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Kayseri Ündüstri - Eletex Fuarı hazırlıkları sürüyor
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lkemizin en büyük organize sanayi bölgesine sahip Kayseri’de yıllardır gerçekleşen ve artık
kendi alanlarında marka haline gelen Endüstri ve Eletex fuarları bu
yıl 26-29 Eylül 2013 tarihlerinde,
Kayseri Dünya Ticaret Merkezi’nde
onuncu kez sektörleri bir araya getirecek.
Anadolu’nun her türlü endüstriyel
ihtiyaçlarını alıcılarına bir arada
sunan ideal bir platform oluşturan
Kayseri Endüstri ve Eletex fuarları
bu yıl gerek yurtiçinden özellikle
Kayseri ve çevre illerden yoğun bir
ziyaretçi kitlesi bekliyor. Kayseri
yanı sıra, Sivas, Malatya, Nevşehir,
Niğde, Yozgat, Çorum, Gaziantep,
Konya, Kırşehir, Adana, Kahra-

manmaraş gibi çevre illerden fuara
yoğun ziyaretçi geliyor.
9 yıldır aralıksız organize edilen
Kayseri Endüstri Eletex Fuarının
periyodu; bölgede taleplerin yenilenmesini beklemek, katılımcıların
ve ziyaretçilerin fuardan daha verimli ayrılmalarını sağlamak amacıyla 2 yılda bir düşürüldü. Bir sonraki buluşma 26-29 Eylül 2015 olarak belirlendi.
Endüstri Fuarı kapsamında sergilenecek ürünler
* Makine İmalatı ve Metal İşleme
Teknolojileri,
* Birleştirme, Kaynak, Kesme ve
Yüzey İşleme Teknolojileri
* Plastik Kauçuk, Ambalaj Maki-

ne ve Teknolojileri
* Ticari Araçlar Taşıma, Depolama, İstifleme ve Lojistik
* İş, İnşaat Makineleri ve Ekipmanları’ndan oluşmaktadır.
Eletex Fuarı kapsamında ise Her
geçen gün büyüyen, ticari hareketin,
yapılaşmanın ve sanayileşmenin de
giderek yoğunlaştığı Kayseri’de, bu
gelişime paralel olarak ihtiyaç duyduğu her türlü elektrik, elektronik,
proje, mühendislik, danışmanlık,
yüklenicilik, güvenlik sistemleri, ev
elektroniği, ses ve görüntü sistemleri, bilişim sistemleri, otomasyon
ve telekomünikasyon ürünlerinin
tanıtılacağı Eletex’13, ürün, hizmet
ve çözüm sunan firmalar ile potansiyel alıcıları bir araya getiriyor.

YİSAD, Darüşşafaka Velisi oldu
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Darüşşafaka mezunu Vefa Tarhan,
YİSAD Başkanı Tuncay Sergen ve
Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Yıldırım....
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ürkiye’nin dört bir yanından
gelen, yaşları 9 ila 19 arasında değişen 955 Darüşşafaka öğrencisinin iyi bir eğitimle geleceğe
hazırlanmasına bir destek de Yassı
Çelik İthalat İhracat ve Sanayiciler
Derneği’nden (YİSAD) geldi.
YİSAD, “Darüşşafaka Velilerini Arı-

yor” programı kapsamında yaptığı
bağışla “Darüşşafaka Velisi” oldu.
Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Yıldırım, 15
Şubat Cuma günü YİSAD’ı yönetim
kurulu toplantısında ziyaret ederek, veli sertifikasını takdim etti.
YİSAD Başkanı Tuncay Sergen, “Darüşşafaka’ya burs bağışında bulunarak sizlere ve Türk aydını olarak
yetişecek çocuklarımıza bir nebze
yardımcı olmaya karar verdik” diyerek Darüşşafaka Velisi olmaktan
duyduğu mutluluğu dile getirdi.

