
 

 

 
 
Basın Bülteni 
 
 
ECE Türkiye’de yönetim değişikliği: 
 
Semet Yolaç Canlıel, Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür ve COO 
olarak atandı.   
 
Yeni yapılanma ile Semet Yolaç Canlıel ve Nuri Şapkacı “Eş Genel 
Müdür” olarak görev yapacaklar.  
 

 
Istanbul, 4 Eylül 2020 – Alışveriş merkezleri alanında Avrupa sektör lideri olan 

ECE’nin Türkiye yapılanmasında, Alışveriş Merkez Yönetimi Bölge Direktörü 

olarak görev yapmakta olan Semet Yolaç Canlıel, 1 Eylül 2020 tarihinden itibaren 

geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olarak atandı. Canlıel, 

temel görevlerinin yanında operasyonlardan sorumlu olarak COO görevini de 

üstlenecek. ECE Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü olan ve bu 

görevlerinin yanı sıra şirketin finans ve varlık yönetiminden sorumlu olarak CFO 

pozisyonunda bulunan Nuri Şapkacı, yeni yapılanmada da bu görevlerine devam 

edecek. Şirket, eş genel müdürlük sistemi ile alışveriş merkezi yönetimi alanında 

pazardaki gücünü pekiştirmeyi hedefliyor.  

 

İki yılı aşkın süredir ECE Türkiye’de Genel Müdürlük görevini başarıyla yürüten 

Stefan Zeiselmaier ise 1996 yılından bu yana farklı üst düzey pozisyonlarda görev 

aldığı ECE’nin Almanya’daki “İş ve Yaşam” bölümüne şirketin ofis, lojistik, otel ve 

konut alanındaki stratejik büyümesine destek vermek amacıyla Bölge Direktörü 

olarak atandı.  

 

ECE Türkiye Genel Müdür ve COO’su Semet Yolaç Canlıel: “Gerek Avrupa’da 

gerekse Türkiye’de son yıllarda perakende ve alışveriş merkezi sektörlerinde 

büyük bir dönüşüm yaşanıyor. Yaşanan son gelişmeler ışığında varlık yönetiminin 

önemini Türkiye’de de çok daha güçlü bir şekilde görüyoruz. Mevcut alışveriş 

merkezlerinin yönetimine konsantre olma ve sürdürülebilir başarı potansiyeli 



 

 

gördüğümüz alışveriş merkezlerini portföyümüze katma stratejisini güttüğümüz bu 

dönemde ECE Türkiye’ye Genel Müdür ve COO olarak atanmış olmaktan büyük 

mutluluk duyuyorum. Nuri Şapkacı ve tecrübeli ekibimizle birlikte ECE’nin 

Türkiye’deki lider konumunu daha da güçlendireceğimize, iş ortaklarımızla 

gelecekte de başarılı bir şekilde çalışmaya devam edeceğimize inancım sonsuz” 

dedi.  

 

Semet Yolaç Canlıel’in 12 yılı ECE bünyesinde olmak üzere, alışveriş merkezi 

sektöründe 20 yılı aşkın tecrübesi bulunuyor. Farklı sektörlerde 25 yılı aşkın 

tecrübesi bulunan, 2006 yılında ECE Türkiye’ye katılan Nuri Şapkacı, aynı 

zamanda Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği’nde (AYD) Başkan Yardımcılığı 

görevini üstleniyor. 

 

 

ECE Türkiye Hakkında  

Ekim 2000’de İstanbul’da kurulmuş olan ECE Türkiye, aktif olduğu 11 ülkede yönetmekte 

olduğu yaklaşık 200 alışveriş merkezi ile Avrupa sektör lideri olan Alman ECE’nin Türkiye 

iştirakidir. Bir yatırım ve hizmet firması olan ECE Türkiye, alışveriş merkezlerinin 

geliştirilmesi ile ilgili olarak mimari ve konsept planlama, proje yönetimi, kiralama, alışveriş 

merkez yönetimi, bütçeleme hizmetleri ile finansal ve hukuki hizmetlerin tümünü aynı çatı 

altında toplamaktadır. Bununla birlikte, ECE Türkiye, alışveriş merkezlerini bir platform 

olarak görmekte ve ortak çalışma alanları, sağlık ve kültür merkezleri, yeme-içme ve 

eğlence alanları veya marka showroom’ları gibi alışveriş harici branş ve fonksiyonları da 

entegre ederek bu kompleks yapıların çekim gücünü artırmaktadır. Türkiye’nin en prestijli 

alışveriş merkezlerinden olan İstanbul’daki MIPIM Ödülü sahibi Marmara Park, Aqua 

Florya, Axis İstanbul ve Beylikdüzü Migros Alışveriş Merkezi, Ankara’da ANKAmall, 

Eskişehir’de Espark, Afyonkarahisar’daki Park Afyon, Bursa’daki Sur Yapı Marka ile 

Antalya’daki TerraCity ve Antalya Migros Alışveriş Merkezi, ECE Türkiye tarafından 

başarıyla yönetilmektedir. Türkiye’de 20, Avrupa’da ise 55 yıllık tecrübesi ile ECE, projeye 

özel sunduğu hizmetler, yenilikçi konseptler, güçlü mağaza ve marka karması, profesyonel 

yaklaşım ve uzmanlığı, müşteri odaklı stratejisi ve yüksek performans bilinirliği ile 

perakende sektörünün geleceğine yatırım yapmaktadır. 

 

 

ECE Hakkında  

ECE, alışveriş merkezleri geliştirmesi ve yönetmesinin yanı sıra, şirket genel merkezleri, 

ofis binaları, endüstriyel binalar, lojistik merkezleri, ulaşım merkezleri, oteller ve şehir 



 

 

merkezleri gibi büyük çaplı gayrimenkul yatırımlarını da hayata geçirmektedir. 11 ülkede 

yönetmekte olduğu yaklaşık 200 alışveriş merkezi ile ECE, Avrupa’nın lider alışveriş 

merkezi firmalarındandır. ECE tarafından yönetilmekte olan varlıların toplam değeri, 32,3 

milyar Avro’dur. ECE tarafından yönetilmekte olan tüm alışveriş merkezlerinde, 7 milyon 

metrekare kiralanabilir alanda faaliyet gösteren 20.000’e yakın perakendeci iş ortağının 

yıllık ciroları toplamı yaklaşık 22,7 milyar Avro’dur. Her gün yaklaşık 4 milyon kişi ECE 

alışveriş merkezlerini ziyaret etmektedir. Buna ek olarak, ECE 1,2 milyon metrekare ofis ve 

1,3 milyon metrekareden fazla lojistik alanı ile 3.100’ün üzerinde otel odası ve 6.000’den 

fazla apartman dairesi projelerini hayata geçirmiştir. ECE, 1965 yılında katalogla satışın 

öncülerinden olan Prof. Werner Otto (1909-2011) tarafından kurulmuştur. Otto ailesinin 

sahibi olduğu firmanın başında, 2000 yılından bu yana Alexander Otto bulunmakta ve CEO 

olarak görev yapmaktadır. Bir aile şirketi olarak ECE, uzun dönemli ortaklıklar, 

sürdürülebilir yönetim anlayışı, çalışan odaklı iş ortamı ve geniş çaplı sosyal sorumluluk 

yaklaşımı ile tanınmaktadır. Daha fazla bilgi için: “www.ece.com”u ziyaret edebilirsiniz.  

 

 

Basınla İletişim: 

ECE Türkiye      Excel İletişim ve Algı Yönetimi 

Özge Karatay Zeren     İrem Ergül 

Kurumsal İletişim Müdürü   0533 204 10 68 

0212 377 77 52    irem.ergul@excel.com.tr 

ozge.zeren@ece.com    

www.ece.com/tr      
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