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Bülent Şenver, 1990’lı yılların başında Türkiye’nin 
en ünlü bankacılarındandı. 1987-1993 arasında 
Pamukbank’ın genel müdürlüğünü yapmıştı. 
Finans sektöründeki aktif çalışma hayatını 
bıraktıktan sonra kendini sosyal sorumluluk 

işlerine adayan Şenver, Etik Değerler 
Merkezi’ni kurdu. 
Gençlere etik değerler 
kazandıracak çalışmalar 
yaparken yeni neslin kitap 
okumadığını fark etti. Bunun 
üzerine üç yıl önce Herkese Kitap 
Vakfı’nın kuruluşuna öncülük 
yaptı. Adından anlaşılacağı üzere 
toplumun her kesimini kitapla 
buluşturmayı amaçlayan vakıf, köy 

okullarına kütüphane kurmak için 
de bir seferberlik başlatmış.

Türkiye’deki 20 bin köyde 18 bine 
yakın ilkokul var. Arkadaşımız Rahime Baş 

Uçar’ın öğrendiğine göre, Herkese Kitap Vakfı, şu ana 
kadar 20 köy okuluna “Kitapcan Okul Kitaplığı” kurmuş. 
Bu yılsonuna kadar bunu 100’e çıkarmayı planlıyormuş. 
Gönüllülerden sağlanan desteklerle kurulan bir kitaplık 
mobilyaları ve kitaplarıyla 5 bin 200 TL’ye mal oluyormuş. 
Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Şenver, “Bu 
kampanyayı çok önemsiyoruz. Gönüllülerimizden farklı 
destekler almak bizi memnun ediyor. Örneğin, Koç Lisesi 
99 mezunları 20’nci yıllarını kutlarken iki okula kitaplık 
yaptırdılar. Bir gönüllümüz, bir sevdiğine yaş günü 
hediyesini onun adına bir ilkokula kitaplık yaptırarak 
verdi. Bu konuda iş dünyasının da desteğini bekliyoruz” 
diyor.

Köy okullarına kitaplık

Türkiye ile ABD arasındaki dış 
ticaret hacmi istenen seviyede değil. 
Rakamı artırmak için iki taraf da çaba 
gösteriyor. Nitekim daha önce 75 
milyar dolar olarak belirlenen iki ülke 
dış ticaret hedefi, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı 
Donald Trump tarafından 100 milyar 
dolara çıkartıldı. Bu hedefe ulaşılması 
için Türkiye’nin bu ülkeye ihracatını 
artırması gerekiyor.
Bunun için kuşkusuz yeni işbirliklerine ihtiyaç var.
Kulis haberimiz tam da bununla ilgili. Bu hafta ABD’den 
bir iş heyeti geliyormuş. Enerji, tekstil teknolojileri, siber 
ve fiziki güvenlik teknolojileri gibi farklı alanlarda faaliyet 
gösteren firmalardan oluşan heyet Türkiye’de çeşitli firmalarla 
görüşmelerde bulunacakmış. Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi 
Genel Başkanı Uğur Terzioğlu, bu toplantıyı ABD Başkanı Donald 
Trump’un talimatıyla ABD eski İçişleri Bakanı Ryan Zinke’nin 
organize ettiğini söylüyor. Amerikalılarla Türkiye’de ortak üretim 
konusunu görüşmek üzere masaya oturacak bu firmalar 

arasında Koç Enerji Grubu, Ege Gas, 
Limak Holding, Aktifbank, Turan Borfit, 
Borusan, Botus, Sancak Grubu, Tekfen, 
Çalık Holding, Makyol, Kalyon, Alarko ve 
Gülermak gibi Türkiye’nin önde gelen 
şirketleri de varmış. Türkiye’ye gelen 
Amerikalı şirketler ise şunlarmış: Artillery 
One LNG, Cox Oil, 7th 
Generation, Tellurian, 
KIG, Artillery One 
Cybersecurity, 

Continental Divide International, Anderson 
Economic Group, Saltzman & Evinch, Mergen 
Group LLC., Talos Energy, Herrick Feinstein 
LLP, Echelon Studios, Steel Construction and 
Finance LLC.
Toplantıya Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ajansı 
ISPAT ile çeşitli bakanlıkların ve iş dünyası 
kuruluşlarının yetkilileri de katılacakmış. Bakalım 
bu önemli toplantıdan ne gibi somut sonuçlar 
çıkacak…

Amerikalılarla ortak üretimi konuşacaklar

Turizm, eğlence, otelcilik, tarım, sigorta, yapay zekâ gibi 
alanlarda faaliyet gösteren Japonya merkezli H.I.S, 6.7 milyar 
dolarlık cirosuyla tam anlamıyla bir turizm devi. Temelleri 
Tokyo’da Hideo Sawada tarafından atılan şirket, günümüzde 
Türkiye ile birlikte 71 ülkede 554 ofisi ve 17 
bin 500’ü aşkın kişiyi istihdam ediyor.
Arkadaşımız Kerem 
Köfteoğlu’nun duyumlarına 
göre, Türkiye pazarında 119 
çalışanıyla H.I.S. Mice, ExpoHIS, 
Fuar Sepeti, BizVize, Skyhub, 
Hisgo, Expatfare, Cruisehub, 
Edugate.com ve Qualita markalarıyla 
hizmet veren şirket yöneticileri, dünyanın 
ilk mobil uygulama fuarını ülkemizde 
gerçekleştirmek amacıyla önemli bir çalışma 
yapıyormuş. Adı “Mobilefest” olarak belirlenen etkinlik, özgün iş modeli 
ve yeni nesil fuarcılık anlayışıyla organize edilecekmiş.
İstanbul’daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde, 21-24 Kasım 
2019 tarihlerinde, organize edilmesi beklenen Mobilefest’in 10 bin 
metrekarelik alana sahip olacağı ve fuara 2 bin 300’ü aşkın marka ile 
60 bin ziyaretçinin katılması bekleniyormuş. Mobilefest’e, alışveriş, iş, 
yönetim, eğlence, yiyecek-içecek, eğitim, finans, seyahat, sosyal ağlar, 
mobil oyunlar, sağlık, fitness, spor, müzik ve medyadan temsilciler 
katılacakmış. Kulağımıza gelenler doğruysa, H.I.S Türkiye yönetimi, 
Mobilefest’i, ülkemizin, geçen yıl 
dünyada 75 milyar dolarlık hacme ulaşan 
mobil uygulama pazarından daha fazla 
pay alabilmesi için organize ediyormuş. 
Hatta mobil uygulama pazarı 2020’ye 
kadar beş kat artacakmış. Mobilefest de 
gerekli hazırlıkların şimdiden başlatılması 
için iyi bir platform olacakmış.

Yeni nesil fuarcılık mı?
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