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Özet 

Fuarlar, ticari/iş etkinlikleri endüstrisinin önemli bir bileşeni olarak giderek büyüyen bir sektör haline dönüşmüştür. 

Katılımcıların genellikle bir işletmeyi temsil etmesi, işletmenin ürün ve hizmetlerini tanıtması, satış yapması, araştırma 

ve geliştirme faaliyetlerinde bulunması, rakiplerle kıyaslamalar yapılması gibi aktivitelerin gerçekleştirildiği fuarlar, 

ekonomik ve sosyal açıdan önemli etkinliklerdir. Fuar katılımcıları, fuarlara genellikle belirli motivasyonlarla katılım 

sağlamaktadırlar. Fuar katılımcılarının motivasyonları gerçekleştirebildikleri fuarlar, diğer fuarlara oranla daha popüler 

olma ve ziyaretçilerini arttırma hususlarında bir adım öne çıkmaktadırlar. Bu bağlamda bu araştırmada, turizm 

sektöründe faaliyet gösteren işletme temsilcilerinin katılım göstermiş oldukları fuarda, motivasyon, genel memnuniyet 

ve sadakatleri arasındaki ilişki ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırmanın verileri 9-10 Aralık 2016 tarihlerinde 

arasında İzmir’de gerçekleştirlen Travel Turkey Fuar’ında kolayda örnekleme yoluyla toplanmış ve 84 geçerli anket 

formu elde edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda, “stratejik fayda ve satış” ve “rekabet ve araştırma” motivasyon 

değişkenlerinin genel memnuniyet ve sadakat üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkiye sahip olduğu bulgulanmıştır. Bu 

bağlamda, fuar organizasyonlarında işletmenin satış ve araştırma yapabilmesine olanak sağlayacak bir çevrenin 

oluşturulmasının önemli olduğu söylenebilir. 

Anahtar kelimeler: Fuar katılımcıları, Motivasyon, Genel Memnuniyet, Travel Turkey 

 

The Relationship Between The Motivations, Overall Satisfaction and 

Loyalty of Tourism Exhibition Participants: The Case of Travel Turkey 

 

Abstract 

Trade shows have become an increasingly important sector of the commercial/business event industry. The trade 

shows in which participants usually represent an enterprise, introduce the products and services of the business, make 

sales, research and development activities, make comparisons with competitors, etc. are important economic and social 

events. Exhibitors usually attend trade shows with specific motivations. The trade shows where the exhibitors can 

realize the motivations are more popular than the other trade shows. In this context, in this research, the relationship 

between motivation, overall satisfaction and loyalty was tried to be expressed in the trade shows where the business 

representatives operating  in the tourism sector participated. The data of the research were collected at the Travel 

Turkey Fair held in Izmir between 9-10 December 2016 and 84 valid questionnaire forms were obtained. As a result of 

the analyzes made, it was found that the variables of "strategic benefit and sales" and "competition and research" 

motivation had a meaningful positive effect on overall satisfaction and loyalty. In this context, it can be said that it is 

important to create an environment in the trade shows that will enable the business to sell and research. 

Key Words: Trade Shows Participants, Motivation, Overall Satisfaction, Travel Turkey 
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Giriş 

MICE (meeting, incentive travel, convention, and exhibition) sektörü, her geçen gün büyüyen bir sektör 

haline gelmektedir. MICE’nin bir bileşeni olan ve pazarlama etkinliği olarakta belirtilebilen fuarlar, işletmelerin ürün 

ve hizmetlerini tanıtması, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütmesi ve satış yapılmasının yanı sıra, düzenlenen 

bölgenin ekonomik ve turizm açısından gelişimine de katkı sağlayabilmektedir (Chung, Koo ve Kim, 2014: 59). 

İşletme temsilcilerinin ve bireysel ziyaretçilerin (tüketicilerin) katılımıyla birlikte gerçekleştirilen fuarlar, medyanın da 

eklenmesiyle geniş çaplı bir hal alabilir (Rittichainuwat ve Mair, 2012: 1237). Bu tür etkinliklerde, şirketler ücretler 

ödeyerek stand sahibi olabilir ve faaliyetlerini etkinlik süresince bu standlarda gerçekleştirebilmektedirler. 

İşletmelerinin katılım motivasyonlarını gerçekleştirmeleri (tanıtım, ar-ge, promosyon, satış vb.) genel memnuniyetini 

olumlu yönde etkileyecektir (Lin, Jiang ve Kerstetter, 2015; Lee, Lee ve Joo, 2015; Lin, 2016). İşletme katılımcılarının 

genel olarak fuardan memnun olmaları, bir sonraki yıl gerçekleştirilecek olan etkinliğe katılmaları demektir (Kang ve 

Schrier, 2011; Reinhold, 2016). Bu bağlamda, işletmelerin performanslarını etkileyebilen faktörlerin fuar alanında tam 

olarak oluşturulması, hem memnuniyet hem de sadakat açısından büyük önem taşımaktadır. 

Bu araştırmada, turizm sektöründe faaliyet gösteren işletme temsilcilerinin katılım göstermiş oldukları 

fuarda, gerçekleştirdikleri motivasyon, genel memnuniyet ve sadakatleri arasındaki ilişki ortaya konulmaya 

çalışılmıştır. Bu bağlamda, öncelikle olarak ilgili alanyazında yer alan çalışmalar incelenmiş ve araştırmanın 

hipotezleri oluşturulmuştur. Sonrasında, araştırmanın yöntemi başlığı altında, araştırmanın evreni ve örneklemi, veri 

toplama aracıları hakkında bilgiler verilmiştir. Toplanan verilerin analizi sonucunda ortaya çıkan detaylar, bulgular 

kısmında detaylı olarak verilmiştir. Araştırma, sonuç ve tartışma bölümüyle sonlandırılmıştır. 

1. Alanyazın Taraması 

Fuarlar, ticari/iş etkinlikleri endüstrisinin önemli bir bileşeni olarak görülebilir (Getz, 2008). Genel olarak 

fuarları üç gruba ayırmamız mümkündür. İlk olarak ticari fuarlar (trade show), sadece tedarikçilerin ve tüketicilerin 

(consumers) davet edildiği, bunlara ek olarak medyanın da yer alabildiği etkinliklerdir (Browning ve Adams, 1988). 

Diğer bir fuar çeşidi olan tüketici fuarları (consumer exhibitions), sergilenen ürünleri direkt olarak tüketicilere satmak 

ve tüketicilerin bilgi almalarını sağlamak amacıyla halka açık olarak düzenlenen etkinliklerdir. Son olarak ticari ve 

tüketici fuarları, tedarikçilere, tüketicilere ve medyaya açık olan, aynı zamanda halkında katılarak bilgi alabildiği 

etkinliklerdir (Rittichainuwat ve Mair, 2012: 1237). Alanyazın taraması sonucunda fuar etkinliği ile ilgili bireysel 

motivasyonu ziyaretçilerin (Tanner, Chonko ve Ponzurick, 2001; Breiter ve Milman, 2006; Kozak ve Kayar, 2008; 

Whitfield ve Webber, 2011; Guerreiro, Valle ve Mendes, 2011; Rittichainuwat ve Mair, 2012; Lee, Kang ve Lee, 

2013; Ivkov, Blesic, Raljic, Dzigurski, Pivac ve Jovanovic, 2015) ve katılımcıların (Munuera ve Ruiz, 1999; Godar ve 

O’ Connor, 2001; Kozak, 2005; Lee, Yeung ve Dewald, 2010; Menon ve Edward, 2014) motivasyonu olarak ikiye 

ayrıldığı görülmüştür.  

Fuarlara katılan bir işletmenin temsilcisi olarak ya da bir işletme çalışanı olarak katılan bireylerin, ürün 

veya hizmetler hakkında bilgi alma, pazar araştırmaları gerçekleştirme, potansiyel tedarikçiler iletişime geçme gibi 

motivasyon faktörlerinin ön planda olduğu söylenebilir. Munuera ve Ruiz (1999), İspanya’da düzenlenen ticari fuara 

katılan 158 katılımcı işletmeden toplanan veriler ışığında, ana motivasyon faktörlerinin yeni ürünleri keşfetme, 

potansiyel tedarikçilerle iletişime geçme, yeni fikirler arama ve pazar araştırmaları gerçekleştirme, ve pazarlama 

faaliyetleri için bilgi edinme olduğu bulgulanmıştır. Hem ticari hem de tüketici fuarı bağlamında nitelendirilebilen 

EMITT fuarı katılımcılarının motivasyon faktörlerini araştıran Kozak (2005), işletme çalışanlarının moralini arttırma, 

rakiplerin ürün ya da hizmetlerini kıyaslama ve pazarlama faaliyetleri için bilgi toplama gibi beklentilerin ön planda 



648 

 

olduğu sonucuna varmıştır. Benzer bir şekilde Lee, vd. (2010), Hong Kong’ da düzenlenen fuarlara katılım sağlayan 

302 katılımcıdan topladıkları veriler neticesinde en önemli motivasyon faktörlerinin bilgi arama ve pazar araştırma 

olarak bulgulamışlardır. Menon ve Edward (2014), Hindistan’ da düzenlenen Kerala seyahat fuarına katılan işletme 

çalışanları üzerinde yaptıkları araştırmada, yeni ürünler hakkında bilgi elde etme, yeni özellikler görme, yeni 

tedarikçilerle buluşma gibi motivasyon faktörleri ile ziyaretlerini gerçekleştirdikleri sonucuna varmışlardır. 

Memnuniyet, müşterilerin beklentilerinin karşılanması durumunda ortaya çıkan psikolojik bir durumdur 

(Oliver, 1981: 27). Memnuniyet çalışmalarında kullanılabilecek en uygun teorilerden biri Beklenti-Uyuşmazlık 

teorisidir (expectancy-disconfirmation theory). Bu teoriye göre algılanan ürün ya da hizmet performansı beklentinin 

üzerindeyse olumlu uyuşmazlık, beklentiyi karşılıyorsa sıfır uyuşmazlık ve performans beklentilerinin altındaysa 

olumsuz uyuşmazlık ortaya çıkmaktadır (Baker ve Crompton, 2000: 786). Algılanan performans beklenen düzeyde ya 

da üzerinde ise gelecekteki tüketim davranışlarını olumlu yönde etkileyerek, (a) işletme hakkında olumlu düşünceleri 

yaymak, (b) işletmeyi başkalarına önermek, (c) işletmeye sadık kalmak, (d) işletmeden daha sık tüketim yapmak ve (e) 

daha yüksek ücretli tüketimler yapmak gibi olumlu davranışsal eğilimler ortaya çıkarmaktadır (Zeithaml, Berry ve 

Parasuraman, 1996:36). 

Severt, Wang, Chen ve Breiter (2007), konferans katılımcılarının motivasyonlarını gerçekleştirdikleri 

durumlarda genel memnuniyetlerini (β = 0,63; p<0,001) ve sadakatlerini (β = 0,47; p<0,001) pozitif etkilediğini 

belirtmiştir. Benzer bir çalışmada, Siu, Wan ve Dong (2012), Macau’daki fuar merkezinde düzenlenen etkinliğe 

katılanların motivasyonlarını gerçekleştirebilecek koşulların olması durumunda genel memnuniyetlerini (β = 0,67; 

p<0,001) ve sadakatlerini  (β = 0,75; p<0,001)  pozitif olarak etkilediği belirtilmiştir. Huang (2016), fuarları işletmeleri 

nasıl çekebileceği ile ilgili yapmış olduğu çalışmada, 350 şirketten veri yoplamıştır. Verilerin analizi sonucunda, satış 

aktivitesi (β = 0,51; p<0,05) ve bilgi toplamanın (β = 0,27; p<0,05)  fuarlara katılımı arttırdığı ancak ilişki kurma (β = 

0,09; p>0,05) değişkenin fuarlara katılıma etkisinin olmadığı bulgulanmıştır. Lin, Jiang ve Kerstetter (2015), 

Amerika’da düzenlenen bir fuarda 92 katılımcı üzerinden yapmış oldukları çalışmada, satış faaliyetlerinin genel 

memnuniyet (r = 0,52; p<0,01) ile anlamlı ve pozitif bir ilişkiye sahip olduğunu bulgulamışlardır. Ayrıca satış 

faaliyetlerinin sadakat (r = 0,23; p<0,05) ile arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki olduğu söylenebilir. Kang ve Schrier 

(2011), 2007 yılında Las Vegas’ta düzenlenen bir fuarda yaptıkları araştırmada, 179 katılımcıdan veri toplamışlardır. 

Verilerin analizi sonucunda, katılımcıların memnuniyetlerinin tekrar katılma niyetleri üzerinde (β = 0,67; p<0,05) 

anlamlı ve pozitif bir etkisinin olduğu bulgulanmıştır.Lee, Lee ve Joo (2015), Hong Kong’ ta düzenlenen bir fuarda 

yaptıkları çalışmada, fuara katılımcıların algıladıkları hizmet kalitesinin memnuniyet ve sadakat üzerindeki etkisini 

araştırmışlardır. 350 katılımcıdan topladıkları verilerin analizi sonucunda, katılımcı memnuniyetinin yeniden ziyaret 

niyeti (β = 0,88; p<0,001) üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisinin olduğu bulgulanmıştır.Lin (2016), Çin’ de 

düzenlenen üç fuar etkinliğinde, katılımcıların memnuniyetlerini ve sadakatlerini araştırmışlardır. Katılımcıların kendi 

performanslarından memnuniyetlerinin (satış, bilgi toplama, ilişkiler kurma, imaj yaratma vb.) sadakat üzerinde 

anlamlı ve pozitif bir etkiye sahip olduğu bulgulanmıştır (β = 0,22; p<0,01). Reinhold (2016), İsviçre’de düzenlenen 

bir fuarda katılımcıların memnuniyetlerini ve sadakatlerini araştırmışlardır. 323 fuar katılımcısından topladığı veriler 

ışığında, katılımcıların memnuniyetlerinin sadakatlerini (β = 0,93; p<0,001) pozitif olarak etkilediği bulgulanmıştır. 

Alanyazında yer alan çalışmalar ve Beklenti-Uyuşmazlık teorisi göz önüne alındığında şu hipotezler oluşturulmuştur; 

H1:Fuar katılımcılarının motivasyon faktörleri, katılımcıların genel memnuniyetini etkilemektedir. 

H2: Fuar katılımcılarının motivasyon faktörleri, katılımcıların sadakatlerini etkilemektedir. 

H3: Fuar katılımcılarının sahip oldukları genel memnuniyet, katılımcıların sadakatlerini etkilemektedir. 
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2. Yöntem 

2.1. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Araştırmanın evreni, Türkiye’de gerçekleştirlen tüm turizm temalı fuarlara katılan işletme temsilcileridir. 

Belirtilen bu evren, genel evrendir. Genel evren genellikle tanımlaması kolay ancak ulaşılması zordur (Karasar, 2014: 

110). Bu bağlamda, genel evren çalışma evrenine indirgenmiş ve çalışma evreni, Türkiye’de her yıl düzenli olarak 

düzenlenen bir turizm temalı fuarlara katılan konaklama ve seyahat sektöründe faaliyet gösteren işletme temsilcileri 

olarak belirlenmiştir. Çalışma evreni içerinde yer alan işletmeleri belirlemek ve hepsine ulaşmarak veri toplamak 

zaman, maddi kaynak ve insan kaynakları açısından çok zor olduğu için örneklem alma ve örneklem yöntemi belirleme 

ihtiyaçı duyulmuştur (Karasar, 2014: 111).Belirlenen örnekleme çerçevelerinden, araştırmaya katılacak bireylere 

ulaşılabilmesi için olasılık dışı örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme yöntemi seçilmiş ve araştırmanın 

örneklemi , Travel Turkey Fuarına katılan konaklama ve seyahat işletmeleri temsilcileri olarak belirlenmiştir. 10. 

Travel Turkey Fuarına, 1179 katılımcı iştirak etmiş ve bunların %48’i konaklama ve seyahat işletmesi olarak 

belirlenmiştir (Travelturkey, 2016). Belirtilen sayının %48’i alındığında yaklaşık olarak 613 kişi konaklama ve seyahat 

alanında çalışan katılımcı olarak belirtilebilir. İşletmeyi temsil eden bir kişi bulabilmek için ise standtaki katılımcı 

sayısı ortalama 3’e bölersek, yaklaşık 200 kişi etmektedir.  Türkiye’nin EMITT’ den sonra en büyük turizm temalı 

fuarı olan Travel Turkey, çalışma evrenini temsil yeteneğine sahip olarak belirtilebilir. Ancak, 200 kişilik bir çalışma 

evreni için örneklem sayısı 132 kişidir (Sekaran, 1992: 253). 8-11 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirilen ve 9-10 Aralık 

2016 tarihlerinde verilerin toplanması nedeniyle geçerli 84 veriye ulaşılmıştır. Çalışmanın göze çarpan en büyük 

sınırlaması olarak gerekli sayıya ulaşmama durumudur.  

2.2. Veri Toplama Araçları 

Araştırmanın verileri, Motivasyon ölçeği, genel memnuniyet ölçeği, sadakat ölçeği ve demografik 

özelliklerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan form aracılığıyla toplanmıştır. Motivasyon ölçeği Kozak (2005) 

tarafından EMITT katılımcıları üzerine yapılan çalışmadan alınmış ve 23 maddeden meydana getirilmiştir.  Genel 

memnuniyet ölçeği (3 madde) ise, Lee, Lee ve Joo ( 2015) tarafından yapılan  ve fuar katılımcılarının fuar kalitesine 

karşı memnuniyetleri ve sadakatlerini ölçen çalışmadan alınmıştır. Aynı çalışmadan yeniden ziyaret ve ağızdan ağıza 

iletişimin yer aldığı değişken maddeleri (her biri üçer madde olarak) ölçeğe dahil edilmiştir. Son olarak, araştırmaya 

katılanların özelliklerini belirleyebilmek için demografik sorulara (yaş, cinsiyet, eğitim, sektör vb.) yer verilmiştir. 

3. Bulgular 

Tablo 1’de görüldüğü gibi katılımcıların %51,2’si (42 kişi) kadın; %44,8’i (34 kişi) lisans mezunu; %63,9’u 

(53 kişi) konaklama sektöründe çalışmakta; %43,2’si (32 kişi) 21-30 yaş aralığında ve %35,7’sinin (30 kişi) aylık 

kazancı 2001-3000 tl arasında bulgulanmıştır. 

Araştırma kapsamında yararlanılan ölçeklerin geçerliliğini belirlemek amacıyla açıklayıcı faktör analizi 

uygulanmıştır. Faktör sayısının tespitinde özdeğerin 1’den büyük olmasına, ilgili faktör ile en az 0,500 düzeyinde yüke 

sahip olmasına (Hair, Black, Babin ve Anderson, 2010), bir faktörün en az 3 maddeden oluşmasına, binişiklik 

durumunda iki faktör arasında yük farkının en az 0,100 olmasına (Büyüköztürk, 2002) ve Varimax dönüşümü 

uygulanmasına karar verilmiştir. Tablo 2’de Motivasyon Ölçeğine ilişkin açıklayıcı faktör analizi sonuçları yer 

almaktadır. 
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Tablo 1. Katılımcıların Demoğrafik Özellikleri 

 

Ölçeğin normal dağılıma uygun olup olmadığını belirlemek için Bartlett Küresellik testi yapılmış ve Kaiser-

Meyer-Olkin (KMO) değerine bakılmıştır. Bartlett Küresellik testi(x²=1909,293; p<0,001) sonucun anlamlı olduğu 

görülmüştür. Ayrıca KMO değeri de 0,847 olarak bulgulanmıştır. Her iki testin sonuçlarına bakıldığında, Motivasyon 

Ölçeğine açıklayıcı faktör analizi yapılmasının uygun olacağı belirlenmiştir. Yapılan açıklayıcı faktör analizi 

sonucunda, 1 madde 0,500’ den düşük yüke sahip olduğu için, 2 madde de iki boyuta yük (iki boyut arasındaki yük 

değeri 0,100’ den düşük) verdiği için analizlerden çıkarılmıştır. Geriye kalan 20 madde 3 faktör altında toplanmıştır. 

Genel güvenilirlilik; 0,951 ve toplam açıklanan varyans yaklaşık % 77 olarak bulgulanmıştır. Ölçek maddelerinin 

orijinalde 4 faktörde toplandığı, ancak çıkarılan maddeler nedeniyle bu araştırmada 3 faktör altında meydana geldiği 

söylenebilir. 

Tablo 2. Motivasyon Ölçeği Açıklayıcı Faktör Analizi Sonuçları 
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Motivasyon ölçeğinin ilk boyutu 9 maddeden oluşmaktadır. Bu boyut, toplam varyansın yaklaşık %32’sini 

açıklamaktadır. Bu boyut, “Halkla ilişkiler faaliyetlerini desteklemek”, “Pazarlama deneyimlerini paylaşmak”, 

“Müşterilerle teması geliştirmek (kontak kurmak)”, “Müşterilerle ilişkileri geliştirmek” ve “Yeni müşterilerle 

tanışmak” gibi maddelerden meydana gelmiş ve “Stratejik Fayda ve Satış” olarak adlandırılmıştır. 

İkinci boyut 7 maddeden meydana gelmiş ve toplam varyansın yaklaşık %27’sini açıklamaktadır. “Pazarın 

gelişimi hakkında bilgi toplamak”, “Pazarlama faaliyetleri için bilgi toplamak”, “Pazarda faaliyet gösteren rakiplerle 

pozisyon kıyaslaması yapmak” ve “Rakiplerle ürün ya da hizmet karşılaştırması yapmak” gibi maddelerin bir araya 

gelmesi sonucu oluşan bu boyuta, “Rekabet ve Araştırma” adı verilmiştir.  

 “Yeni ürün ya da hizmetleri tanıtmak/tutundurmak”, “Bir ürün ya da hizmetin tanıtım testini yapmak”, 

“Yeni bir pazarın tanıtım testini yapmak” ve “Pazarda rekabet avantajı elde etmek” maddeleri bir araya gelerek 3. 

boyutu oluşturmuşlardır. Bu boyut, toplam varyansın yaklaşık %18’ini açıklamakta olup,  “Promosyon” olarak 

adlandırılmıştır.  

Tablo 3. Memnuniyet Ölçeği Açıklayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

 

Genel Memnuniyet ölçeğinin geçerliliğini açıklayıcı faktör analizi ile yapıldıktan sonra aynı varsayımlarla 

memnuniyet ölçeğinin geçerliliğine bakılmıştır. Kmo değeri; 0,729 ve Bartlett testi; 124,712 olarak bulgulanmıştır. 

Buna bağlı olarak normal dağılıma uygunluğun olduğu söylenebilir. Ölçek maddeleri, ölçeğin orijinalinde olduğu gibi 

tek boyut halinde toplanmıştır. Ayrıca, bu ölçeğin genel güvenirliliği 0,871 olarak bulgulanmıştır. Ölçekte kullanılan 

üç maddenin toplam açıkladığı varyans yaklaşık %80 olarak bulgulanmış ve bu maddelerin oluşturduğu boyuta “Genel 

Memnuniyet” adı verilmiştir. 

Tablo 4. Sadakat Ölçeği Açıklayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

 

Sadakat ölçeğinin geçerliliğini sınamak için diğer iki ölçekte uygulandığı üzere açıklayıcı faktör analizi 

yapılmıştır. Kmo değeri; 0,844 ve Bartlett Küresellik testi (x²=472,703; p<0,001) anlamlı olduğu için normal dağılıma 

uygunluk tespit edilmiş ve analize devam edilmiştir. Toplam açıklanan varyans 72,739 ve genel güvenilirlik 0,925 
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olarak bulgulanmıştır. Ölçeğin orijinalinde iki boyut olarak bulgulanan sadakat ölçeği, bu araştırma bağlamında tek 

boyut ve 6 maddeden meydana gelmiştir. Bu farklılığın en büyük sebebi olarak toplanan veri sayısının sınırlı olması 

gösterilebilir. 

Tablo 5. Değişkenlerle Ait Korelasyon Analizi Sonuçları 

 

Tablo 5’te değişkenlere ait ortalama, standart sapma, Cronbach’s Alpha ve ilişki değerleri görülmektedir. 

Ayrıca stratejik fayda ve satış ile rekabet ve araştırma (r=0,603; p˂0,001); promosyon (r=0, 618; p˂0,001); genel 

memnuniyet (r=0,692; p˂0,001) ve sadakat (r=0,754; p˂0,001) arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki olduğu, rekabet ve 

araştırma ile promosyon (r=0,419; p˂0,001); genel memnuniyet (r=0,725; p˂0,001) ve sadakat (r=0,737; p˂0,001) 

arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki olduğu, promosyon ile genel memnuniyet (r=0,531; p˂0,001) ve sadakat (r=0,509; 

p˂0,001) arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki olduğu, genel memnuniyet ve sadakat (r=0,873; p˂0,001) arasında 

anlamlı ve pozitif bir ilişki olduğu bulgulanmıştır. 

Tablo 6. Değişkenlere Ait Regresyon Analizi Sonuçları 

 

Motivasyon değişkeni, genel memnuniyetin 0,625’ini (F=47,118; t=2,567; p<0,012) açıklamaktadır. Bu 

sonuca göre motivasyon boyutlarının oluşturduğu bağımsız değişkenlerin bir model olarak genel memnuniyet üzerinde 

önemli bir belirleyici olduğu söylenebilir (Tablo 6). Stratejik fayda ve satış (p<0,01) ve Rekabet ve araştırma 

(p<0,001) boyutları genel memnuniyet değişkeni üzerinde anlamlı ve pozitif yönlü bir etkisinin olduğu belirtilebilir. 

Ancak, promosyon değişkenin (p>,05) genel memnuniyet üzerinde etkisinin olmadığı bulgulanmıştır. 
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Tablo 7. Değişkenlere Ait Regresyon Analizi Sonuçları 

 

Motivasyon değişkeni, davranışsal niyetin 0,683’ünü (F=60,606; t=2,423; p<0,018) açıklamaktadır. 

Motivasyon boyutlarından olan stratejik fayda ve satış (p<0,001) ve rekabet ve araştırma (p<0,001) davranışsal niyet 

boyutu üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkiye sahip olduğu belirtilebilir (Tablo 7). Diğer taraftan, promosyon 

değişkeninin (p>,05) davranışsal niyet üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmadığı bulgulanmıştır. 

Tablo 8. Değişkenlere Ait Regresyon Analizi Sonuçları 

 

Tablo 8’de genel memnuniyet ile sadakat arasındaki etkiyi gösteren regresyon tablosu verilmiştir. Bu 

tabloya göre, genel memnuniyet sadakatin 0,759’unu açıklamakta olup, güçlü ve anlamlı bir pozitif etkiye sahip 

olduğunu anlaşılmaktadır.  

4. Sonuç ve Öneriler 

Bu araştırmada, turizm sektöründe faaliyet gösteren işletme temsilcilerinin katılım göstermiş oldukları bir 

fuarda, katılımcıların motivasyon faktörleri , genel memnuniyet ve sadakatleri arasındaki ilişki ortaya konulmaya 

çalışılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, araştırma sonucu ile alanyazında yer alan çalışmalar arasında bir takım 

farklılık ve benzerliklerin olduğu söylenebilir. En önemli farklılık Motivasyon ölçeğinin orijinalinden farklı olarak 3 

boyut altında toplanmasıdır. Kozak (2005) tarafından EMITT’de benzer bir örneklem çerçevesinde kullanılan bu ölçek 

4 boyutta toplanmıştır. Ancak bu araştırmanın açıklayıcı faktör analizinde görüleceği üzere maddeler 3 boyutta 

toplanmış ve bazı faktör isimleri değişmiştir. Bunun en büyük nedeni olarak analiz sonucu ölçekten çıkan 3 madde 

gösterilebilir. Bu 3 maddenin çıkmasıyla “stratejik fayda” ve “satış” boyutlarının birleştiği bulgulanmıştır. 

Araştırma için oluşturulan 3 hipotezi test etmek için çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Yapılan analizler 

sonucunda “H1:Fuar katılımcılarının motivasyon faktörleri, katılımcıların genel memnuniyetlerini etkilemektedir” ve 

“H2: Fuar katılımcılarının motivasyon faktörleri, katılımcıların sadakatlerini etkilemektedir” hipotezlerinin kısmen 

desteklendiği söylenebilir. Bunun nedeni ise, gerçekleştirilen faktör analizi sonunda motivasyon değişkenin 3 boyutta 

toplanması ve her iki hipotezde de “promosyon” değişkenin anlamsız olmasıdır. Bu bağlamda, katılımcıların genel 

memnuniyeti ve sadakati üzerinde “stratejik fayda ve satış” ve “rekabet ve araştırma” değişkenlerinin önemli olduğu 

belirtilebilir. Bu bulgu, Huang (2016) tarafından yapılan çalışmanın bulgularıyla örtüşmektedir.  Çalışmanın, Lin, Jiang 
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ve Kerstetter (2015) tarafından yapılan çalışmasıyla da “satış aktivitesi” bağlamında benzer olduğu söylenebilir. Diğer 

hipotez ise “H3: Fuar katılımcılarının sahip oldukları genel memnuniyetleri, katılımcıların sadakatlerini 

etkilemektedir” desteklenmiştir. Genel memnuniyetin, sadakati olumlu ve güçlü bir şekilde etkilediğini söylemek 

mümkündür (Tablo 8). Bu bağlamda, alanyazında yer alan bir çok çalışmada aynı bulguya erişildiği görülmektir (Kang 

ve Schrier, 2011: Lee, Lee ve Joo, 2015: Lin, 2016: Reinhold, 2016). 

Araştırmanın bulguları incelendiğinde, katılımcıların fuara katılım motivasyonların “stratejik fayda ve satış” 

ve “rekabet ve araştırma” faaliyetleri olduğu görülmektedir. Fuar organizatörlerinin etkinlik alanını bu bulgular 

ışığında düzenlemeleri önerilebilir. Her araştırmada olduğu gibi bu araştırmada da bir takım kısıtlılıklar mevcuttur. En 

önemli kısıtlılık, hedeflenen örneklem sayısına erişilememesidir. Etkinlik süresinin kısa olması, veri toplama sürecini 

yürütenlerin sayıca az olması gibi faktörlerden dolayı örneklem sayısına ulaşılamamıştır. Daha sonra yapılacak olan 

çalışmalarda, katılımcıların motivasyonlarına ek olarak, şikayet konuları, istek, öneri ve görüşleri gibi konuların 

araştırılması fuar organizasyonu ve fuar yönetimi konularında fayda yaratacaktır.  
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