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Kıymetl M saﬁrler,
Az z Kardeşler m,
S zler kalb duygularımla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum.
ESSELÂMÜ ALEYKÜM VE RAHMETULLÂHİ VE BEREKÂTÜH.
Kıtaların ve kültürler n buluşma noktası güzel İstanbul'umuzda s zler ağırlamaktan memnun yet duyuyorum. Yed nc Dünya Helal Z rves ve İslam İşb rl ğ Teşk latı Helal
Fuarı'nın ülkeler m z ve İslam alem ç n hayırlara ves le olmasını Rabb m'den n yaz ed yorum. “Yen Çağın Yen Normaller : Helal Üret m ve Tüket m n Vazgeç lmezl ğ "
temasıyla düzenlenen z rven n başarılı geçmes n d l yorum. Helal belgel ürün ve h zmetler, tem z ve sağlıklı olmaları sebeb yle gerek Müslümanlar gerekse d ğer nançlara
mensup nsanlar tarafından g derek daha fazla terc h ed lmekted r.
Devasa b r büyüklüğe ulaşan bu sektörde hem tüket c n n helal belgel ürün ve h zmetlere güven l r b r şek lde er ş m n sağlamamız, hem de bu ürün ve h zmetler n
uluslararası t carette dolaşımını kolaylaştırmamız gerek yor. Bu amaçla 2010 yılında faal yete geçen İslam Ülkeler Standartlar ve Metroloj Enst tüsünün öneml roller
oynadığını görüyoruz. İslam İşb rl ğ Teşk latı üyes ülkeler n tamamını Enst tüye üye olmaya, böylece helal belgelend rmedek ayrılıkları, uyuşmazlıkları, güvens zl kler
ortadan kaldırmaya davet ed yoruz.
Helal belgel ürün ve h zmetler n t caret nde şb rl ğ m z artırdıkça, bundan vatandaşlarımızla beraber tüm nsanlık da kazançlı çıkacaktır.
N tek m Türk ye olarak yaklaşık 3 sene önce ülkem ze kazandırdığımız Helal Akred tasyon Kurumu le bu meseleye verd ğ m z önem gösterd k.
Y ne bu çerçevede, İstanbul'da, Enst tünün kullanımına tahs s edeceğ m z h zmet b nasının nşasında son aşamaya geld k.
En kısa sürede ﬁz k , beşer ve tekn k hazırlıkları tamamlayarak bu b nayı İslam dünyasının h zmet ne sunmayı hede yoruz.
Tüm dünyada salgınla b rl kte tem z, sağlıklı ve güven l r gıdaya da r end şeler n arttığı b r dönemde düzenlenen z rven n, kend alanında b r dönüm noktası teşk l edeceğ ne
nanıyorum.
Bu öneml organ zasyona öncülük eden kurumlarımızı tebr k ed yor, her k etk nl ğ n de hayırlara ves le olmasını d l yorum.
S zler b r kez daha muhabbetle selamlıyor, Allah'a emanet ed yorum.
Kalın sağlıcakla…
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI

Dünya Helal Z rves 2021
Geçm ş yıllarda Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı h mayeler nde
gerçekleşm ş olan, dünyanın en büyük helal organ zasyonu 7. Dünya Helal
Z rves ve 8.İslam İşb rl ğ Teşk latı Helal Fuarı, İslam Ülkeler Standartlar ve

16
ÜLKE

Metroloj Enst tüsü (SMIIC) le İslam T caret Gel şt rme Merkez (ICDT)'n n
şb rl ğ

le, D scover Events' n organ zatörlüğünde 25-28 Kasım 2021

tar hler nde İstanbul Kongre Merkez , İstanbul'da gerçekleşt r lm şt r.
Dünya Helal Z rves Konsey adına Sn. Emre Ete tarafından açılışı yapılan
programda, sırasıyla IOFS Genel Müdürü Sn. Yerlan A. BAIDAULET, Rusya
Federasyonu Tatar stan Cumhur yet Başbakan Yrd. & Tarım ve Gıda Bakanı Sn.
Marat ZYABBAROV, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhur yet Ekonom ve Enerj Bakanı
Sn. Sunat ATUN, Kültür ve Tur zm Bakan Yardımcısı Sn. Özgül Özkan YAVUZ
açılış konuşmalarını gerçekleşt rd kten sonra Kuran t lavet le etk nl ğ n resm

67

Sn. Recep Tayy p Erdoğan'ın mesajı takd m ed lm şt r.

KONUŞMACI

Sn. Cumhurbaşkanının mesajın okunmasının ardından sırasıyla Türk ye

açılışı yapılmış olup ardından Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanı Ekselansları

İhracatçılar Mecl s Başkanı Sn. İsma l GÜLLE, İslam T caret Gel şt rme Merkez
(ICDT) Genel Müdürü Sn. Lat fa EL BOUABDELLAOUI, İslam Ülkeler
Standartlar ve Metroloj Enst tüsü (SMIIC) Yönet m Kurulu Başkan Yrd. Sn. Prof.
Dr. Âdem ŞAHİN, İİT Genel Sekreter Ekselansları Sn. H sse n BRAHIM TAHA
adına İİT Genel Sekreter Yardımcısı Ahmad Küwesa SENDENGO'nın

10
OTURUM

konuşmalarını gerçekleşt rerek açılış programı Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Ekselansları Sn. Fuat OKTAY'ın konuşmaları le son bulmuştur.
Dünya Helal Z rves bu yıl 16 farklı ülkeden 67 konuşmacıyı ağırlamıştır.
Konuşmacılar 10 farklı oturum başlığı altında özgün çalışmalarını sunmuştur.
Z rve, 96 farklı ülkeden 31.067 k ş tarafından büyük lg yle tak p ed lm şt r.

organ zasyon;

AÇILIŞ KONUŞMACILARIMIZ

Fuat OKTAY
Cumhurbaşkanı Yardımcısı

Ahmad Küwesa
SENDENGO

Prof. Dr. Âdem ŞAHİN

Lat fa EL
BOUABDELLAOUI

İsma l GÜLLE

İİT Genel Sekreter Yardımcısı

SMIIC
Yönet m Kurulu Başkan Yrd.

Özgül Özkan YAVUZ

Sunat ATUN

Marat ZYABBAROV

Yerlan A. BAIDAULET

Emre ETE

Kültür ve Tur zm Bakan
Yardımcısı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhur yet
Ekonom ve Enerj Bakanı

Rusya Federasyonu
Tatar stan Cumhur yet
Başbakan Yrd. & Tarım ve Gıda Bakanı

IOFS Genel Müdürü

Dünya Helal Z rves
Organ zasyonu
Başkan Yrd.

ICDT Genel Müdürü

Türk ye İhracatçılar Mecl s
Başkanı

organ zasyon;

OTURUM 1: UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ VE HELAL KALİTE ALTYAPISI

Tuğba Daysaloğlu

Dr. Mete Çev k

Farruh Az mov

İslam Ülkeler Standardlar ve
Metroloj Enst tüsü
(SMIIC-Tc1)

Helal Akred tasyon Kurumu
(HAK)

Helal Sert ﬁkalar B rl ğ Başkanı
(AHAC)

Muft Sayed Ar f
Al Shah Alhusa n
SANHA Halal

Erdem Başdem rc

Nur Atmaca

Yousuf A.R. Khan

Helal Akred tasyon Kurumu
(HAK)

Berl n Humboldt Ün vers tes

SANHA Halal

organ zasyon;

2021 yılında '' Yeni Çağın Yeni Normalleri: Helal Üretim ve Tüketimin Vazgeçilmezliği'' temasıyla 25-28 Kasım 2021 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi'nde yedincisi gerçekleştirilen
Dünya Helal Zirvesi'nde Uygunluk Değerlendirmesi ve Helal Kalite Altyapısı başlıklı ilk gün oturumunda ''Farklı Helal Akreditasyon Alanları için ilgili ISO standartlarına göre ilave
OIC/SMIIC gereklilikleri'' başlıklı bir sunum gerçekleştirdim. Küresel salgının şiddetini sürdürdüğü 2020 yılından farklı olarak bu yıl helal alanında Dünyanın önde gelen uzmanları ile
aynı ortamda bir arada olmaktan mutluluk duydum. Helal alanında Dünyadaki en büyük etkinlik olan Dünya Helal Zirvesi ile hem güncel gelişmeleri takip etme hem de uzmanlar
arasında görüş alışverişinde bulunma imkanına sahibiz.
Dr. Mete Çev k, Expert / Helal Akred tasyon Kurumu

Organizasyon genel anlamda gayet başarılıydı. Helal sektöründeki mevcut ciddi sorunların tartışılmasına daha fazla ağırlık verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve bu tartışmalar bir
çalıştay ve diyalog formatında tartışılarak bazı gerçek kirler ve çözümler bulunabilir. Bunların uygulanması da takip edilecek ve sonraki zirvelerde tartışılacaktır.
Farruh Azimov / Helal Sert ﬁkalar B rl ğ (AHAC)

Önceki zirvelerde olduğu gibi Dünya Helal Zirvesi 2021 yine başarılı ve görkemli bir şekilde organize edildi. SMIIC ve organizatör, süregelen çabalarıyla bu etkinliği her yıl beklenen bir
fırsat haline getirdiler. Tüm helal sektöründeki paydaşların birbirini tamamlamak gayesiyle küresel ve bölgesel Helal konularına vakıf olmak için bir araya geldiği bir Helal Kongresine
dönüştürdüler. Dünyanın dört bir yanından katılımın gösterilmesi etkinliğin küresel Helal topluluğu için ne denli önemli olduğunu gösteriyor. Kendilerine bundan sonraki zirvelerde
başarılar diliyorum.
Dr. Mufti Sayed Arif Ali Shah Alhusaini /SANHA

Dünyada milyonlarca tüketiciye hitap eden ürün ve hizmetlere yönelik birçok farklı helal belgelendirme sürecinin yürütüldüğünü biliyoruz. Helal belgelendirme uygulamalarında
görülen bu farklılıklar, tüketicilerin güven algısına olumsuz yönde etki yaptığı gibi piyasa gözetimi yapan kamu kurumları için de güçlükler doğurmaktadır. Keza helal belgeli ürün ve
hizmet ticareti yapan rmalar için bu durum ciddi pazara giriş engelleri anlamına gelmektedir. Tüm bu sorunların en etkili çözümü şüphesiz 'ortak kurallara göre akreditasyondur'. Kar
amacı gütmeyen bir kamu otoritesinin ilgili tüm paydaşlar tarafından benimsenmiş ortak kurallar uyarınca bahse konu belgelendirme faaliyetlerini denetlenip izlemesi, yani kısaca
akreditasyon işlemi, ihtiyaç duyulan güven ortamını tesis edecek yegane mekanizmadır. Böyle bir mekanizmanın İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin yetkili kurumlarınca
benimsenmesi ve getireceği faydaların üçüncü tara ara duyurulması adına Dünya Helal Zirvesi'nin eşsiz fırsatlar sunduğuna inanıyorum. Ümit ediyorum ki bu yıl Zirve'de ele alına
konular ve ortaya konulan kirler, helal belgelendirme işlemlerinin kalitesi ve sürdürülebilirliği açısından akreditasyonun önemini daha belirgin kılacaktır.
Erdem Başdemirci / Helal Akred tasyon Kurumu

7. Dünya Helal Zirvesi'ne konuşmacı olarak katıldığım için çok memnunum. Helal standartlar konusunda genç bir araştırmacı olarak, dünyanın her yerinden çok çeşitli bir network'ün
içinde bulunmak eşsiz bir fırsattı ve organizatörlere bir kez daha tesekkurlerimi sunmak isterim. Gıda biliminden İslam fıkhının gereklerine kadar farklı alanlardaki tartışmalardan çok
faydalandım. Verimli bir zirve oldu. Onumuzdeki senelerde tekrar katılmayi umit ediyorum.
Yousuf A.R. Khan / SANHA

OTURUM 2: HELAL ENDÜSTRİSİNDE AKREDİTASYON VE BELGELENDİRME

Zafer Soylu

Dr. Cem T nt n

Soumaya T. Hamd

AbdulMaal k Ta lor

Helal Akred tasyon Kurumu
(HAK)

SESRIC

Halal Travel Gu de

Halal Tour sm Br ta n

organ zasyon;

“COVID-19 Pandemisi'nin zor zamanlarında bu önemli toplantıyı başarıyla gerçekleştirdikleri için 7. Dünya Helal Zirvesi'nin organizatörlerine teşekkür ederek başlamak istiyorum.
Zirve, dünyanın dört bir yanından akademisyenler, politika yapıcılar ve uygulayıcılarla tanışmak ve onlardan Helal ekonomideki en son trendler hakkında bilgi almak için mükemmel bir
fırsattı. Pandeminin Helal turizm endüstrisinin performansını nasıl etkilediğine dair görüşlerimi paylaşma şansı bulduğum Zirve'ye katılmak ve konuşma yapmak benim için büyük bir
onurdu. Pandemi sırasında dijitalleşme gibi ortaya çıkan bir dizi yeni trendin Helal turizm niş pazarindaki toparlanmaya yardımcı olacağını düşünüyorum.”
Dr. Cem Tintin / SESRIC

Öncelikle Dilek Hanım'a, İhsan Bey'e, Discover Events'e ve SMIIC'deki tüm ekibe Helal ekonomisinde böylesine değerli bir etkinliği organize ettikleri için teşekkür ve takdirlerimi ifade
ederek başlamak istiyorum. WHS ile ilgili en iyi şeylerden biri dünyanın dört bir yanından Müslüman profesyonellerle tanışma ve ağ kurma fırsatıdır. WHS'nin bir başka harika yönüde,
politika oluşturma ve iş geliştirme için kullanılabilecek yeni araştırma ve kirleri belirleme şansıdır. Bu platform, yalnızca İİT ülkelerinde değil, tüm dünyada inovasyona ve sosyoekonomik büyümeye öncülük etme potansiyeli taşımaktadır.
Soumaya T. Hamdi / Halal Travel Guide

7. Dünya Helal Zirvesi'nin bir konuşmacısı olarak, etkinliğin, halihazırda büyümekte olan Helal sektörünü daha da öne çıkarmak ve geliştirmek için birçok benzer düşünceye sahip
uzmanı tek bir çatı altında bir araya getirdiğini söylemekten memnuniyet duyuyorum. Bunun gibi platformlar, başarılı girişimleri küresel olarak destekleme gerekliliğini gösteriyor.
Böylesi profesyonel bir etkinliğin arkasındaki organizatörlere ve ekibe teşekkür ediyor ve 2022 Dünya Helal Zirvesini sabırsızlıkla bekliyorum.
AbdulMaalik Tailor / Halal Tourism Britain

OTURUM 3: HELAL BAKIŞ AÇISINDAN GIDA ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ 1

Dr. Öğ. Üyes Can Türk

Prof. Dr. Irwand Jasw r

Dr. M an N. R az

Lokman Hek m Ün vers tes

Malezya Uluslararası
İslam Ün vers tes

IFANCA

Dr. Barbara Hayat
Ru z-Bejarano

Dr. Al Fanous

Dr. Mehmet Dem rc

Helal Kontrol (HC)

İstanbul Sabahatt n Za m
Ün vers tes

Helal Akadem

organ zasyon;

Dünya Helal Zirvesi 2021, dünyanın hala Covid-19 salgınıyla karşı karşya olduğu sırada gerçekleşen önemli bir etkinlik.. Etkinlik, son 2 yıldır mücadele eden helal sektörünün
toparlanmasına önemli katkı sağladı. Helal Bilim perspekti nden baktığımızda da, WHS 2021 helal araştırmalar ve inovasyonda ilerlemeyi ortaya koydu. Gelecekte, WHS'nin hem
endüstri temsilcileri hem de akademisyenler için önemli bir etkinlik olarak devam edeceğine inanıyorum.
Prof. Dr. Irwand Jasw r / Malezya Uluslararası İslam Ün vers tes

Dünya Helal Zirvesi, tüm helal yaşam tarzı aktörlerinin gelişimi hakkında ağ oluşturarak ve güncel gelişmelerin takip edildiği için bir platform sağlayarak tüm İslami ekonomi sektörleri
için referans bir etkinlik olmaya devam ediyor.
Dr. Barbara Hayat Ruiz-Bejarano / Helal Akadem

Zirve gayet başarılıydı ve tartışılan konular ilgi çekiciydi. Bunun ötesinde çok iyi şekilde organize edilmişti.
Dr. Ali Fanous / Halal Control (HC)

Dünya Helal Zirvesi organizasyonunun bir parçası olmak harika bir deneyimdi. Farklı ülkelerden farklı kültürlerden birçok insanın helal konsepti etrafında toplandığını görmek beni
mutlu etti. Kıymetli konuşmacılar tarafından sunulan bütün konular iyi seçilmiş ve bilgilendirici idi. Konuşma yapma fırsatım oldu ki bu benim gibi genç araştırmacılar için harika bir
fırsattır. Organizasyon ekibini tebrik ediyorum ve bir sonraki zirveye katılmayı dört gözle bekliyorum.
Dr. Mehmet Demirci / İstanbul Sabahattin Zaim Ün vers tes

OTURUM 4: HELAL BAKIŞ AÇISINDAN GIDA ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ 2

Dr. M an N. R az

Prof. Dr. Fat h Gültek n

Had Hamzah

Texas A&M Ün vers tes

Lokman Hek m Ün vers tes

Helal Development Corporat on
Berhad (HDC)

Prof. Dr. Abdulatef
M. Ahhmed
L bya L sansüstü Eğ t m Akadem s

Usman M r Khan
Faysalabad Tarım Ün vers tes

organ zasyon;

Her yıl düzenlenen Dünya Helal Zirvesi, ülkelerin Helal ekosistemlerindeki mevcut ilerlemelerin güncel kalmasını için bilgi paylaşım platformu sağlamak ve helal ekonomisinin ülke
ekonomilerine uyarlanması için yol göstermek amacıyla özenle tasarlanarak uygun bir şekilde konumlandırılmıştır. Helal, Helal gıda, ilaç, tüketim ürünleri,, kişisel bakım, kozmetik,
turizm, nans, tekafül, lojistik, muhafazakar modayı ilerici, etik ve küresel tüketicilerin istekleri doğrultusunda kullanıma sunarak toplumların sosyo-ekonomik kalkınmasını
sağlanmasında hızlı bir şekilde ana akım olarak yaygınlaşmaktadır. Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (MITI) bünyesinde bir ajans olarak Malezya Hükümeti'nin yetkisi altında
faaliyet gösteren Halal Development Corporation (HDC) konukseverlikleri ve WHS'nin başarılı organizasyonundan ötürü SMIIC'e, organizatör rmaya, tüm paydaş ve sponsorlara en
içten övgülerini sunarak bu yılki WHS 2021'deki başarılarından ötürü tebrik etmektedir. HDC, Helal ekonomisi içerisindeki sosyo-ekonomik kalkınma girişimlerine ve her yıl
gerçekleşecek olan Dünya Helal Zirvesine karşı her zaman açık ve destekleyici olacaktır.
Hadi Hamzah / Halal Development Corporation Berhad

Helal Z rves 'ne katılmak ben m ç n unutulmaz b r deney md . "Peyn r Ürününün Gel ş m nde Helal B tk sel Kaynak olarak C trus Aurant um" başlıklı konuyu sundum.
Z rve, Helal gıda ürünler konusundak tecrübe ve b lg m artırdı. D ğer konuşmacılarla etk leş mde bulunmak ve ülkemde Helal' n durumunu ve helal kavramlarıyla lg l gelecek
perspekt er n sunmak ç n b r platform sağladı. Organ zatörlere destekler , rehberl kler ve bu etk nl ğ her yönüyle başarılı b r şek lde organ ze ett kler ç n teşekkür etmek
st yorum. B r sonrak z rveye katılmak ç n sabırsızlanıyorum.
Usman Mir Khan / Faisalabad Tarım Ün vers tes

OTURUM 5: HELAL EKONOMİ VE KATILIM FİNANSA BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM
PANEL 1: İSLAMİ FİNANSIN HELAL DEĞER ZİNCİRİ İLE BÜTÜNLEŞMESİ

Madaa M. Munj d
T.C. Cumhurbaşkanlığı
F nans Oﬁs Katılım F nans Da res

Prof. Dr. Mohammad
Kab r Hassan
New Orleans Ün vers tes

Prof. Dr. Murat Ş mşek

Doç. Dr. Abdurrahman Yazıcı

Karabük Ün vers tes

Ankara Sosyal B l mler Ün vers tes
(ASBU)

organ zasyon;

7. Dünya Helal Z rves organ zasyon kom tes n böyles ne öneml b r etk nl ğ başarılı b r şek lde düzenlenmeler nden ötürü tebr k ed yorum. Ayrıca, “Türk ye'de Helal Değer Z nc r n n
İslam F nans le Bütünleşmes '' başlıklı b r panel oturumuna moderatörlük yapma fırsatı verd kler ç n teşekkür eder m. Z rven n bu yılk “Yen Çağın Yen Normaller : Helal Üret m ve
Tüket m n Vazgeç lmezl ğ '' adlı teması, katılımcılara helal endüstr s n nasıl gen şletecekler konusunda ﬁk r ve deney mler n paylaşmak ç n b r fırsat sağlamıştır. Z rvede yer alan
çeş tl oturumlar, helal endüstr s n n farklı yönler n kapsayacak ve katılımcıların z rveye katılan uzman konuşmacılardan faydalanmalarını sağlayacak şek lde özenle tasarlanmıştır.
Helal kapsamında yer alan paydaşların kaçırmaması gereken b r buluşma noktası hal ne gelen bu öneml etk nl ğ gerçekleşt rmeler nden ötürü organ zasyon kom tes ne başarılar
d ler m.
Madaa M. Munjid / T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans O si Katılım Finans Dairesi

7. Helal Zirvesi'nde İslami nansla ilgili oturumlar da dahil olmak üzere çeşitli oturumlarda sunulan bildirilerden çok memnun kaldım. Katılımcıların müzakerelerinden çok şey
öğrendim ve dünyanın dört bir yanından çok sayıda akademisyen ve meslektaşla tanışma imkanı buldum. Zirve ile eş zamanlı organize edilen OIC Helal Expo fuarında Helal ürünleriyle
ilgili farklı stantları da ziyaret ettim ve dünyada helal ürünlerine büyük talep olduğunu görmek beni mutlu etti. Konferansı hibrit bir şekilde çok iyi organize etmelerinden ötürü
organizatörleri takdir etmek istiyorum.
Prof. Dr. Mohammad Kabir Hassan / New Orleans Ün vers tes

Başta SMIIC olmak üzere Dünya Helal Zirvesi'ni düzenleyen kurum ve kuruluşları kutlarım. Helal konusunun bu denli büyük çapta uluslararası boyutta ele alınması fevkalade faydalı
olmuştur. Bu etkinlikteki önemli konularından biri de ülkemizde ilk defa gündeme alınan Helal değer zinciri (Halal Value Chain) kavramıdır. Bu kavram bir ürün veya hizmetin tüm
aşamalarında helal kurallarına riayet dildiğini ifade eder. Örneğin helal zincir, girdi, üretim, dağıtım, pazarlama ve tüketim gibi aşamalarda helal esaslara riayeti gerektirir. Helal değer
zinciri kavramının ilişkili olduğu birçok konu vardır. Bunlar arasında helal tedarik zinciri, helal lojistik ve buna bağlı olarak ambalajlama, depolama, nakliye gibi konular, helal pazar,
helal ürün ve hizmetler ve helal ekonomi ve nans sayılabilir. Aslında bu bir anlamda helal güvence yönetim sistemidir. Ayrıca helal akreditasyon, belgelendirme ve izlenebilirlik gibi
konular da mevcuttur. Aslında bu zincir kurumsal açıdan bir “helal politikası” demektir.
Prof. Dr. Murat Şimşek / Karabük University

7. Dünya Helal Zirvesi'ne katılımcı ve konuşmacı olarak katılmak benim için onurdu. Açıkçası zirve, Helal Ekonominin tüm bileşenlerini akademisyenlerden uygulayıcılara kadar bir
araya getirerek bir sinerji oluşturmaktadır. Küresel ekonomi için, özellikle ürün ve hizmet sektörlerinin geleceği açısından önemli bir potansiyeli barındırmaktadır. Helal ekonomi
sektörü, ürünlerin etik karakteri ve sürdürülebilirlik yönüyle sadece Müslümanlar için değil aynı zamanda gayri Müslim tüketiciler için de görmektedir. Başta SMIIC olmak üzere
zirveye katkıda bulunan tüm paydaşlara teşekkürlerimi sunarım.
Prof. Abdurrahman Yazıcı / Ankara Sosyal B l mler Ün vers tes (ASBU)

OTURUM 5: HELAL EKONOMİ VE KATILIM FİNANSA BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM
PANEL 2: TÜRKİYE'NİN KATILIM FİNANS DERECELENDİRME SİSTEMİNE İHTİYACI VAR MI?

Dr. Tarık Akın

Dr. Hylmun Izhar

Dr. Ramazan Yıldırım

Esma Karabulut

T.C. Cumhurbaşkanlığı
F nans Oﬁs Katılım F nans Da res

İslam Kalkınma Bankası Kurumu

Ups te Consult ng

Türk ye Emlak Katılım Bankası A.Ş.

organ zasyon;

Alanında dünyanın en öneml organ zasyonlarından b r tanes olan Dünya Helal Z rves , helal ekonom ve helal standartları konusunda toplum nezd nde öneml b r farkındalık
oluşturulmasına ves le olmaktadır. Ayrıca, bu senek organ zasyonda katılım ﬁnansa da gen şçe yer ayrılmasından oldukça büyük memnun yet duyduğumu fade etmek ster m. Katılım
ﬁnans, helal değer z nc r ve helal ekonom n n ﬁnansmanında k l t b r rol oynama potans yel ne sah pt r. Özell kle Türk ye'de, katılım ﬁnans ve helal ekonom s nde ş b rl kler
gel şt rerek kazan-kazan şekl nde çok büyük b r potans yel harekete geç rme mkânı bulunmaktadır.
Dünya Helal Z rves nde bu yılk öneml yen l klerden b r tanes de temat k oturumların düzenlenm ş olmasıdır. Bu oturumlardan b r tanes , oturum moderatörlüğünü yaptığım
“Türk ye'n n Katılım F nans Derecelend rme S stem ne İht yacı Var Mı?” panel olmuştur. Katılım ﬁnans kuruluşlarını d ğer ﬁnans kuruluşlarından ayıran en öneml husus, bu
kuruluşların katılım ﬁnans lkeler ne uyma yükümlülüğüdür. Katılım ﬁnans derecelend rme s stem , kurumların kred derecelend rmes dışında katılım ﬁnans lke ve esasları le
b rl kte, fıkh yönet ş m kurallarına uygunluğunu ölçmekted r. D ğer b r fadeyle, katılım ﬁnans derecelend rme s stem , katılım ﬁnans kuruluşları le bu kuruluşlar tarafından sunulan
ürün ve h zmetler n ne ölçüde fıkh kurallara uyumlu olduğu konusunda başta yatırımcılar olmak üzere paydaşları b lg lend rmekted r. Bu kapsamda katılım ﬁnans derecelend rme
s stem n n kurulması katılım ﬁnansın Türk ye'de gel şmes açısından önem arz etmekted r.
Tarık Akın / T.C. Cumhurbaşkanlığı F nans Oﬁs Katılım F nans Da res

Zirvenin büyük bir başarıya ulaşmasında organizatörün çalışmalarını içtenlikle alkışlıyorum. Her yıl düzenlenen bu olağanüstü etkinliğin bir parçası olmaktan mutluluk ve onur
duydum ve gelecek zirvelere katkıda bulunmayı dört gözle bekliyorum. WHS, özellikle helal ekosistemini geliştirme alanında ilgili konulardan haberdar olmak isteyen herkesin göz ardı
edemeyeceği bir etkinliktir.
Dr. Hylmun Izhar / İslam Kalkınma Bankası

2021 Dünya Helal Zirvesi'nin üzerimdeki etkisi iki yönlü: Bir yandan, akademik araştırma faaliyetlerinin sayısından sektörler arası Helal ilkelerinin uygulanmasına kadar Helal
sektörünün ne kadar so stike olduğunu anladım. Ancak öte yandan, Türk hükümetinin uygulamaya çalıştığı Türkiye Ekonomik Stratejisinde (2021-2025) önemli bir rol oynayan
Katılım (İslami) Finans Derecelendirme Mekanizması (Tarama) hakkında konuşmaktan onur duydum. Ayrıca Helal'in kapsamının tüketici ürünleri ve hizmetleriyle sınırlı olmadığını,
hatta İslami Finans ve diğer disiplinlerle sinerji oluşturduğunu görmekten mutluluk duyuyorum. Daha geniş yelpaze - diğerlerinin yanı sıra - kurumsal yönetimi, tüm Helal tedarik
zinciri mükemmelliğini ve nansman faaliyetlerini (örneğin, öz sermaye, yarı öz sermaye [yani Sukuk]) kapsar.
Dünya Helal Zirvesi 2021'e katkıda bulunan tüm katılımcılara teşekkür etmek istiyorum ve yakın gelecekte hepinizle buluşmayı dört gözle bekliyorum; inşallah. Son olarak, böyle bir
etkinlik doğru yönetim ekibi olmadan mümkün değildir. Etkinliğin tüm yönlerinde ve aşamalarında bize mükemmel bir şekilde rehberlik ettikleri için Dilek Hanım'a ve ekip üyelerine
özellikle teşekkür ediyorum.
Dr. Ramazan YILDIRIM / Upsite Consulting

Bu yıl yedincisi düzenlenen Dünya Helal Zirvesi, "Yeni çağın yeni normalleri: Helal Üretim ve Tüketimin Vazgeçilmezliği' teması altında, network oluşturma ve helal endüstrideki en son
gelişmeleri takip edebilmek adına çok iyi organize edilmiş hibrit bir etkinlikti. İçerik açısından zirve, dünyanın dört bir yanındaki uzmanlar ve akademisyenler tarafından helal
endüstrisini ileriye taşımak için potansiyel fırsatlar ve gelişim alanları hakkında çok önemli kirler sundu. İstanbul'un Orta Doğu, Avrasya ve Afrika arasındaki stratejik konumu ve bu
bölgelerle olan güçlü ilişkilerini göz önünde bulundurduğumuzda, söz konusu zirvenin İstanbul'da yapılmış olması da çok önemlidir. Bildiğiniz gibi Türkiye'de hükümetin öncülüğünde
helal sektöründe çok önemli çalışmalar yapılıyor. Türkiye, küresel büyüklüğü 7 trilyon dolara ulaşan helal sektöründen, yaklaşık 100 milyar dolarlık büyüklüğü ile yüzde 2,5 paya
sahiptir; ancak bu oran mevcut potansiyelimizi yansıtmamaktadır. Ağırlıklı olarak Katılım Bankacılığı, faizsiz sigortacılık (tekafül) ve katılım esaslı sermaye piyasalarını kapsayan
İslami nans, Türkiye'deki helal endüstrisinin en önemli bileşenlerinden biridir. 2022 yılında açılması planlanan İstanbul Finans Merkezi'nin İslami Finans Merkezi olma potansiyeli
göz önüne alındığında, devletimizin sektörün sürdürülebilir gelişimi için attığı ve atacağı adımlar ve de sektöre verilecek teşvikler dünya helal pazarındaki konumumuzu
güçlendirecektir.
Ms. Esma Karabulut / Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.

OTURUM 6: FARKLI PERSPEKTİFLERDEN HELAL YAŞAM TARZI

OTURUM SPONSORU

Latifa El Bouabdellaoui

Asad Sajjad

Doç. Dr. Aydoğan Soygüden

İslam Ticareti Geliştirme Merkezi
(ICDT)

Helal Kalkınma Konsey

Erc yes Ün vers tes

Datuk Ser Mohd R zal

Saeeda Ahmed

Dr. Amena S bghatullah

EuroJasm ne Hold ng

UNGSII Elç s

KIET Ün vers tes

organ zasyon;

SMIIC ve Discover Events'in Dünya Helal Zirvesi 2021'i pandemi sırasında düzenlemesi övgüye değer bir çabadır. Etkinlik, konuşmacıların kalitesi, verilen hizmetler ve genel etkinlik
yönetimi açısından başarılıydı. Ancak, iyileştirilmesi gereken tek nokta yerel delegelerin katılımı olabilir, çünkü uluslararası delegelerin katılımının yerel halktan çok daha fazla olması
oldukça şaşırtıcıydı. Bu tür etkinlikler iyi bir öğrenme fırsatıdır ve etkinlik organizatörü, üniversite öğrencilerini konferansa katılmaya davet etmek için daha çok yurtiçindeki
üniversitelere odaklanmalıdır.
Asad Sajjad / Helal Kalkınma Konsey

Bu yılki organizasyon her yönüyle mükemmeldi. Helal Zirve ile Expo Fuarının da aynı salon ve aynı anda yapılması helal sektöründeki rmalar ile iletişime geçmemizi sağlamaktadır.
Karşılıklı görüşmeler yeni bakış açıları kazandırmaktadır. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler. Bizlerle bizzat ilgilenen Sayın Dilek Hanıma ayrıca teşekkür ederim.
Prof. Dr. Aydoğan Soygüden / Erciyes Ün vers tes

2021 yılı için WHS, Helal ile ilgili tüm meseleleri konuşmak üzere dünyadaki tüm konuşmacıları bir araya getirip meselerin tartışıldığı harika bir platformdu. Bu, aynı zamanda
insanların HELAL kavramını daha iyi anlamalarına yardımcı oluyor. Helal'in insanlara daha anlamlı bir şekilde ulaşması için hep birlikte çaba gösterilmesini temenni ediyorum.
Mr. Datuk Seri Mohd Rizal / Euro Jasm ne Hold ng

WHS, sektörün küresel gelişimine ve sürdürülebilir bir şekilde büyümesine tutkuyla bağlı olan Devlet Başkanları, Bakanlar, endüstri liderleri, Helal ekonomisinin paydaşları ve
uzmanlarından oluşan etkileyici ve benzersiz bir ortamdır. Etkinlik, yalnızca endüstri temsilcileri ve hükümet liderleriyle strateji oluşturmamıza olanak sağlamasıyla kalmayıp küresel
olarak temsil ettiğimiz daha geniş ağlarda ve topluluklarda değişim ve dayanıklılık sağlamaya yardımcı olacak insanlarla bir araya getiriyor. Konferans, uluslararası fuar ve küresel
izleyici ağına katılma fırsatı yaratmakla kalmıyor, aynı zamanda dünyayı olumlu ve yapıcı bir şekilde etkileme fırsatına sahip, pozitif bir enerji yayıyor ve ortaklık kurmamızı sağlıyor.
Helal ekosistemini gerçek İslami ilkeler, çevreci, sosyal adalete dayanan, etik, hümanist iş değerlerine teşvik eden İngiltere'den küresel dünyaya doğru etik bir pazar yeri olan Helal
Space'in lansmanını yapmaktan da mutluluk duyuyorum. Bu işletmeden işletmeye ve işletmeden tüketiciye doğru olan pazar yeri, Covid-19 sonrası dönemin yeni normalinde küresel
ticaret, yatırım, girişimcilik ve süreklilik sağlayacak ve WHS'de kurulan ilişkileri daha da güçlendirecektir.
Ms. Saeeda Ahmed / UNGSII

OTURUM 7: HHIZLI DEĞİŞEN DÜNYADA HELAL

Amnah Shaar

Mohamed J nna

Prof. Dr. Ald n Dugonj c

Seruna Commerce Sdn. Bhd.

Un ted World Halal Development

Helal Kal te Sert ﬁkasyon Merkez

Fateh Al

Ayna Sergeeva

CollabDeen & K tcod

Kazan Z rves 2022

organ zasyon;

Böylesine önemli bir etkinliğin parçası olmak harika bir deneyimdi. Dünya Helal Zirvesi hız kazanırken, zirvenin mesajları ve kararları Helal sektörünün büyümesi üzerinde önemli bir
etki yaratıyor. Birçok ülke Helal işini giderek daha fazla ciddiye almakta ve ekonomik master planlarına dahil etmektedir. Helal endüstrisini teşvik etmeye devam etmek için gösterilen
bu asil çabanın, katılımcı ülkelere yalnızca ekonomik büyümeye olumlu katkı yapması açısından değil, aynı zamanda kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme gündemini destekleyerek bizim
tarafımızdan Helal endüstrisi için teknolojik gelişmelerede çok büyük faydalar sağlayacağına inanıyorum. Gelecek yılki zirveyi dört gözle bekliyorum ve bu etkinliği unutulmaz kılan
herkesi çok tebrik ediyorum. İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) ile Discover Events ve İslam Ticareti Geliştirme Merkezi (ICDT)'i Helal bilincini dünya çapında
yayma konusundaki sarsılmaz bağlılıklarından dolayı alkışlanmalıdır.
Amnah Shaari / Serunai Commerce Sdn. Bhd.
UNWHD'den selamlar! Bizleri böylesine görkemli bir etkinliğe davet ettiğiniz için size tüm kalbimizle teşekkür etmekten büyük mutluluk duyuyoruz ve Dünya Helal Zirvesi'nin bir
parçası olduğumuz için çok minnettarız. Helal Sektörünün dünya çapındaki gelişiminde önemli paya sahip olan tanınan şahsiyetlerle tanışmak bizler için önemli bir ayrıcalıktı. Bu
buluşma, ölümcül etkileri olan pandemi ile karşı karşıyayken düşüncelerimizi ve çıkarlarımızı bir bütün olarak paylaşmanın yolunu açtı ve bu tür zorlukların üstesinden birlikte gelmek
için büyük bir güç oluşturdu. Muhteşem misa rperverliği için Dilek Hanım'a özel teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ev sahipliğinden ötürü onur ve memnuniyet duyduk.
Mohamed Jinna / United World Halal Development
Helal pazarının ve endüstrisinin her geçen gün daha da geliştiği bilinmektedir ve bu nedenle her yıl İstanbul'da Dünya Helal Zirvesi'nin düzenlenmesi, tüm paydaşların tüm trendlerden
haberdar olmasını sağlamak ve helal pazarını ve endüstrisini mümkün olan en iyi şekilde geliştirmek için çok önemli hale gelmiştir.
Prof. Dr. Aldin Dugonjic / Helal Kal te Sert ﬁkasyon Merkez
İstanbul, antik çağlardan beri Avrupa ile Asya'yı birleştiren büyülü bir ikondur. Hiç şüphesiz, 'Dünya Helal Zirvesi', yeni bir normalle tanışırken geçmiş ile geleceği, teknoloji ve sanatı tek
bir platformda buluşturarak 30'dan fazla ülkeden katılımcılarla Helal ekonomisini birleştiriyor. SMIIC işbirliğiyle Discover Events tarafından düzenlenen WHS'de teknolojinin küresel
helal tüketici pazarının geleceğini nasıl şekillendireceğini gösteren ""Super Apps and Social+" sunumunu yapmak üzere konuşmacı olarak davet edilmekten onur duydum.
Fateh Ali / CollabDeen & Kitcod
Dünya Helal Zirvesi ilgi çekici, ciddi ve en önemlisi güvenliydi. Alınan güvenlik önlemleri, binlerce katılımcı konuşmacı, uzman ve gazetecinin yüz yüze etkinlik formatına dönmesine,
canlı tartışmalara katılmasına, network oluşturma fırsatlarından yararlanmasına, meslektaşlarıyla tanışmasına ve yeni ilişkiler kurmasına yardımcı oldu. Kazan Zirvesi, Dünya Helal
Zirvesi gibi, ekonomik işbirliği ve diyalog, zirve katılımcıları arasında uluslararası ekonomik, bilimsel, teknik, sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi için stratejik tavsiyelerin
geliştirilmesi için organize edilen bir platformdur.
Ayna Sergeeva / Kazan Summit 2022

OTURUM 8: HELAL JELATİN VE DENEYDE YENİ BİR BAŞLANGIÇ
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organ zasyon;

WHS 2021, önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda Helal endüstrisindeki aktörleri ve Helal standardizasyon kuruluşlarının yanı sıra Helal serti kasyon ve akreditasyon kuruluşları da dahil
olmak üzere tüm paydaşlar için küresel Helal ekonomisinin mevcut büyümesini desteklemek, yaratıcı kir alışverişinde bulunmak, hep birlikte küresel zorluklarla yüzleşmek, yaklaşan
fırsatları tartışmak ve doğru ağlar oluşturmak için bir araya gelen ulusal ve uluslararası Helal akreditasyon kuruluşları için bir platform görevi görmektedir.
Dr. M. H. Shojaee Aliabadi / Faroogh Life Sciences

Bu yıl Dünya Helal Zirvesi, helal jelatin konularını vurgulamak için özel bir oturum ayırdı. Önümüzdeki yıllarda araştırma kalitesinin artmasını sağlayacak bu yaratıcı kir için
organizatörlere ve tüm ekibe teşekkür ederim.
Dr. Mohammed Ali Alsheikh Wace / SMIIC

Dünya Helal Zirvesi, Helal davasını desteklemek amacıyla küresel helal meselelerini öğrenmek ve tartışmak için tüm Helal kardeşliğinin bir araya geldiği bir platform haline geldi.
Küresel Helal endüstrisindeki aktörlerin katılımı, SMIIC ile zirvenin organizatörlerinin misa rperverliği bu etkinliği benzersiz ve heyecanla beklenen bir etkinliğe dönüştürdü. Önceki
yıllarda olduğu gibi Dünya Helal Zirvesi 2021 iyi organize edilmiş ve iyi yönetilen bir etkinlikti. Gıdadan yaşam tarzına, ilaçtan ve İslami nansa kadar Helal ekonomisinin tüm önemli
yönleri ve konuları bu zirvede ele alındı. Bu bağlamda, dünyanın dört bir yanından uzman konuşmacılar, değerlendirme sürecinden geçerek seçilen bildirilerini sunmaya davet edildi.
Zirveye paralel olarak Helal fuarı da ziyaret edilmeye değerdi. Farklı rmaların ürünlerinin sergilendiği farklı stantlar ziyaretçilerin ilgisini çekti. Otelden transfere, konferans ve sergi
tesislerine kadar Türk misa rperverliği ve iyi organizasyon anlayışı zirvede bariz bir şekilde hissediliyordu.
Mr. Mufti Syed Fazal Ur Rahim / SANHA

OTURUM 9: HELAL ECZA VE KOZMETİKTE YENİ GELİŞMELER
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organ zasyon;

Dünya Helal Zirvesi, helal ecza konularını tartışan dünyanın en büyük etkinliği olduğunu kanıtlıyor. Dünya Helal Zirvesi, birçok araştırmacı ve üreticinin bir araya gelerek deneyimlerini
paylaştığı bir forum haline geldi.
Dr. Mohammad Ali Alsheikh Wace / SMIIC

7. Dünya Helal Zirvesi (WHS 2021), dünyanın her yerinden Helal konularında seçkin uzmanları bir araya getirmek için harika bir fırsat yarattı. Helal konularına yönelik “Yeni Çağın
Yeni Normalleri: Helal Üretim ve Tüketimin Vazgeçilmezliği” başlığı altında tasarlanan bu önemli bilimsel konferansta yer almak benim için büyük bir onurdu.Bu konferansta yapılan
konuşmalar, Helal konularında daha fazla ve derin çalışmalara ihtiyaç olduğunu vurgulamıştır.
Dr. Ruba Al-awabeia / SMIIC / TC2

7. DÜNYA HELAL ZİRVESİ BİLDİRİSİ
İlgili sektörlerdeki öncü kuruluşlar tarafından desteklenen, “Yen Çağın Yen Normaller : Helal Üret m ve Tüket m n Vazgeç lmezl ğ " ana teması altında
gerçekleşen 7. Dünya Helal Zirvesi dünyanın her yerinden akademisyenleri, araştırmacıları, paydaşları, profesyonelleri, politika üreticilerini helal sektörünün
ilgilileriyle birlikte bir araya getirmiştir.
Dünya Helal Zirvesi Organizasyon Komitesi olarak beyan ederiz ki;
1.
Uygunluk değerlendirmesinin ve Helal kalite altyapısının önemi hususlarını not ederek,
Helal Kalite Altyapısında Standardizasyon, Serti kasyon ve Akreditasyonun önemini vurgulayarak ilave düzenlemelerin gerekliliğini ve İslam Ülkeleri
Standartları ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) çatısı altında küresel olarak ortak standartlar üreterek ortak işbirliğini tavsiye etmiştir.
İlgili tüm paydaşları OIC / SMIIC Standartlarını kullanmaya ve uygulamaya davet ederek;
2.
Yeni normaller ışığında Helal turizmin geleceği, hızla değişen dünyada helal ve helal yaşam tarzını farklı açılardan ele alarak;
Covid-19 Pandemisi ile ortaya çıkan yeni normalleri dikkate alan Helal turizm hizmetlerinde yeni turizm ürünlerini destekler.
Müslüman tüketicilere ve İslami kurallara karşı helal karşıtı tüm hareket ve İslamofobik eylemleri kınar.
İİT üyesi olmayan ülkelerde yaşayan Müslümanların haklarını korumak için mekanizmaların oluşturulmasını teşvik eder.
Helal'in, obeziteden kaçınarak ekonomi ve sürdürülebilir kalkınma, uluslararası ticaret, tüketici satın alma alışkanlıkları ve hatta kişisel sağlık gibi
birçok yönü etkileyebilecek bir yaşam tarzı olarak hayatımızdaki önemini vurgular.
3.
-

Helal ekonomi ve katılım nansa bütüncül yaklaşım hususunu not ederek,
Katılım nans ışığında Helal değer zincirinin entegrasyonunun gerekliliğini vurgular.
İslami Finans araçlarının özellikle Helal endüstri içerisinde ilgili tara arca kullanılmasını tavsiye eder.

4.
Helal bakış açısından gıda üret m teknoloj ler , Helal jelat n ve deneyde yen b r başlangıç, helal ecza ve kozmet kte yen gel şmeler göz önüne alarak,
Helal le lg l standartlarda b l msel çalışmaların ve helal ürünler n üret m n n önem n teşv k eder.
İlgili tara arca helal sektörü için önemli olabilecek yeni teknolojileri takip etmeye ve önceden gerekli eylemleri gerçekleştirmeye davet eder.
5.
Bu bildiri siyasi temsilciler, din görevlileri, üreticiler, hizmet sağlayıcılar, bilimsel ve akademik kurumlara, helal belgelendirme kuruluşlarına,
akreditasyon, standardizasyon ve nans kuruluşlarına, ticaret ve turizm odalarına tavsiye eder.
6.

Yeni çağın yeni normalleri altında helal üretim ve tüketimin vazgeçilmez olduğunu hatırlatır.

7.

Tüm organizatörlere, konuşmacılara, destekçilere, tüm katılımcılara ve delegelere değerli katkılarından dolayı teşekkürlerini sunar.
İstanbul, 27 Kasım 2021
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İslam
İşb rl ğ
Te ş k l a t ı

2021

13.137 m²
NET STAND ALANI

96
ZİYARETÇİ
ÜLKE

31.067
TOPLAM
ZİYARETÇİ

Dünyanın en büyük helal organ zasyonu olan 7.Dünya Helal Z rves ve 8.İslam
İşb rl ğ Teşk latı Helal Fuarı, İslam Ülkeler Standartlar ve Metroloj Enst tüsü
(SMIIC) le İslam T caret Gel şt rme Merkez (ICDT)' n n şb rl ğ le, D scover
Events' n organ zatörlüğünde 25-28 Kasım 2021 tar hler nde İstanbul
Kongre Merkez ’ nde gerçekleşt r lm şt r.
Başta T caret Bakanlığı olmak üzere, lg l bakanlık, kurum ve kuruluşların
katkı ve desteğ n alan organ zasyonda gıda, tur zm, kozmet k, tıp, k mya,
ﬁnans, ambalaj, mak ne, İslam yaşam ve muhafazakar moda g b b rçok lg l
sektörden katılımcılar amaçladıkları t car beklent ler sağlamak ç n en uygun
ortamı oluşturmuştur. Fas,Kongo,N jer ya,Fransa,Gana,Endonezya
Kazak stan,L bya,Malezya,Mald vler,Irak,Mal ,F l st n,Mısır,Cezay r,Rusya,
RF-Tatar stan, Senegal,Sudan,Togo,F ld ş Sah l ,Azerbaycan,Bangladeş
Lübnan,Ürdün,Tunus,Özbek stan,Yunan stan,İng ltere,Almanya,Suud
Arab stan ,Türk ye le b rl kte 32 farklı ülkeden 354 yerl ve yabancı ﬁrma stand
açarak ürünler n tanıtmıştır. Bulunduğu bölge t bar le merkez ve global b r
konumu olan İstanbul'da düzenlenen fuar, helal üret m ve tüket m yapan tüm
ülkeler ç n çek c ve caz p b r platform olmuştur.

organ zasyon;

VERİLERLE 8.İİT HELAL EXPO 2021

32

354

163

191

KATILIMCI
ÜLKE

TOPLAM
KATILIMCI

YERLİ
KATILIMCI

YABANCI
KATILIMCI

Almanya

Azerbaycan

F ld ş Sah l

F l st n

Fransa

L bya

Lübnan

Mald vler

Özbek stan

Bangladeş

Rusya

Tunus

B rleş k Krallık

Senegal

Türk ye

Cezay r

Endonezya

Fas

Gana

Irak

Kazak stan

Kongo

Malezya

Mal

Mısır

N jerya

Sudan

Ürdün

Suud Arab stan

Yunan stan

Togo

B2B TOPLANTILARI

28

352

5280

KATILIMCI
ÜLKE

HOSTED
BUYER

B2B
TOPLANTISI

ABD

Burk na Faso

Afgan stan

Almanya

Azerbaycan

B rleş k Krallık

Brez lya

Fransa

Gamb ya

Gana

Hollanda

Irak

İran

İsv çre

Karadağ

Kazak stan

L bya

Lübnan

Malezya

Mısır

Rusya

Senegal

S ngapur

Sudan

Umman

Ürdün

Yemen

Suud Arab stan

SEKTÖRLER
Bankacılık ve İslam F nans Danışmanlık ve Mühend sl k H zmetler
Dem r Çel k Endüstr s
Ecza Ürünler
Eğ t m
Endüstr yel Ek pmanları
Gıda İşleme ve Paketleme
HORECA
İnnovasyon ve B lg Teknoloj s
İnşaat ve Altyapı
Kozmet k ve K ş sel Bakım Mak ne ve Endüstr yel Ek pmanları
Mob lya
Nakl ye ve Loj st k
Sağlık
Tarımsal Sanay
Tekst l ve Muhafazakar Moda
Genel T caret ve Dağıtım
Tur zm ve Sağlık Tur zm
Y yecek ve İçecek

DÜNYA HELAL ZİRVESİ
ULUSLARARASI AŞÇILAR ŞAMPİYONASI
7.Dünya Helal Z rves ve 8.İslam İşb rl ğ Teşk latı Helal Expo le eş zamanlı, WİCS, Taşpakon ve D scover Events şb rl ğ le, Dünya
Helal Z rves Uluslararası Aşçılar Şamp yonası düzenlenm şt r. Bu yıl 5 ayrı kategor de 20 Ülke’den 60 aşçının yarıştığı bu öneml
etk nl ğe, WİCS’ n Başkan Yard. Sn. Tah r Am raslanov ve WİCS üyes Dernekler ve Ülke Tems lc ler le Taspakon’a bağlı Federasyon
ve Dernekler n katılımları gerçekleşt .10.000' aşkın aşçının z yaret ett ğ organ zasyonda dört gün boyunca yöresel ürünler n
tanıtımı ve katılımcılara kramı gerçekleşt .

10

17

KATILIMCI
ÜLKE

YARIŞMA

organ zasyon;

7.İİT HELAL EXPO
START-UP ZONE ALANI;
8.İİT Helal Expo'da bu yıl, ekonom n n geleceğ n oluşturan genç Start –Up'lara özel b r alan ayrılmıştır. İlg l
gel ş m ne katkıda bulunan 25' n n üzer nde yen proje yerl ve yabancı yatırımcılar le b r araya gelerek, sunum fırsatı yakalamıştır.
Uluslararası F k r buluş federasyonu Türk ye tems lc s olan Tüm Muc tler İcat İnovasyon ve Araştırma Derneğ ( TÜMMİAD ) le
organ ze ed len alanda helal kavramına gençler nde duyarlılık oluşturmasını sağlayarak d j talleşmen n b r ürünü olan start-up
kavramının helal ekos stem nde yer almasını sağlanmıştır.

26
start-up

12

konuşmacı

24

sunum

organ zasyon;

muhafazakar moda & sanat sokağı

MUHAFAZAKAR MODA & SANAT SOKAĞI;
Muhafazakar modaya olan dünya genel ndek lg y ve potans yel d kkate alarak , 7.Dünya Helal Z rves ve 8.İİT Helal Expo le eş
zamanlı b r yan etk nl k olarak Modan sa şb rl ğ nde “Muhafazakar Moda ve Sanat Sokağı” projes hayata geç r lm şt r.
Modan sa, 8.İİT Helal Expo çer s nde Muhafazakar Moda Sokağı genel alan konsept çalışmasını yürütürken aynı zamanda Dünya
Helal Z rves çer s nde yer alan "Farklı Perspekt erden Helal Yaşam Tarzı" oturumunun da sponsoru olmuştur.

organ zasyon;

2021 SPONSORLARIMIZ
Oﬃc al A rl ne

Global Commun cat on Partner

Commun cat on Sponsor

Sess on Sponsor

Ma n Med a Sponsor

Hyg ene Sponsor
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Tüm Sponsorlarımıza & Partnerler m ze Teşekkür Eder z...

10.256,499
Er ş m
39.359$
Reklam Eşdeğer

3.418,833
Traj

1.477
Dijital Medya

basında bz

152

Yazılı Basın

ana paydaşlarımıza
teşekkür ederz

İSLAM ÜLKELERİ STANDARTLAR
VE METROLOJİ ENSTİTÜSÜ
İSLAM ÜLKELERİ VE
TÜM İSLAM DÜNYASI İÇİN
ORTAK STANDART HAZIRLAYAN
TEK KURULUŞ

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI
57 ÜYE ÜLKESİ İLE
BİRLEŞMİŞ MİLLETLERDEN SONRA
EN BÜYÜK
ULUSLARARASI KURULUŞ

İSLAMİ TİCARETİ GELİŞTİRME
MERKEZİ
İSLAM ÜLKELERİ ARASINDA
TİCARETİN GELİŞMESİ İÇİN ÇALIŞAN
EN YETKİN
İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI
KURUMU

2022

9.HELAL EXPO İSTANBUL
&
8.DÜNYA HELAL ZİRVESİ
24-27 KASIM 2022 / İSTANBUL FUAR MERKEZİ

Görüşmek D leğ yle..

ASEL ULUSLARARASI FUAR HİZMETLERİ
15 Temmuz Mahalles Gülbahar Cad. 1436. Sok. No: 4 Bağcılar / İSTANBUL
T: +90 (212) 485 82 10 F:+90 (212) 485 55 79
nfo@d scoverevents.com.tr

