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Özet 

Bu çalışma, katılımcı işletmelerin fuarlara yönelik tutumlarını belirleyerek 

pazarlama faaliyetlerinde fuarların önemini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu amaçla, 

veri toplamak için 18 sorudan oluşan bir anket hazırlanmış ve Antalya Expo Center’da 

düzenlenen "2017 Antalya Anfaş Otel Ekipmanları" fuarı sırasında veri toplama aracı 

olarak kullanılmıştır. Anketler, katılımcı firmalara tahsis edilen kabinlerde çalışan şirket 

personeli tarafından doldurulmuştur. Tamamlanan 150 anketin 116'sı bu araştırmada 

kullanılmaya uygun görülmüştür. Araştırma sonucunda toplanan veriler ışığında yapılan 

analizler, fuarların katılımcı şirketlerin pazarlama faaliyetleri için önemli bir role sahip 

olduğunu ortaya koymuştur. Fuarların, özellikle mevcut ürünlerin tanıtımında ve yeni 

ürünler için pazar analizinin yürütülmesinde önemli avantajlar sağladığı tespit edilmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Fuar, Pazarlama, Pazarlama Aracı, Tanıtım 

Abstract 

This study aims to set forth the significance of fairs in marketing activities through 

determining the relevant attitudes of participant companies. To this end, a questionnaire 

comprising of 18 questions was devised to collect data for the research. The questionnaire 

was used during the “2017 Antalya Anfaş Hotel Equipment” fair organized in “Antalya 

Expo Center”. The questionnaires were given to and filled in by the company staff 

working in the booths allocated to the participant companies. Among 150 questionnaires 

completed 116 were deemed eligible to be used in this research. Analysis made in the 

light of the data collected as a result of the research revealed that fairs have a significant 

role for the marketing activities of participant companies. It has been determined that fairs 
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offer significant advantages to companies especially in the promotion of existing products 

and conducting of market analysis for the new products. 

Keywords: Fair, Marketing, Marketing Tool, Promotion Mix  

GİRİŞ 

Küreselleşme ve teknolojik gelişmeler sonucunda rekabetin arttığı günümüz 

koşullarında, pazarlama faaliyetleri, ürün kalitesinden ve özelliklerinden daha önemli 

hale gelmiştir. Artık sadece kaliteli mal üretip pazara sunmak, başarı elde etmek ve satış 

yapabilmek için yeterli görülmemektedir (Torun vd., 2012). Bu tür organizasyonlar, 

başarılı olabilmek için çeşitli pazarlama araç ve tekniklerini kullanmak zorunda olan 

(Aycı, 2011) pazarlama yöneticileri için de mevcut ihtiyaçlara tam olarak cevap 

verebilmek adına reklam, tanıtım, halkla ilişkiler ve doğrudan pazarlama gibi birçok 

pazarlama araçlarını kullanabilir kılmaktadır. Bu araştırma fuarların şirketlerin pazarlama 

faaliyetlerinde oynadıkları rolü ve fuarları etkili pazarlama araçları olarak kullanan 

şirketlere sundukları faydaları belirleyerek fuarların önemini vurgulamayı 

amaçlamaktadır.  

FUAR KAVRAMINA GENEL BAKIŞ 

Fuar, festival veya şenlik anlamına gelen "fariae" Latince kelimesinden 

türetilmiştir (Koldaş, 2006). Genel olarak fuarlar; yeni pazarlar ve satış fırsatları, teknik 

işbirliği, potansiyelin oluşturulması ve geliştirilmesi amacıyla ticarete elverişli malların 

veya hizmetlerin, teknolojik gelişmelerin, bilgi ve inovasyonun teşvik edildiği düzenli 

olarak, genellikle aynı mekânda yer alması planlanan tanıtım faaliyetleridir. Fuarlar, 

şirketlerin ürün ve hizmetlerini ziyaretçilere sundukları en önemli pazarlama iletişimi 

araçlarından biridir ve potansiyel alıcılar ve satıcılar birbirleriyle tanışır ve birbirleriyle 

temas kurarlar (Okay, 2000). Her yıl yaklaşık 120 ülkede yaklaşık 9.000 fuar organize 

edilmektedir (Sülün, 2004). En büyük ve en modern fuar mekânları Avrupa'da 

bulunmaktadır. Almanya, Avrupa'da ve yüksek kalitede fuar organizasyonlarının 

yapıldığı dünyanın önde gelen ülkesidir. Almanya'da her yıl yaklaşık 400-450 fuar 

organize edilmektedir. Almanya'yı Fransa, İtalya ve Birleşik Krallık izlemektedir (Sülün, 

2004). Zaman açısından sınırlandırılmış etkinlikler olan fuarlarda çok sayıda katılımcı, 

bir veya birden fazla ekonomik dalın önemli ürünlerini sergilemekte ve ağırlıklı olarak 
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sanayi toptancılarına, sanayi tüketicilerine ve büyük miktarlarda satın alanlara örnek 

ürünler tanıtmaktadırlar (Torun vd., 2012). 

FUARLAR VE PAZARLAMA ARASINDAKİ İLİŞKİ 

Çeşitlendirilmiş ürün ve uygulama seçenekleri, alıcının seçim sürecini son derece 

karmaşık hale getirmiş ve tüm seçenekleri karşılaştırmak için tek bir platforma sahip olma 

gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Ulusal ve uluslararası rekabette yakın müşteri ilişkileri, 

başarı stratejisinde en önemli araç haline gelmiştir. Fuarlar, müşterilerle doğrudan 

kurulan iletişim yoluyla bireysel satışın, basın bültenleri aracılığıyla halkla ilişkilerin ve 

reklam gibi promosyon faaliyetlerinin bir arada kullanılmasını sağlayan (Koldaş, 2006) 

etkin satış geliştirme araçlarıdır. Fuarlar yalnızca etkin bir iletişim ve satış kanalı olarak 

görülmemelidir. Ayrıca ürün ve fiyat stratejilerini de etkilerler ve bilgi teknolojisi 

geliştikçe doğal olarak da değişirler. Fuarlara katılmak suretiyle katılımcılar; iletişim, 

reklamcılık, fiyatlandırma ve satış koşulları ve dağıtımla ilgili stratejilerini uygulayabilir 

ve içinde bulundukları rolü açıkça gösterebilirler (AUMA, 2017).  Fuarlar iki ana amaç 

için hizmet ederler. Bunlardan ilki, katılımcılar için bir pazarlama aracı olarak işlev 

görmesidir. Fuarlara katılan işletmeler ürünlerini müşterilere tanıtmakta ve ticaret 

anlaşmalarını sonuçlandırmaya çalışmaktadırlar. Fuarın ikinci amacı, yarattığı sıcak 

atmosferde profesyonel ağların ve satışların gelişmesine katkıda bulunmaktır (Çakıcı, 

2004). Firmanın ve ürünlerinin tanıtımına ek olarak, neredeyse hiçbir pazarlama aracı 

müşteri ile bireysel iletişim kurma özelliğine sahip değildir (Göksel ve Sohodol, 2005).  

Bu alandaki yapılan araştırmalara bakıldığında normal şartlar altında satış 

elemanları tarafından ulaşılamayan müşterilere fuarlar ile kolaylıkla ulaşılabileceği, her 

ziyaretçinin her kabinde ortalama 22 dakika harcadığı ve bunların % 85'inin nihai 

kararlarını fuarlarda aldıkları ortaya konmuştur  (Philip, 1994). Maliyet açısından fuarlar 

bireysel satış ziyaretlerine kıyasla daha ucuzdur ve endüstriyel tüketicilerin karar verme 

sürecinde en güçlü etkiye sahip olan bireysel satışlardan sonra en etkin ikinci tanıtım 

aracıdır (Herbig vd.,1997). Alman Fuarcılık Sanayii Derneği (AUMA, 2014), fuarların 

katılımcı ve ziyaretçilere sunduğu fırsatları ve sağladığı faydaları aşağıdaki şekilde 

özetlemektedir.  
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Tablo 1. Fuarların Katılımcı Firmalara ve Ziyaretçilere Sunduğu Fırsatlar 

Katılımcı Firmalara Sunduğu Fırsatlar
  

Ziyaretçilere Sunduğu Fırsatlar  

 

• Yeni pazarları (piyasa nişlerini) 

keşfetmek ve bilgi toplamak 

• Rekabetçiliğin değerlendirilmesi 

• İhracat şansını değerlendirmek 

• Genel endüstri durumunu 

değerlendirmek 

• Başarılı ortaklıklar kurmak 

• Mesleki etkinliklere katılmak 

• Yeni trendleri belirlemek 

• Şirket / ürün için yeni pazarlara 

girmek 

• Katılımı diğer faaliyetlerle 

birleştirmek (etkinlikler, 

seminerler, şirket turları) 

• Satış hacmini artırmak 

• Kişisel kayıtların listesini 

genişletmek 

• Yeni müşteri gruplarıyla tanışarak 

müşteri portfoyünü genişletmek 

• Marka bilinirliğini arttırmak 

• Müşterilere ve genel halka reklam 

etkisini arttırmak 

• Basın faaliyetlerini genişletmek 

• Bireysel müşteri gereksinimlerini 

ve müşteri taleplerini tartışmak 

• Mevcut ticaret ilişkileri 

geliştirmek 

• Deneyimleri paylaşmak  

• Fiyatlandırma seçeneklerini 

keşfetmek 

• Yeni ürünleri ve uygulama 

yelpazesini keşfetmek 

• Fiyatları ve koşulları 

karşılaştırmak 

• Belirli ürünleri aramak 

• Şirket ürünleri ve ürün yelpazesi 

için fikir edinmek 

• Yeni iş ortaklarıyla tanışmak, var 

olan ilişkileri kuvvetlendirmek 

• İlgili pazarlara genel bakış 

• Ekonomik durumu ve işletme 

beklentilerini değerlendirmek 

• Belirli ürünlerin ve sistemlerin 

teknik fonksiyonları ve doğası 

hakkında bilgi edinmek 

• Destekleyici programa katılmak 

• Mevcut sorunlara çözüm bulmak 

• Konferanslar ve özel gösterilere 

katılmak 

• Profesyonel ve kişisel eğitim 

• Sipariş vermek, sözleşmeler 

yapmak 

• Karşılaştırılabilir şirketlerle 

iletişim kurmak 

• Ziyaretçi olarak katılımcıların 

seçeneklerini değerlendirmek 

 

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

Bu çalışma, katılımcı işletmelerin fuarlara yönelik tutumlarını belirleyerek 

pazarlama faaliyetlerinde fuarların önemini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Yazındaki 

boşluğu dolduracağı ve şirketlere katkı sağlayacağı düşünülen çalışma, Antalya Expo 

Center'da düzenlenen 2017 Antalya Anfaş Otel Ekipmanları Fuarında 18-21 Ocak 2017 

tarihleri arasında yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak 18 sorudan oluşan anket 

formundan yararlanılmıştır.  
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Soru formunun birinci bölümü fuarların pazarlama faaliyetleri açısından önemi 

konusundaki algıları ölçmeye yöneliktir. Bu amaçla Likert tipi ölçek kullanılmıştır (1-

kesinlikle katılmıyorum.... 5-kesinlikle katılıyorum). Soru formunun ikinci bölümü ise 

işletmelerin fuarlara ne kadar bütçe ayırdıkları, yurtdışındaki fuarlara yılda kaç kez 

katıldıkları ve katılımcıların işletme içindeki rolünü ölçmeyi amaçlamıştır. Fuara katılan 

156 işletmeden 150’sine hazırlanan anket formu doldurtulmuştur. Araştırmacılar, fuar 

stantlarında sorumlu kişilerle görüşerek anket formlarının doldurulmasını sağlamışlardır. 

Anketle doldurulan 150 anket arasından 116'sı araştırma için uygun görülmüş ve kalan 

34'ü çeşitli nedenlerden değerlendirmeye alınmamıştır. Ankette toplanan veriler SPSS 

14.0 paket yazılımına aktarılmış ve istatistiksel analizler yapılmıştır. Araştırmanın 

yapılabilmesi açısından öncelikle ölçeğin güvenirliği, yaygın olarak kullanılan Cronbach 

Alfa () katsayısı kullanılarak analiz edilmiştir. Kullanılan veri toplama aracında yer alan 

soruların birbirleri ile benzerliğini ve yakınlığını ortaya koyan soruların türdeş bir yapıyı 

açıklamak ya da sorgulamak üzere bir bütün oluşturup oluşturmadıklarını sorgulayan 

Cronbach Alfa katsayısı () 0,835 olarak bulunmuştur.  

BULGULAR  

Araştırmanın sonucunda elde edilen bulgular aşağıdaki gruplarda 

sınıflandırılmıştır. 

Fuara katılan sektörler ağırlıklı olarak gıda (% 24,1), tekstil (% 22,4) ve güvenlik 

(% 19) sektörü olarak sıralanmaktadır. Bu sektörleri % 13,8 ile elektrik-elektronik, % 8,6 

ile inşaat, % 6 ile kimya, % 4,3 ile basın ve medya, % 1,7 ile mobilya sektörü 

izlemektedir. Katılımcı işletmeler stantlarında bulunanların çoğunluğunu (% 50,9) 

pazarlama ve satış departmanı çalışanları oluştururken,  genel müdürler (% 16,4,%),  

şirket sahipleri (%13,8), kurucular (%9) ve diğer departman çalışanları da (% 18,1) yer 

almaktadırlar. Araştırmaya katılan işletmeler arasında, yurtdışında fuarlara katılım oranı 

% 14,7 ile oldukça düşüktür ve çoğunluğu (% 85,3) yurt dışı fuarlara katılmamıştır. 

Fuarlara tahsis edilen işletme bütçesi ile ilgili olarak, şirketlerin % 71,6'sı bütçelerinin % 

1 ila % 20'sini fuar faaliyetlerine ayırırken, % 13,8'i bütçelerinin % 21 ila % 40’ını,  % 

2'si % 41 ila % 60’ını, % 3,4'ü bütçelerinin % 61 ila % 80'ini fuar faaliyetlerine tahsis 

etmektedirler. Fuarlara yıllık katılım oranlarına bakıldığında işletmelerin % 77,6'sı yılda 

ortalama "1-2 fuar", % 12,1'i "3-4 fuar", % 6'sı "5-6 fuar", % 1,7'si "7-8 fuar" ve % 2,6'sı 
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yılda ortalama "9-10 fuar" organizasyonuna katılım sağlamaktadırlar. İşletmelerin önemli 

bir bölümü (% 75) fuar katılımlarının işletmeleri için önemli olduğunu belirtirken % 15'i 

çok önemli olduğunu belirtmişlerdir.  

Fuarlara Yönelik İşletme Tutumları 

Araştırmanın bu aşamasında fuar katılımcısı firmaların fuarlara yönelik 

tutumlarını belirlemek için hazırlanan ölçekte yer alan 18 önermeye açıklayıcı faktör 

analizi uygulanmıştır. Faktör analizi sonucunda müşteri etkileşimi, ürün tanıtımı, pazar 

analizi ve bilgi aktarımı olmak üzere dört faktör belirlenmiştir. Bu dört faktörün toplam 

varyansı açıklama oranı % 74,4’tür. Ölçeğin KMO (Kaiser-Meyer- Olkin Measure of 

Sampling Adequacy) 0.792’dir. Dolayısıyla eldeki veri grubunun faktör analizi için 

yeterli olduğu söylenebilir. Araştırma verilerinin analizinde korelasyon, t-testi ve Anova 

testleri kullanılmıştır. 

Tablo 2. Faktörler Arasındaki Korelasyon Analizi 
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Fuarlara 

Ayrılan Bütçe 

1 

Fuarlara yıllık 

katılım sayısı 

,375(**) 1 

Fuarlara 

verilen önem 

,318(**) ,287(**) 1 

Müşteri 

Etkileşimi 

0,25 -,038 ,519(**) 1 

Ürün Tanıtımı ,144 ,067 ,396(**) ,595(**) 1 

Pazar Analizi ,052 ,073 ,448(**) ,576(**) ,543(**) 1 

Bilgi 

Aktarımı 

,362(**) ,243(**) ,347(**) ,305(**) ,524(**) ,297(**) 1 

** 0.01 düzeyinde anlamlı korelasyon 
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Araştırma kapsamında sorgulanan değişkenler arasındaki bağlantılar korelasyon 

analizi ile incelenmiştir. Korelasyon analizi sonucunda, fuarlara ayrılan bütçe payı ile 

fuarlara yıllık katılım sayısı, fuarlara verilen önem ve fuarlarda bilgi aktarımının 

gerçekleştiği inancı arasında pozitif yönlü anlamlı ilişkiler belirlenmiştir. Tablo 1’de ilgili 

detaylar yer almaktadır.  

Yurt Dışı Fuarlara Katılıma Göre Faktör Puanlarının T-Testi Sonuçları 

İşletmelerin yurtdışında fuarlara katılımlarının, faktörleri önemli ölçüde etkileyip 

etkilemediğini belirlemek için uygulanan t-testi sonuçlarına göre; yurtdışında fuarlara 

katılım ve bu fuarların müşteri etkileşimi, ürün tanıtımı ve piyasa analizi konusunda etkili 

olduğu düşüncesi arasında anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiştir. Buna karşın, 

yurtdışında fuarlara katılım ile bilgi aktarımı arasında anlamlı bir farklılık söz konusudur. 

Dolayısıyla, yurtdışında fuarlara katılanlar (% 14,6) (Ort.= 3,70, ss. = ,7806), bilgi 

transferinde, fuarları yurtdışında fuarlara katılmayanlardan (% 85,4) çok daha faydalı 

bulmuşlardır (Ort= 3,30, ss = ,356). 

Tahsis Edilen Bütçe Payı ile Faktör Puanlarının Anova Test Sonuçları 

Fuarlara tahsis edilen yıllık bütçe payının faktörleri önemli ölçüde etkileyip 

etkilemediğini belirlemek için uygulanan Anova analizi sonuçları, fuarlara ayrılan bütçe 

payı ve bu fuarların müşteri etkileşimi ve piyasa analizi konusunda etkili olduğu 

düşüncesi arasında anlamlı bir farklılık olmadığını göstermiştir. Ancak, fuarlara ayrılan 

bütçe payının ürün tanıtımı ve bilgi transferi sağladığı inancıyla ilgili anlamlı bir fark 

ortaya çıkmıştır. Buna göre, yılda bütçelerinin % 61 ila 80'ini (% 3,4) (Ort.= 4,541, ss = 

,458) ayıranlar, fuarları bütçelerinin % 1 ila 20'sini tahsis edenlere kıyasla fuarların 

ürünün tanıtımında çok daha faydalı olduğunu düşünmektedirler (71,5%) (Ort.= 4,072, ss 

= ,278). Benzer şekilde, bütçelerinin % 61 ila 80'ini (Ort.= 4,25, ss = ,500) ayıranlar 

fuarları, bütçelerinin % 1 ila % 20'sini yıllık olarak tahsis edenlere göre bilgi transferi 

açısından çok daha yararlı görmektedirler (Ort.= 3,1767, ss= ,6774). 

SONUÇ VE TARTIŞMA  

Fuarlar, işletmelerin ürün ve hizmetleri ile ilgili pazarlama faaliyetlerini 

uygulayabilecekleri platformlar arasındadır. Kuşkusuz, yeni iş ağlarının kurulması, ürün 
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ve hizmetlerle ilgili bireysel görüşmeler yoluyla alınan hızlı geribildirim, işletmelerin 

kurumsal ve görsel imajının güçlendirilmesi ve işletmelerin sürdürülebilir rekabet gücünü 

artırmaya katkıda bulunmaktadır. Bu amaçla araştırma, fuarların pazarlama faaliyetleri 

üzerindeki önemini belirlemeyi ve katılımcı işletmelerin fuarlara yönelik tutumlarını 

belirlemeyi amaçlamıştır.  

Çalışma, katılımcıların fuarları önemli ve pazarlama faaliyetleri için etkili araçlar 

olarak gördükleri sonucuna ulaşmıştır. Bununla birlikte, yurt dışı fuarlara katılımın ve 

fuarlara ayrılan bütçenin iyileştirilmesi gerektiği de araştırmadan elde edilen bir diğer 

sonuçtur. Bu alandaki ilgili çalışmaların niceliğini ve kalitesini artırmak, fuarların 

pazarlama faaliyetleri açısından önemine dikkat etmek gereklidir. Araştırmanın sınırlılığı, 

sadece Antalya şehrinde düzenlenen bir uluslararası fuarda gerçekleştirilmiş olmasıdır.  
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