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GİMDES (Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği) ve bu derneğe bağlı 
İktisadi İşletme Kurumu (GİMDES Helal Ürünleri Araştırma Enstitüsü) ülkemizde sağlıklı yaşamın temel unsuru 
olduğuna inanılan helal ve tayyib ürünleri araştırma ve sertifikalandırma çalışmaları yapmak üzere kurulmuş bir 
sivil toplum kuruluşudur. İlgi alanı olarak gıda, kozmetik ve sağlık ürünlerini kapsamaktadır.

2005 yılından itibaren helal ve tayyib ürünler üzerinde çalışmalarını devam ettirmektedir. Çalışmalarında 
öncelikle toplumun helal ürün, helal tüketim, helal üretim konularındaki bilinç düzeyini artıracak eylemlere ağırlık 
vermiş, iletişim kaynaklarının her çeşidini kullanmaya özen göstermiştir. 
GİMDES temel çalışma işlevi olarak, katkı maddelerinin ve endüstriyel gıda maddelerinin ‘Helal mi, Haram mı?’ 
sorusuna kesin ve tam cevap verebilmek için ciddi çalışmalar ve araştırmalar gerçekleştirmektedir. Bunun için, 
İslam ilim adamları, doktorlar, gıda mühendisleri, ziraat mühendisleri, veterinerler ve kimyagerlerden oluşan 
Müslümanlarla işbirliği yaparak, gerekli hükümlere göre sistemi uygulamaktadır.

Bununla birlikte GİMDES, gıda maddeleri, temizlik ve kozmetik ürünleri ile ilaçlar gibi temel ihtiyaç maddeleri 
hakkında; bireysel ve toplumsal duyarlılıkları geliştirip, bu maddeler üzerinde kontrol ve denetim sağlayarak, 
bunların sertifikalandırılmasını gerçekleştirecek çalışmaları planlamaktadır. Bu hususta gerektiğinde her türlü 
sosyal, siyasal, iktisadi, kültürel, sanatsal, düşünsel, ticari, eğitim ve benzeri faaliyetlerde bulunmaktadır.

GİMDES FAALİYET ALANI
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     İslami bir kavram olan ’helal’ kelimesi, literatürde meşru, yasal, uygun manalarına gelmektedir. Helal gıda kavramının, 
sözlük manasıyla birlikte toplumdaki kullanılış ve algılanışı şu şekildedir: ‘’İslam dininin temel kaynakları tarafından 
çerçevesi çizilmiş, yenilip içilmesinde dinen hiç bir problem olmayan ürün’’dür. 

Helal ürün, toplumsal bir hayatın içerisinde yaşayarak İslami kurallara göre ürün tüketimini önemseyen bireyler için 
son derece önemli bir konudur. İslami kaynaklarda helal ürün konusunda hassas olunmasını emreden ifadelerin yer 
alması, bu konunun ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Örneğin; Kur’an’ı Kerim’de helal gıda ile ilgili bir ayeti 
kerime şöyledir;

Allah’ın size helâl ve temiz olarak verdiği rızıklardan yiyin ve kendisine iman etmiş bulunduğunuz Allah’tan korkun.” 
( Maide Suresi 88. Ayet ) 

     Gerek İslami kaynaklarda belirtilen, gerekse sağlık açısından da bir öneme sahip olan helal gıda tüketimi, sanayileşme 
ve seri üretim gibi modern üretim şekillerinin artmasıyla kontrol edilemez bir boyuta ulaşmıştır. 

   Başta gıda üreticisi firmalar olmak üzere üreticiler; tüketicilerin bu çerçevedeki kuşkularını gidermek ve müşteri 
memnuniyetini gerçekleştirmek açısından helal ürün üretimine önem vermelidir. Helal ürün ile ilgili sertifika 
çalışmalarıyla firmaların bu konudaki hassasiyetleri ölçülmektedir. Helal ürün sertifika çalışmalarının yaygınlaşması da 
bu süreci hızlandırmaktadır.

HELAL ÜRÜN VE ÖNEMİ
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Helal endüstrisinin dikkat çekici bir şekilde yükselişi girişimcilere hem ülkemizde hem Avrupa’da hem de dünya 
çapında çeşitli alanlarda sınırsız fırsatlar sunmaktadır. 
GİMDES’in desteğiyle ile Discover Events tarafından düzenlenen Helal Expo 2015 fuarı, katılımcı ve ticari müşteriler 
için ideal bir platform ve destek noktası olacaktır. Coğrafi konumu nedeni ile ticaret merkezi haline gelen İstanbul’da 
düzenlenecek bu organizasyon Helal ve Tayyib sektör kapsamındaki tüm firmaları tek bir merkezde bir araya getirmeyi 
hedefl emektedir. Dünya Helal Zirvesi ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek olan Helal Expo 2015 fuarı firma bilgilerini, 
ürünlerini ve hizmetlerini dünyanın her tarafından katılacak olan diğer girişimcilere sunarak tanıtan özel platform 
olacaktır. 
Uluslararası firmalar; isimlerini duyurabilecek, yeni ortaklıklar kurabilecek, mevcut olan ortaklık ilişkilerini geliştirebilecek, 
tanınmış firmalarla yeni anlaşmalar imzalama fırsatlarını yakalayabilecek, yeni pazarlar keşfedebilecektir. Potansiyel 
müşteri partnerleri ile doğrudan doğruya görüşmeler gerçekleştirip, ürün ve hizmetlerini onlara tanıtarak rakiplerinden 
farklı olduklarını ispatlayabileceklerdir.

Dünya çapında Helal va Tayyib Sektörü ve  bu alanda faaliyet gösteren kuruluşlar projeye dahil edilerek Helal Expo 
2015 uluslararası bir boyut kazanacaktır.
GİMDES’in akreditasyonu ile tüm dünya dernekleri için bir ziyaret programı oluşturarak bu kuruluşlara projemizi tanıtıp 
davet edilerek katılımları sağlanacaktır.
Katılımcı olarak ikna edilemeyen dernekler ziyaretçi olarak projeye dahil edilecektir. 
Projemizi zenginleştirmek için 1 günlük konferans programını fuara dahil ederek ortak amaca hizmet eden tüm 
kuruluşların ticari ilişkileri ve hacimleri genişletecek deneyimler kazanması sağlanacaktır.

Helal ve Tayyib ürün sektöründe 4 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşan Türk ekonomisi, hedefi ni daha da yukarı 
çekebilir. Özel sektör aracılığıyla yapılan üretim ve ihracat konusunda 2023 yılı için büyük hedefl er planlanmaktadır. 
GİMDES yetkililerince, 2023 yılına kadar helal ürün üretimi ve ihracatını yapacak fi rma sayısının toplam fi rma sayısının 
%70’ine ulaşması hedefl eniyor. Halen 4 milyar dolar civarında olan helal gıda ihracat rakamlarının ise 15 milyar dolara 
yükselebileceği hedefl enmektedir.
Helal ürün pazarının 2023’de 337 milyar dolara çıkacağını ön gördüğümüz Türkiye’nin, GİMDES Helal ekonomi, Helal 
yaşam sektörleri (gıda, kozmetik, moda, turizm, restoran, catering, ilaç, lojistik, fi nans ve medya) küresel olarak gelişmeye 
başlıyor. Türkiye’nin Helal yaşam iç tüketim piyasası, küresel olarak ikinci en büyük potansiyele sahip bir piyasadır. Söz 
konusu piyasa, 2014 yılında 154 milyar dolar olarak tahmin edilirken, 2023 yılında 337 milyar dolara yükselmesi bekleniyor. 

HEDEF VE FAYDALAR

HELAL VE TAYYİB ÜRÜN PAZARI

HELAL EXPO 2015 
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KATILIMCI ÜLKELER

Helal ve Tayyib Gıda Ve İçecek Firmaları

Helal ve Tayyib Kozmetik Firmaları

Helal Sertifi kalı Organik ürünler
Konserve gıdalar, işlenmiş ve hazır yemek ürünleri
Deniz ürünleri
Dondurulmuş ürünler
Çikolata ve süt ürünleri
Şekerleme, bisküvi, çerez
İlaç ve nutraceutical ürünleri
Bakliyat

Kozmetik malzemeleri
Kişisel bakım ürünleri
Temizlik ve hijyen malzemeleri

Helal Expo 2015, GİMDES’in de katkılarıyla dünya genelinde 2 milyara ulaşan tüketici kitlesine sahip bu pazarda 
Türkiye’yi liderliğe götürecek stratejilere ev sahipliği yapacaktır. 

 Yurt dışı ziyaretçi ekibimiz 30’u aşkın ülkeden perakendeci, distribütör ve hizmet sektörünün satın almacılarının 
fuara getirilmesi ve davet edilmesi noktasında yüksek bir ziyaretçi potansiyeli hedefl enmektedir.

Fuara çeşitli ülkelerden gıda, içecek, kozmetik, medikal ürün, temizlik ve hijyen malzemeleri, tekstil, tesettür giyim 
ve hac malzemeleri, islami ve fi nans bankacılığı alanında yüzlerce marka katılım gerçekleştirecektir.Katılımcı ülkeler 
arasında ülkemiz başta olmak üzere Malezya, Kore, Cezayir, Endonezya ve ABD yer almaktadır.

Fuara çeşitli ülkelerden gıda, içecek, ilaç, lojistik, catering, kozmetik, medikal ürün, temizlik ve hijyen malzemeleri, 
tekstil, tesettür giyim ve hac malzemeleri alanında 200’den fazla markanın katılması beklenmektedir.

GİMDES HELAL SERTİFİKASINA SAHİP FİRMALAR
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Helal Expo 2015 fuarı üretici, toptancı, fi nans kurumları, distribütörler ve son tüketiciler arasında bir köprüdür. Fuara Helal 
ve Tayyib sektörü içinde yer alan tüm kesimlerden katılım olacaktır. Hedef kitlesini perakendeciler, toptancılar, take-away, 
e-ticaret ve uzmanlar olarak tanımlayabiliriz.

Helal ve Tayyib sektörü içinde aktif olarak bulunan şirketler

Helal ve Tayyib sektörü içinde olmayıp, sektörün bilincinde geleceğe yönelik planları olan şirketler

Tedarikçiler, teknik ve teknoloji şirketleri

Son tüketiciler

ZİYARETÇİ PROFİLİ

Medikal Ürünler

HELAL VE TAYYİB TEMİZLİK MALZEMELERİ

İlaçlar

Nutrasötik ürünler

Tekstil Hac ve Umre İbadeti
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HELAL EXPO 2015 FUARINI NİÇİN ZİYARET ETMELİSİNİZ?

Firmanız helal ürün endüstrisinde aktif konumda mı? O zaman Helal Expo 2015 fuarı bilgilerinizi, ürünlerinizi ve 
hizmetlerinizi dünyanın her tarafından katılım sağlayacak olan diğer  firma yetkililerine sunabileceğiniz özgün 
bir platformdur. 

Hızlı bir şekilde büyüyen Helal ve Tayyib sektörde, Helal Expo fuarı aracılığı ile yer edinebilir, sektör ile ilgili 
öngörülerinizi ve planlarınızı bu süreçte tamamlayabilirsiniz.

Müşterilerinizin taleplerini fuar aracılığı ile ölçebilir, gelecek stratejileriniz için bilgi ve tecrübe kazanabilirsiniz. 
Ürün ve hizmetlerinizi çeşitli ülkelerden katılım sağlayan Helal ve Tayyib sektörü içinde aktif olan girişimcilere 

tanıtabilirsiniz. 
Uluslararası alanda firmanızın adını duyurmak ve fuara katılarak yeni ortaklıklar, mevcut olan ortaklık ilişkilerinizi 

geliştirmek, tanınmış fi rmalarla yeni anlaşmalar imzalamak ve yeni pazarlar keşfetmek gibi olanaklardan ciddi bir şekilde 
yararlanabilirsiniz.

Potansiyel müşteri ve partnerlerinizle doğrudan doğruya görüşmeler gerçekleştirerek ürün ve hizmetlerinizi 
tanıtarak rakiplerinizden farklı olduğunuzu ispatlayabilirsiniz.

Helal ve Tayyib endüstrisinin dikkat çekici bir şekilde yükselişi, girişimcilere tüm dünya çapında çeşitli alanlarda sınırsız 
fırsatlar sunmaktadır.  Helal Expo 2015 fuarının merkezi ve stratejik konumu, Helal ve Tayyib endüstrisinin içinde aktif olan 
girişimcilerin ve hızla büyüyen bu endüstrinin içinde yer almak isteyen girişimcilerin fuarı konumuna getirmiştir.

Türkiye Helal ve Tayyib ürün üreticilerinin yoğun bir şekilde tercih ettiği bir ülkedir, bu fuar sizleri bu üreticilerle bir 
araya getirerek ağ kurma olanakları sağlamaktadır. Ayrıca sizlere bu örnek pazar ile tanışma imkanı sunmaktadır.

Sizin seçtiğiniz ve firmanızın profiline göre özel olarak seçilecek olan dünyanın her tarafından girişimcilerle bire 
bir toplantı olanakları, stratejik ortaklık anlaşmaları, yeni pazar ve tüketici kitlelerine ulaşma yolu gibi önemli fırsatlardan 
yararlanabilirsiniz.

Helal ve Tayyib sektörü içindeki en son gelişmeler, yenilikler, trendler, konseptler, hizmetler ve ürünler hakkında bilgi 
edinebilirsiniz.

Başarılı girişimcilerin verecekleri seminer, konferans ve panel tartışmalarından faydalanarak  bilgi ve tecrübe alışverişi 
yapabilirsiniz.

Helal ve Tayyib endüstrisi ile ilgili en güncel çalışmaları bu fuar aracılığı ile görebilir, firmaların Helal ürün konusundaki 
Ar-ge çalışmalarını gözlemleyebilirsiniz. 

Sektörel girişimlerinize ilham olacak başarılı firmalar ile tanışabilir, gelecek planlarınızı fuardan elde ettiğiniz tecrübeler 
ile inşa edebilirsiniz.

HELAL EXPO (Helal ve Tayyib Ürünler) 2015  FUARINA NEDEN KATILMALISINIZ?



Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma  Araştırmaları Derneği (GİMDES) girişimcilerin iş 
dünyasında daha etkin, profesyonel, uluslararası arenada aktif ve rekabetçi olmaları, ayrıca mevcut olan iş ağları içinde 
yer almaları konusunda ilgili kurum ve firmaları teşvik etmektedirler.

GİMDES Helal Expo 2015´i düzenleyerek faydalı hedefl ere ulaşmak için katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
Hem firmanıza veya kurumunuza ve Helal Expo 2015´in başarısına katkıda bulunmak için, bu organizasyona 

sponsor olmak suretiyle katılım sağlayabilirsiniz. 

Helal Expo 2015’e sponsor olmanın avantajlarını aşağıda belirtildiği gibi sıralayabiliriz:

    Firma ve kurumunuzun adını ve faaliyetlerini duyurmak ve büyütmek.
    Firma ve kurumunuzun marka kimliğini güçlendirmek ve yaymak.
    Firma ve kurumunuzu rakiplerinizden ayırmak ve pozisyonunu daha da güçlendirmek.
    Uluslararası düzeyde firma ve kurumunuzun online ve offl  ine promosyonunu yapmak.
    Potansiyel müşterilerden oluşan ve işbirliği olanaklarını bulunduran gruplara ulaşmak.

 Sponsor olarak Helal Expo 2015´e destek olmak ve çeşitli avantajlardan yararlanmak  istiyorsanız ya da sponsorluk 
seçenekleri ile sorularınız var ise    +90 212 485 82 10    telefon numarasını arayarak , info@helalexpo.com.tr mail adresine  
bir e-mail göndererek veya  www.helalexpo.com.tr  web sitesinden iletişim formunu doldurarak bize ulaşabilirsiniz.

Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma  Araştırmaları Derneği (GİMDES) girişimcilerin iş 
dünyasında daha etkin, profesyonel, uluslararası arenada aktif ve rekabetçi olmaları, ayrıca mevcut olan iş ağları içinde 

Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma  Araştırmaları Derneği (GİMDES) girişimcilerin iş 
dünyasında daha etkin, profesyonel, uluslararası arenada aktif ve rekabetçi olmaları, ayrıca mevcut olan iş ağları içinde 

DES Helal Expo 2015´i düzenleyerek faydalı hedefl ere ulaşmak için katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
Hem firmanıza veya kurumunuza ve Helal Expo 2015´in başarısına katkıda bulunmak için, bu organizasyona 

l Expo 2015’e sponsor olmanın avantajlarını aşağıda belirtildiği gibi sıralayabiliriz:

ma ve kurumunuzun adını ve faaliyetlerini duyurmak ve büyütmek.

    Firma ve kurumunuzu rakiplerinizden ayırmak ve pozisyonunu daha da güçlendirmek.
    Uluslararası düzeyde firma ve kurumunuzun online ve offl  ine promosyonunu yapmak.
    Potansiyel müşterilerden oluşan ve işbirliği olanaklarını bulunduran gruplara ulaşmak.

ponsor olarak Helal Expo 2015´e destek olmak ve çeşitli avantajlardan yararlanmak  istiyorsanız ya da sponsorluk 
    telefon numarasını arayarak , info@helalexpo.com.tr 

web sitesinden iletişim formunu doldurarak bize ulaşabilirsiniz.web sitesinden iletişim formunu doldurarak bize ulaşabilirsiniz.

DES Helal Expo 2015´i düzenleyerek faydalı hedefl ere ulaşmak için katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
Hem firmanıza veya kurumunuza ve Helal Expo 2015´in başarısına katkıda bulunmak için, bu organizasyona 
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HELAL EXPO 2015 FUARINA NEDEN SPONSOR OLMALISINIZ?
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İSTATİSTİKLER

2013                                           15 000 000 000 $                                                                             3 250 000 000 $

2012                                           14 000 000 000 $                                                                             2 500 000 000 $

2011                                           13 000 000 000 $                                                                             1 700 000 000 $

2010                                           11 000 000 000 $                                                                                500 000 000 $

2009                                          10 000 000 000 $                                                                                   50 000 000 $

Fuar İstatistikleri

2013 katılımcı sayısı    : 92 Firma
2013 ziyaretçi sayısı    : 32.342(2.716’sı yabancı)
2013 yurtdışı katılan ülkeler    : Malezya,Kore,Cezayir,Endonezya ve ABD katılımcı ülkeler arasında yer alıyor.
2014 katılımcı sayısı    : 300 Firma
2014 ziyaretçi sayısı    : 43.576 (4042’si yabancı)
2014 yurtdışı katılan ülkeler  : Avrupa, Orta Doğu, Uzak Doğu ve Afrika’nın aralarında yer aldığı bölge ve kıtalardan 
alıcı grupları fuarda katılımcı fi rmalarla temas kurdu. Yeni iş birliklerine olanak sağlayan fuarın yurtdışı katılımcı 
ülkeleri arasında da  Endonezya, Almanya, Amerika, Güney Kore, Japonya ve Hollanda vardı.

DESTEK VEREN KURULUŞLAR

U
N
IW

Sektörel İstatistikler

Ülkemizin 5 yılda yaptığı toplam 
Gıda ihracat rakamları

GİMDES Helal ve Tayyib sertifi kası 
ihracat rakamlarıYıllık
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Metro : F1 Taksim - Kabataş metro hattı kullanılarak Osmanbey durağında inilebilir. Osmanbey metro durağı 
kongre merkezine yaklaşık 10 dakika yürüme mesafesindedir.

Metrobüs : Metrobüsle Mecidiyeköy Durağına ulaşmak için aşağıdaki hatlar kullanılabilir: 34 Z Söğütlüçeşme 
Zincirlikuyu 34 A Zincirlikuyu-Avcılar . 34 Z’den 34 A’ya aktarmalı olarak ulaşım sağlanmaktadır.

Taksi : Havalimanlarından İstanbul Kongre Merkezi’ne taksi ile gelmek isteyenler için süre ve ücretler aşağıda yer 
almaktadır: Atatürk Havalimanı (Avrupa Yakası) 45-60 dakika / 55 TL Sabiha Gökçen Havalimanı (Anadolu Yakası) 60 
dakika/ 90 TL. Belirtilen fiyatlar Türkiye koşullarına göre değişiklik içerebilir.

Dolmuş : Beşiktaş Vapur İskelesi karşısından kalkan dolmuşlar, Harbiye Caddesi’ne kadar yolcu taşımaktadır. 
Harbiye Dolmuş Durağı, İstanbul Kongre Merkezi’ne 5 dakika yürüme mesafesindedir.

ULAŞIM OLANAKLARI 

Otobüs : Harbiye otobüs durağı, İstanbul Kongre Merkezi’ne yaklaşık 5 dakika yürüme mesafesindedir. Aşağıda 
‘‘Harbiye’den’’ geçen otobüs hatlarına yer verilmiştir.

20               BOSTANCI - TAKSİM

256             YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ - ATAŞEHİR - TAKSİM

25G            SARIYER - HACIOSMAN - MECİDİYEKÖY - TAKSİM

32T             CEVATPAŞA - TAKSİM

36T             CEBECİ - TAKSİM

43              DİKİLİTAŞ - TAKSİM

46E             HÜRRİYET MAHALLESİ - EMİNÖNÜ

46H            HÜRRİYET MAHALLESİ - BEYAZIT

46KT          KUŞTEPE - TAKSİM

46T             ÇAĞLAYAN-TOPKAPI

46Ç            ÇAĞLAYAN - EMİNÖNÜ

48N            GÜZELTEPE - TAKSİM

54E             OKMEYDANI - EMİNÖNÜ

54K             KULAKSIZ - TAKSİM

54KT          KAPTANPAŞA - DOLAPDERE - TAKSİM

54T             TALATPAŞA - TAKSİM

54Ç            ÇIKSALIN - TAKSİM

54ÖR         ÖRNEKTEPE - TAKSİM

66              GÜLBAĞ - EMİNÖNÜ

71T             ATAKÖY - TAKSİM

72T              YEŞİLKÖY - TAKSİM

72YT           YEŞİLKÖY - TAKSİM

73               YENİBOSNA METRO - TAKSİM

73F             FLORYA - TAKSİM

74               HİLTON SİTESİ - EMİNÖNÜ

74A             GAYRETTEPE - EMİNÖNÜ

85T             ESENLER METRO - TAKSİM

89C             BAŞAKŞEHİR 4.ETAP - TAKSİM

92T             BAĞCILAR DEVLET HASTANESİ - TAKSİM

93T             ZEYTİNBURNU-TAKSİM

97T             BASINSİTESİ - TAKSİM

DT1             ORTAKÖY DEREBOYU - TAKSİM

69A             MECİDİYEKÖY - YENİKAPI

70FE           FERİKÖY - EMİNÖNÜ

70FY           FERİKÖY - YENİKAPI

70KE           KURTULUŞ - EMİNÖNÜ

70KY          KURTULUŞ - YENİKAPI

71AT           ATAKÖY - TAKSİM



T : +90 (212) 485 82 10         F : +90 (212) 485 55 79

Evren Mah. Gülbahar Cad. Gür Sok.No:4
Bağcılar- Güneşli / İSTANBUL

info@helalexpo.com.tr    www.helalexpo.com.tr

6. Helal Expo Fuarı
Helal ve Tayyib Ürünler

Organised By ;

Asel Uluslararası Fuar Hizmetleri

in Conjunction with ; Decorated by ;in Association with ; Supported by ;

Bu fuar 5174 sayılı kanun gereğince TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)’nin izni ile düzenlenmiştir.
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