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CeMAT EURASIA FUARINA İSDER DESTEĞİ 

 
İSDER (İstif Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği) tarafından 2013 yılından bu 

yana desteklenen WIN Material Handling Fuarı bu yıl dünyanın önde gelen lojistik fuarlarından 
CeMAT çatısı altına girerek CeMAT Eurasia adıyla 16-19 Mart tarihleri arasında Tüyap Kongre ve 
Fuar Merkezinde gerçekleşti.  

İSDER tarafından gelen talep üzerine geçtiğimiz yıl Almanya düzenlenen CeMAT Fuarında, 
CeMAT Fuarları kapsamına alınmasına karar verilen fuar 35 ülkeden 1336 katılımcıyı ağırladı. 
Yenilikçi ve enerji tasarrufu sağlayan forkliftler, taşıma sistemleri, depo ve raf sistemleri ve lojistik ve 
intralojistik bilişimi alanındaki tüm gelişmelerin sergilendiği CeMAT Eurasia fuarı, katılımcıların son 
teknolojilerini ve ürünlerini uluslararası bir platformda sunma imkanı sağlamasıyla da sektör 
açısından önem arz etmektedir.  

 
Sektördeki güç birliğinin adı İSDER 
 
Fuarın açılış konuşmacıları arasında yer alan İSDER Yönetim Kurulu Başkanı Ender 

Akbaytogan ülke ekonomilerinin büyümesi ile taşıma, kaldırma, yükleme, boşaltma, depolama ve 
istifleme gerçekleştiren makine ve ekipmanlara olan talebin artmasının sonucu olarak sektörel 
fuarların geliştiğini ve vizyonunun yenilendiğini belirtti. Sektörün gelişimi ve tanıtımı adına adeta bir 
ihtiyaç haline dönüşen fuarlar noktasında CeMAT Eurasia fuarının etkin bir platform olduğunu 
belirten Akbaytogan, İSDER olarak sektörün gelişimi adına farklı alanlarda çalışmalarının 
sürdüğünü ifade etti. Özellikle eğitim alanında; Milli Eğitim Bakanlığı ile gerçekleştirdikleri protokol 
çerçevesinde sektörün yapıtaşı niteliğinde olan eğitim unsurunun gelişimi için 7 bölgede 
faaliyetlerinin devam ettiğinin altını çizdi.  

İstif makinaları sektörünün yüzde 70’ini çatısı altında toplayan İSDER olarak amaçlarının istif 
makinaları sektöründe Türkiye’nin pazar büyüklüğü bakımından 6. Sıradaki konumunu üst sıralara 
taşımak ve 20.000 adetlik pazar oluşturmak olduğunu belirten Akbaytogan 2016 yılında tüm 
dünyada yaşanan olumsuzluklara rağmen sektörün büyüme kaydettiğini sözlerine ekledi. Sektörde 
önde gelen firmalardan oluşan 50’ye yakın üyesi ile birlikte, sektörün gücüne güç katmak için çıktığı 
yolda İSDER faaliyetlerini ulusal ve uluslararası platformlarda etkili ve güçlü bir şekilde sürdürmekte 
olduğunu ve makine sektörü ile ilgili tüm organizasyonlarda Türkiye İstif Makinaları sektörünü 
başarıyla temsil ettiğini vurgulayan Akbaytogan, ayrıca İSDER’in yürütme kurulu üyesi olduğu FEM 
(AB Forklift, İstifleme, Depolama Ekipmanları Federasyonu)’in ve ERF (Avrupa Depo ve Raf 
Sistemleri Federasyonu)’nin Türkiye’deki tek temsilcisi olarak Avrupa standartlarında bir 
yapılanması olduğunu belirtti.  

 
Daha fazla bilgi için:   

Özge DEBRE  

İSDER Kurumsal İletişim ve Pazarlama Uzman Yardımcısı  

Tel.: + 90 216 477 70 77  

E-Mail: isder@isder.org.tr 
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