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İstanbul’un en yeni fuar alanı 

Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi 



Küresel İslam Ekonomisine Genel Bakış 

Müslüman nüfusu, bugün itibariyle dünyadaki ikinci büyük nüfustur ve 2030 yılı 

itibariyle dünya nüfusunun %26,4'ünü oluşturması beklenmektedir .Bu nüfusunun 

büyük bir çoğunluğu, Endonezya, Malezya, Türkiye ve Körfez ülkeleri gibi en hızlı 

büyüyen ekonomilerin bazılarında bulunmaktadır. Müslüman tüketiciler, tüm 

sektörlerdeki işletmeler için giderek daha önemli hale gelen bir konudur  ve en büyük 

tüketici kitlelerinden birisini oluşturması beklenmektedir. Ürün ve hizmet tercihleri, 

inançlarına dayalı gereksinimlerden etkilenmektedir ve bu nedenle söz konusu helal 

sektörü, bir dizi benzersiz ihtiyaçlara sahiptir. Bu durum, son on yıl içerisinde Helal Gıda, 

İslami Bankacılık , Müslüman dostu turizm ve yaşam tarzı sektörlerinde tanık olunan 

hızlı büyüme tarafından açık bir şekilde gösterilmektedir. Bu doğrultuda 4 Trilyon Dolar’a 

yaklaşan Helal ticaretinin önümüzdeki  5 yıl içerisinde hızla büyüyeceği öngörülmektedir. 

 



6.İslam İşbirliği Teşkilatı ( OIC) Helal Expo 2018  
& 

Dünya Helal Zirvesi 

29 Kasım - 02 Aralık 2018 tarihleri arasında Türkiye Cumhuriyeti   

Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde Dünya Helal Zirvesi 2018 ve 33.İSEDAK Bakanlar 

Kurulu toplantısında alınan karara uygun olarak İslam Ülkeleri Standartları ve Metroloji 

Enstitüsü (SMIIC), İslam Ticaret Geliştirme Merkezi (ICDT) ve Discover Events işbirliği ile 

düzenlenen 6. İslam İşbirliği Teşkilatı Helal Expo Fuarı, İstanbul'un en yeni fuar 

alanı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi, Yenikapı'da gerçekleşecektir. 

Dünya helal pazarında Türkiye’nin ve Müslüman ülkelerin daha fazla pay alabilmesi, helal 

konusunda farkındalık oluşturabilmek ve helal standartlarının tek bir merkezden 

belirlenerek uygulanması maksadı ile düzenlediğimiz Dünya Helal Zirvesi 2018 ve 6.İslam 

İşbirliği Teşkilatı Helal Expo Fuarını, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 

Erdoğan’ın açması planlanmaktadır. 

 



5.OIC Helal Expo İstatistikleri 



6.OIC Helal Expo 
Katılımcı Profili; 
• Yiyecek ve İçecek Firmaları 

• Gıda İşleme Makine ve Ekipmanları 

• Ambalaj ve Paketleme 

• HORECA 

• Kozmetik ve Kişisel Bakım 

• İlaç ve İlaç Ürünleri 

• Bayilik Vermek İsteyenler 

• Lojistik 

• İslami Turizm ve Sağlık Turizmi 

• İslami Finans ve Katılım Bankaları 

• Helal Belgelendirme Kurumları 

• Kamu Kurumları 

• Medya  - Sivil Toplum Kuruluşları 

• İslami Tekstil ve Moda 

• Eğitim Kurumları 

 
 

• Yiyecek ve İçecek  

• Organik Ürünler 

• Gıda İşleme Makine  ve 

Ekipmanları 

• Ambalaj ve Paketleme 

• Kozmetik ve Kişisel Bakım 

• İlaç ve İlaç Ürünleri 

• Lojistik 

• Sertifikalandırma 

6.OIC Helal Expo Katılımcı Profili; 

• İslami Turizm ve Konaklama 

• Sağlık Turizmi 

• İslami Finans ve Katılım 

Bankacılığı 

• Kamu  

• Medya  

• Sivil Toplum Kuruluşları 

• İslami Tekstil ve Moda 

• Eğitim 
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• İthalatçılar 

• İhracatçılar 

• Toptancılar 

• Parakendeciler 

• Yatırımcılar 

• Girişimciler 

• Üniversiteler 

 

6.OIC Helal Expo Ziyaretçi Profili; 

• Otel Zincirleri Satınalma 

Yetkilileri 

• Market Zincirleri Satınalma 

Yetkilileri 

• Uluslararası Devlet Erkanı 

• Kamu Kurum Yetkilileri 

• Aşçılar 



6.OIC Helal Expo’ya Neden 
Katılmalısınız? 



Gıda Firmaları 
Helal gıda ticaretinde dünya pazarında helal sertifikalı ürünler 

in %15 paya sahip olduğu görülmektedir. Önümüzdeki 5 yılda 

pazar payının yıllık yüzde %10 arttırılması hedefleniyor.  

Helal gıda sektörü o kadar hızlı  bir büyüme göstermiştir ki 

sadece İslam ülkeleri değil Çin, ABD, AB ve bir çok gayrimüslim 

ülkede firmalar, şimdiden sertifika almak için adeta birbirleriyle 

yarış edecek seviyeye gelmişlerdir. 

Türk gıda ve içecek sanayi, gayrisafi milli hasıla içerisinde 300 

milyar liraya yaklaşan payı, 40 bine ulaşan işletmesi ve 400 bini 

 

 

aşan çalışanıyla ülkenin en dinamik ve üretken sektörlerinden biri konumunda. Özellikle son 10 yılda önemli bir başarı 

grafiği sergileyen  bu sektörü oluşturan firmaların ,dünya da gayrimüslimlerin  önemli payını elinde tuttuğu Helal Gıda 

ticaretini Türkiye’ye çekebilmeleri için 6.OIC Helal Expo fuarı bir fırsat oluşturuyor.  

Helal sertifikası bulunan gıda firmaları, sertifikası olmayan fakat helal ticaretindeki potansiyelin farkında olan  ve 

kendisini bu sektörde tanıtmak isteyen firmalar 6. OIC Helal Expo fuarına katılabilirler. 



Turizm Firmaları 

İslam İşbirliği Teşkilatına üyelerinden Malezya, Endonezya, 

Özbekistan, Suudi Arabistan, Irak, İran, Azerbaycan, 

Kazakistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Libya, Pakistan, 

Ürdün ve Mısır'ın 2014 yılında yurt dışına gönderdikleri 

turist sayısı yaklaşık 47,5 milyon kişi olmuştur. Bu ülkelerin 

12'si Türkiye'ye en fazla 5 saatlik uçuş mesafesindedir ve 

yurt dışına gönderdikleri Müslüman turist sayısı 37,1 milyon 

kişi düzeyindedir. Bu ülkelerden Türkiye'ye gelen turist 

sayısının ise 4,9 milyon kişi düzeyinde kaldığı biliniyor. Yani 

Türkiye bu potansiyelin yalnızca yüzde 13'ünü çekmeyi 

başarmıştır. 6.OIC Helal Expo Fuarının, OIC işbirliği vesilesi ile  

özellikle bu  ülkelerden ciddi ziyaretçi çekeceği ön görülmektedir. 6.OIC Helal Expo fuarına muhafazakâr yaşama uygun 

hizmet veren turizm tesisleri, sağlık turizmi tesisleri ve acenteler, ve bu sektörle ve potansiyel ziyaretçiyle ilgilenen 

turizm firmaları  katılım yapabilmektedir. 



Kozmetik, İlaç, Kimya 
Firmaları 

Dünya genelinde Müslümanların satın alma gücü sayesinde 

gelişmekte olan helal piyasa talebi de güçlenmeye 

başlamıştır. Bu durum şirketlerin ürün tekliflerini 

çeşitlendirmeye doğru itmiştir. Bu nedenle, belirli ülkelere 

ihraç edilmesi giderek daha fazla gerekli olan helal sertifikalı 

ürünler önem kazanmıştır.  

Kozmetik, İlaç, Kimya sektörleri için “helal” terimi, yalnızca 

İslami şartlara uygun şekilde  izin verilen bileşenler ve bu 

bileşenlerden üretilmiş ürünler anlamına gelir. Bu 

sektörlerdeki helal sertifika, ilgili  şirketlerin belirli ülkelere 

ürünlerini   ihraç   edebilmesi veya   ürünlerini  helal     olarak 

satmasının tek yoludur. 6.OIC Helal Expo fuarına helal sertifikası bulunan firmalar, sertifikası olmayıp sektör ticareti 

ile ilgilenen firmalar, ziyaretçi profili  potansiyel müşteri kitlesi olan ve markasını tanıtmak isteyen firmalar katılım 

yapabilmektedir. 



Finans Kurum ve Kuruluşları  

 

İslamî Finans kavramı genel olarak her türlü finansal faaliyet 

ve işlemlerin İslamî kurallar çerçevesinde uygulandığı 

sistemdir. İslam dinine göre faizin haram kabul edilmesi 

nedeniyle modern finans anlayışına alternatif bir alan olarak 

değerlendirilen İslamî finans son yıllardaki gelişmeler 

ışığında global finans piyasalarında alternatif bir alan olarak 

hızla gelişmiştir. Dünya genelinde 4 Trilyon Dolara yaklaşan 

helal piyasasının yaklaşık 2 trilyon gibi önemli bir paydasını 

İslami Finans  oluşturmaktadır. 

Türkiye’de hali hazırda Katılım Bankalarının işleyiş sistemi hakkında bilgi sahibi olmayan bir çok firma ve şahıs 

bulunmaktadır.6.OIC Helal Expo Fuarı bu konudaki farkındalığı arttırabilmek için konseptinin içinde Helal sektöründe en 

önemli pay alan İslami Finans firmalarını da  yer vermiştir. Bu sektörde hizmet veren tüm katılım bankaları, Helal Expo 

fuarında kendilerini çok daha iyi tanıtabilir, fuara katılan firmalar ile işbirliği yapabilir, Türkiye de yatırım yapan 

yabancılar ile görüşebilir ve müşteri kitlesini arttırabilir. 



Muhafazakar Moda & Tekstik 

Giyim sektöründe ayrı bir yere sahip olan tesettür giyim 

hitap ettiği kesimler tarafından oldukça fazla ilgi 

görmektedir. Tesettür giyimi tercih eden kişilerin aile yapıları 

ve kültürel özellikleri ayrı olarak incelenmektedir. Kapalı olan 

bir elbiseyi düzgün bir şekilde kapalı duruma getirmeyi 

modanın gücü olarak belirtmek gerekir.  

 Türkiye’de bu sektöre hizmet veren önemli markalar, dünya 

çapında da ün yakalayabilecek kapasitedir.  

6.OIC Helal Expo Fuarı, bu markaların kendilerini özellikle 

MENA bölgesinden gelen katılımcı ve ziyaretçi kitlesine  

tanıtabilecekleri en uygun platformlardan birisidir. Ayrıca 

katılım yapacak tekstil firmalarımızın fuarımıza yurt dışında 

getirmek istedikleri satın almacılar için  organizasyonumuz 

ulaşım konusunda sponsor olacaktır. 



Ambalaj ve Gıda İşleme Makinaları 

Müslüman için gıdada esas olan helal, temiz, sağlıklı, 

güvenli, besleyici ve kaliteli olmasıdır. Tüm ürünlerin ham 

madde halinden üretim ve paketleme sürecine kadar helal 

temiz ve sağlıklı kalması en önemli temellerdendir. 

Helal  Gıda  üretimi yapan firmaların aynı hassasiyeti  üretim 

ve paketleme  aşamasında kullandıkları makine ve 

ekipmanlarda da sağlaması gerekmektedir. 

 

6.OIC Helal Expo fuarına helal kesim, soğutma, paketleme ve 

benzeri işlevlere sahip Gıda İşleme Makinaları, Ambalaj  ve 

Ambalaj Makinaları üretici ve satıcıları  katılım 

yapabilmektedir. 

 



6.OIC Helal Expo’ya Katılacak Firmaların 
Ortak Kazanımları Nelerdir? 



 
 
 

Alım Heyeti ( Hosted Buyer) Programında 
Karar Vericiler İle Buluşun;  

 

6.OIC Helal Expo Fuarı’nda Türkiye, Orta Doğu, Orta ve Batı Avrupa, Balkanlar 

ve Afrika başta olmak üzere tüm dünyadaki hedef pazardan 500’den fazla satın 

alma profesyoneli ile tanışacaksınız. 

 

 

 



 
 
 

Dünyanın En Büyük Helal Vitrininde Ticaretinizi 
Arttırın;  

 

Dünyanın en büyük Helal fuarında vitrine çıkacak uluslararası katılımcılara ürün 

ve üretim gücünüzü anlatabilir, 4 Trilyon Dolar hacmi bulunan helal 

sektöründeki cari payınızı arttırabilirsiniz. 

 

 

 



 
 

Tüm Helal Sektörleri İle Bir Araya Gelerek,Ortak 
Paydalardan Yararlanma fırsatı Yakalayın! 

 

İçerisinde helal gıda, turizm, finans, tekstil, ilaç ve kozmetik gibi birçok sektörü 

bulunduran 6.OIC Helal Expo Fuarı’nda, tüm dünyaya markanızı gösterme 

imkanı yakalarsınız. Sektörün önde gelen firmaları ile  pazarın yeni oyuncuları 

aynı çatı altında bir araya gelerek birbirlerini daha yakından tanıma ve 

potansiyel müşterilerine kendilerini tanıtma fırsatı yakalarlar. 



 
 
 

Yeni Bayiler Bulun; 

Helal sektörünün dünyadaki gözdesi olan fuara, önemli iş  yatırımcı platformları 

ile nitelikli profesyonel akını gerçekleşmektedir. Yeni ürünler bulmak, 

portföyünüzü geliştirmek için Helal Fuarı tercih edecek bu firmalar ve şahıslar 

ile hızlı ve etkin bir iletişime geçme fırsatı bularak bayilik ağınızı 

genişletebilirsiniz. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 

Dünya Helal Zirvesi Katılımcıları  ve Üst Düzey 
Kurumlar ile tanışma fırsatı yakalayın; 

Uluslararası akademisyenler, kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılımı ile 

gerçekleşen konferans programında sektör ile ilgili son gelişmelerden haberdar 

olabilirsiniz. Ayrıca bakanlıklar, belediyeler, ilgili kamu kurumlarının yetkililerini 

birebir stantlarında ziyaret edebilirsiniz. 

 

 

 

 

 



 
 
 

Uluslararası Medyanın Yoğun İlgisini Avantaja 
Çevirme Fırsatı; 

 

Helal konusunda dünyanın en büyük organizasyonu olması sebebi ile 6.OIC 

Helal Expo Fuarı ve Dünya Helal Zirvesi 2018 yerli ve yabancı medya 

sponsorlukları sayesinde uluslararası medyada önemli yansımalar elde 

etmektedir. Bu nedenle fuarımız prestijinize artı değer katacak önemli 

ortamdan birisi olacaktır. 

 

 

 

 

 



6.OIC Helal Expo İstanbul’un En Yeni Fuar Alanı 
Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde 



Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi İstanbul’un 

en yeni ve prestijli fuar ve etkinlik 

alanıdır.18.400m2 kapalı alana sahip merkez 

konumu sayesinde metro, tramvay, tren, 

otobüs ,marmaray, feribot gibi birçok ulaşım 

aracı ile katılımcı ve ziyaretçiye büyük avantaj 

sağlamaktadır. Yenikapı Avrasya Gösteri ve 

Sanat Merkezi’nde aynı anda 30 bin kişi 

rahatlıkla ağırlanabiliyor. 10 bin kişilik yemekli 

organizasyonlara da rahatlıkla ev sahipliği 

yapabilecek şekilde tasarlanan merkez, klima 

sistemi ile yılın 4 mevsimi, 365 gün hizmet 

verebiliyor.  



6.OIC Helal Expo Neden Yenikapı’da? 
 

Toplu Taşıma Araçları İle Rahat Ulaşım!  
 

Yenikapı Sahili’nde yer alan Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’ne otobüs, metro, 

dolmuş vb. gibi toplu taşıma araçları ile kolayca ulaşım sağlanabiliyor. Bakırköy, 

Eminönü ve Taksim'den hareket eden dolmuşlar aracılığıyla ya da Marmaray, 

Hacıosman-Yenikapı Metro Hattı ve Havalimanı-Aksaray Metro Hatlarını 

kullanarak Yenikapı İDO İskelesi’ne, buradan da yürüyerek etkinlik alanına 

ulaşılabilir. Aynı zamanda İstanbul dışından; Bandırma ve Yalova'dan da 

Yenikapı'ya direkt feribot ve deniz otobüsü seferleri düzenleniyor. 

 



Avrupa Standartlarında 10.000 m2 Kapalı 
Sergi Alanı; 
 

Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’ 10.000 m2 

genişliğinde, 10 m yüksekliğinde tavanı ile 

ferah bir fuar alanıdır. Çelik yapısı sebebi ile 

alan sıfır kolonsuz olarak tasarlanmıştır. Büyük 

hangar kapıları sayesinde özel stand yapacak 

firmalar standlarını rahatlıkla inşaa edebilir, 

büyük ürünlerini rahatlıkla alana sokabilirler. 

6.OIC Helal Expo Neden Yenikapı’da? 





 
 

İletişim 

Daha Kapsamlı Bilgi Almak İster misiniz? 

Aylin Şengül 
 

0212 485 82 10 

0212 485 55 79 

0555 961 67 47 

aylin.sengul@discoverevents.com.tr 

 

Yunus Emre Köseoğlu 
 

0212 485 82 10 

0212 485 55 79 

0530 227 71 88 

ye.koseoglu@discoverevents.com.tr 

 

Teşekkür ederiz. 


