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160. katta bina iddiası 
 
Ankara’da 9-29 HAZİRAN tarihlerinde yapılacak alış-veriş günleri
etkinliğinin hazırlık çalışmaları kapsamında Ankara Ticaret Odası
komisyon üyeleri olarak ATO başkanı Salih BEZCİ’nin de katıldığı
grubumuzla,DUBAI Shopping Fest’i ziyaret ettik.Bu benim için Turizm
Fuarları nedeniyle daha önceleri de bulunduğum kenti bir başka
açıdan da görebilme imkanıydı.Ankara’ya yeni izlenimler ve projelerle
dönen Heyetimizle yakından ilgilenen,Başkonsolosumuz Elif Çomoğlu

Ülgen’e,konukseverliği ve bize katkıları nedeniyle teşekkürlerimizi iletmek isterim. 
İzlenimlerimiz bu kapsamda bir alış-veriş ortamının uluslararası markaların desteği ile oluştuğu yönündedir.
Sınırların kalktığı bu ticaret ortamında DUBAI Shopping Fest özgün markaların ağırlıkta olmadığı bir ortam. 
Müşteriye ulaşılan nihai fiyatın yolu gümrük ve ithalatta alınan vergiler ve fiyat niteliği kazanan (KDV, ÖTV)
vergilerin yüksekliği ile doğrudan bağlantılı bir model oluşmuş durumda.Dubai Shopping Fest Özel Etiketli
Ürünler ya da Farklı Özel Etiketli Ürünler bazında yapılan tanıtım ve satışlarla bugünkü yerini almış bir
uluslararası etkinlik.   
Ayrıca Dubai’deki festivalin ticarette güvenin denemekle başladığı ve sürdüğü bir model olması yanında;
alıcıların yenilikler aradığı bir aşamaya gelindiği de,17 yıldır devam eden etkinliğin doğal bir sonucu olarak,
izlenimlerimiz arasında.Gezdiğimiz yerler arasında bulunan Dünyanın en büyük (1600 mağaza) alış veriş
merkezi,Yapay Palmiye adası ve burada Dünyanın en büyük oteli ATLANTİS,Kayak Merkezi ve yapımı devam 
etmekte olan yapay Dünya Adası,yapay marina gibi tesisler ve gösterilerle desteklenen bir ortamın varlığı ve
sağlanan güvenlik,festivali olumlu katkılarla bu güne taşımış durumda.Gelecek 40 yılda Dünyanın en büyük 8
projesinin hayata geçirilecek olması da,Dubai’nin bugününü tamamlayıcı destekleri arasında.Heyetimizde
bulunan ASY medya grup başkanı Ahmet Saydam YALÇIN bey 3 günde 3 bin kare fotoğrafla, incelemelerimizin
paylaşılması açısından önemli bir kaynak oluşturdu.  
Dünyanın En yüksek binası Burç Halife 165 katlı ARMONI HOTEL ve REZIDANS’ın en üst katındaki
ATMOSFER restorandaki yemek sırasında bu ortamın etkisi ile Ayakkabı Dünyasının sahibi Mehmet
AKBACAKOĞLU ile ATO Başkanı Salih BEZCİ arasında girilen Ankara’ya en yüksek ve tematik binanın kimin 
tarafından yaptırılacağı iddiasına atılan imzalarla tanık olduk. Sayın BEZCİ’nin önerinin ATO meclisince kabul
edilmesi halinde yapıyı ATO’nun; yoksa kendisinin yaptıracağını söylemesini ise Ankara’nın bu anlamda yeni bir
eser kazanacağının güvencesi olarak kabul ediyorum. Bu iddia üzerine Sayın AKBACAKOĞLU’nun 24 çift 
ayakkabı hediye etmeyi kabul etmesi, Heyetin Tematik bina konusunu Başkan Melih GÖKÇEK beye
taşıyacağını söylemesini Ticaret Odası heyetlerinin anında proje üreten bir başka özelliği olarak bir kez daha 
fark etmiş oldum.  
Ankara AVG’nin Ankara için önemli sonuçlarından biri Ankara’nın markalarını,ya da markaların Ankara
modellerini ortaya koyabilmek olacaktır.Yerinde satış özgünlüktür; değer katar,değer kazandırır.Bir örnek olarak 
Ankara’nın Türkiye çapında tanınan mobilya üretim merkezi Sitelerin de bu etkinliğe katılması düşüncemi ve
ÇEYİZ SANDIĞI markası ile etkinliğe dahil edilebileceğini bir kez daha hatırlatmak isterim.Dış satımlarda vergi
iadesi sağlayan uygulamalar dış Pazar açısından; ATİD tarafından yapılacak olan Ankara Turizm Fuarı da iç
Pazar açısından önemli tanıtım imkanları olarak görünüyor. 
Ankara Markaları diğer illere de örnek olabilecek bir motivasyondur.Ankara günlerinin farkı da bu olmalı;alış-
veriş günlerinin tüm illere bu anlayışla yayılması için TOBB’un desteği ve yönlendirici çalışmalarına ihtiyaç
duyulacaktır.  
Ankara’nın İstanbul’un yoğunluğunu dengeleyecek yeni bir iş merkezi olmasının yolunun bu tür etkinliklerle
başlayacağını ve 3 yıl önce önerdiğimiz Viyana Modeli bir yapılanmanın başlangıcını teşkil edeceğini
düşünüyorum.Bunu aynı zamanda Türkiye ekonomisinin tümüne katkı sağlayacak, Anadolu’da başta turizm
olmak üzere tüm hizmet ve mal üretimlerine yansıyacak bir model  olarak değerlendiriyorum. 
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