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ÖN KOŞUL Bu modülün ön koşulu yoktur. 

YETERLİK Fuarcılık kavramını geliştirmek ve uygulayabilmek. 

MODÜLÜN AMACI 
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Bu modül ile gerekli araç gereç ve ortam sağlandığında 

fuarcılığın kavramını, tarihi gelişimi ve günümüzde ki 

durumunu, fuar türlerini, fuarların önemini araştırma yaparak 
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1- Fuar kavramını, fuarcılığın tarihi gelişimi ve 
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becerileri ölçerek değerlendirecektir. 

İÇİNDEKİLER

AÇIKLAMALAR 



 

1 

GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 
Dünyayı ticarette ulusal sınırları olmayan ortak bir pazar hâline getiren küreselleşme, 

yeni satış ve tanıtım tekniklerini zorunlu kılmaktadır. Bir ürün ya da hizmetin tanıtımı onun 

kalitesinden daha önemli satış unsuru hâline gelmiştir. 

 

Ticaret hayatında Ulaşım ve İletişim Araçlarının gelişimleri doğrultusunda rekabetin 

artık yurt içi piyasası ile yeterli olamayacağı yurt dışı piyasalarda da var olmanın önemi ve 

gerekliliği kaçınılmaz sonuçtur. Bu nedenledir ki fuarcılık başlı başına bir sektör hâline 

gelmiştir. 

 

Günümüzde Fuarlar; 

 Son derece çağdaş,  

 Yurt dışı ve yurt içi tanıtım ve pazarlamanın yoğun yaşandığı, 

 Ürün ve hizmetlerin sergilendiği,  

 Geleceğe yönelik çalışmaların yürütüldüğü,  

 Katılımcı firmalar açısından mükemmel birer organizasyonu olan,  

 Binlerce izleyici ile düzenlendiği ülke, bölge, şehirde yarattığı ticari 

turistik hareketliliği sağlayan, 

 İş bağlantılarının kurulduğu  iş geliştirme merkezleri hâlini almıştır. 

Ayrıca ulusal ve uluslararası boyutta düzenlenen ihtisas fuarları tüm sektörlerde 

ihtisaslaşmaya neden olmaktadır.  

 

 lkemizde özellikle 1990’lı yıllardan sonra yaygın bir kullanım alanı bulan fuarlar 

konusunda önemli mesafeler alınmasına karşın Türkiye fuarcılığı gelişme sürecindedir. Bu 

bilgiler ışığında fuarların neden var olduğu ve neden önemli olduğunu görüyoruz.  

 

Siz de bu modül sonunda fuar kavramını, fuarcılığın tarihi gelişimi ve günümüzdeki 

durumunu fuar türlerini, fuarların önemini öğreneceksiniz. 

 

Başarılar dilerim 

. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

 

 

 

 

 

Uygun ortam sağlandığında, araştırma tekniklerindeki bilgilerinizi de kullanarak fuar 

kavramını araştırarak, fuarcılığın tarihi gelişimi ve günümüzdeki durumunu öğrenecek ilgili 

kurum ve kuruluşlarda araştırma ve inceleme yapabileceksiniz. 

 

 

 Fuar kavramını araştırınız. 

 Fuarcılığın tarihi gelişimi ve günümüzde ki durumunu araştırınız. 

 Öncelikle araştırma işlemleri için İnternet ortamından faydalanmalısınız. 

Araştırmanızı organizasyon firmalarında, üniversitelerin halkla ilişkiler ve işletme 

fakültelerinde, genel kütüphaneler ve ticaret odaları kütüphanelerinde, seyahat acentelerinde,  

fuarla ilgili kurum ve kuruluşlardan ve ilgili kişilerden karşılıklı görüşmelerle bilgiler alarak 

yapabilirsiniz. 

 

1. FUARCILIĞIN GELİŞİMİ  
 

Fuarlar zaman açısından sınırlandırılmış aktiviteler olup genel olarak düzenli bir 

biçimde gerçekleştirilmektedir. Burada çok sayıda katılımcı bir veya birden fazla ekonomik 

dalın önemli ürünlerini sergilemekte ve ağırlıklı olarak sanayi toptancılarına sanayi 

tüketicilerine ve büyük miktarlarda satın alanlara örnek ürünler tanıtılmaktadır. 

 

1.1. Fuarın Tanımı ve Fuarcılık Kavramı 
 

Fuar sözcüğünü incelediğimizde bu sözcüğün kökeninin Latince kaynaklı olduğunu 

ve festival-şölen anlamında kullanılan “forea” kökünden türemiş olduğunu görmekteyiz. 

 

Fuar kelimesinin almanca karşılığı olan “messe” sözcüğü ise Latince “missa” 

türetilmiş olup kitle anlamını taşımaktadır. 

 

Her iki sözcüğü birleştirip yorumladığımızda o zamandan günümüze fuarların 

kitlelerin bir araya gelişini sağlamak amacıyla yapılan organizasyonlar olduğu ortaya 

çıkmaktadır. 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 1.1: Fuar alanı 

 

 Bugüne kadar fuarın çeşitli tanımları yapılmıştır. Bunlardan bazıları: 

 

 “Ekonomik, sosyal ve politik faaliyetlerin birleştirilip bütünleşmesini 

sağlayamaya çalışan organizasyonlardır’’. 

 “Fuarlar örgütlerin ürün ve hizmetlerini ziyaretçilere sundukları alıcı ve 

satıcıların karşılaştıkları etkinliklerdir”. 

 “ Fuarlar firmaların ürün ve hizmetlerini ziyaretçilere sundukları alıcı ile 

satıcıların karşılaştıkları birebir temas kurdukları etkinliklerdir”. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 1. 2: Fuarlarda alıcı ve satıcılar 

 

 “Fuarlar iletişim karmasının içinde yer alan ve bunları izlemeye gelenlerle yüz 

yüze ilişkilerin kurulduğu en önemli iletişim araçlarındandır’’. 
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 “Çeşitli malların alınıp satıldığı önceden tespit edilmiş belli yer ve zamanda 

periyodik olarak kurulan büyük pazarlardır”. 

  

Fuarlarda alıcı ve satıcılar çeşitli iş anlaşmaları gerçekleştirmek üzere bir araya 

gelmektedir. Konuya bu açıdan yaklaşıldığında fuarlar ticareti geliştirebilmek amacıyla 

kurulan geçici pazarlar olarak da nitelendirilebilmektedir. Fuarlar düzenli aralıklarla 

genellikle aynı yerde ve tarihte düzenlenen ve belirli süreleri kapsayan ticari aktiviteleri 

olarak da değerlendirilebilmektedir. 

 

Bu tanımlardan hareket edecek olursak Fuar:; 

 

 
Ticaretle ilgili ürün ya da hizmetlerin teknolojik gelişmelerin 

bilgi ve yeniliklerin tanıtımı, pazar bulunabilmesi ve satın 

alınabilmesi, teknik işbirliği, geleceğe yönelik ticari işbirliği 

kurulması ve geliştirilmesi için belirli bir takvime bağlı olarak 

düzenli aralıklarla genellikle aynı yerlerde gerçekleştirilen bir 

tanıtım etkinliğidir. 

 

  

Bu amaçla yapılan işe fuarcılık adı verilmektedir. 

 

1.2.  Fuarcılığın Tarihi Gelişimi ve Günümüzdeki Durumu   
  

Fuarların gelişimini üç  evreye ayırabiliriz. 

 Festivaller, Pazar yerleri. 

 1850’den sonraki dönem 

 Şimdiki dönem    

 

1.2.1 Dünyada Fuarcılığın Tarihi Gelişimi  

 
 Festivaller ve Pazar yerleri  

 

 Sanayi Devrimi öncesi, tüketiciye yönelik malların sergilendiği, tüccarların mallarını 

satış amaçlı teşhir ettiği fuarlar dönemidir. 

 

 Tarihte bilinen ilk fuar, Kral Dagobert tarafından Paris yakınlarındaki St. Denis 

banliyösünde 629 yılında kurulan “Foire de Saint Denis”dir. 

 

18. ve 19. yüzyıllarda, sanayi devrimi ile birlikte fuarlar, malların satıldığı pazarlardan 

malların sadece sergilendiği ortamlara dönüşmüştür. Artık amaç, aynı ürünlerden bol 

miktarda getirip, onları fuar süresince satmak değil, çok çeşitli ürünlerden yalnızca birer 

numune sergileyerek, yapılacak alışverişin ilk adımının atılması olmuştur.  
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Fuarlar, elektronik iletişimindeki hızlı gelişmeye rağmen, satış ve pazarlamanın en 

dinamik ve efektif unsurlardan biri olarak günümüzde de gelişmeye devam etmektedir. 

Günümüz modern ekonomi düzeninde, kişisel ve uzun vadeli ticari temaslar kurulması için 

en uygun ortamları fuarlar sağlamaktadır. Yüz yüze etkileşim ortamında beş duyu organının 

tam kapasite kullanım olanağını sunan yegane mekânlar fuarlardır. 

 

 

 

 

              

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                               Resim 1.3: Foire de Saint Denis 

 

 1850’den Sonraki Dönem 

 

Sanayi Devrimi ile başlayan süreçtir. Bu süreçte el yapımı ürünlerden teknoloji ile 

üretilen ürünlere geçilmiştir.  

 

Fuarcılığın temeli Fransa kabul edilmekle birlikte, modern anlamda fuarcılığın 

başlangıcı 1851’de İngiltere’de düzenlenen fuar kabul edilmektedir. Günümüzdeki şekliyle 

ilk büyük fuar 1851 yılında Londra’da Hype Park’da gerçekleştirildi. Crystal Palace adı ile 

tanınan bu sergiyle birçok ülke ilgilendi ve sık aralıklarla fuarlar düzenlenmeye başladı. Bu 

fuarlar genellikle uluslararası nitelikte oluyordu. 

 

 Şimdiki Dönem 

 

Ürünlerin yanında hizmetlerinde kendini gösterdiği ve ihtisaslaşmanın hissedildiği 

fuarlar dönemidir. Fuarcılık profesyonel bir iş kolu bir devlet politikası halini almıştır. 

  

 1.2.2.  Dünyada Fuarcılık Sektörü 

 

Dünyada Fuarcılığın ulaştığı her yıl ortalama 120 ülkede ait sektörler dâhil yaklaşık 

250 farklı sektörde 9.000 civarında fuar düzenlenmektedir. Bu fuarlar uluslar arası veri 

tabanlarına kayıtlı fuarlardır. Uluslararası fuar kayıtlarını tutan çeşitli siteler bulunmaktadır. 
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Bu sitelere göre;Ülkemizde kayıt tutan sitelerin verilerine göre 2004 yılında toplam 

569 fuar düzenlenmiştir. Bunlardan yalnızca 167 tanesi uluslararası fuar olarak 

görülmektedir. 

 

Reklamlar, fuarcılığın dünyada başlı başına bir sektör hâline geldiğini ve dev bir 

bacasız endüstriyi bünyesinde barındırdığını göstermektedir. 

 

Dünyada fuarcılığın lideri Almanya’dır. Almanya’nın bu konudaki liderliği, 

düzenlemiş olduğu fuarların sayısından kaynaklanmamaktadır. 

  

Almanya’nın Fuarcılık Konusundaki Başarı Kriterleri 

Alt Yapının Kalitesi Jeopolitik Konum 

 Çağdaş taşıma alt yapısı 

 Çok fonksiyonlu fuar alanları 

 Dünya fuar kapasitesinin % 20’si 

 

 Avrupa pazarının ortasında 

 Yabancı pazarlara yakınlık 

 Doğu avrupa’da gelecekte 

kapasitesi artacak pazarlar 

Fuar Organizasyonlarının Kalitesi Pazar Partnerleri İle İşbirliği 

 Fuarlara uzun dönemli yaklaşılması 

 Konuların HEMEN HEPSİNİN 

ELE ALINMASI 

 Dünyadaki rehber fuarların 2/3’ü 

burada 

 Organizatörler ve katılımcılar 

arasında sürekli iletişim 

 Etkili pazar araştırmaları 

 İşbirliğine dayalı sinerjik etkiler 

 

Dünya Fuarcılığında Eğilimler 

Dubai, Moskova, ,İstanbul Yeni Fuar Merkezleri                                                     

 Resim 1.4: Dubai                Resim 1.5: İstanbul  
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Resim 1.6: Moskova  

 

1.2.3. Avrupa”da Fuarcılık Sektörü 

  
Dünya üzerinde gerçekleşen fuarların önemli bir kısmı Avrupa’da gerçekleşmektedir. 

Dünyanın en büyük ve modern fuar alanları da buradadır. Hizmet kalitesi açısından da 

Avrupa fuarlarının tartışmasız liderliği bulunmaktadır. 

 

Dünya liderliğini elinde tutan Almanya’nın Avrupa içersinde büyük bir baskınlığı 

vardır. AB Ülkelerinde 2001 yılında düzenlenen 1.267 fuarın 428’i Almanya’da 

gerçekleşmiştir. 

 

İkinci sırada 140 fuarla Fransa yer almaktadır. İtalya 131 fuarla 3. sırayı almaktadır. 

İlk dört sırayı alan Almanya Fransa İtalya ve İngiltere Avrupa fuarcılığının bel kemiği 

olmanın yanında dünya fuarcılığında da etkin konuma sahiptirler. 

 

 Fuarlara katılan Sektörler 

 

 Ambalaj ve Paketleme  

 Ayakkabı ve Ayakkabı Endüstrisi 

 Bilgi Teknolojileri 

 Eğitim 

 Elektronik 

 El Sanatları 

 Finans ve Sigorta 

 Gıda ve İçecek 

 İnşaat ve Yapı Malzemeleri 

 Makine  

 Mobilya  

 Mücevherat 

 Otomobil ve yedek parça 

 Plastik 
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 Sağlık 

 Tarım ve Bahçecilik 

 Taşıma ve depolama  

 Tekstil ve Hazır Giyim 

 Turizm 

 Tüketici Ürünleri 

 

1.2.4 . Türkiye’de Fuarcılığın Gelişimi ve Fuarcılık Sektörü 
 

Ülkemizde fuarcılıkla ilgili çalışmaların sonuçlarını rakamsal açıdan ölçen 

mekanizmalar henüz oluşturulamadığı için fuarcılığın ülke ekonomisine ne kadar katkı 

sağladığını bilmemiz ne yazık ki mümkün olmamaktadır. 

 
 

Resim 1.7: Türkiye’ de fuarcılığın gelişimi 

 

Türkiye ile Almanya fuarlarının rakamsal olarak karşılaştırmasını vermemizin amacı 

bir ülkede düzenlenen fuarlarının sayısının değil niteliklerinin ve taşıdığı önemin altını 

çizmektir. Hatta ülkemiz fuarcılığında yaşanan sorunları değerlendirirken bahsettiğimiz gibi 

fuar sayısında yaşanan aşırı fazlalık ülke fuarcılığının gelişimine engel olan bir unsur olarak 

karşımıza çıkabilmektedir. 



 

10 

 

Türklerin ekonomik hayatında panayır adıyla yer alan bölgesel pazarların tarihi 

oldukça eskidir. Panayır kelimesi, Yunanca Penegyris (bütün halkın toplanması) 

kelimesinden gelmekte olup sözlük anlamı “bir yerde belirli zamanda kurulan pazar’’olarak 

açıklanmaktadır. 

 

Tarihte ilk yerleşimlerin kurulduğu Anadolu’da Truva, Kalkamış Çatalhöyük izlerine 

rastlanmaktadır. Kayseri ise Asurlulardan kalma tabletlerde bile önemli ticaret, antrepo ve 

fuar yeri olarak görülmektedir. 

 

Fuarların işletmeler ve ülkeler açısından bir tanıtım aracı olarak kullanılması 

Türkiye’de 1923 yılına kadar plansız ve programsız olarak düzenlenen panayırlarla 

gerçekleştirilmiştir.  

 

Düzenlenen söz konusu panayırların yeterince işlevsel olduğunu söylemek mümkün 

değildir. Fuarlar konusundaki bu düzensiz uygulamalar, İzmir İktisat Kongresi’ne kadar 

sürmüştür. Söz konusu organizasyon hakkında Mustafa Kemal Atatürk “İktisat sergisi çok 

güzel olmuş her sene tekrarlayın bunu. Bölgemizde böyle sergiler, iktisadın gelişmesine yol 

açar” şeklinde görüş belirterek konuya verdiği önemi vurgulamıştır. Sergiye yerli yabancı 

toplam kuruluşlar katılmıştır. 

 

Bir sonra açılan 9 Eylül sergisine Mustafa Kemal Atatürk bir telgraf çekerek 

düşüncelerini aktarmıştır. 

 

 

Atatürk bu telgrafta:  

“İzmir 9 Eylül sergisi’nin açılışı dolayısıyla hakkımda ifade edilen hissiyata 

teşekkür ederim. Memleketimiz iktisadiyatının terakki ve inkişafına hizmeti 

bulunan serginin kurulmasına yardım eden ve kuranlara takdir ve tebrik ile 

muvaffakiyetimi temenni ederim.” demiştir. 

 

 

İzmir’deki bu etkinliklerin ardından Türkiye’nin diğer illerinde de fuarlar kurulmaya 

başlanmıştır. Kurulan bu fuarlarda ekonomik ve ticari amaçlar ile her türlü eğlence iç içe 

düşünülmüş, ihtisasla ilgili işlevsel özellikler pek dikkate alınmamıştır. 

 

20 Agustos 1936 yılında açılan ilk İzmir Enternasyonel Fuarı ile uluslararası kimliğe 

kavuşturulmuş ve yerli yabancı kuruluşlarda katılmıştır. 

 

 İzmir Enternasyonel Fuarı 1946 yılında Uluslararası Fuarlar Birliği’ne ( UFI ) üye 

olmuştur. 

 

İşte bu gelişme, Türkiye’de fuarcılık sektörünü başlatmıştır 

. 
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Resim   1.8 : İzmir Enternasyonal Fuarı 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 
Resim 1.9: 1947 İzmir fuarı açılışı ile ilgili gazete küpürü 
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 Türkiye’de Fuarcılık Sektörü 

 

1960’lı yıllardan itibaren fuarcılık konusunda daha ciddi adımlar atılmaya başlanmış 

ve hem kurulan hem de katılımcı fuar sayılarında artmalar görülmüştür. 

 

1964-1973 yılları arasında Samsun, Bursa, Balıkesir, Kayseri, Trabzon, Erzurum, 

Tatvan, Konya, Kocaeli ve Gaziantep’te ulusal fuarlar kurulmuştur. 

 

1980’li yıllara gelindiğinde fuarcılık konusunda bir adım daha ileri gidilmiş ve fuarlar 

ithalat -ihracat ilişkilerinin olmazsa olmaz bir parçası hâline gelmiştir. 

 

Fuarcılık Sektörü ülkemizde özellikle 1990’larda gelişme yolunda önemli bir ilerleme 

kaydederek düzenlenen fuarların ve kurulan organizatör firmalarının sayılarında artış 

olmuştur. Bu gelişmeler beraberinde fuar 

 

Günümüzde fuarcılık alanıyla ilgili pek çok çalışma yürütülmektedir ve düzenlenen 

fuarlar ihtisas fuarları niteliğine bürünmüştür. İhtisas fuarları doğrudan sektörle ilgili alıcı ve 

satıcıları bir araya getirir. Bu nedenle dünya genelinde ihtisas fuarlarına ciddi yönelme 

vardır. 

 

 Türkiye’de Fuarcılık Endüstrisinin Karşılaştığı Problemler 

 

Türk fuarcılık sektöründe en hızlı gelişim ve değişimler son 20 yıl içersinde 

yaşanmıştır. Sektörün sorunları bulunmasına karşın, gelişimin devam edeceği ve fuarcılık 

daha başarılı organizasyonlara imza atacağına ilişkin olumlu görüş geçerliliğini 

korumaktadır.  

 

 Fiziksel sorunlar 

 

Türk fuarcılık sektörünün en göze çarpan sorunlarından ilki, fuar organizasyonlarını 

gerçekleştirebilmek için yeterli alan bulunmamasıdır. Fuar alanlarının hem büyüklük hem de 

teknik alt yapı bakımından yeterli özellikleri taşımaması nedeniyle, hem fuarın başarısı hem 

de yabancı katılımcı seviyesi açısından problemler yaşamaktadır. 

 

Türkiye 1980 sonrasında çok sayıda ilde ihtisas fuarı düzenlemeye başlamıştır. Ancak 

İstanbul, Ankara ve İzmir illeri sektördeki en önemli fuarları bünyelerinde 

barındırmaktadırlar. 
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ŞEHİR Sergi Alanı açık alan Topla

m 

İSTANBUL-Tüyap Beylikdüzü 44.000 30.000 74.000 

İSTANBUL-CNR -Dünya Ticaret Merkezi 10.800 60.000 70.800 

İZMİR-Kültürpark 28.000 30.000 58.000 

ANKARA -ANFA Altınpark 7.000 25.000 32.000 

İSTANBUL-Tüyap Tepebaşı 7.000 - 7.000 

TRABZON-Adg Fuar ve Kongre Merkezi 5.100 5.000 10.100 

ANTALYA -Expo Center 16.000 49.000 65.000 

KONYA -Atlas Expo Center 2.000 - 2.000 

GAZİANTEP-Kongre ve Fuar Merkezi 12.000 50.000 62.000 

İSTANBUL-Lütfi Kırdar Ulus.Kongre Sarayı  2.000 - 2.000 

 

Yukarıdaki tabloda belirtilen, ülkemizin belli başlı fuar alanları olmakla birlikte bu 

alanlar fuarcılık sektörünün gelişimine katkıda bulunacak büyüklük ve alt yapıya sahip 

bulunmamaktadır. 

 

Günümüzde fuar alanları konusunda yaşanan problemlerin ortadan kaldırabilmek 

amacıyla pek çok proje üretilmekte ve çeşitli illerde yeni fuar alanları inşa etmek üzere 

çalışmalar yürütülmektedir. 

 

Aşağıda verilen tabloda Avrupa’da bulunan önemli fuar alanlarının büyüklükleri 

görülmektedir. Türkiye’deki fuar alanlarıyla Avrupa’da bulunan alanlar karşılıklı olarak 

incelendiğinde arada çok büyük farkın olduğu açıkça görülmektedir.  

 

ÜLKE ŞEHİR 

SERGİ 

ALANI 

(brüt) 

AÇIK 

ALAN 

TOPLAM 

ALAN 
SIRA 

ALMANYA Hannover 466.210 99.000 565.820 1 

ALMANYA Münih 140.000 280.000 420.000 2 

İTALYA Milano 374.961 - 374.961 3 

ALMANYA Frankfurt 291.532 75.762 367.294 4 

ALMANYA Köln 286.000 52.000 338.000 5 

HOLLANDA Utrecht 181.000 120.766 301.766 6 

İSPANYA Barselona 141.000 147.128 288.128 7 

İSPANYA Düsseldorf 203.925 30.500 234.425 8 

FRANSA  Paris 222.000 - 222.000 9 

ALMANYA Valencia 209.490 - 209.490 10 

FRANSA Paris 191.000 - 191.000 11 

İNGİLTERE Birmingham 190.000 - 190.000 12 

ALMANYA Berlin 160.000 10.000 170.000 13 

İSVİÇRE Basel 142.900 11.300 288.128 14 
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 Hizmete İlişkin Sorunlar 

 
Türk fuarcılık sektörünün fiziki problemler dışındaki en önemli sorunlardan birisi fuar 

organizatörleri ile ilgili sorunlardır. 

 

Ülkemizde fuarcılık sektörü gelişmekte olan bir sektör olarak nitelendirilmektedir. 

 

Fuar organizatörü firmalar yürüttükleri çalışmalarda profesyonel bir anlayış 

sergileyememektedir. Sektör içersinde kişiye özel uygulamalara rastlanmakta ve çoklukla, 

sektörün uzun vadeli gelişimine yönelik uzun soluklu çalışmalar yerine kısa dönemli kâr elde 

etme isteği ön planda tutulmaktadır. 

 

Türk fuarcılık endüstrisinde hizmet standardizasyonu olması gerektiği ölçüde 

sağlanamamıştır. Örneğin, fuar organizatörleri katılımcılara yönelik farklı fiyat ve hizmet 

politikaları uygulayabilmekte ve bu uygulama da katılımcılar tarafından tepkiyle karşılanıp 

sektörün geleceği ve gelişimi üzerinde olumsuz etkiler oluşturmaktadır. 

 

Ayrıca katılımcı firmalar da fuar organizasyonu gibi ciddi hazırlık gerektiren oluşuma 

yeterince hazırlıklı olmamakta ve organizatörlerle sorunlar yaşamaktadırlar. Türkiye’de 

fuarcılık sektörünün sağlıklı bir şekilde gelişim göstermesi, kalitenin artması için tüm 

sektörde hizmet kalitesinin artırılası ve belirli standartlara bağlanması gerekmektedir. 

 

 İçerik Ve Tarihlere İlişkin Sorunlar 

 
Dünyada gerçekleştirilen fuar organizasyonlarına baktığımızda ortalama 380 sektör ve 

alt sektör grubunda fuarlar düzenlenmektedir. Bu rakamdan anlaşılacağı gibi dünyada 

düzenlenen fuar organizasyonları içerik açısından oldukça geniş bir yelpaze ortaya 

koymaktadır. 

 

Ülkemizde fuarcılık konusunda yürütülen çalışmalar henüz yeterli düzeyde 

profesyonelleşmediği için yanlış uygulamalara rastlanmaktadır. Bu uygulamalardan bir 

tanesi de düzenlenen fuar organizasyonun içerikleri ile ilgilidir. 

 

Bazı fuar organizatörleri, düzenledikleri fuara yönelik katılımcı sayısını ve dolayısıyla 

da kârlılıklarını arttırmak amacıyla içerikleri yanlış oluşturmakta ve konuyu gereğinden fazla 

geniş tutmaktadır. Bu şekildeki uygulama fuar organizasyonlarında sağlanması gereken 

işbirliği ve sinerji ortamının yaratılması mümkün olmamakta ve fuar organizasyonunu 

düzenleyen firmaların birbirleriyle ilgili olmayan sektörleri fuar alanında bir araya getirmesi 

ve içeriği net olarak belirleyememesi nedeniyle hem katılımcı firmalar hem de fuara gelen 

ziyaretçiler organizasyondan bekledikleri verimi alamamaktadırlar. 

 

Fuar içerikleri dışında, fuar tarihlerine ilişkin problemlerle de karşılaştığı 

görülmektedir. Çünkü ülkemizde aynı ya da benzeri içerikleri kapsayan farklı fuarların 

birbirlerine yakın tarihlerde düzenlendiği görülmektedir. Bu durumda ilgili sektörlerde neden 

olarak bir taraftan sektörün gücünü yeterince yansıtmasını engellerken diğer taraftan da 

fuarın etkisini ve verimliliğini olumsuz yönde etkilemektedir. 
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 Türk Fuarcılığının Olumlu Yönleri 

 

 Coğrafi konum 

 
Asya, Avrupa ve Ortadoğu üçgeninin ortasında yer alan Türkiye, bölgesel yakınlığı 

nedeniyle yabancı katılımcıların ilgisini cezbeden konumdadır. Ülkemizde düzenlenen 

fuarların, uluslararası güvenirliğini de kanıtladığı takdirde uluslararası bir marka hâline 

geldikleri görülmektedir. Buna örnek olarak İzmir’de 12 yıldır düzenlenen MARBLE  

 

Mermer ve Doğaltaş Teknolojileri Fuarını verebiliriz. Bu fuar sektöründe dünyanın en 

yi beş fuarı arasına girmeyi başarmıştır. 

 

 Esnek hizmet anlayışı 

 
Ülkemizi diğer ülkelerden ayıran, mevcut başarılarda en önemli rolü oynayan ve 

gelecekteki gelişmelerde de stratejik bir rol üstlenecek olan önemli bir fark vardır. 

 

 Konukseverlik ve esnek hizmet anlayışı 

 
 Diğer ülkelerde düzenlenen tüm hizmetler standart ve önceden belirlenmiş 

dokümantasyon eşliğinde verilirken ülkemizde oluşan anlık sorunlara kısa sürede müdahale 

edilmekte ve hizmetler katılımcının istekleri doğrultusunda esnetilebilmektedir
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 Türkiye’ de fuarların hukuki dayanağı 

 
 Ülkemizde fuarların yasal dayanağını teşkil eden, yani fuarlarla ilgili her konunun 

kanuni sınırlarını çizen mevzuat aşağıdaki tebliğ ve yönetmeliklerden oluşmaktadır. 

 

 Yurt İçinde Fuar Düzenlemesine Dair Yönetmelik 

 Uluslararası nitelikteki yurt içi ihtisas fuarlarının desteklenmesine ilişkin 

karar. 

 Yurt dışında fuar düzenlenmesine ve değerlendirilmesine ilişkin tebliğ 

 Yurt dışında millî ve bireysel düzeyde gerçekleştirilen fuar katılımlarının 

desteklenmesine ilişkin tebliğ 

 Yurt dışında millî ve bireysel düzeyde gerçekleştirilen fuar katılımlarının 

desteklenmesine ilişkin tebliğin uygulama usul ve esasları 

 

 Yurt İçinde Fuar Düzenlemesine Dair Yönetmelik 

 

 Yurt içinde fuar düzenlenmesi konusunda yetkili merci Sanayi ve Ticaret Bakanlığıdır. 

Bakanlık içindeki ilgili bölüm ise İç Ticaret Genel Müdürlüğü’dür. 

 

 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’na 

istinaden TOBB tarafından yayımlanan 

 

Yurt İçinde Fuar Düzenlemesine Dair Yönetmelik ile  

 

Türkiye’de Fuar düzenleme ile ilgili tüm koşulları belirlemiştir. 

 

Türkiye’de düzenlenen bir fuarın uluslar arası nitelik kazanması için taşıması gereken 

koşullar yönetmeliğin 11. maddesinde açık bir şekilde ifade edilmiştir. 

 

 Fuarın uluslararası nitelikte olabilmesi için gerekli koşullar: 

 Fuar, üst üste üç sefer düzenleniyor olmalı, 

 Katılımcıların en az %15’i yabancı katılımcılardan oluşmalı, 

 Yabancı katılımcıların kiraladıkları stand alanı toplam alanın %10’dan az 

olmamalı, 

 Toplam ziyaretçi sayısının en az %2.5’i yabancı ziyaretçilerden 

oluşmalıdır. 

 

 Söz konusu usul ve esaslar uyarınca, 

 

 Organizatörler, düzenlemek istedikleri fuarın konusuna göre, fuarın düzenleneceği 

ildeki oda veya borsaya başvurmak zorundadır. Yönetmeliğin 17. maddesi ile ihtisas 

fuarlarının minimum 50, diğer fuarların ise minimum 100 katılımcı olması gerektiği şartı 

vardır. 
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 Uluslararası Nitelikteki Yurt içi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesine İlişkin 

Karar 

 Bu tebliğ, 

 Tekstil, konfeksiyon, halı  

 Deri  

 Taşıt araçları yan sanayi 

 Gıda ve gıda teknolojisi 

 Elektrik –elektronik sanayi 

 Madeni eşya sanayi 

 Toprak sanayi 

 İnşaat malzemeleri, 

 Mobilya sektörlerini teşvik 

kapsamına almıştır. 

 

 Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ 

 

DTM’nin 2005/5 Sayılı Kararı ile; 

 
Yurt dışında fuar düzenlemek, Dış Ticaret Müsteşarlığının verdiği Geçici Belge veya 

Belge ile yapabilen bir faaliyettir. 

 

 TOBB tarafından verilen “Yurt İçinde Fuar Düzenleme Yetki Belgesi”ne 

sahip olan şirketler 

 Şirket ana sözleşmesinde “Yurt dışında fuar düzenlemek” ibaresi yer alan 

organizatörler, 

 En az 5 yüksek okul mezunu ve fuar organizasyonu konusunda deneyimli 

personeli istihdam edenler 

 

 “Yurt Dışında Fuar Düzenleme Geçici Yeterlilik Belgesi” için DTM’ye başvurabilirler. 

 

Geçici Belge’nin süresi 2 yıldır. 

 

2 nci yılın sonunda “Geçici Belge”, “Belge”ye dönüştürülür ya da iptal edilir. 

 

Yurt dışında Türkiye adına düzenlenen her fuar müsteşarlık kontrolünde ve sıkı 

denetimlere tabidir. 

 

Özel şirketler dışında yurt dışı fuar düzenleyebilecek kuruluşlar olarak sadece 

müsteşarlığa bağlı kuruluşlar (yani İhracatçı Birlikleri ve İGEME) ve İstanbul Ticaret 

Odasına verilmiştir. 

 

 Organizatörler, fuarın düzenlendiği ülke ile ilgili aşağıdaki bilgileri katılımcı firmaya 

fuardan önce vermek zorundadırlar. 

 Dış Ticaret Mevzuatı 

  Gümrük Mevzuatı 

 Bankacılık ve Sigortacılık Mevzuatı  

 Taşımacılık 

 Potansiyel alıcı konumundaki yerel ihracatçı ve aracı firmaların listesi 

 Fuar konusu sektör veya sektörler hakkında bilgi 

 Dış Ticaretle ilgili kurum ve kuruluşların isim ve adreslerini gösteren liste 
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 Yabancı sermaye mevzuatı  

 Anlaşmazlıkların halli mekanizması 

 Pazar potansiyeli 

 Diğer tamamlayıcı unsurlar 

 

 Yurt dışında millî ve bireysel düzeyde gerçekleştirilen fuar katılımlarının 

desteklenmesine ilişkin tebliğ 

 

Bu tebliğ, yurt dışında düzenlenen fuarlara milli veya bireysel düzeyde iştirak eden 

katılımcılara ve Türkiye’den milli katılım düzenleyen fuar organizatörlerine devlet tarafından 

verilecek destekleri kapsamaktadır. Hem organizatörlerin, hem de katılımcıların çok iyi 

bilmeleri gereken bir konudur. 

 
 Yurt dışında millî ve bireysel düzeyde gerçekleştirilen fuar katılımlarının 

desteklenmesine ilişkin tebliğin uygulama usul ve esasları 

 

Tebliğ ve tebliğe ilişkin uygulama usul ve esaslarında gerekli tanımlar verilmiştir. 

Teşviklerin kapsamları da aşağıdaki konulardır. 

Millî düzeyde gerçekleştirilen fuar katılımlarında, 

 

 Katılımcının desteklenmesi 

 Organizatörün desteklenmesi 

 Bireysel düzeyde gerçekleştirilen fuar katılımlarının desteklenmesidir. 

 

1.2.5. Fuarcılıkta Genel Yönelimler 

 
Bilgi teknolojilerindeki akıl almaz ilerleme ve bu ilerlemenin doğal bir sonucu olan 

yeni iletişim imkânları küreselleşmeyi ateşlemiş, 20. yüzyılın son çeyreğinde kültürel ve 

ticari alanda ulusal sınırlar ortadan kalkmıştır. 

 

Yaşanan hızlı küreselleşme ticarette zorlu rekabeti oluşturmuştur. Bu ortamda ayakta 

kalmak için şirket birleşmeleri ve yurt dışında partner bularak faaliyetlerini uzak bölgelere 

açma gayretleri başlamıştır. 

 

Fuarcılık sektörü de bu genel eğilimden etkilenerek büyük fuar organizatörleri gelişen 

pazarlarda yer edinebilmek için o bölgelerde partner arayışına girmişlerdir. 

 

Bunun dışında dünya genelinde genel ticaret fuarlarından spesifik ihtisas fuarlarına 

geçiş izlenmektedir. Geleneksel organizasyonlar olan büyük genel ticaret fuarlarına katılım 

devam etse de genellikle “prestij katılımı’’ yaklaşımı çerçevesinde gerçekleşmektedir. Oysa 

asıl ticaret ihtisas fuarlarında yapılmaktadır. 

 

 Dünyada Doğuya Kayan Fuarcılık 

 

Batı, Yatırım Malları Üretiminde Daralmaya Gidiyor. bilgi Teknolojilerine 

Yoğunlaşıyor. Fuarlar Dünyanın Doğusuna Kayıyor 
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Dünyada yaşanan dengelerin değişmesi ve Asya-Avrupa arasındaki bölgede çıkan 

Avrasya pazarı Avrupa fuarcılığına olumsuz yansımıştır. Özellikle Almanya,  İtalya, İngiltere 

gibi Avrupa ülkelerinde piyasadaki doygunluk ve ekonomideki hareketliliğin düşüşü 

fuarcılığın batıdan doğuya kaymasına neden olmaktadır. Yıllardır fuarcılığın kalbi olarak 

görülen ülkeler özellikle iddalı oldukları bilişim fuarlarını pazar daralması ve teknolojideki 

yavaşlamadan dolayı yapmakta zorlanır hâle gelmişlerdir. 

 

 Fuarcılıkta İhtisaslaşma 

 

Son yıllarda gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında katılımcı ve ziyaretçi 

arasındaki ilişkinin kopuk olmadığı fuarlar düzenleyen fuar organizatörleri ihtisas 

fuarcılığında önemli gelişmeler kaydetmektedirler. Belirli bir zaman dilimi içinde 

sadece o konuyla ilgisi olan kişi ve kurumların bir mekânda buluşmasını sağlayan 

ihtisas fuarları, fuarcılığın ülkedeki kalitesinde yükseltmektedir. Bu nedenle, firmalar 

uzmanlaştıkları sektörde her sene bir ya da iki tane fuar organizasyonu 

düzenlenmekte ve gerekli  AR-GE çalışmalarını kâr ya da zarar hizmet planlarını da 

ihtisaslaştıkları alana göre yapmaktadırlar.  

 
 Ülkeler ve Dünya Fuarcılığında Standartlar 

 
Fuarcılık sektörünün yapısı gereği belirli standartlar oluşturulamamakta ve tek bir 

konsepte yerleştirilememektedir. Bunun nedeni çok fazla konuda ve dünyanın değişik 

bölgelerinde birbirinden çok farklı çalışma sistemlerine sahip fuarcılık şirketleri tarafında 

fuarlar düzenleniyor olmasıdır.  

 

Sahip olunan sanayi ve ticaret hayatının temel özellikleri (İhracata ya da İthalata dayalı 

olması, nüfusu, jeopolitik konumu ve benzeri daha bir çok faktör ve farklı ülkelerde 

düzenlenen fuarların birbirinden farklı olmasına neden olmaktadır. Aynı konudaki iki benzer 

fuar farklı ülkelerde farklı biçimlerde organize edilebilmektedir. Fakat fuar alanlarının 

mimarisi teknik özellikleri dahi o ülkenin kültür ve toplumsal yapısından etkilenmektedir. 

Ayrıca verilen hizmetlerin türü, çeşitliliği, kalitesi ve esnekliği, müşteri (katılımcı) 

yaklaşımıda yine ülkeden ülkeye derin farklılıklar göstererek diğer hizmet sektörlerinden 

daha kapsamlı ve değişken olduğundan belirli standartlara oturtulması mümkün 

olmamaktadır. Ancak dünyada özellikle gelişmiş ülkelerde bir fuarcılık kültüründen söz 

edilebilir. 

 

Ayrıca detayda büyük farklılıklar gözlense de temelde verilen hizmetler ve fuar 

organizasyonu dünya genelinde belirli biçimlerde gerçekleşmektedir. Ülkeler ve ülkelerdeki 

organizatörler, kendi standartlarını daha başarılı organizasyonları gerçekleştirmek için 

kendileri belirlerler. Yine de fuarlarda belirli bir eğilim (trend) izlenmektedir. Yeni eğilimlere 

örnek olarak uluslararası alanda başarıyı yakalayabilmek için iş ortağı (partner) bulmayı 

gösterebiliriz. 
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Fuarcılık işinde temel girdiler fuar alanı ve fuar organizatörüdür. 

 

Alanlar için kriterler alanın konumu ve teknik özelliklerinden oluşur. Doğru yer, 

gerekli büyüklük, kapasite ve teknik alt yapı alan kriterleridir. Organizasyon kriterinde ise 

organizatörün insan gücü önemlidir. Doğru planlama ile profesyonel ekip çalışması kriterleri 

etkiler. Fuar organizasyonunda müşteri olan potansiyel katılımcılara samimi ve gerçekçi 

pazarlama çalışması ve söz verilenlerin gerçekleştirilmesi işlemlerinin yapılması fuarcılığın 

temel ilkelerindendir. 

 

Temel girdileri, fuar alanı ve organizatör olan fuarın ana bileşenleri de katılımcılar ve 

ziyaretçilerdir. Bir fuar organizasyonu öncelikle fuara katılacak işletme ve kuruluşlara yani 

potansiyel katılımcılara organizatörün kendisine göre benimsediği pazarlama stratejisi 

kullanarak pazarlanır ve stant satışı yapılır. Böylelikle katılımcı çalışması gerçekleşir. Ancak, 

bir katılımcının fuardan en önemli beklentisi alıcı grupların fuarı ziyaret etmesi ve verimli iş 

bağlantılarının gerçekleştirilmesidir. Bu durumda, fuarın ikinci bileşeni olan ziyaretçiye 

dönük olarak ziyaretçi çalışması gerçekleştirmelidir. Bu, gerekli kurum ve kuruluşların da 

danışmanlığı alınarak fuarın düzenlendiği sektöre uygun biçimde yapılır. Potansiyel alıcılara 

fuar davet yazısı gönderilerek ulaşılır ve ilgili grupların fuarı ziyaret etmesi sağlanır. 

Böylelikle fuarcılığın temel amacı olan alıcı ve satıcıyı bir araya getirme işlemi gerçekleşmiş 

olacaktır. Gerçekte bir fuar için katılımcı firma ve ziyaretçi aynı öneme sahiptir. 

 

Sonuç olarak fuar alanı, fuar organizatörü, katılımcı firmalar ve ziyaretçi unsurları 

birlikte düşünülmeli ve standartlar buna göre belirlenmelidir. 

  

1.2.6. Fuarcılıkta Kullanılan Temel Kavramlar 

 
Online Fuar: Organizasyonu  süre gelen fuarın kameralar yardımı ile internetten 

izlenebilen halidir. 

Basın Kiti: Medya mensuplarına verilmek üzere hazırlanan basın bülteni, firma 

broşürü vs. içeren dosyadır. 

Katılımcı Dosyası veya Kiti (Teknik Manuel):   Organizatör tarafından katılımcılara 

verilen, fuar kurallarını, sipariş formlarını vb. içeren bilgi kitapçığıdır. 

Alınlık Yazısı: Standın açık cephelerinde üst konumda yer alan panele yazılan 

katılımcı ismidir. 

Etalaj: Sergi mallarının standa yerleştirilmesi işlemine verilen addır. 

Multimedya: Bir sunumda (prezantasyonda) görsel ve işitsel desteklerin birden 

fazlasını kullanmaktır. 

Stand: Sergileme yapılan yerdir. 

Stand Projesi: Fuar içindeki malzemelerin düzenini gösterir plandır.Özel dekorasyon 

yapılan standlarda, standın cephe ve profil görünüşlerini içeren ölçekli taslaktır 

Mödüler Stand Değişebilir, farklı kombinasyonlarda uygulanabilir, birbirine uyumlu 

montajı kolay  parçalardan oluşan standdır. 
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Resim 1.13 :   Fuarlarda stand kullanımı 

 

Özel Dekorasyonlu Stand: Katılımcı firmanın kendi talepleri doğrultusunda imal 

ettirdiği, tasarım yaptırdığı veya kiraladığı standdır. 

Standart Stand: Organizatör firmanın fuarın genel yapısına uygun olarak belirlemiş 

olduğu kendi resmi taşeronuna kurdurduğu farklılık arz etmeyen standlardır. 
 

Paket Stand: Organizatör firmanın katılımcının muhtemel ihtiyaçlarını düşünerek 

hazırladığı donanımlı standdır. 

 
Resim  1.14 : Stand tasarımcısının hazırladığı özel dekorasyonlu stand 

 

Stand Tasarımcısı : Katılımcının istek ve ihtiyaçları doğrultusunda özel dizayn 

standları çizip, tasarlayan kişi ya da şirketlerdir. 
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Ekstra (İlave) Stand Malzemesi: Fuar organizatörü tarafından tahsis edilen standart 

stand malzemelerinden ayrı olarak ilave ücret karşılığı kiralanan ve standda  kullanılan 

malzemelerdir. 

Taşeron (Alt Yüklenici): Fuar organizatörüne ve katılımcılara hizmet ya da mal 

sağlayan kişi ve şirketlerdir. 

Yaka Kartı: Katılımcı firma çalışanlarının ve stand ekibinin fuar süresince yakalarına 

astıkları isimlerini ve pozisyonlarını belirten karttır. Bu kart hem fuar alanına ücretsiz 

girmeyi hem de ziyaretçilerin konuştukları kişiyi tanımalarını sağlar. 

Yerleşim Planı: Standların büyüklük ve konumlarını gösteren haritadır. 

 

 
 

Resim 1.15 :Fuar yerleşim planı 
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Resim 1.16 : Fuar yerleşim planı 

 

Zaman Tablosu: Fuar alanında yapılacak kurulma, sökülme ve fuar alanını boşaltma 

çalışmalarını gün ve saatiyle belirten tablodur. 

 

Ziyaretçi Kartı: Fuarı ziyarete gelen kişinin ismini ve hangi firmadan olduğunu 

belirten karttır. 

 

Ziyaretçi: Fuarı ziyaret eden ürün teşhir etmeyip ürünleri inceleyen kişilerdir. 
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Resim   1.17 : Fuar ulaşım krokisi 
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Resim  1.18 : Fuar alanı krokisi 

 

 

 
                                              

Resim 1.19 : Fuar alanı girişi 
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Resim   1.20 : Fuar alanı ve holler krokisi 

 

 

 

 
 

Resim 1.21 : Fuar alanı ve holler fotoğrafı 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İŞLEM BASAMAKLARI ÖNERİLER 

 Kendiniz herhangi bir fuar konusu 

belirleyiniz (çiçek fuarı, süs 

bitkileri fuarı, halı fuarı gibi )  

 Seçtiğiniz fuar organizasyonun 

planlamasını yapınız. 

 Planladığınız fuar 

organizasyonunda mekânı, 

yardımcı hizmetleri, etkinlikleri ve 

etkinlik elemanlarını, temin 

edilecek firmaları araştırarak 

belirleyiniz. 

 Dokümanlarınızla görsel bir sunum 

hazırlayınız. 

 Hazırladığınız çalışmayı sınıfta 

öğretmeninize ve arkadaşlarınıza 

sununuz. 

 

 Araştırmalarınızda ölçülü, 

saygılı ve güler yüzlü 

davranınız. 

 Araştırmalarınızı fuar 

organizasyon firmalarında 

birebir görüşme yaparak 

gerçekleştiriniz. 

 Kaynak bilgilerini 

değerlendirme, düzenleme ve 

bilgi dosyası oluşturmada 

araştırma yaptığınız 

firmalardan yardım alınız. 

 Sunum sırasında güler yüzlü 

olunuz, gelebilecek sorulara 

karşı dikkatli ve hazırlıklı 

olunuz. 

 Etkili iletişim kurunuz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 

 

   UYGULAMA 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre kendinizin ya da grubunuzun yaptığı 

çalışmayı değerlendiriniz. “Evet/Hayır” seçeneklerinden uygun kutucuğu işaretleyiniz. 

 

 DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Evet Hayır 

1 Kendiniz herhangi bir fuar konusu belirlediniz mi? 
  

2 
Seçtiğiniz fuar organizasyonun tarihi geçmişini, hukuki 

dayanaklarını ve mevzuat bilgilerini araştırdınız mı? 

  

3 Seçtiğiniz fuar organizasyonun planlamasını yaptınız mı?   

4 

Planladığınız fuar organizasyonunda mekânı, yardımcı 

hizmetleri, etkinlikleri ve etkinlik elemanlarını, temin edilecek 

firmaları araştırarak belirlediniz mi? 

  

6 
Dokümanlarınızı kullanarak görsel araçlar ile bir sunum 

hazırladınız mı? 

  

7 
Hazırladığınız çalışmayı sınıfta öğretmeninize ve 

arkadaşlarınıza sundunuz mu? 

  

 

 

DEĞERLENDİRME 

 
Öğrenme faaliyetinde sorulara verdiğiniz cevapların hepsi evet ise başarılı olduğunuz 

için diğer bir öğrenme faaliyetine geçebilirsiniz. Hayır diye cevaplandırdığınız sorularla ilgili 

öğrenme faaliyetini tekrar uygulamak için öğretmeninize tekrar başvurunuz. 

DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

 

ÖLÇME SORULARI 

 

A. Çoktan Seçmeli Sorular 
 

Aşağıdaki sorulardan doğru seçeneği işaretleyiniz.  

 

1.Fuarlar “Ekonomik , ………………………birleştirilip bütünleşmesini sağlayamaya 

çalışan organizasyonlardır.  

 

A)Sosyal ve politik faaliyetlerin    B)Denetleme ve değerlendirme faaliyetlerinin 

C)Sınıflandırma ve politik faaliyetlerin    D)Planlama ve sosyal faaliyetlerin 

 

2.Aşağıdakilerden hangisi fuarların konusu  değildir?   

  

A)Katılımcı firmalar                                B)Sergilenen ürünler 

C)Hizmet Sektörleri                                 D)Karmanın değerlendirilmesi  

 

3. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  

 

A) Sanayi Devrimi öncesi, tüketiciye yönelik malların sergilendiği, tüccarların 

mallarını satış amaçlı teşhir ettiği fuarlar dönemidir. 

B) Sanayi Devrimi ile başlayan süreçte el yapımı ürünlerden teknoloji ile üretilen 

ürünlere geçilmiştir.  

C) Şimdiki dönemde ürünlerin yanında hizmetlerin de kendini gösterdiği ve 

ihtisaslaşmanın  hissedildiği fuarlar dönemidir. 

D) Fuarcılık profesyonel bir iş kolu ve bir devlet politikası hâlini almamıştır. 

 

4.Fuar Organizasyonların işleyişinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

 

A) Fuar Organizasyonun işleyişinde yönetim önemlidir. 

B)Fuar Organizasyonda iletişim süreçleri etkilemez. 

C) Fuar Organizasyonda amaçlar planlamada etkendir. 

D) Fuar Organizasyonda değerlendirme gereksizdir. 

 

5. Türkiye’deki Fuarcılığın gelişmesi  önemli süreçleri kapsar. Buna göre aşağıdakilerden 

hangisi yanlıştır?  

 

A)Kayseri Asurlulardan kalma tabletlerde önemli ticaret ve fuar yeri olarak 

görülmektedir. 

B)Düzenlenen panayırların yeterince işlevsel olduğunu söyleyebiliriz. 

C)Fuarlar konusundaki düzensiz uygulamalar, İzmir İktisat Kongresi’ne kadar 

sürmüştür. 

D)20 Agustos 1936 yılında açılan ilk İzmir Enternasyonel Fuarı uluslararası kimliğe 

kavuşturulmuş ve yerli yabancı kuruluşlar katılmıştır. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 



 

31 

 

6. Aşağıdakilerden hangisi Türk fuarcılık endüstrisinin karşılaştığı problemlerden değildir? 

 

A) Fiziksel sorunlar 

B) Hizmete ilişkin sorunlar 

C) İçerik ve tarihlere ilişkin sorunlar 

D) Coğrafi sorunlar 

 

B)Türkiye’de düzenlenen bir fuarın uluslararası nitelik kazanması için taşıması 

gereken koşullar konusunda, 

 

Aşağıdaki cümlelerin başındaki boşluklara doğru cümlelere (D) , yanlış cümlelere (Y) 

ibaresi koyunuz. 

 

7.Fuarın uluslararası nitelikte olabilmesi için gerekli koşullar, yönetmeliğin 11. maddesinde 

açık bir şekilde ifade edilmiştir. 

 

8.Fuar, üst üste 3 seferdir düzenleniyor olmalıdır. 

 

9. Katılımcıların en az %25’i yabancı katılımcılardan oluşmalıdır. 

10.Yabancı katılımcıların kiraladıkları stand alanı toplam alanın %10’dan az olmamalıdır. 

 

11.Toplam ziyaretçi sayısının en az % 5’i yabancı ziyaretçilerden oluşmalıdır. 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız 

sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz. 

 

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2 

 

 

 

Uygun ortam sağlandığında, araştırma tekniklerindeki bilgilerinizi de kullanarak fuar 

türlerini organizasyonları konularını öğrenecek ilgili kurum ve kuruluşlarda araştırma ve 

inceleme yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

   

Fuar türlerini İnternet ortamında ve organizasyon firmalarında, üniversitelerin Halkla 

ilişkiler ve işletme fakültelerinde, ticaret odaları, kütüphanelerinde, il merkez 

kütüphanelerinde, fuarla ilgili kurum ve kuruluşlarda, derneklerde, sektörlerde ilgili 

kişilerden karşılıklı görüşmeler yaparak araştırınız. 

 

 

2.  FUAR TÜRLERİ 
 

2.1. Birinci Tip Sınıflandırma 
 

2.1.1. Yatay Fuarlar-Genel Fuarlar 
 

Genel (yatay) fuarlarda her türlü 

tüketim, tarım, sanayi malları ya da farklı 

hizmet sektörleri sergilenebilmektedir. Genel 

fuarlar sanayileşmenin bir bütün olarak 

algılandığı ve sektörler arasında henüz 

belirgin tercihlerin yapılmadığı dönemlerde 

genel fuarla büyük gelişme göstermiştir. 

Genel fuarlar, tarım, endüstri ve 

tüketim mallarının birlikte ve çeşitleriyle 

sergilendiği fuarlar olarak tanımlanmaktadır. 

Bu fuarlarda hammadde, yarı-mamul, mamul 

ve hizmetlere ilişkin pek çok çeşit aynı anda 

ziyaretçilerin görüşüne ve beğenisine 

sunulmaktadır. 
                                                                                         Resim 2.1 :Genel fuarlar 

 

Genel fuarlar ticaret amacının yanı sıra her yaş ve beğeni grubundan tüketicilerin 

ziyaretine açık olmaları bakımından tüketici mallarının ve tüketicilere tanıtılıp 

benimsetilmesi gereken yeni ürünlerin sergilendiği bir platform durumundadır. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 2.2: Genel fuarlar 

 

     Ancak bu özellik zaman zaman beraberinde birtakım sorunlar da germektedir. 

Örneğin, ziyaretçi sayısının çok olmasına rağmen bunlardan pek azı gerçek müşteri 

nitelikleri taşımakta ve bu gerçek müşterileri bulup standa çekmek oldukça zahmetli 

olmaktadır.    Genel fuarlar genellikle ürün ve hizmetin tanıtılması ve satışı esasına göre 

düzenlenmekte aynı zamanda turizmi geliştirmek ve ülkeye yeni imkânlar yaratmak açısında 

da önemli fırsatlar kazandırmaktadır. 

 

Dünyadaki genel izlenime baktığımızda genel (yatay) fuarların sayısının giderek 

azalmakta olduğunu, buna karşılık ihtisas (dikey) fuarlarına doğru bir yönelim bulunduğunu 

söylemek mümkündür. 

Genel fuarlar en az 75 katılımcının yer aldığı süresi 15 günü geçmeyen etkinliklerdir. 

 

2.1. 2. Dikey Fuarlar-İhtisas Fuarları 
 

 İhtisas fuarları genel ticaret fuarların aksine geniş anlamda bir tema ve uygulamaya 

sahip olmamakta, düzenlen organizasyonlarda genellikle bir ya da birkaç sektörel alan bir 

araya getirilmektedir. 

 

 İhtisas fuarları, yalnızca düzenlendiği konuda üretilen ürün ve hizmetlerin 

sergilenmesine izin verilen ve genellikle geniş halk kitlelerinden ziyade o sektörle ilgili 

hedef kitleler tarafından ziyaret edilen fuar organizasyonları olarak tanımlanmaktadır. Ancak 

bu ifadeden ihtisas fuarlarının halka tamamen kapalı olduğu şeklinde genel bir yargı 

çıkarılmaması da gerekmektedir. Çünkü halka açık olarak yürütülen ihtisas fuarları da 

bulunmaktadır. 
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Resim 2.3 : İhtisas Fuarı fişi 

 

Çağdaş anlamdaki “ihtisas fuarları” kapsamları son derece dikkatli belirlenmiş ve 

sınırlandırılmış belli sektörlerin, düzenledikleri ülkelerdeki ekonomik ve teknolojik 

gelişmeler, politik kararlar üretim, ithalat ve ihracatlarına yönelik  kanun, karar ve 

yönetmelikler göz önüne alınarak  iki üç yıllık  piyasa araştırmalarının sonucunda 

olgunlaşmış, sektördeki üreticiler, satıcılar ve alıcılar başta olmak üzere tüm ilgili grupları 

karşı karşıya getiren titiz bir organizasyonla oluşturulan, kendine özgü bir medya türüdür. 

İhtisas fuarları en az 25 katılımcının yer aldığı süresi 10 günü geçmeyen etkinliklerdir. 

Konu ile ilgili olarak yapılan bir başka tanıma göre, belirli bir endüstri veya iş kolunun 

ya da belirli bir iş kolunun bir bölümü için düzenlenen fuarlar, ihtisas fuarları olarak da 

adlandırılmaktadır. İhtisas fuarları aynı zamanda ihtisas ya da dikey fuarlar olarak da 

isimlendirilmektedir. 

 

İhtisas fuarları, gerçek anlamda iş ilişkisi kurmak ve geliştirmek, mevcut müşteriler ile 

buluşmak ve ilişkileri yoğunlaştırmak, potansiyel müşterilerle ya da temsilci, ortak yatırımcı 

ve benzeri kişilerle karşılaşmak, sektörde rekabeti izlemek, adres alışverişi yapmak ya da 

doğrudan iş bağlantısı kurmak için oldukça ideal bir ortamdır. 
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 İhtisas Fuarlarının Çeşitleri 

 Büyük İhtisas Fuarları  

 

İleri derecede uzmanlaşmış fuarlar olarak nitelendirilmektedir. Bu tipteki büyük ihtisas 

fuarlar olarak nitelendirilmektedir. Bu tipteki büyük ihtisas fuarları, genellikle sadece iş 

adamlarına açık olarak sektör ve pazar dilimi bazlarında gerçekleştirilmektedir. 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Resim 2.4: İhtisas Fuar Alanı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 2. 5 :İhtisas Fuar Afiş 

 

 Büyük ihtisas fuarları, sergilenen ürünlerle ilgili pek çok iş adamının ilgisini çekmesi 

nedeniyle fuarlar içinde en önemlisi sayılmakta ve böylesi bir fuara katılan firmaların hem 

fuarın düzenlendiği ülkeden hem de diğer ülkelerden çok sayıda ithalatçı ile karşılaşma ve 

ticari bağlantı kurma şansı çok yüksek olmaktadır. Büyük ihtisas fuarları, ayrıca pazara yeni 

girme gayretinde bulunan firmalar açısından acente veya distiribütör bulma konusunda 

önemli avantajlar sunmaktadır. 
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 Küçük İhtisas Fuarları 

İkinci derece ihtisas fuarları olarak görülmektedir. Bu tipteki fuarlar, nispeten küçük 

kapsamlı fuarlar olmakla birlikte, ticaret fuarları içinde saygı itibariyle çoğunluğu 

oluşturmaktadır. Küçük ihtisas fuarları, genellikle parakendicilere yönelik olarak 

düzenlenmekte ve fonksiyonları büyük ihtisas fuarları ile benzer olarak değerlendirmektedir 

 

  İhtisas fuarları için bir başka ayrım daha yapılmaktadır. Buna göre ihtisas fuarlarını, 

endüstriye göre ihtisaslaşma ve pazar bölümüne göre ihtisaslaşma şeklinde iki bölümde 

incelemek mümkündür.  

 

 Endüstriye göre ihtisaslaşma 

 Belirli bir endüstri kolu üzerinde ihtisaslaşan fuarları ifade etmektedir. Endüstriye 

dayalı olarak organize edilen fuarlarda ihtisaslaşma oranı tüm endüstriyi içerdiği gibi 

endüstrinin belirli bir kolunu da kapsayabilmektedir. Endüstri kolu üzerinde ihtisaslaşan 

fuarlara konuyla ilgili olmayan kişilerin gelme oranı düşük olmakta ve bu tarzdaki fuarlar 

acente ve distribütör bulma açısından iyi bir araç olarak görülmektedir. 

 

 Pazar bölümüne göre ihtisaslaşma  

 Pazar bölümüne göre ihtisaslaşma felsefesi çerçevesinde düzenlenen fuarlar genellikle 

doğrudan doğruya tüketiciye hitap etmek yerine dağıtım kanalının halkalarından biri olan 

perakendecilere yönelik olarak gerçekleştirilmektedir. Böylesi organizasyonlar parekende 

ticaretteki yenilikleri tanıtmak için iyi olanaklar sağlamaktadır. Böylesi organizasyonlar 

perakende ticaretteki yenilikleri tanıtmak için iyi olanaklar sağlamaktadır. Bu fuarların 

zaman zaman çok küçük ölçeklerde, küçük salonlarda ve otellerde dahi organize edildiği 

görülmektedir. 

 

Çağdaş ihtisas fuarları, belirlenen bir sektörde yapılan detaylı araştırmalar  sonucunda 

gerçekleştirilen ve o sektörün üreticileri ile potansiyel müşterilerini bir araya getiren 

organizasyonlardır. 

 

Katılımcılar açısından da ihtisas fuarları, ürün ya da hizmetlerin pazarlamasını 

profesyonel bir ziyaretçi kitlesine doğrudan ve yüz yüze satış yapma olanağı sağlaması ve 

kısa süre içersinde çok sayıda potansiyel alıcı ile tanışma şansı vermesi bakımından 

önemlidir. 

 

Konuya ziyaretçiler açısından yaklaştığımızda ise, ihtisas fuarları, ziyaretçilerin almayı 

düşündükleri ürün ya da hizmetin tüm üreticilerini bir arada bulabildikleri ve kısa bir sürede 

karşılaştırma yaparak en doğru kararı almalarına olanak tanıyan organizasyonlar olmaktadır. 

 

Bu özellikleri bakımından ihtisas fuarları hedefledikleri sektörün ticari aktiviteleri 

üzerinde önemli rol oynamaktadır. İhtisas fuarlarının faydaları uluslararası çapta 

değerlendirildiğinde de önemli boyutlara ulaştırmıştır; çünkü ihtisas fuarları hedefledikleri 

sektörün üreticilerinin yurt dışına açılması ya da yurt dışındaki teknolojileri yakından takip 

edip öğrenebilmeleri için önemli fırsatlar sunmaktadır. 

 

       



 

37 

2.1.3. Tüketici Fuarları 
 

Bu tür fuarlar toplumun her kesimine açık olan ve tüketim mallarının sergilendiği 

fuarlardır. Tüketici fuarları, ziyaretçilerinin çoğunluğu fuarın düzenlendiği merkez ve komşu 

merkezlerden gelen halkın oluşturduğu fuarlardır. Bu nedenle belirli bir bölge ya da ülkede 

dağıtım ağı bulunan ürünler ve şirketler için bu fuarlar genel tanıtma ve satış geliştirme 

açısından oldukça yararlı olmaktadır. Ancak tüketici fuarları, tüketim faaliyetlerine yönelik 

olduğundan dağıtım ağını kuramamış firmalara bir fayda sağlayamazlar. Bu nedenle 

firmaların uluslararası tüketici fuarlarına ürünlerini satan büyük perakendecilerle beraber 

iştirak etmeleri yararlı görülmektedir. 

2.1.4. Entegre Fuarlar 
 

Temel alınan bir ürünle ilgili diğer tüm ürün, mamul, yarı mamul, ekipman ve 

hammadde gibi temel ve yan dalları kapsayacak şekilde entegre edilerek düzenlenen 

organizasyonlardır. Örneğin, Danimarka’daki sütçülük ve süt ürünleri fuarı yeme teknolojisi 

süt verimi artış örnekleri hayvan sağılma teknikleri gibi konuyla ilgili tüm yan dalları da 

içererek bir entegre fuar özelliği taşımaktadır.  

 

2.1.5.  Solo Fuarlar 
 

Solo fuarlar bir ülkenin bir başka ülkede tek başına organize ettiği fuarlardır. Çeşitli 

ülkelerde düzenlenen Türk İhraç Ürünleri Sergileri ve Türk Haftaları bu tip fuarlara örnek 

oluşturmaktadır. Bu fuarlarda en büyük sorun fuarın ve serginin tanıtımı olup, fuarı 

düzenleyen ülke veya organizatör promosyon işlerini tek başına üstlenerek fuara istenilen 

düzeyde ziyaretçi gelmesini sağlamak durumundadır. Fuara hedeflenen ziyaretçi grubunun 

gelmesi sağlandığı takdirde solo fuarlarda, diğer ve firmaların rekabeti olmadığı için oldukça 

başarılı sonuçlar sağlamak mümkün olmaktadır. 

 

2.2. İkinci Tip Sınıflandırma 
 

2.2.1. Bölgesel Fuarlar 
 

Genellikle sadece belirli bir coğrafi bölge bazında düzenlenen ve içinde bulunan 

bölgedeki ziyaretçiler tarafında ziyaret edilen fuar tipidir. 

 

2.2.2. Ulusal fuarlar 
 

Sadece fuarın düzenlendiği ülkenin kuruluşlarının katılmasıyla gerçekleştirilen ve 

başka bir ülke kuruluşunun katılımına izin verilmeyen fuarlardır. Örneğin, İsviçre Sanayi 

Fuarı, Bursa Millî fuarı vb. 
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Resim 2.6: Bölgesel fuarlar 

 

2.2.3. Uluslararası Fuarlar  
 Birçok ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen 

ve fuara katılan firmaların kendi ülkelerinin 

ekonomik, teknolojik, kültürel –sosyal düzeylerini 

ve imkânlarını ortaya koyarak uluslar arası bir 

tanıtma stratejisi izlediği fuarlardır. 

 

Bir fuarın uluslararası niteliğe sahip 

olabilmesi için fuarın aynı ad altında ve sektör 

bazında en az 3 yıl veya üst üste 3 defa yapılmış 

olması, genel olarak doğrudan ve dolaylı yabancı 

katılımcı sayısı, tüm katılımcılara göre en az % 15 

olması yine doğrudan ve dolaylı yabancı 

katılımcıya satılan net m² stand alanı 

büyüklüğünün toplam stand alanının %10 undan az 

olmaması yabancı ziyaretçi sayısının toplam 

ziyaretçi sayısı içersinde en az % 2.5 a ulaşması 

gerekmektedir. 
                                                                                        Resim  2.7 : Uluslar arası fuar afişi 
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                 İSTANBUL FUARI 

İNŞAAT SEKTÖRÜNE MORAL VERDİ 

Yapı- Endüstri Merkezi'nce düzenlenen, Türk Yapı Sektörünün en önemli ihtisas 
fuarı "YAPI 2003 İSTANBUL", 30 Nisan - 4 Mayıs tarihlerinde Tüyap Fuar ve 

Kongre Merkezi / Beylikdüzü'nde gerçekleştirildi. Yapıya ilişkin yerli ve yabancı 

birçok malzeme, üretim ve uygulama tekniğinin sergilenendiği YAPI Fuarı bu yıl 
550 yerli ve yabancı firmanın katılımıyla 26. kez kapılarını açtı.  

Eczacıbaşı, PilSA, Pakpen, Pimapen, AKG Yalıtım, Çimentaş, Knauf, 

AkçanSA,Çuhadaroğlu, Lafarge, Şişecam gibi yapı sektörünün lokomotif isimlerinin 
yer aldığı fuar sektöre umut ve moral verdi. Katılımcı firmalar fuarın kalitesi ve 

ziyaretçi yoğunluğundan duydukları memnuniyeti dile getirirken Yapı İstanbul 

Fuarı'nın önemini vurguladılar. 
Yapı İstanbul Fuarı 11 değişik ülkeden 18 yabancı firmaya da evsahipliği yaptı. 

Yunanistan, ABD, İtalya, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Polonya, İsviçre, İran, 

Belçika, Avusturya, İspanya'dan fuara katılan firmalar yeni iş bağlantılarına zemin 
yarattılar. 

2002 yılında 61.025 kişinin ziyaret ettiği YAPI İSTANBUL Fuarı'na bu yıl 

profesyonel ziyaretçi organizasyonuyla 70.000' aşkın yapı profesyoneli ziyaret etti. 
52.000 m2' lik bir alanda, katılımcılara ürünlerini üretim alanlarına göre 

gruplandırılmış salonlarda sergileme olanağı tanıyan fuarda, düzenlenen etkinlikler 

ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti. Yapı İstanbul Fuarı'na İstanbul dışındaki illerden 
de yoğun ziyaretçi katılımı yaşandı. Yapı Fuarları'nda her yıl geleneksel olarak 

verilen Amacına En Uygun Stand Ödülleri de Kaya Ramada Plaza 'da düzenlenen kokteylde sahiplerini buldu. Jüri'nin 

birincilik ve mansiyon ödülü vermediği yarışmada AKG Gazbeton ikinci, Reynaers Aluminium üçüncü oldu. YEM Özel 
Ödülü ise Detaş İnşaat Malzemeleri'ne verildi. 

Yapı-Endüstri Merkezi'nin fuar boyunca düzenlediği etkinlikler de büyük ilgi çekti. Dünyaca ünlü mimar Mario Botta'nın 
verdiği konferansı yüzlerce kişi ayakta izledi. 

ULUSLARARASI YAPI 2003 İSTANBUL FUARI'NA KOSGEB DESTEĞİ... 

Yapı-Endüstri Merkezi tarafından bu sene 26.sı düzenlenecek olan Uluslararası YAPI 2003 İstanbul Fuarı, Küçük ve Orta 

Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) tarafından "Yurtiçi Fuar Desteği" kapsamına alındı. 30 Nisan - 
04 Mayıs 2003 tarihlerinde Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi, Beylikdüzü'nde düzenlenen fuara 6. SALON'da katılan firmalar 

gerekli şartları sağlayarak KOSGEB desteğinden faydalandılar.KOSGEB, Yurtiçi Fuar Destek Prosedürü'ne uygun olarak, 

2003 Yılı Yurtiçi Fuar Destek Programı (desteklenen fuarlar) çerçevesinde, imalat sanayiinde faaliyet gösteren ve 1-150 
arasında işçi çalıştıran, en az 9 m² ve en çok 24 m² (9, 12 ve 24 m² olarak) alanda sergileme yapan katılımcı firmalara, 

KOSGEB için uygulanacak stand m² katılım ücreti üzerinden %75 oranında destek sağlandı.  

YAPI 2003 İSTANBUL FUARI'NIN EKONOMİK BOYUTU 

Yapı İstanbul Fuarı Türkiye'nin en büyük yapı fuarı olmasının yanısıra ülkemizde düzenlenen ilk ihtisas fuarıdır. 1978'de ilk 
kez Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuar bugün 52.000m2 lik dev bir fuar durumuna gelmiştir. Fuarın hazırlık 

aşamasından kapanışına kadar geçen kısa sürede kabaca bir hesapla milyonlarca liralık harcamanın bu kısa sürede ekonomiye 
döndüğünü görüyoruz. Katılımcı sayısı'nın 550 olduğu fuarda firmaların stand kurma süreci olan 8 gün içinde standlarında 

kendi personelleri dışında 7-8 işçi çalıştırdıkları göz önünde bulundurulursa yaklaşık 4000 kişiye iş olanağı sağlanıyor 

demektir. Yapı-Endüstri Merkezi'nin çalıştırdığı geçici personelle bu rakam 4250' e çıkıyor. 
Fuarda çalışan geçici personelin günlük ücretleri minumum rakamla 25 milyon olsa 5 gün boyunca çalışan personele ödenen 

ücret 531 milyar Türk Lirası (350 bin $). 

Fuarda standart standların dışında firmaların kendi yaptıkları büyük ölçekli standların ortalama maliyeti 80 milyar ve en az 
100 firmanın bu tarz stand kullandıkları düşünülürse stand tasarım ve üretimini yapan firmalara aktarılan kaynak 8 trilyon 

Türk Lirası (5 milyon $). 

Fuara katılan firmaların fuar öncesi ve sırasında fuara katılımlarını duyurmak ve tanıtımlarını yaptırmak amacı ile 
yaptırdıkları promosyon malzemesi, broşür, katalog, basın ve tv reklamları ile reklam sektörüne aktardıkları kaynak 850 

milyar Türk Lirası (550 bin $). 

Katılımcı firmaların -sadece 100'ünün bu tarz etkinler yaptığınız varsayarak- fuar süresince ziyaretçiler için düzenledikleri 
ikram, kokteyl vb. catering hizmetlerine aktardıkları kaynak 500 milyar Türk Lirası (325 bin $) 

 

 

http://www.yem.net/yem/basin/images/2003_ist_logo.jpg
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Resim 2.8 :Expo Organizasyonları 

 

2.2.4. Expo Organizasyonları 
 

 Tanımı 

 

Expositions kelimesinin kısaltılmış hali olan EXPO sözcüğü ‘Uluslararası sergi 

anlamına gelmekte ve evrensel sergileri ifade etmektedir. Bu açılım bir ülkenin ekonomik ve 

teknolojik değerlerini tanıtmakla kalmayıp aynı zamanda yerel ve kültürel değerlerini de 

tanıtmaya aracılık eden organizasyonlardır. 

 

Bu kapsamda devletlerin evrensel sergilere davet edilerek uzmanlaşmış oldukları belli 

başlı konularda fikir paylaşımı sonucu ortaya çıkardıkları gelişimleri sergilemeleri amacıyla 

uzun yıllardır EXPO adı altında fuar organizasyonları düzenlenmektedir. 

 

 Expo’ların amacı 

 

Dünya ülkelerinin kendilerini soyutlamayacakları bu fuarlar sayesinde, farklı ülkelerin 

çok çeşitli ürünleri bir araya getirilebilmektedir. Ancak bu noktada asıl amaç, bu ürünlerin 

pazarlanmasından çok, değerinin ve yararlarının ortaya konması, sergilenmesi ve 

paylaşmasıdır. 

 

Katılımcılar EXPO olarak adlandırılan bu uluslararası fuarlarda ürünlerini çok büyük 

dikkat ve özenle iyi şekilde sunmaya çalışırlar. Çünkü 3-5 yıl gibi aralıklarla yapılan ve en 

çok 6 ay boyunca devam eden EXPO’lar hem düzenlendiği ülkenin hem de katılımcıların 

ürün ve hizmetlerinin tanıtıldığı, teknolojik gelişmelerin sergilendiği, gelecek vizyonların 

yansıtıldığı bir iletişim platformudur. 
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Dünya üzerinde modern şekliyle ilk EXPO, 1851 yılında Londra Hyde Park’ta 

düzenlenmiştir. 

 

1851 yılında Crystal Palace’de yapılan bu ilk Exponun ardından söz konusu sergiler 

hızla artmaya başlamış ve kısa süre içerisinde de EXPO’ları dünyanın önde gelen ülkelerinin 

mutlaka katılmak istedikleri oluşumlar hâline gelmiştir. 

 

 Expo Düzenleme Kriterleri 

 

EXPO organize edebilmek bir ticari 

ihtisas fuarı organize etmenin çok 

ötesinde bir çalışmayı gerektirmekte ve 

bu tarzdaki bir organizasyon ancak yetkili 

kuruluşun izin vermesiyle 

düzenlenebilmektedir. 

 

EXPO ile ilgili her türlü prosedürü 

yürütmek ve kararları almakla yetkili 

kuruluş merkezi Fransa’nın Paris 

kentinde bulunan “Bureau International 

Des expations”(Uluslararası Sergiler 

Bürosu)dur. Kısaca B.I.E olarak 

adlandırılan bu uluslararası kuruluş bu 

konuda faaliyet gösteren dünya 

üzerindeki tek kuruluş olma özelliğini 

taşımaktadır. 

 

B.I.E.’nin yasal çerçevesine göre 

iki tescilli organizasyon arasındaki 

sürenin en az 5 yıl olması gerekmektedir. 

Expo organize etmek isteyen bir ülke 

öncelikle B.I.E.’ye üye olmalıdır. EXPO’ 

nun başlangıcı ülkenin direkt olarak 

B.I.E.’ye başvurmasıyla gerçekleşir.                              Resim 2.9 : Expo Afişi 

 

Başvuruda 

  

 Önerilen exponun teması 

 Tarihi 

 Süresi 

 Organizasyonu yapacakların kanuni durumu belirtilmelidir. 

 

Başvuru B.I.E.nin organları tarafından incelemeye alınır. Söz konusu incelemenin 

kapsamını  Oluşturan bazı önemli noktalar vardır. 
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Bunlar: 

 Serginin teması nedir? 

 Serginin niteliği nedir? 

 Serginin tarihi süresi nedir? 

 Serginin yeri neresidir? 

 Sergi alanları ne kadar büyüklüktedir? 

 Beklenen ziyaretçi sayısı nedir? 

 Finansal olanakları sağlayacak şartlar nelerdir? 

 Katılım ücretlerini oluşturan göstergeler nelerdir? 

 Sorumlu yöneticilerin ve ilgili tarafların davranışları nasıldır?                                                 

gibi temel kriterlerdir. 

 

 Expo Yapılan Ülkelerden Örnekler 

 

1851 Londra  

 

1851 yılında Londrada Crystal Palace’de yapılan ilk modern Expoya 23 yabancı 

ülkeden 4584 katılımcı konuk olmuştur 6 milyon kişi ziyaret etmiştir. 

  

1889 Paris 

 

Bu Exponun konusu “doğanın insana sundukları ve insanın bundan neler 

üretebileceği” olarak belirlenmiştir. Ayrıca teknolojik ürünlerin tanıtılması dışında mimari 

açıdan da önemlidir. Fuarın başlangıcından önce o dönemin mimarları arasında bir yarışma 

düzenlenmiş ve yarışmayı kazanan mimar Eyfel Kulesini inşa etmiş ve kule dünya sergisinin 

giriş kapısı niteliğini taşımıştır. 

 

1939-40 New York  

 

Bu expo büyük dünya ekonomik bunalımından sonra gerçekleştirilmiş ve fuarı ana 

teması sloganı “Yarının Dünyası”  olarak belirlenmiştir. 

 

1958 Brüksel 

 

Bu fuarın özelliği “Atom Çağı” olarak adlandırılan bir devri temsil etmesidir. 

 

1970 Osaka   

 

Bu expo Asya kıtasında gerçekleştirilen ilk expo organizasyonu olması bakımından 

önem taşımaktadır. Rekor düzeyde katılımcının olması, Japonya’nın savaş sonrasında 

dünyanın ekonomik liderliğine doğru ilerleyişinin yansıtılması ve Amerika karşısına büyük 

bir ekonomik güç olarak çıkışını simgelemesi gibi unsurlar nedeniyle oldukça önemli bir 

organizasyon niteliğine bürünmüştür. 
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Fuar için tema daha çok yaşama sevincine doğru İnsan ve doğa ilişkisi, olarak 

belirlenmiştir. 

 

1992 Sevilla 

 

Bu expoda 4 ana konuyu içeren pavyonlar kurulmuştur. Bunlar: 

 15.yy Pavyonu 

 Denizcilik Pavyonu 

 Keşif Pavyonu 

 Gelecek Pavyonu 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 2.10 :Expo  92 Seville - "My Europe" 

2000 Hannover  

 

İnsan doğa ve teknoloji unsurlarıyla 12 adet alt tema işlenmiştir. 

 Sağlık 

 Beslenme  

 Yaşam 

 Çalışma 

 Çevre 

 Gelişme 

 Haberleşme 

 Enformasyon 

 Tatil 

 Hareketlilik 

 Eğitim 

 Kültür olarak 

sıralanabilmektedir. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 2.11 :Expo 2000 Hannover 
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UYGULAMA FAALİYETİ 

 

İŞLEM BASAMAKLARI ÖNERİLER 

 Fuar çeşitlerini belirleyiniz. 

 

 Araştırmalarınızda ölçülü, saygılı 

ve güler yüzlü davranınız. 

 
 Fuar çeşitlerine göre gruplara 

ayrılınız. 

 

 Etkili iletişime önem veriniz. 

 

 Hazırlık için ön araştırma yapınız. 

 

 Araştırma işlemleri için İnternet 

ortamından faydalanabilirsiniz. 

 

 Seçtiğiniz fuar çeşitlerini, 

özelliklerini araştırınız. 

 

 Araştırmanızı organizasyon 

firmalarında, üniversitelerin halkla 

ilişkiler ve işletme fakültelerinde, 

ticaret odalarında, 

kütüphanelerinde, fuarla ilgili 

kurum ve kuruluşlarda, 

derneklerde, sektörde ilgili 

kişilerden karşılıklı görüşmelerle 

bilgiler alarak yapabilirsiniz. 

 

 Seçtiğiniz fuarı ifade eden CD, 

resim ve dokümanları toplayınız. 

 

 Konunuzla ilgili yazılı ve görsel 

kaynaklar bulmaya önem veriniz. 

 

 Fuarınızla ilgili topladığınız 

dokümanlar ile  bir sunum 

hazırlayınız. 

 

 Kaynak bilgilerini değerlendirme 

düzenleme ve bilgi dosyası 

oluşturmada araştırma yaptığınız 

üniversite, yüksek okul 

eğitmenlerinden yardım alınız. 

 

 Çalışmalarınızı sınıfta 

öğretmeninize ve arkadaşlarınıza 

sununuz. 

 

 Bilgilerinizi araştırma dosyasında 

toplayıp okuldaki öğretmenleriniz 

ve arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 Bilgilerinizi bilgisayar ortamında 

sunum şeklinde hazırlayınız. 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 

 

   UYGULAMA 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre yaptığınız çalışmayı değerlendiriniz. 

“Evet/Hayır” seçeneklerinden uygun kutucuğu işaretleyiniz. 

 

 

 Değerlendirme Kriterleri Evet Hayır 

1 Fuar çeşitlerini belirlediniz mi?   

2 Fuar çeşitlerine göre gruplara ayırdınız mı?   

3 Hazırlık için ön araştırma yaptınız mı?   

4 Seçtiğiniz fuar çeşitlerini özelliklerini araştırdınız mı?.   

5 Seçtiğiniz fuarı ifade eden CD, resim ve dokümanları 

topladınız mı? 
  

6 Fuarınızla ilgili topladığınız dokümanlar ile bir sunum 

hazırladınız mı? 
  

7 Çalışmalarınızı sınıfta öğretmeninize ve arkadaşlarınıza 

sundunuz mu? 
  

 

 

DEĞERLENDİRME 

 
Öğrenme faaliyetinde sorulara verdiğiniz cevapların hepsi evet ise başarılı olduğunuz 

için diğer bir öğrenme faaliyetine geçebilirsiniz. Hayır diye cevaplandırdığınız sorularla ilgili 

öğrenme faaliyetini tekrar uygulamak için öğretmeninize tekrar başvurunuz. 

DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
ÖLÇME SORULARI 

 

Aşağıdaki soruları cevaplayarak faaliyette kazandığınız bilgi ve becerileri ölçünüz. 

 

1.Yatay fuarlar için hangisi geçerlidir? 

A)Tarım ve endüstri ürünleri sergilenir.                  B)Tüketim malları sergilenir. 

C)Hammadde ve yarı mamul ürünler sergilenir.     D)Tüketicilere açık değildir.  

 

2.Dikey fuarların organizasyonda ve yönetim yapısında hangisi doğru değildir? 

A)Düzenlendiği konuda ürün ve hizmetler sergilenir.  

B)İlgili hedef kitleler ziyaret eder. 

C)Halka tamamen kapalıdır.        

D)Teknolojik gelişmelere açıktır.  

 

3.İhtisas fuarcılığının genel fuarların önüne geçmesi nedenlerinden hangisi doğru değildir?   

A) İhtisas fuarları arayıcılığıyla sektörde rakipleri izleme olanağının olması   

B) Ticari ihtisas fuarlarının uluslararası iş turizmini arttırması. 

C) Fuar işletmelerinin daha rantabl çalışma gereği duymaları. 

D) Fuar organizasyonu düzenleyen şirketin sektörü tanıyamaması. 

 

4. Pazar bölümüne göre ihtisaslaşma için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?   

A)Sektörün üreticileri ile potansiyel müşterileri bir araya getirmezler. 

B)Perakendecilere yönelik olarak gerçekleştirilmektedir. 

C)Ticaretteki yenilikleri tanıtmak için iyi olanaklar sağlamaktadır. 

D)Bu fuarlar küçük salonlarda da organize edilebilirler. 

 

5. Katılımcılar açısından da ihtisas fuarları için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?   

A) Ürün ya da hizmetlerin pazarlaması gerçekleşir. 

B)Profesyonel bir ziyaretçi kitlesine doğrudan ve yüz yüze satış yapma olanağı  sağlar. 

C)Hizmetin tüm üreticilerini bir arada bulamadıkları fuarlardır.    

D)Çok sayıda potansiyel alıcı ile tanışma şansı verir. 

6. Tüketici fuarları için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?   

A)Ziyaretçilerinin çoğunluğu fuarın düzenlendiği merkez ve komşu merkezlerden 

gelen halkın oluşturduğu fuarlardır. 

B)Dağıtım ağı bulunan ürünler ve şirketler için oldukça yararlıdırlar.  

C)Dağıtım ağını kuramamış firmalara da fayda sağlayabilirler.     

D)Toplumun her kesimine açık olan ve tüketim mallarının sergilendiği fuarlardır. 

 

7.Fuarlar için ikinci tip sınıflandırmada aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?   

A) Bölgesel fuarlar 

B) Ulusal fuarlar 

C) Sanayi fuarları 

D) Uluslararası fuarlar 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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8.  Uluslararası fuarlar için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?    

A)Uluslar arası bir tanıtma stratejisi izlediği fuarlardır. 

B)Kendi ülkelerinin sosyal düzeyleri ve imkânları ortaya koyulmaz. 

C)Yabancı katılımcı sayısı, tüm katılımcılara göre en az % 15 olması 

D)Kendi ülkelerinin ekonomik, teknolojik, imkânları ortaya konulmuştur. 

 

9.Solo fuarların özelliklerinden aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? 

A) Bu fuarlarda en büyük sorun istenilen düzeyde ziyaretçi sağlamaktır. 

B) Bir ülkenin bir başka ülkede tek başına organize ettiği fuarlardır. 

C)Firmaların rekabeti olmadığı için başarılı sonuç alınamaz. 

D) Fuarı düzenleyen ülke veya organizatör promosyon işlerini tek başına üstlenir. 

 

10.Expo organizasyonunda  hangisi yoktur?. 

A)Toplumsal değişimlere tanıklık etmesi 

B)Ürün ve hizmet kaliteleri 

C)Sanatsal etkinliklerin olması 

D) Çalışma ortamına önem verilmemesi 

 

11. Expo organizasyonlarını aşağıdakilerden hangisi anlatmaz? 

A)Ülkenin ürün ve hizmetleri tanıtılır. 

B)Katılımcıların ürün ve hizmetleri tanıtılır. 

C)Amaç ürünlerin pazarlanmasıdır. 

D)Teknolojik gelişmeler sergilenir. 

 

12.Dünya üzerinde ilk Expo ne zaman düzenlenmiştir? 

A)1851 yılında Londra Hyde Park 

B)1876 Amerika Philadelphia 

C)1851 Londra 

D)1873 Viyana 

 

DEĞERLENDİRME 

  
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız 

sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3 

 

 

Uygun ortam sağlandığında ve araştırma tekniklerindeki bilgilerinizi de kullanarak 

fuarların önemini inceleyebileceksiniz. 

 

 

 Katılımcı firmalar açısından fuarların önemini araştırınız. 

 Bir kitle iletişim aracı olarak fuarların önemini araştırınız. 

 Düzenlendiği alanda yarattığı sosyo- kültürel ortam bakımından fuarların 

önemini araştırınız. 

 Pazarlama açısından fuarların önemini araştırarak sınıf arkadaşlarınızla 

tartışınız. 

 

3. FUARLARIN ÖNEMİ 
 

 Günümüzde tüm sektörlerde yaşadığımız gelişmeler ve pazarda meydana gelen yeni 

oluşumlar rekabetin yoğun bir şekilde yaşadığı ortam doğurmuştur. Bugün artık sadece 

kaliteli mal üretip pazara sürmek başarı elde etmek ve satış yapabilmek için yeterli 

görülmemektedir. Çünkü günümüz koşullarında tüketiciler aynı malın değişik fiyat kalite ve 

biçimleri ile karşılaşabilmekte ve ihtiyacı olan mal ya da hizmetin değişik alternatifler 

arasıdan seçme şansına sahip olmaktadır. 

 

3.1.  Katılımcı firmalar açısından önemi 
 

21. yüzyılda tüm pazarlarda oldukça yoğun bir rekabet yaşanmakta ve bu rekabet 

ortamında üretiminden gelen liderlik gücü, yerini pazarlama ve tanıtım çalışmalarının 

başarısından gelen liderliğe bırakmaktadır. Çünkü küreselleşme süreci, bilgi iletişim 

teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler, üretim olanaklarının çok genişlemiş olması gibi 

sebeplerle bir işletmenin ortaya çıkardığı en hızlı, kaliteli ve düşük maliyetli bir üretimin 

yöntemi, çok kısa bir süre içerisinde diğer işletmeler için de bir üretim standardı 

oluşturmakta ve ürün hizmet kalitesi açısından işletmeler arası farklar giderek yok 

olmaktadır. 

 

Bu tip gelişim ve değişimlerin yaşandığı bir dönemde artık tüketicilerin zihninde farklı 

bir konum ve değer yaratabilen işletmeler pazardaki paylarını koruyabilmekte ve ilerleme 

kaydedebilmektedir. İşte bu noktada firmaların yürüttükleri pazarlama ve tanıtım 

aktivitelerinin çok önemli bir rolü bulunmaktadır. Böylesi bir pazar ortamında da ticari 

ihtisas fuarlarına katılım, firmalara oldukça önemli avantajlar sunmakta ve hem pazarlama 

hem de tanıtım aktivitelerini bir arada yürütmelerine olanak sağlamaktadır. 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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Ticari ihtisas fuarları mal ve 

hizmet üreticilerinin ve tüketicilerinin 

belli zaman ve mekân dilimi içersinde 

buluştukları bir pazar niteliği taşımakta 

ve fuarların belirli bir konuya yönelik 

olması katılımcı firmalara “ilgili talebi” 

doğrudan, kısa sürede ve en etkili 

biçimde yakalama imkânı vermekte; bu 

sayede de hem satış hem tanıtım 

açısından önemli kazanımlar elde 

edilmesini sağlamaktadır. Bu açıdan 

fuarlar, tanıtım kapsamlı olmakta 

katılımcıların etkili satış grafiğinin bire 

bir pazarlama ilişkileri ile artmasına 

aracılık etmektedir. 

 

 Günümüzde farklı sektörlerde 

faaliyet gösteren pek çok firmanın karşı 

karşıya olduğu en önemli sorunlardan 

bir tanesi üreticileri ile tüketiciler 

arasındaki fiziksel mesafenin son derece 

artmış olması bu iki grup arasında sınırlı 

düzeyde bir iletişim kurulabilmesidir. 
 

                                                   Resim 3.1: Günümüz Pazar koşulları-CEBIT FUARI -TÜRKİYE 

 

Üreticiler bu şartlar altında, giderek zorlaşan rekabet koşulları içersinde bir yandan 

yeni ve kaliteli üretim teknolojileri geliştirmeye, bir yandan rakipleri izlemeye bir yandan da 

mevcut ve potansiyel müşterilerine ulaşmaya, onların düşünce istek ve beklentilerini 

belirlemeye çalışmakta ve haliyle son derece zorlanmaktadırlar. 

 

Firmalar, bu işletmeleri, aradaki mekânsal ve zamansal uzaklık nedeniyle genellikle 

pazar analizleri, tüketici isteklerini belirleyen pazarlama araştırmaları, reklam etkinliğini 

ölçümleme araştırmaları gibi yöntemlerle gerçekleştirmekte ve müşteriyle gerçek anlamda 

fiziksel bir ilişki kuramamaktadır. 

 

 Konuya bu perspektiften baktığımızda ticari ihtisas fuarlarının firmalar açısından 

önemi açıkça ortaya çıkmaktadır. Çünkü  ticari ihtisas fuarları, günümüz Pazar koşullarında 

üretici ile tüketicileri, alıcı satıcıları karşı karşıya getirebilen, bu gruplar arasında karşılıklı, 

yüz yüze bir ilişki kurulmasını sağlayabilen nadir aktivitelerden bir tanesidir. İhtisas fuarları 

sayesinde katılımcı firmalar, iş yaptıkları müşterileri ile yüz yüze iletişim kurmakta, onların 

firmaları ve ürünleri hakkında düşündüklerini ilk kaynaktan öğrenme şansına sahip olmakta 

ve firma tanıtımlarını bizzat müşterilerin kendilerine, araya başka herhangi kişi ya da kitle 

iletişim aracını sokmadan gerçekleştirebilmektedir. 
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Fuar alanında katılımcı firma için anahtar konumda olan müşterilere gösterilen 

konukseverlik, bu kimselere fuar dönemi boyunca yakından ilgilenilmesi ve otellerde özel 

yerler ayırtılması, birebir yapılan toplantılar, bu müşterilerin sergi alanına ulaşımları  ve 

diğer özel ihtiyaçlarının karşılanması gibi ayrıcalıklı işlemlerle mevcut ilişkilerin 

sağlamlaştırılması yönünde önemli adımlar atılmaktadır. 

 

İhtisas fuarları, mevcut ilişkiler üzerindeki faydasının yanında yeni yüzlerle 

karşılaşmak adına da önem kazanmaktadır. İhtisas fuarları, yüksek ilgi düzeyine sahip 

ziyaretçileri işletme standına çekmesi açısından bulunmaz bir fırsat olarak görülmektedir. 

 Firmalar, ticari ihtisas fuarlarına katılarak mevcut müşterileri ile bir araya 

gelebildikleri ve iş ilişkilerini geliştirebildikleri gibi ilerde iş bağlantıları kurabilme ihtimali 

olan potansiyel müşteriler ile de karşılaşma şansına sahip olmaktadır. 

 

İhtisas fuarları, fuarın düzenlendiği sektöre ait pek çok işletmeye fuar alanında bir 

araya getirmekte ve böylece bu işletmeler arasında geleceğe yönelik bilgi paylaşımlarının 

yapılmasına ve iş ortaklıklarının kurulmasına olanak sağlamaktadır.  

 

Sektördeki diğer işletmelerle bağlantı kurulmasının yanı sıra ticari ihtisas fuarlarında, 

o sektörle iş yapan ya da yapmak isteyen profesyonel ziyaretçiler bulunmakta ve katılımcı 

firmalar bu kimselere ürün ve hizmetlerinin doğrudan tanıtımını yapma fırsatına sahip 

olmaktadır. 

 

İhtisas fuarlarında söz konusu sektöre ait ve hizmet satın almak isteyen potansiyel 

müşteriler, fuar alanına bu amaçla ve kendi istekleriyle gelmekte ve işletmeler, ihtisas 

fuarlarının “ilgili müşteriyi fuar organizasyonuna çekebilme” özelliğinden faydalanmaktadır. 

Fuara ziyaretçi olarak iştirak eden kimseler zaten sektörle, fuar alanında tanıtılan hizmetlerle 

ilgili oldukları konu hakkında gönüllü olarak bilgilendirilmek istedikleri ve bu sürecin 

sonucunda bir iş bağlantısı gerçekleştirme potansiyeline sahip oldukları için katılımcı 

firmalar açısından büyük kolaylıklar ortaya çıkmaktadır. 

 

Fuarcılık konusunda yapılan araştırmalar göstermektedir ki ihtisas fuarları, pazarlama 

araştırmalarının gerçekleştirilmesi için önemli fırsatlar sunmaktadır. Örneğin, eğer katılımcı 

firma yeni bir ürün ya da hizmeti pazara sunmayı düşünüyorsa, katıldığı ihtisas fuarındaki 

ziyaretçiler üzerinde çalışmalar yürüterek, fiyatlama ve dağıtım gibi konular hakkına fikir 

geliştirebilmekte, ürünün sahip olması gereken temel özellik ve faydalar, kalite standartları 

hakkında bilgi toplayabilmektedir. 

 

Fuar organizasyonların katılımcı firmalar için bu kadar önem arz eden bir çalışma 

haline gelmesinin nedenlerinden bir tanesi de bu tipteki organizasyonların çok sayıdaki 

firmayı bir araya getirmesi; bu sayede de firmalara “rakiplerini izleme” şansı vermesidir. 

İhtisas fuarlarında firmalar, sektördeki rakiplerinin birçoğuyla aynı alanda hatta yan yana ya 

da karşı karşıya olan fuar standardına da sahip olmakta, onları yakından gözlemleme fırsatı 

bulmaktadır. Bu sayede de rakiplerin ulaştıkları mevcut durumu görme rakip firmaların 

müşterileri ile kurdukları ilişkileri, onlara davranış biçimlerini ve iş yapma yöntemlerini 

takip edebilme gibi sektörle ilgili bilgi toplama açısından son derece önemli çalışmaları 

yürütebilmektedir.  
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Aynı zamanda ihtisas fuarları, rakiplerin müşterilerini görme ve fuar sırasında 

yürütülecek çeşitli ve pazarlama ve tanım aktiviteler ile ilgili söz konusu müşterilere ulaşma, 

onlarla da bağlantı kurma şansı veren organizasyonlar olma bakımından da önem 

taşınmaktadır. 

 

Katılımcı firmalar fuar alanında iyi eğitilmiş stand personeli, aktif ve başarılı fuar 

öncesi ve fuar sırası tanıtım çalışmaları, destek faaliyetleri, dikkat çekici bir sergi dizaynı ve 

özenle yürütülen fuar sonrası çalışmaları sayesinde rakiplerinden daha başarılı bir konuma 

geçebilmektedir. 

 

Ayrıca, ziyaretçiler fuar alanında katılımcı firmaları karşılaştırma şansına sahip 

olduklarından ürünlerin performans fiyat kalite, hizmet açısından üstünlüklerini ortaya 

koymak için önemli bir fırsat yakalanmaktadır. Rakiplerin yeni ürünleri fiyatlama ve 

pazarlama stratejileri hakkında ilgi toplamanın, rakipleri dinlemenin ve izlemenin bu kadar 

rahat yapılabileceği başka bir platform bulunamamaktadır. 

 

Fuar organizasyonlarına katılan firmalar fuar süresince firma ve ürün hizmetlerini 

tanıtmak amacıyla stant kiralamakta ve tüm aktivitelerini, çalışmalarını buradan 

yönlendirmektedir. 

 

Firmaların kiraladıkları bu stantlar, işletmelerin kendi çalışma alanlarının bir nevi 

küçük birer kopyası, benzeri niteliğinde olmaktadır. Katılımcı firmalar stant alanlarını kendi 

isteklerine göre dekore etmekte ve bir yerleşim düzeni oluşturmaktadır. 

 

Bu düzen içinde kullanılan mobilyalar dekorasyon malzemeleri, renkler, afişler, 

broşürler gibi diğer tanıtım materyalleri, firmanın tanıtılmasında katkıda bulunmaktadır. 

 

Katılımcı firmalar katıldıkları fuar organizasyonlarında, kiraladıkları standları 

dekore ederken:  

 Firma logosunu, 

 Logoda kullanılan renkleri,  

 Kurumu temsil eden diğer renk ve görsel özellikleri amacına uygun bir şekilde 

bir araya getirip kullanabilirse kurum kimliğinin hedef müşteri gurubuna 

tanıtılması, benimsetilmesi ve bu görsel kimliğin pekiştirilmesi konusunda 

önemli bir adım atmış bulunmaktadırlar. 

 

Firmaların fuar alanında stand düzenlerken: 

 

 Büyüklüğe, 

 Dekorasyona,  

 Standda kullanılan malzemelerin ve mobilyaların özellikleri, 

 Standda görevli personelin tavırları, kıyafetleri , 

 Müşteriye yaklaşma ve onlarla konuşma biçimleri,  

 Fuar alanında sergilenen ürünlerin özellikleri  
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 Fuar standında yapılan sunum, gösteri, şov ve diğer aktiviteler organizasyonla 

ilgili tüm unsurlar, fuarı ziyaret eden mevcut ve potansiyel müşteriler üzerinde 

etkili olmakta, kurum imajını olumlu ya da olumsuz bir biçimde 

etkileyebilmektedir.  

 

Konunun başında da belirttiğimiz gibi fuar organizasyonları işletmelere yüz yüze 

tanıtım fırsatı vermektedir. Ancak bir fuarın katılımcı firmalara sunduğu bu yüz yüze 

tanıtımla sınırlı kalmamaktadır. 

 

Günümüzde fuar organizasyonları ve buralarda gerçekleştirilen aktiviteler birer haber 

niteliği taşımakta ve medya kuruluşlarının ilgisini çökmektedir. Bu sayede çok sayıda basın 

– yayın kuruluşu fuar süresince dikkatini fuar alanında yoğunlaştırmakta ve yayınlarında 

fuarla ilgili haberlere yer vermektedir. Katılımcı firmalar, standlarında başarılı gösterimler, 

ilgi çekici tanıtım aktiviteleri gerçekleştirdikleri taktirde medyada haber olarak yer alma ve 

bu şekilde de tanıtım yapma fırsatına sahip olmaktadır. 

 

Katılımcı firmaların yürüttüğü bilimsel tanıtım çalışmalarının dışında fuarı organize 

eden ajans ya da şirketinde yürüttüğü birtakım tanıtım çalışmaları da vardır. Organizatör 

firmalar, fuar alanına ziyaretçi çekebilmek amacıyla gazete, dergi ve televizyonlara reklam 

verme, sektörde yer alan kişi ve kuruluşlara davetiye gönderme, sektörel yayınlarda fuarla 

ilgili ilan ve haberler yayınlatma, alternatif reklam mecralarından yararlanarak fuar 

organizasyonu ile ilgili bilgiler verme gibi tanıtım çalışmaları sürdürerek katılımcı firmaların 

tanıtım çabalarında destek vermekte ve bir sinerji ortamının oluşmasına katkıda 

bulunmaktadır. 

 

Orta ve uzun süreli firma planlaması anlayışı içinde, bir fuara katılım, firmanın söz 

konusu pazardaki gelecekteki durumuna açıklık getirmeye de yardımcı olmaktadır. Yukarıda 

saymış olduğumuz katkılarının yanı sıra fuar organizasyonları, 

 

 Satış çalışmalarını destekleme,  

 Yeni müşteri gruplarını tanıma,  

 Kârlılığı arttırma,  

 Dağıtımın genişletilmesi,  

 Yeni temsilciler,  

 Bayiler bulunması,  

 Sunulan yeni ürünün piyasadaki başarısının değerlendirilmesi,  

 Piyasaya sunulması düşünülen ürünlerin kabul edilebilirlik durumunun 

incelenmesi, basınla ilişkilerin geliştirilmesi, 

 Bilgi alışverişi yolu ile araştırma ve satış faaliyetlerinin geliştirilmesi, 

 İhracat imkânlarının değerlendirilmesi gibi pek çok noktada katılımcı firmalar 

açısından önemli sonuçlar ve kazanımlar doğurabilmektedir. 

 

Görüldüğü gibi, rekabetçi pazar ekonomilerinde, oldukça etkili pazarlama iletişimi 

araçlarından birisi olarak karşımıza çıkan fuarla, 
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 İş bağlantıları kurmanın,  

 Etkili tanıtım yapmanın,  

 Pazarı tanımanın,en verimli şekillerinden bir tanesi durumuna gelmiştir.  

 

Firmaların pazardaki mevcut durumlarını korumaları ya da geliştirmesi açısından diğer 

pazarlama ve pazarlama iletişimi çalışmalarının yanında fuarlardan da yararlanması 

gerekliliği artık tüm otoriteler tarafından kabul edilen bir gerçektir ve özellikle ihtisas 

fuarları önümüzdeki yıllarda da işletmelerin yürüttüğü en önemli pazarlama iletişimi 

faaliyetlerinden biri olmayı sürdürecektir. 

 

Dünyanın pek çok bölgesinde ekonomik krizler yaşanmasına ve buna bağlı olarak da 

birçok sektörün büyük gerilemeler yaşanmasına rağmen AUMA’nın 2003-2004 dönemi için 

yaptırdığı bir araştırma, fuarcılık konusunda, gelecek için umut ışığı saçmaktadır. Söz 

konusu araştırma, Ekim 2002’ de Emnid Institute tarafından 500 Alman fuar katılımcısı 

üzerinde yapılmış ve katılımcılara önümüzdeki 2 yıl için beklentileri sorulmuştur. 

 

Alman fuar katılımcıların ortalama olarak yıllık fuar bütçelerinin 299.000 Euro olarak 

tespit edilmesi ve bu bütçenin geçmiş yıllara göre %3 fazla olması cesaret verici bir bulgu 

olarak değerlendirilmiştir. Bu bütçe değeri firmaların diğer tanıtım mecraları için değerlerle 

kıyaslanınca da fuar bütçelerine verilen önem ortaya çıkmaktadır. Diğer mecralara (yazılı ve 

görsel medya vb.) ayrılan bütçede bu oranda bir artış gözlenmemektedir. 

 

3.2. Bir Kitle İletişim Aracı Olarak Önemi  
 

Modern toplum hayatının organizasyon, koordinasyon ve icra anlayışındaki büyük 

gelişmenin güzel bir ürününü teşkil eden fuarlar, her an değişen ve gelişen yaşam ile orantılı 

olarak her geçen gün gelişmekte ve değişmektedir.  

  

Bu gelişme doğrultusunda fuarlar, dünya devletlerinin  

 

 Ticari,  

 Ekonomik, 

 Sosyal ve kültürel açıdan birbirlerini iyi tanıyıp aralarındaki ilişkileri ve 

dayanışmayı en üst seviyede gerçekleştirmeleri açısından da önemli yararlar 

sağlamakta ve önem taşımaktadır. 

 

Bir ürün ya da hizmet üreten işletmeler hayatlarına devam edebilmek için söz 

konusu ürün ve hizmetlerini satmak ve kâr elde etmek zorundadır. Günümüz koşullarında ise 

ürün ve hizmetleri ilgili müşteri gruplarına satabilmek için öncelikle bunların tanıtımını etkin 

bir biçimde gerçekleştirmek ve bu sayede yurt içi ve yurt dışı pazarlara ulaşmak 

gerekmektedir. İşte bu noktada reklâm, halkla ilişkiler ve tanıtım çalışmalarının önemi ve 

gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 

 

Fuar organizasyonları da günümüzde reklam, halkla ilişkiler gibi çağdaş iletişim 

olanaklarından bir tanesi haline gelmiş ve hedef kitleye firma ve firmanın pazarlama bileşimi 

hakkında bilgi verme, tanıtımı sağlama ve imajı güçlendirme konusunda önemli aşamalar 
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kaydetmiştir. Bunu sağlarken de reklam, tanıtım, halkla ilişkiler gibi uygulamalardan 

yararlanmaktadır. 

 

3.3. Düzenlendiği Alanda Yarattığı Sosyo-Kültürel Ortam 

Bakımından Önemi 
 

Fuar organizasyonları sadece organizatör firmalar ya da katılımcı firmalar açısından 

değil düzenledikleri şehir, bölge hatta ülkeler için olumlu sonuçlar doğurmaktadır. 

 

Düzenlendikleri ilk dönemlerden beri fuar organizasyonları, yöre halkının sosyal ve 

kültürel gelişimlerine önemli katkılarda bulunmuştur. 

 

Fuarlar, 

 

 Farklı yöre,  

 Ülke,  

 Kültürden insanları bir araya getirmesi, bunlar arasında iletişim kurulmasına ve 

kültürel paylaşımlar gerçekleştirilmesine yardımcı olması bakımından önem 

kazanmaktadır. 

 

Günümüzde de fuar organizasyonları düzenlendikleri alanlara ciddi anlamda bir 

canlılık getirmektedir. Fuar dönemi boyunca, fuarı ziyaret etmek için başka şehir ve 

ülkelerden gelen katılımcı ve ziyaretçiler sayesinde kısa süreli de olsa ticari bir hareketlilik 

yaşanmakta ve de ekonomilere ciddi katkılar sağlamaktadır. 

 

Katılımcı ve ziyaretçilerin konaklama, yeme, içme gibi temel ihtiyaçlarını fuarın 

düzenlendiği bölgede karşılama zorunluluğu o bölgede faaliyet gösteren birçok işletmenin 

gelirlerinin artmasına yardımcı olmaktadır. 

 

Ayrıca bölge halkı fuar dönemi boyunca gerçekleştirilen aktivitelere katılma şansını 

elde etmekte, sosyal ve kültürel aktivitelere katılabilmektedir. 

 

3.4. Pazarlama Açısından Önemi 
 

 Günümüz pazarlarında tüketici davranışları son derece değişken ve karmaşık bir yapı 

kazanmış, bir ürün ya da hizmetin tanıtımı, en az o ürünü üretmek kadar önemli bir hâle 

gelmiştir. Böylesi bir ortamda da, söz konusu ürünler için gerçekleştirilecek tutundurma 

çabalarının daha dikkatli, titiz ve kompleks bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekliliği ortaya 

çıkmıştır. Çünkü, pazardaki mevcut şartlar altında bir firma, ne kadar iyi ve kaliteli ürün 

üretirse üretsin, o ürünü iyi ve doğru bir biçimde tanıtmayı başaramazsa, faaliyet gösterdiği 

sektörde başarı sağlayamamaktadır. 

 

Bu noktada firmaların yürüttüğü bütünleşik pazarlama iletişimi çalışmalarının çok 

büyük bir önemi bulunmaktadır. Bütünleşik pazarlama iletişimi kapsamında ele alınan 

iletişim teknik ve yöntemlerinin uygulanmasıyla birlikte, firmaya ait tek ve güçlü bir imaj 

oluşturulmakta ve sinerjik bir etki elde edilmektedir. 
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Daha önceki bölümde ayrıntılı olarak incelendiği gibi bütünleşik pazarlama iletişimi 

yaklaşımı içerisinde pek çok farklı iletişim yöntemi bulunmaktadır. Tüm bu yöntemlerin 

birbirine göre üstünlükleri ve zayıflıkları vardır. Ancak bütünleşik pazarlama iletişimi 

süresince odak nokta, üretilen ürün ve/veya hizmetlerin ve firmanın en iyi şekilde tanıtılması 

olduğundan tüm bu iletişim yöntemleri birbirini destekleyecek biçimde kullanılmaktadır. Bu 

aşamada ticari ihtisas fuarları da bütünleşik pazarlama iletişimi sürecinin çok önemli bir 

parçasını oluşturmakta ve diğer iletişim çabalarının etkinliğinin arttırılmasına yardımcı 

olmaktadır. 

 

Ticari ihtisas fuarlarını, diğer iletişim çabalarından ayıran önemli özellikleri nedeni ile 

bu aracın kullanımı, bazı açılardan işletmelere diğer iletişim yöntemlerinden daha büyük 

kazanımlar sunmaktadır. Örneğin, ticari ihtisas fuarları gibi yüz yüze olmasa da müşteri ile 

birebir iletişim kurma olanağı veren, satış amaçlı telefonla arama maliyetleri ve fuarda yüz 

yüze yapılan görüşme maliyetleri arasında Trade Show Bureau tarafından 1980-1984 ve 

1988 yılları boyunca yapılan araştırma ve karşılaştırmalarda fuarların maliyetler bakımından 

ne denli büyük avantajlar sunduğu açıkça ortaya çıkmıştır. 

 

Aşağıdaki şekilde söz konusu araştırma sonuçları gösterilmektedir. 
 

0

50

100

150

200

250

1980 1984 1988

Satış Amaçlı Telefonla Arama

Maliyeti

Fuarda Yapılan Görüşme Maliyeti

Şekil 3.1 : Fuarlarda firmaların maliyet avantajları 

 

Şekilden de görülebildiği gibi, telefon görüşmesi maliyetleri sürekli artış gösterirken, 

fuarda görüşme maliyetleri ilk aşamada artmakta daha sonra bir gerileme göstermektedir. Bu 

maliyet farkı, telefon ile yapılan görüşmelerde, satış gerçekleştirebilmek için zaman zaman 3 

veya 4 kez görüşme gereksimi doğmasına karşılık, fuar standın da gerçekleştirilecek fazla 

sayıdaki görüşmelerin artı bir maliyet getirmemesinden kaynaklanmaktadır. 

Elbette ki ticari ihtisas fuarlarının bütünleşik pazarlama iletişimi süreci içerisinde bu 

derece önem kazanmasının tek nedeni bazı konularda yarattığı maliyet avantajı değildir. 

Ticari ihtisas fuarları bütünleşik pazarlama iletişimini oluşturan tüm elemanlar üzerinde 

çeşitli yönlerden etkili olmaktadır. Çünkü ticari ihtisas fuarları günümüzde, bir takım ürün ve 

hizmetlerin satıldığı basit bir kavram olmaktan çıkmış, farklı bir anlam kazanmış, bir 

enformasyon ve iletişim kaynağı hâline gelmiştir. 
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Konuya öncelikle pazarlama ve bütünleşik pazarlama iletişimi sürecinin ilk elemanı 

olan ürün açısından yaklaştığımızda, ticari ihtisas fuarına katılımın, ürün karmasının 

bileşenleri ve bu sayede de ürünün kendisinin test edilmesine önemli ölçüde imkân 

sağladığını söylemek mümkündür. Bu özelliği ile ticari ihtisas fuarları, hem ürünün 

tanıtımını gerçekleştirmekte hem de söz konusu ürünlerin, nasıl birer iletişim mesajı 

verdiklerinin ve bu mesajın tüketiciler tarafından nasıl algılandığının doğrudan 

gözlemlenmesine olanak sağlamaktadır. 

 

Ticari ihtisas fuarları, bir firmaya ait ürün yelpazesinin, profesyonel ziyaretçiler ile 

buluşmasını sağlayan organizasyonlar olması bakımından da etkili olmaktadır.  

 

Fuar organizasyonuna katılım ile, 

 

 Firma ürün kalitesi,  

 Ürün dizisi,  

 Marka ve  

 Ürün tasarımı konuları hakkında ilk elden bilgi edinilmesi ve gerekli 

düzenlemelerin yapılabilmesi adına da önemli fırsatlar sunmaktadır. Görüldüğü 

gibi ticari ihtisas fuarları, bütünleşik pazarlama iletişimi yaklaşımının başarı ile 

uygulanabilmesi açısından oldukça önemli bir nokta olan ürün ile ilgili olarak 

alınacak pek çok kararda kullanılmak üzere önemli bir veri girdisi elde 

edilmesini sağlamakta bu yönüyle de sürecin işlerliğine katkıda bulunmaktadır. 

 

Ticari ihtisas fuarlarına katılım ile firmanın mevcut fiyat politikalarının gözden 

geçirilmesi, yeni bir anlayış ile tanımlanması da mümkün olmaktadır. 

 

Çünkü ticari ihtisas fuarlarında işletmeler, mevcut fiyat politikalarını etkileyebilecek 

değişiklik ve yeniliklerle karşılaşabilmekte ve kendilerine yeni fırsatlar yaratabilmektedirler. 

 

Ticari ihtisas fuarlarında kurulan bağlantılar ile miktar indirimleri, çeşitli özel 

indirimler, fiyat politikası değişiklikleri gibi önemli adımlar atılabilmektedir. Bunların 

dışında, yine fuar organizasyonlarında gerçekleştirilen, ödeme koşullarının değiştirilmesi, 

kredilendirme gibi imkanlar fuar dönemine özgü uygulamalar oldukları için firmalara fiyat 

imajını zedelemeden kısa dönemli değişiklikler yapma imkânı vermektedir. Bu örneklerden 

de görülebileceği gibi ticari ihtisas fuarları, ürün kararları üzerinde olduğu gibi fiyat ile ilgili 

olarak alınan kararlar üzerinde de etkili olmaktadır. Ticari ihtisas fuarları diğer iletişim 

çabalarından farklı olarak sürecin tamamı üzerinde etki yaratmakta ve bu sayede de giderek 

daha önemli bir pazarlama iletişimi elemanı hâline gelmektedir. 

 

Pazarlama karması ve aynı zamanda bütünleşik pazarlama iletişimi sürecinin bir diğer 

elemanı olan dağıtım açısından konuya yaklaştığımızda diyebiliriz ki, ticareti ihtisas 

fuarlarına katılım, işletmelerin dağıtım fonksiyonu açısından çok büyük önem taşımaktadır. 

Çünkü ihtisas fuarları, işletmelerin dağıtım politikalarının desteklenmesi ve dağıtım 

alanlarının genişletilmesi konularında destek vermektedir. 

 

Ticari ihtisas fuarlarında katılımcı firmalar, yeni bayiler ve distribütörlerle bir araya 

gelip yeni bağlantılar kurmaktadır. 
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İhtisas fuarları, belirli bir sektöre ait birçok işletmeyi bir araya getirdiği için katılımcı 

firmaların kendi çabalarıyla bulup ulaşamayacağı farklı bölge ve dağıtım alanındaki 

bayilerle, bunlara ihtiyaç duyan üretici firmalara karşılaşma fırsatı vermektedir. 

 

Buraya kadar anlattıklarımızdan da anlaşılabileceği gibi ihtisas fuarları, kendi 

içerisinde öncelikle bir iletişim çalışması olmakla beraber bütünleşik pazarlama iletişiminin 

temelini oluşturan ürün-fiyat ve dağıtım unsurları üzerinde önemli ölçüde etkili olmakta, bu 

unsurlar hakkında alınacak karar ile ilgili bilgi toplanmasına, veri elde edilmesine katkı 

sağlamakta ve tüm bunlara paralel olarak da söz konusu unsurların tanıtımını da aynı şekilde 

yardımcı olmaktadır. Bu sayede fuarlar, bütünleşik pazarlama iletişimi sürecinin işlerliğinde 

önemli bir rol üstlenmektedir. Ticari ihtisas fuarlarına katılımın, pazarlama ve bütünleşik 

pazarlama iletişimi karmasının bir parçası olarak bulunduğu nokta aşağıda şekil 3.2.’de 

gösterilmektedir. 

 
Şekil 3.2: Ticari İhtisas Fuarlarına Katılım 
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İşletmenin satış gücünün yeniden yapılandırılması, yeni satıcı ve satış temsilcilerinin 

bulunması, depolama ve nakliye için yeni partnerlerin aranması gibi konular hakkında da 

uygun çözüm ve açılımların bulunması açısından da diğer bütünleşik pazarlama iletişimi 

unsurlarından farklılaşmakta ve süreçteki önemi artmaktadır. 

 

Görüldüğü gibi ihtisas fuarları, diğer pazarlama iletişimi unsurlarından değişik bir 

yapılanma göstermekte ve tutundurma çalışmalarının dışında pazarlama karmasının diğer 

elemanlarının işleyişinde önemli etkilerde bulunmakta ve yürütülen kampanyanın 

gerekliliklerine bağlı olarak, fuarlar kendilerine göre tipik özelliklere sahip olmaktadır. 

 

Temel olarak bir ihtisas fuarı, standa çekildikleri ya da yönetildikleri takdirde talep 

miktarını kolayca arttırabilecek on binlerce alıcının olduğu bir alana kurulmakta ve bu 

yönüyle de satış sürecinde oldukça etkin bir rol üstlenmektedir. İşletmenin fuar standındaki 

bir görevli, diğer satış aktivitelerinin yaklaşık on kat fazlası ile günde 40-50 alıcıya hitap 

edebilmektedir. Bu nedenle ihtisas fuarları, belirli dönemlerde, işletmenin bütünleşik 

pazarlama iletişimi çalışmalarına yoğun bir satış desteği ve canlılık getirmesi bakımından da 

süreç içerisinde oldukça önemli bir yer ve öneme sahiptir. 

 

TİCARİ İHTİSAS FUARLARINDA MESAJ 

 

 
Şekil 3.3: Tek bir aktivite içerisinde pek çok mesaj sunma fırsatı  

 

Tek bir aktivite içerisinde pek çok mesaj sunma fırsatı verdiğinden bir çok pazarlama 

iletişimi elemanından daha yüksek oranda gerçekleşmekte ve bu sayede de söz konusu 

iletişim yöntemlerinin işleyişine ve bilinirliğine katkıda bulunmaktadır. 

 

Ticari ihtisas fuarları, bütünleşik pazarlama iletişimi ile işletme hakkında 

oluşturulmaya çalışılan imaja somut bir boyut katmaktadır.  

 

 

Fayda 

 

Dikkat 

Çekme 

Gücü 

 

 

Kanaat 

 

 

Vurgu 

 

 

Dikkat 

 

 

Alış İsteği 

 

 

Çıkar 

 

 

Düzen Planı 
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Bir gazete reklamında, tanıtım broşürlerinde, diğer reklam aktivitelerinde olduğu gibi, 

soyut bir etki yaratmak yerine, ihtisas fuarlarında, ürün ve/veya hizmetler merkezi bir unsur 

olarak ele alınmakta, işletmenin makine, teknoloji ve üretim sistemleri sergilenerek, imajın 

somut boyutu desteklenmektedir. 

 

Bu sayede de bütünleşik pazarlama iletişimi sürecinin işlerliğine bir devamlılık 

getirilmektedir. Çünkü, bütünleşik pazarlama iletişimi kapsamında yararlanılan diğer iletişim 

yöntemleri, müşterinin zihninde soyut bir imaj yaratmakta, işletmenin vaat ettikleri, ürün ve 

hizmetleri hakkında aktarılan mesajlarla işletmenin müşterilerine olan bakış açısı 

yansıtılmaya çalışılmaktadır. 

 

Ticari ihtisas fuarları ise, yansıtılmaya çalışılan bu bakış açısının birebir uygulamasını 

sunarak, diğer iletişim yöntemlerine somut boyutta bir destek sunmaktadır. İhtisas fuarları bu 

özellikleri açısından da bütünleşik pazarlama iletişimi çalışmalarının sonuca ulaşmasında 

oldukça önemli bir rol oynamaktadır. 

 

1997-1999 yılları arasında merkezi New York’ta bulunan Erdos&Morgan Araştırma 

Şirketi tarafından gerçekleştirilen bir araştırmayla fuarların tüm pazarlama araçları içindeki 

yeri belirlenmeye çalışılmıştır. 

 

Fuarlar, dünya üzerinde yaşanan gelişmelere paralel olarak pazarlama iletişimi araçları 

arasında yer alan reklam ve satış geliştirme yöntemlerinin ardından 3. sırada yer almaktadır ve 

son iki yıl içerisinde 5. sıradan 3. sıraya yükselerek çok büyük bir ilerleme kaydetmiştir. 

Fuarların iki yıl gibi kısa bir sürede bu kadar hızlı bir gelişim kaydetmesi sektörün geleceği 

için de umut vermektedir. Araştırma sonuçlarına göre firmalar tarafından tercih edilen araçlar 

aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. 

 

Ticari ihtisas fuarlarını bütünleşik pazarlama iletişimi içerisinde ön plana çıkaran 

oluşumlardan bir tanesi de işletmeden işletmeye ve işletmeden işletmeye pazarlama 

çalışmaları içinde önemli bir rol oynamasıdır. Yani ticari ihtisas fuarları özellikle iş pazarları 

açısından büyük önem taşımaktadır. 

 

 Şekil 3.4 :Pazarlama çalışmaları 
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Tüketici pazarlarındaki satın alma davranışı ile iş pazarlarındaki satın alma 

davranışları birbirinden farklı şekillenmektedir. İş pazarlarında mevcut ve potansiyel müşteri 

sayısı tüketici pazarlarına göre daha azdır. Bu nedenle de alıcı ve satıcılar arasında daha 

yakın bir ilişki söz konusu olmaktadır. Ancak müşterilerin verdikleri siparişler tüketici 

pazarlarına göre çok daha büyük miktarda olduğu için bir tek müşterinin kaybı ya da kazancı 

büyük önem taşımaktadır. Ayrıca işletmeden işletmeye pazarlamanın yapıldığı iş 

pazarlarında satın alma davranışı çok daha rasyonel, ekonomik, tarafsız, fayda ve etkinlik 

orijinli olarak gerçekleşmektedir. 

 

İşletmeden işletmeye pazarlama çalışmalarında mevcut müşterilerle ilişkileri sağlıklı 

bir biçimde devam ettirebilmek ve potansiyel müşterilere işletme ile ilgili bilgi aktarabilmek 

için özellikle kişisel iletişim tekniklerinden faydalanılmakta ve müşteri ile bire bir iletişim 

kurulmasına önem verilmektedir. Bu noktada iş pazarlarında yürütülen bütünleşik pazarlama 

iletişimi çalışmalarında ticari ihtisas fuarları da kişiselleştirilmiş ve interaktif bir görüşme ve 

iletişim biçimi olarak nitelendirilmektedir. 

 

İhtisas fuarları, işletmeden işletmeye pazarlama çalışmalarında taraflar arasındaki 

iletişimi sağlayan ve güçlendiren önemli bir iletişim biçimidir ve özellikle de rakipler arası 

karşılaştırmaların yapılabildiği bir ortam yaratması açısından avantajlar sunmaktadır. 

 

Yukarıda sayılan niteliklerinin yanında ticari ihtisas fuarlarının kendi içinde de 

bütünleşik bir yapısı bulunmaktadır. İhtisas fuarları aynı organizasyonun içinde birçok farklı 

iletişim yöntem ve tekniğini bir araya getirmektedir. 

 

İhtisas fuarlarına katılan firmalar öncelikle mevcut ve potansiyel ziyaretçilerini 

çekebilmek amacıyla reklam çalışmalarından yararlanmakta, gazete, dergi, TV ve açıkhava 

ortamlarında fuar katılımıyla ilgili reklamlar yayımlatılmaktadır. Yine profesyonel 

ziyaretçilere ulaşabilmek amacıyla doğrudan postalamadan faydalanılmakta, fuara katılımın 

duyurulabilmesi için çeşitli basın toplantıları ve kokteyller düzenleyerek basınla ilişkilerini 

geliştirmekte, firmanın fuar organizasyonunda yürüttüğü aktivitelerin medyada haber olarak 

yer bulması sayesinde halkla ilişkiler çalışmalarına destek verilmekte, fuar alanında 

hazırlanan stand, yapılan dekorasyon vb. unsurlarla firmanın görsel kimliğinin 

pekiştirilmesine yardımcı olunmakta ve fuarda yapılan müşteri görüşmeleri ile kişisel satış 

süreci desteklenmektedir. 

 

Sayılan tüm çalışmaların doğru bir planlama dahilinde şekillendirilip birbirini 

destekler nitelikte kullanılması durumunda, bütünleşik pazarlama iletişimi sürecinden 

beklenen sinerjik etkinin elde edilmesi mümkün olmaktadır. 

 

Sonuç olarak diyebiliriz ki, ticari ihtisas fuarları bütünleşik pazarlama iletişimi 

sürecinin etkinliğini arttıran en önemli elemanlardan bir tanesidir ve gelecekte de firmaların 

en çok yararlandığı iletişim yöntemlerinden bir tanesi olacaktır. 
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Resim 3.2 : Pazarlama karmasının bir parçası olarak fuarlara katılım 



 

62 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Katılımcı firmalar açısından 

fuarların önemini araştırınız. 

 Katılımcı firmalar açısından 

potansiyel müşterilerin önemini 

araştırınız. 

 Katılımcı firmaların fuar alanındaki 

çalışmalarını araştırınız. 

 Katılımcı firmaların ziyaretçilere 

verdikleri önemi araştırınız. 

 Katılımcı firmaların fuar 

esnasındaki medya ile ilişkilerini 

araştırınız. 

 Katılımcı firmaların fuar 

esnasındaki kazanımlarını 

araştırınız. 

 Katılımcı firmaların fuar 

esnasındaki katılım kalitelerini 

araştırınız. 

 Bir kitle iletişim aracı olarak 

fuarların önemini araştırınız. 

 Düzenlendiği alanda yarattığı 

sosyo-kültürel ortam bakımından 

önemini araştırınız. 

 Pazarlama iletişimi açısından 

önemini araştırınız. 

 İhtisas fuarlarındaki katılımcı 

firmaların reklam çalışmalarını 

araştırınız. 

 Bilgilerinizi araştırma dosyasında 

toplayıp okuldaki öğretmenleriniz 

ve arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 Araştırmalarınızda ölçülü, saygılı 

ve güler yüzlü davranınız 

 Etkili iletişime önem veriniz 

 Araştırmalarınızda üniversitelerin 

halkla ilişkiler ve iletişim 

fakültelerinin eğitmenlerinden, fuar 

organizasyon firmalarının 

yöneticilerinden faydalanabilirsiniz. 

 Konunuzla ilgili yazılı ve görsel 

kaynaklar bulmaya önem veriniz. 

 Kaynak bilgilerini değerlendirme 

düzenleme ve bilgi dosyası 

oluşturmada araştırma yaptığınız 

üniversite, yüksek okul 

eğitmenlerinden yardım alınız. 

 Uygulama çalışmaları için 

bilgisayar ortamında dosya 

hazırlayınız.  

 Uygulama dosyanızı üniversite 

öğretim görevlilerine, okul 

öğretmenlerinize ve fuar 

organizasyon firma yöneticilerine 

incelettiriniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 

 
Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre yaptığınız çalışmayı değerlendiriniz. 

“Evet/Hayır” seçeneklerinden uygun kutucuğu işaretleyiniz. 

 DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Evet Hayır 

1 Gideceğiniz üniversite yüksekokul eğitmenlerini araştırıp 

görüşeceğiniz kişileri belirlediniz mi?  

Görüşeceğiniz eğitmenlerden randevu aldınız mı? 

  

2 Katılımcı firmalar açısından fuarların önemini araştırdınız mı?   

3  Katılımcı firmalar açısından potansiyel müşterilerin önemini  

araştırdınız mı? 

  

4 Katılımcı firmaların fuar alanındaki   çalışmalarını araştırdınız 

mı? 

  

5 Katılımcı firmaların ziyaretçilere verdikleri önemi araştırdınız 

mı? 

  

6 Katılımcı firmaların fuar esnasındaki medya ile ilişkilerini  

araştırdınız mı? 

  

7 Katılımcı firmaların fuar esnasındaki kazanımlarını araştırdınız 

mı? 

 

  

8 Katılımcı firmaların fuar esnasındaki katılım kalitelerini 

araştırdınız mı? 

 

  

9 Bir kitle iletişim aracı olarak fuarların önemini araştırdınız mı? 

 

  

10 Düzenlendiği alanda yarattığı sosyo-kültürel ortam bakımından 

önemini araştırdınız mı? 

 

  

11 Pazarlama iletişimi açısından önemini araştırdınız mı? 

 

  

12 İhtisas fuarlarındaki katılımcı firmaların reklam çalışmalarını 

araştırdınız mı? 

  

13 Dosya hazırlamak için gerekli bilgi ve doküman topladınız mı?   

14 Uygulama dosyanızı üniversite öğretim görevlilerine, okul 

öğretmenlerinize ve fuar organizasyon firma yöneticilerine 

incelettirebildiniz mi? 

  

15 Araştırdığınız uygulama çalışmasından sonra gerçek bir fuar 

organizasyonu uygulamasında yer alabilir misiniz? Kendinizi 

değerlendiriniz. 

  

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ 
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DEĞERLENDİRME 
 

Öğrenme faaliyetinde sorulara verdiğiniz cevapların hepsi evet ise başarılı olduğunuz 

için diğer bir öğrenme faaliyetine geçebilirsiniz. Hayır diye cevaplandırdığınız sorularla 

ilgili öğrenme faaliyetini tekrar uygulamak için öğretmeninize tekrar başvurunuz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin doğru cümlelere (D), yanlış cümlelere (Y) ibaresi koyunuz. 

 

Sıra 

no 
SORULAR DOĞRU YANLIŞ 

1 

Günümüzde tüm sektörlerde yaşadığımız gelişmeler ve 

pazarda meydana gelen yeni oluşumlar rekabetin yoğun 

bir şekilde yaşadığı ortam doğurmuştur. 

  

2 

Bugün artık sadece kaliteli mal üretip pazara sürmek 

başarı elde etmek ve satış yapabilmek için yeterli 

görülmemektedir. 

  

3 

21. yüzyılda tüm pazarlarda oldukça yoğun bir rekabet 

yaşanmakta ve bu rekabet ortamında üretiminden gelen 

liderlik gücü, yerini pazarlama ve tanıtım çalışmalarının 

başarısından gelen liderliğe bırakmamaktadır. 

  

4 

Pazar ortamında da ticari ihtisas fuarlarına katılım, 

firmalara önemli avantajlar sunmakta ve pazarlama, 

tanıtım aktivitelerini bir arada yürütmelerine olanak 

sağlamaktadır. 

  

5 

Ticari ihtisas fuarları mal ve hizmet üreticilerinin ve 

tüketicilerinin belli zaman ve mekân dilimi içersinde 

buluştukları bir pazar niteliği taşımamaktadır. 

  

6 

Günümüzde farklı sektörlerdeki firmaların en önemli 

sorunlardan bir tanesi üreticileri ile tüketiciler 

arasındaki fiziksel mesafenin son derece artmış olması 

bu iki grup arasında sınırlı düzeyde bir iletişim 

kurulamamasıdır. 

  

7 

Üreticiler, giderek zorlaşan rekabet koşulları içersinde 

yeni ve kaliteli üretim teknolojileri geliştirmeye, 

rakipleri izlemeye mevcut ve potansiyel müşterilerine 

ulaşmaya önem vermemektedirler. 

  

8 

Ticari ihtisas fuarlarının firmalar açısından önemi, 

günümüz pazar koşullarında üretici ile tüketicileri, alıcı 

satıcıları karşı karşıya getirebilen, yüz yüze bir ilişki 

kurulmasını sağlayabilen nadir aktivitelerden bir 

tanesidir. 

  

9 

Ticari ihtisas fuarları katılımcılar için kaliteli amacına 

uygun ziyaretçilere ulaşmanın en etkili yöntemlerinden 

biri olarak değerlendirilmektedir. 

  

10 

Müşteri ilişkileri ve hizmetleri pek çok işletmenin en 

çok önem verdiği çalışma alanlarından biri hâline 

gelmiştir. 

  

11 İhtisas fuarlarına katılım sayesinde firmalar iş yaptıkları   

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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mevcut müşterileriyle bir araya gelmekte ve 

bağlantılarını kuvvetlendirmeyi gereği gibi 

önemsememektedirler.  

12 

Firmalar, ticari ihtisas fuarlarına katılarak mevcut 

müşterileri ile bir araya gelebildikleri ve iş ilişkilerini 

geliştirebildikleri gibi ilerde iş bağlantıları kurabilme 

şanssızlıkları vardır. 

  

13 

İhtisas fuarları, fuarın düzenlendiği sektöre ait pek çok 

işletmeye fuar alanında bir araya getirmekte ve böylece 

bu işletmeler arasında geleceğe yönelik bilgi 

paylaşımlarını yapılmasına ve iş ortaklıklarının 

kurulmasına olanak sağlamaktadır.  

  

14 

Ticari ihtisas fuarlarında, o sektörle iş yapan ya da 

yapmak isteyen profesyonel ziyaretçiler bulunmakta ve 

katılımcı firmalar bu kimselere ürün ve hizmetlerinin 

doğrudan tanıtılamamaktadır. 

  

15 

İhtisas fuarlarında söz konusu sektöre ait ve hizmet satın 

almak isteyen potansiyel müşteriler, fuar alanına bu 

amaçla ve kendi istekleriyle gelmekte ve işletmeler, 

ihtisas fuarlarının “ilgili müşteriyi fuar organizasyonuna 

çekebilme” özelliğinden faydalanmaktadırlar. 

  

16 

Fuarcılık konusunda yapılan araştırmalar göstermektedir 

ki, ihtisas fuarları, pazarlama araştırmalarının 

gerçekleştirilmesi için önemli fırsatları 

değerlendirememektedirler. 

  

17 

Fuar organizasyonların katılımcı firmalar için bu kadar 

önemli bir çalışama hâline gelmesinin nedenlerinden bir 

tanesi firmalara “rakiplerini izleme” şansı 

verememesidir.  

  

18 

İhtisas fuarları, rakiplerin müşterilerini görme ve fuar 

sırasında yürütülecek çeşitli ve pazarlama ve tanım 

aktiviteler ile ilgili söz konusu müşterilere ulaşma, 

onlarla da bağlantı kurma şansı veren organizasyonlar 

olma bakımından da önemlidirler. 

  

19 

Fuar organizasyonlarına katılan firmalar fuar süresince 

firma ve ürün hizmetlerini tanıtmak amacıyla stand 

kiralamaktadırlar. 

  

20 

Fuar organizasyonları ve buralarda gerçekleştirilen 

aktiviteler birer haber niteliği taşımakta ve medya 

kuruluşlarının ilgisini çekmektedir.  

  

21 
Fuar organizasyonları da günümüzde reklam, halkla 

ilişkiler gibi çağdaş iletişim olanaklarından sayılamaz. 

  

22 

Fuar organizasyonları sadece organizatör firmalar ya da 

katılımcı firmalar açısından değil düzenledikleri şehir, 

bölge hatta ülkeler için olumlu sonuçlar 

verememektedir. 
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23 

Günümüz pazarlarında tüketici davranışları son derece 

değişken ve karmaşık bir yapı kazanmış, bir ürün ya da 

hizmetin tanıtımı, en az o ürünü üretmek kadar önemli 

bir hâle gelmiştir. 

  

24 

Bütünleşik pazarlama iletişimi yaklaşımı içerisinde pek 

çok farklı iletişim yöntemi bulunmaktadır. Tüm bu 

yöntemlerin birbirine göre üstünlükleri ve zayıflıkları 

vardır. 

  

25 

Ticari ihtisas fuarlarında kurulan bağlantılar ile miktar 

indirimleri, çeşitli özel indirimler, fiyat politikası 

değişiklikleri gibi önemli adımlar atılamaz hâle 

gelmiştir.  

  

 

DEĞERLENDİRME 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız 

sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz. 

 

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz. 



 

68 

MODÜL DEĞERLENDİRME 

ÖLÇME SORULARI 
 

1. Pazar bölümüne göre ihtisaslaşma için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?   

A) Sektörün üreticileri ile potansiyel müşterileri bir araya getirmezler. 

B) Perakendecilere yönelik olarak gerçekleştirilmektedir. 

C) Ticaretteki yenilikleri tanıtmak için iyi olanaklar sağlamaktadır. 

D) Bu fuarlar küçük salonlarda da organize edilebilirler. 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  

A) Sanayi Devrimi öncesi, tüketiciye yönelik malların sergilendiği, tüccarların 

mallarını satış amaçlı teşhir ettiği fuarlar dönemidir. 

B) Sanayi Devrimi ile başlayan süreçte el yapımı ürünlerden teknoloji ile üretilen 

ürünlere geçilmiştir.  

C) Şimdiki dönemde ürünlerin yanında hizmetlerinde kendini gösterdiği ve 

ihtisaslaşmanın hissedildiği fuarlar dönemidir. 

D) Fuarcılık profesyonel bir iş kolu ve bir devlet politikası hâlini almamıştır. 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi Türk fuarcılık endüstrisinin karşılaştığı problemlerden değildir? 

A) Fiziksel sorunlar 

B) Hizmete ilişkin sorunlar 

C) İçerik ve tarihlere ilişkin sorunlar 

D) Coğrafi sorunlar 

 

4.Yatay fuarlar için hangisi geçerlidir? 

A) Tarım ve endüstri ürünleri sergilenir.                   B) Tüketim malları sergilenir. 

C) Hammadde ve yarı mamul ürünler sergilenir.       D) Tüketicilere açık değildir.    

 

5. Tüketici fuarları için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?   

Ziyaretçilerinin çoğunluğu fuarın düzenlendiği merkez ve komşu merkezlerden gelen 

halkın oluşturduğu fuarlardır. 

Dağıtım ağı bulunan ürünler ve şirketler için oldukça yararlıdırlar.  

Dağıtım ağını kuramamış firmalara da fayda sağlayabilirler.     

Toplumun her kesimine açık olan ve tüketim mallarının sergilendiği fuarlardır. 

 

Aşağıdaki cümlelerin başındaki boşluklara doğru cümlelere (D), yanlış cümlelere 

(Y) ibaresi koyunuz. 

 

(    )  6-Günümüzde farklı sektörlerdeki firmaların en önemli sorunlardan bir tanesi üreticileri 

ile tüketiciler arasındaki fiziksel mesafenin son derece artmış olması bu iki grup arasında 

sınırlı düzeyde bir iletişim kurulamamasıdır. 

 

(  )  7-Ticari ihtisas fuarlarında, o sektörle iş yapan ya da yapmak isteyen profesyonel 

ziyaretçiler bulunmakta ve katılımcı firmalar bu kimselere ürün ve hizmetlerinin doğrudan 

tanıtılamamaktadır. 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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(    )  8-İhtisas fuarları, rakiplerin müşterilerini görme ve fuar sırasında yürütülecek çeşitli ve 

pazarlama ve tanım aktiviteler ile ilgili söz konusu müşterilere ulaşma, onlarla da bağlantı 

kurma şansı veren organizasyonlar olma bakımından da önemlidirler. 

 

 (  )  9-Fuar organizasyonları ve buralarda gerçekleştirilen aktiviteler birer haber niteliği 

taşımakta ve medya kuruluşlarının ilgisini çekmektedir.  

 

(  ) 10-Ticari ihtisas fuarlarında kurulan bağlantılar ile miktar indirimleri, çeşitli özel 

indirimler, fiyat politikası değişiklikleri gibi önemli adımlar atılamaz hâle gelmiştir.  

 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. 
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Modül ile kazandığınız yeterliliği aşağıdaki kriterlere göre değerlendiriniz. 
 

 DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Evet Hayır 

1 - FUARCILIĞIN GELİŞİMİ   

a) Fuarcılık kavramını araştırdınız mı? 
  

b) 
Seçtiğiniz fuar konusunu uygulama çalışması yaparak geliştirdiniz 

mi? 

  

c) 
Seçtiğiniz konudaki fuar organizasyonun tarihi geçmişini 

araştırınız mı? 

   

d)  Türkiye’de fuarcılığın gelişimini araştırdınız mı?  
  

 

e) 
 Türkiye’de fuarcılık sektörünü araştırıp ve dosya oluşturunuz 

mu? 

  

f)  Türkiye’deki fuarcılığın hukuki dayanaklarını incelediniz mi?   

g)  Mevzuat bilgilerini önemini araştırıp, dosyaladınız mı? 
  

 

h) 
Fuarcılıktaki genel yönelimleri ve kullanılan temel kavramları 

araştırınız mı? 

  

2- FUAR TÜRLERİ   

a) Gideceğiniz fuar organizasyonu firmaları belirlediniz mi?   

b) Yatay fuarları araştırdınız mı?   

c) Dikey fuarları araştırdınız mı?   

d) Dikey fuarların yatay fuarların önüne geçme nedenlerini 

araştırdınız mı? 

  

e) İhtisas fuarlarının faydalarını ve çeşitlerini gruplara ayrılarak 

incelediniz mi? 

  

f) Türkiye’deki tüketici fuarları, entegre fuarları ve solo 

fuarlarına örnek fuarları araştırdınız mı? 

  

g) Türkiye’deki bölgesel fuarlar, ulusal fuarlar ve uluslararası 

fuarlara örnek fuarları araştırdınız mı? 

  

h) Expo organizasyonlarının önemini grup çalışması olarak 

araştırdınız mı? 

  

I) İzmir kentinin Expo organizasyonundaki yerini araştırınız 

mı?  

  

3- FUARLARIN ÖNEMİ   

a) Katılımcı firmalar açısından fuarların önemini araştırdınız mı?   

b)  Katılımcı firmalar açısından potansiyel müşterilerin önemini  

araştırdınız mı? 

  

c) Katılımcı firmaların fuar alanındaki çalışmalarını  araştırdınız mı?   

d)  Katılımcı firmaların ziyaretçilere verdikleri önemi araştırdınız   

PERFORMANS TESTİ  
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mı? 

e)  Katılımcı firmaların fuar esnasındaki medya ile ilişkilerini  

araştırdınız mı? 

  

f) Katılımcı firmaların fuar esnasındaki kazanımlarını 

araştırdınız mı? 

  

g) Katılımcı firmaların fuar esnasındaki katılım kalitelerini 

araştırdınız mı? 

  

h) Bir kitle iletişim aracı olarak fuarların önemini araştırdınız 

mı? 

  

ı) Düzenlendiği alanda yarattığı sosyo-kültürel ortam bakımından 

önemini araştırdınız mı? 

  

i) Pazarlama iletişimi açısından önemini araştırdınız mı?   

k) İhtisas fuarlarındaki katılımcı firmaların reklam çalışmalarını 

araştırdınız mı? 

  

m) Dosya hazırlamak için gerekli bilgi ve doküman topladınız mı?   

n) Uygulama dosyanızı üniversite öğretim görevlilerine, okul 

öğretmenlerinize ve fuar organizasyon firma yöneticilerine 

incelettirebildiniz mi? 

  

l) Araştırdığınız uygulama çalışmasından sonra gerçek bir fuar 

organizasyonu uygulamasında yer alabilir misiniz? Kendinizi 

değerlendiriniz. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME  

 
Cevaplarınızı, cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı 

belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız sorularla ilgili öğrenme 

faaliyetlerini tekrarlayınız.  

 

Cevaplarınızın hepsi doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçebilirsiniz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 

ÖĞRENME 

FAALİYETİ- 1 CEVAP 

ANAHTARI 
 

1.  A 

2.  D 

3.  D 

4.  D 

5.   C 

6.  D 

7. DOĞRU 

8.  DOĞRU 

9.  YANLIŞ 

10.  DOĞRU 

11.  YANLIŞ 

 

 

ÖĞRENME 

FAALİYETİ- 2 

CEVAP ANAHTARI 

1.A 

2.C 

3.D 

4.A 

5.C 

6.C 

7.C 

8.B 

9.C 

10.D 

11.C 

12.A 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME 

FAALİYETİ- 3 

CEVAP ANAHTARI 

1.D 

2.D 

3.Y 

4.D 

5.Y 

6.Y 

7.Y 

8.D 

9.D 

10.D 

11.Y 

12.Y 

13.D 

14.Y 

15.D 

16.Y 

17.Y 

18.D 

19.D 

20.D 

21.Y 

22.Y 

23.D 

24.D 

25.Y 
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MODÜL  

DEĞERLENDİRME 

CEVAP ANAHTARI 

1-  A 

 

2-  D 

 

3-  D 

 

4- A 

 

5-  C 

 

6- YANLIŞ 

 

7- YANLIŞ 

 

8-  DOĞRU 

 

9- DOĞRU 

 

10- YANLIŞ 
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