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Amaç – Bu çalışma ile amaçlanan, satın alma niyeti üzerinde ürün yerleştirmenin etkisini araştırmak 

ve yerleştirmenin yapıldığı mecraların hangisinin tüketici üzerinde daha etkili olduğunu 

belirlemektir. Bu yönde araştırma modeli Kahramanmaraş’ ta yaşayan 18 yaş üstü bireylere 

uygulanmıştır. 

Yöntem – Araştırma, yüz yüze anket yöntemi ile 1.150 kişiye yapılmıştır. Anket altı bölümden 

oluşmaktadır. İlk beş bölümünde araştırma modelinde bulunan ürün yerleştirmeye yönelik tutum 

değişkenleri (Gupta ve Gould, 1997) ve satın alma niyeti değişkenlerinden (Balakrishnan vd., 2012) 

oluşan ölçek soruları bulunmaktadır. Anketin son kısmında ise demografik özelliklerin 

belirlenmesine yönelik sorular yer almaktadır. Araştırma verileri; frekans dağılımı, aritmetik 

ortalama ve yüzdeleri, Anova, Bonferro ve T Testi, Korelasyon ve Regresyon analizi yardımıyla 

analiz edilip yorumlanmıştır. Ölçeklerin güvenilirlik analizlerine ve Açıklayıcı Faktör analizine 

bakılarak yapı geçerliliği test edilmiştir. 

Bulgular – Yapılan Regresyon analizi sonucunda ürün yerleştirmenin satın alma niyeti üzerinde 

olumlu bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca yerleştirmenin yapıldığı ortama göre satın 

alma niyetleri de anlamlı bir farklılık göstermektedir. Farklı eğitim düzeyine sahip olan, farklı yaş 

gruplarına dâhil olan ve farklı aylık gelire sahip olan bireylerin ürün yerleştirmeye karşı tutumları 

arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Fakat farklı cinsiyet ve eğitim düzeylerinde bulunan 

bireylerin satın alma niyetlerinde anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Ürün yerleştirmeye yönelik 

tutumlarda cinsiyetlere göre farklılık göstermektedir. 

Tartışma – Ulusal ve uluslararası firmalar reklam ve tüketici davranışlarındaki değişimleri göz 

önünde bulundurarak tüketicilerin tercih ettikleri mecralardan (TV programı, sinema vb.) yaptıkları 

ürün yerleştirme vasıtası ile ürünlerinin reklamlarını yapabilirler. Yerleştirme çalışmaları 

yapılırken, gerçekçi ve profesyonel olmasına dikkat edilmesi gerekir. Böylece reklamlardan kaçan 

tüketiciler yakalanmış olacaktır. 
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Purpose – The study aims at investigating the effect of product placement on purchasing intent and 

determining which mediums of product placement are more effective on consumers. To this end, 

the research model was applied to individuals over 18 years old in Kahramanmaraş province. 

Design/methodology/approach – The research was conducted with 1.150 people using face to face 

survey. The survey consists of 6 sections. The first 5 sections include attitude variables towards 

product placement in the research model (Gupta and Gould, 1997) and scale questions comprising 

of purchasing intent variables (Balakrishnan et al., 2012). In the last part of the survey are questions 

about determining demographic characteristics. Research data were analysed and interpreted with 

the help of frequency distribution, arithmetic mean and percentages, Anova, Bonferro and T test, 

mailto:elifkara@ksu.edu.tr
mailto:sukruyaprakli@atauni.edu.tr
https://orcid.org/0000-0001-6321-416X
https://orcid.org/0000-0002-1756-1491


E. Kara – Ş. Yapraklı 12/3 (2020) 3273-3290

İşletme Araştırmaları Dergisi               Journal of Business Research-Turk 3274 

Received 20 August 2020 

Revised 20 September 2020 

Accepted 25 September 2020 

Article Classification: 

Research Article  

Correlation and Regression analysis. Construct validity was tested on the basis of the reliability 

analysis of the scales and Explanatory Factor Analysis. 

Findings – As a result of the Regression analysis, it has been determined that product placement has 

a positive effect on purchasing intent. In addition, there is a significant difference in purchasing 

intents according to the environment in which the product placement is performed. No significant 

difference was found between the attitudes of individuals towards product placement with different 

education levels, different age groups and different monthly incomes. However, a significant 

difference was found in the purchasing intents of individuals of different genders and education 

levels. The attitudes towards product placement seem to differ by gender. 

Discussion – Taking into consideration the changes in advertising and consumer behaviour, 

national and international companies can advertise their products through product placement on 

channels like television and cinema preferred by consumers. While performing the placement 

studies, attention should be paid to being realistic and professional. Thus, consumers who avoid 

advertisements will be caught. 


