7 GRUP’UN ENERJİ YILI OLACAK  

 
Yapı market, inşaat, enerji ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren 

E7 Grup, önümüzdeki 3 yıl içinde ağırlıklı olarak enerji ve inşaat 

yatırımlarıyla yüzde 75 büyümeyi hedefliyor. Son dönemde 

Nijerya’da yapacağı inşaat projeleri ve yine aynı bölgede açacağı 

yapı market ile gündemde yer alan E7 Yapı, enerji yatırımlarında 

atağa kalkmayı planlıyor 

İthal ve yerli olmak üzere lüks ve orta segmente hitap eden geniş ürün yelpazesiyle hem 

perakende satışı yapan hem de markalı konut projelerine malzeme tedariki sağlayan E7 

Yapı, önümüzdeki dönemde yatırım ağırlığını enerji sektöründe yoğunlaştırmayı hedefliyor. 

 

Suare Residence, Quant Residence, Kaya City Residence ve Sky Tower Hotel gibi projeleri 

hayata geçiren, anahtar teslimi endüstriyel mutfaklar hazırlayan, akrilik ve duvar kağıdı 

ürünlerinin ön plana çıktığı E7 Yapı Market’e sahip olan E7 Grup’un CEO’su ve Kurucu üyesi 

Ersin Aydeniz, önümüzdeki yıllarda enerji sektöründe daha etkin projelerle yer alacaklarını 

söyledi.  

 

Aydeniz, gelecekle ilgili hedefleri hakkında; “Grubumuz, Türkiye ve Türkiye dışındaki 

ülkelerde yatırımlarına hız kesmeden devam edecek. E7 marketlerini özellikle Afrika’da 

yaygınlaştırma planımız var. Nijerya’da yerel ortağımız Mannah Grup ile birlikte 

çalışıyoruz. Burada Türk büyükelçiliğinin boşalttığı binayı aldık. Orada 50 konutluk bir 

rezidans yapıyoruz. Yaklaşık 8 milyon dolarlık bir yatırım olacak. Asıl hedefimiz ise enerji 

sektörü… Enerji ve inşaat yatırımlarıyla 3 yıl içinde yüzde 75 büyüme hedefliyoruz.” diye 

konuştu.  

Termik santrallere mühendislik hizmeti, montaj ve teknik servis desteği sağlayan ve aynı 

zamanda yedek parça temin eden E7 Yapı, şu anda gerek EUAŞ’a bağlı gerekse özel sektöre 

bağlı çeşitli termik santrallerde, montaj ve rehabilitasyon çalışmalarına devam ediyor. 

 

 



E7 Enerji Hakkında 

E7 Grup şirketi altında E7 ENERJİ geçmişten günümüze Enerji, Madencilik, Otomotiv, 

Şeker ve Kağıt endüstrilerinde faaliyet gösteren işletmelere endüstriyel ürünlerin tedariği 

konusunda çözüm ortağı olarak hizmet veriyor. 

Özellikle enerji alanında ülkemizde faaliyet gösteren kuruluşların ihtiyaç duyduğu dünyanın 
lider ve güvenilir markalarını Türkiye'ye getiren E7 ENERJİ; ülkemizin kamu ve özel 
sektörde faaliyette bulunan enerji kurumları için sadece ihtiyaçları olan endüstriyel 
ürünleri tedarik etme bazında değil ayrıca montaj-demontaj, mühendislik ve danışmanlık 
hizmeti, anahtar teslim projeler, rehabilitasyon projeleri alanlarında da başarılı çözümler 
üretiyor. 

E7 ENERJİ sürekli gelişen teknolojiyi takip edip kendini yenileyerek, uzman ekibiyle 
montaj-demontaj, mühendislik ve danışmanlık hizmeti vererek enerji alanındaki faaliyetini 
sürdürüyor. 

 


