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Türklerden Nobel'e Yunanlı aday 
15 yıl önce hele de Kardak krizi döneminde Türkiye'den birileri Nobel'e Yunanlı bir 
aday gösterecek olsaydı kesin 'vatan haini' damgası yerdi... Neyse ki o günlerin 
heyecanı biraz olsun azaldı.  
 
Marmara Grubu Vakfı, uzun yıllardır uluslararası alanda yürüttüğü ekonomik ve 
politik çalışmalarla tanınıyor. Vakıf, bu yıl çevre ve ekoloji alanında Nobel'e aday 
gösterme hakkını kazandı. Vakfın Başkanı Akkan Suver'le bugün başlayan 13. 
Ekonomi Zirvesi öncesinde sohbet ederken bu haberi verdi. 'Kimi aday 
göstereceksiniz' soruma Suver'in yanıtı 'Bir Yunanlı'yı aday göstereceğiz' oldu. Bu 
isim, tüm dünyada biyopolitik alanındaki çalışmalarıyla tanınan Yunanlı Prof. Dr. 
Agni Vlavianos Arvanitis.  
Merkezi Atina'da bulunan Uluslararası Biyopolitik Örgütü'nün (B.I.O.) Başkanı olan 
Arvanitis'in Türkiye'nin yanı sıra dünyanın birçok ülkesinde çevre ve politika 
konusunda çalışmalarıyla tanınan bir isim. BIO'nun amacı, çevre korumayı toplumsal 
bir amaç haline getirmek. Yunanistan'ın yanı sıra birçok ülkede farklı kurumlarda 
yöneticilik ve üyelik yapan Arvanitis, uzun yıllardır Türkiye'deki meslektaşlarıyla 
biyopolitik konusunda çalışmalar yürütüyor.  
Arvanitis'le uzun yıllardır çalışmalar yaptıklarını söyleyen Akkan Suver, 'Zirvede bu 
kararımızı kamuoyuyla paylaşacağız, elbette bizim adayımız kazanacak diye bir kural 
yok ama bu hem dostluğumuzu geliştirecek hem de dünyaya bir mesaj verecek' diyor. 

Fransız Leroy Merlin İstanbul'a geliyor 
PERAKENDE işini seven Maya Grup, bir süre önce faaliyetlerini inşaat ve perakende 
olarak iki ana başlık altında topladı. Küçük mağazalar yerine daha büyük akademik 
dilde 'retail park' olarak adlandırılan yapılara odaklanan şirket, geçen yıl Ikea'nın 
ardından Fransız Adeo Grup'la bir anlaşma imzaladı. Adeo Grup, Avrupa'nın en 
büyük ikinci yapı marketi olan Leroy Merlin'in sahibi. Leroy Merlin'in ilk mağazası 
mart ayı içinde Bursa'da açıldı. Ikea'nın Bursa mağazasının yanına konuşlanan 
mağazanın henüz çok yeni olmasına karşın oldukça iyi satış rakamlarına ulaştığını 
söylüyor Maya Grup CEO'su Nuri Özsüer.  
 
Özsüer, 'Leroy Merlin'in en büyük özelliği tedariğini faaliyet gösterdiği ülkeden 
karşılıyor. Şu anda Bursa'daki mağazada satılan ürünlerin yüzde 90'ı Türkiye'den 
alınıyor' diyor. Hedef, kısa zamanda 3-4 mağazaya ulaşmak. Özsüer, inşaat 
şirketlerinin Ankara Mamak'ta  retail park inşa ettiğini 2011 yılında buraya hem İkea 
hem de Leroy Merlin'i de açacaklarını söylüyor. Ancak Özsüer'le sohbetimizden 
İstanbul mağazaları daha önce açılabileceği sinyalini aldım. İstanbul'da iki mağaza 
için görüşmeler sürüyormuş ancak bölge konusunda ipucu vermek istemiyor Özsüer, 
'Görüşmelerimiz sürüyor, netleşince söyleyeyim ancak bu yıl içinde olabilir' demekle 
yetiniyor. 
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