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Özet 
Đlişkileri tanımlarken kullanılan önemli bir olgu firmaların birbirlerine yaptıkları 

ilişkiye has yatırımlardır.  Ancak işlem maliyetleri kuramıyla ilişkisel sözleşme 
yaklaşımının beklentileri teknolojik belirsizlik, yan sanayinin özel becerileri ve alınan 
parçanın önemi gibi değişkenler söz konusu olduğunda birbiriyle çelişebilmektedir.  
Bu çalışmanın amacı, Türk otomotiv sanayiinde ana sanayinin yan sanayiye yaptığı 
ilişkiye özgü yatırımların öncüllerini saptamak ve böylece hangi kuramsal yaklaşımın 
ağır bastığını görmektir.  10 otomotiv üreticisinden 51 satın alma sorumlusu ve 72 yan 
sanayi firması yetkilisinden anket yoluyla toplanan veriler iki kuramsal yaklaşıma göre 
kurulmuş hipotezleri test etmek için kullanılmıştır.  Yapılan çoklu regresyon sonuçları 
daha çok ilişkisel sözleşme normlarını desteklemiş, teknolojik belirsizlik ilişkiye has 
yatırımların en belirgin öncülü olarak gözlenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Güven, ana sanayi-yan sanayi ilişkileri, otomotiv sanayi, Türkiye. 

1. Giriş 

Küresel pazarlardaki rekabet firmaların verimliliklerini ve ürünlerinin 
kalitesini arttırmak amacıyla çok yönlü çabalara girmelerine neden olmuştur.  
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Tedarik zinciri yönetimi ve yan sanayi ilişkileri açısından yapılan 
iyileştirmelerde Japon yönetim sistemleri nirengi noktası kabul edilmiş, 
başta ABD’de ve Avrupa’da olmak üzere, özellikle de otomotiv sektöründe, 
ilişkilerin yönetiminde radikal düzenlemeler yapılmıştır.  Firmalar artık daha 
yoğunlukla tedarikçi ilişkilerini mesafeli ilişkiler yerine yakın ortaklıklar 
şeklinde yürütmektedir.  Firmalar arası yardımlaşmalı ilişkilere örnek olarak 
stratejik ortaklıklar, partnerlikler, konsorsiyumlar, tedarik zincirleri ve ağları 
gösterilebilir (Anderson ve Dekker, 2005).  Bu tip eğilimlere rağmen, 
işbirliğine dayalı, uyumlu ilişkilere gidişin bir genellemesi yapılamamakta, 
hala birçok firma rekabete dayalı pazarlarda, işlem temelli ilişkilere bağlı 
kalmayı yeğlemektedir (Cannon ve Perreault, 1999). 

Geleneksel ana sanayi-yan sanayi ilişkileri, ilişkiye has yatırımların 
yapılmadığı, bilgi alışverişinin kısıtlı olduğu, teknolojik ve fonksiyonel 
faaliyetlerin firmaların kendi içinde, firmalar arası yardımlaşma olmadan 
yapıldığı, kısa vadeli, mesafeli (arm’s length) ilişkiler olarak 
nitelendirilmektedir (ör., Clark ve Fujimoto, 1991; Dyer ve Singh, 1998; 
Helper 1991).  Özellikle Amerikan otomotiv sektörünün yıllarca hasmane ve 
mesafeli ilişkiler üzerinden yürüdüğü ve firmalar arası güç oyunlarına sahne 
olduğu birçok araştırmayla kanıtlanmıştır (ör. Mudambi ve Helper, 1998; 
Shapiro, 1985).  Bu çalışmalar ana sanayicilerin birden fazla yan sanayiciyle 
çalışıp fiyat kırmak amacıyla onları birbirlerine karşı kullandıklarını, 
avantajlarını korumak için ilişkilerini mesafeli tuttuklarını, satın alma 
oranlarını yan sanayicileri hizada tutacak şekilde dağıttıklarını, buna karşılık 
yan sanayicilerin ana sanayicilerin zaaflarından her fırsatta 
faydalandıklarını, bu durumun da firmalar arası enformel bağlılıkların 
oluşmasını engellediğini ortaya koymaktadır.  Japon üreticilerin daha çok 
benimsediği uzun vadeli yakın ilişkilerde ise, sık iletişim ve eşgüdüm, 
karşılıklı ilişkiye has yatırımlar, teknik ve maliyet konularında yoğun bilgi 
paylaşımı, personel alışverişi gibi güven oluşturan öğeler gözlenmektedir 
(Asanuma, 1985; Dyer ve Ouchi, 1993; Womack v.d., 1990).  Đlişkisel 
sözleşme (relational contracting) diye de isimlendirilen bu yakın ilişkilerin 
getirdiği avantajları vurgulayarak geleneksel ilişkilerden yakın ilişkilere 
geçişi destekleyen akademik çalışmalara çokça rastlanmaktadır (ör., Dyer ve 
Singh, 1998; Handfield ve Bechtel, 2002; Jap, 1999; Johnson ve Sohi, 2003; 
Larson ve Kulchitsky, 2000; Liker ve Choi, 2005; Mentzer v.d., 2000; Stank 
v.d., 2001).  Günümüzde ana sanayi-yan sanayi yardımlaşmasına karşı 
olmanın bir bakıma kaliteye, hatta kârlılığa karşı olmakla eşdeğer olduğuna 
dair bir görüşün yaygın olduğu söylenebilir (Prahalad ve Ramaswamy, 
2001).   

Yakın ilişkilerin hem akademik, hem profesyonellere dönük yazında 
yarattığı ilgiye (Stank v.d., 2001) rağmen firmalar arası yardımlaşmanın 
sağlanması için nelerin gerekli olduğu tam olarak anlaşılamamıştır (Sheu 
v.d., 2006).  Bu durum bu tarz ilişkilerin oluşmasına neden olan etmenlerin 
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kuramsal açıdan daha ayrıntılı incelenmesine yol açmıştır.  Akademik yazın 
işlem risklerinin firmalar arası ilişkilerin yönetimini ve kontrolünü 
şekillendirdiğini göstermektedir (Anderson ve Dekker, 2005).  Örgütsel 
sınırlarla ilgili kararlar söz konusu olduğunda ilk akla gelen yaklaşımlardan 
biri Williamson (1985) tarafından geliştirilen işlem maliyetleri kuramıdır 
(Geykens v.d., 2006).  Kuramın temelini oluşturan Coase’ın (1937) 
önermesine göre, firmaların sınırları maliyet düşürme ekseninde 
tanımlanmaktadır.  Buna göre, firmalar kendi ürün ve/veya hizmetleri için 
gerekli ara ürün ya da hizmetleri almak ya da kendileri üretmek konusundaki 
kararı işlem maliyetlerini en aza indirme hedefine göre verirler.  
Williamson’a (1975) göre, taraflar arasındaki bilgi eksikliği ya da asimetrisi 
işlem maliyetlerini arttıran bir etmen olduğu için dikey entegrasyon 
olasılığını arttırmaktadır.  Aynı mantıkla, işlem maliyetlerini arttıran riskler 
oluştuğu zaman ana sanayinin yan sanayiyle yakın ilişki kurması 
beklenmemektedir.   

Đlişkilerdeki riskleri etkileyen başka etmenler arasında firma ölçeği, 
belirsizlik ve ilişkide bulunulan partnerin özelliklerinden söz edilebilir 
(Anderson ve Dekker, 2005).  Diğer bir deyişle, örgütsel sınırlar ve kontrol 
yapıları rekabet ortamı ve işlem taraflarının ilişkisinden de etkilenmektedir 
(ör., Coles ve Hesterly, 1998; Dekker, 2004; Gulati, 1995). Alternatif yan 
sanayici olup olmaması ana ve yan sanayi firmalarının birbirlerine kilitlenip 
işlem maliyetleri açısından zorlanmalarına sebep olmaktadır (Caves ve 
Bradburn, 1988; Walker ve Weber, 1984).  Teknolojik olarak değişken 
ürünlerin yarattığı belirsizlik işlem maliyetlerini artıran bir diğer etmendir 
(Walker ve Weber, 1984).  Đşlem maliyetleri kuramına göre ana sanayi ve 
yan sanayi arasındaki ilişkiye has yatırımlar olduğunda ilişkiden çıkmak 
zorlaşmaktadır ve işlem maliyetleri kuramına göre bu bağımlılık da bir risk 
oluşturmaktadır (Monteverde ve Teece, 1982; Walker ve Poppo, 1991).  Bu 
tip bir risk yan sanayicinin ana sanayiye özel olarak ürettiği, stratejik önemi 
olan ürünler olduğu zaman daha çok gündeme gelmektedir (Masten, 1984).   

Yukarıda bahsedilen ürün tipleri ve bağlamsal koşullar olduğu zaman 
işlem maliyetleri kuramına göre firmaların yakın ilişkiler kurarak 
partnerlerine yatırım yapmaları beklenmemektedir.  Ancak geleneksel Japon 
tedarik yönetim sistemine göre tam da bu ortamlarda ilişkisel sözleşmeler 
daha da yaygın hal almakta, karşılıklı bağlar ve taahhütler artmaktadır.  
Örneğin, Japon otomotiv üreticileri ve yan sanayicilerinin karşılıklı 
bağımlılığa dayanan satın alma ilişkilerinden birçok fayda edindiklerini 
gösteren çalışmalar (ör., Dore, 1983) bulunmaktadır.  Özetlemek gerekirse, 
işlem maliyetleri kuramı ve uzantılarına göre bağımsız firmaların 
tekrarlanan alışverişlerinde sıkı kontrol uygulamak gerekmekte, ilişkisel 
sözleşme yaklaşımına göre ise ilişkideki normlar sayesinde entegrasyon 
sağlanmaktadır.  Bir diğer deyişle, dikey karar kontrolleri ve ilişkisel 
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normlar firmalar arası ilişkilerin yönetimi için iki ayrı mekanizma olarak 
ortaya çıkmaktadır (Gençtürk ve Aulakh, 2007). 

Akademik yazında ana ve yan sanayi ilişkileri hakkında çok sayıda 
araştırma olmakla birlikte, hangi yapısal koşullarda hangi yönetişim aracının 
kullanılması gerektiği hala eksik kalmış bir konudur (Gençtürk ve Aulakh, 
2007).  Yazının genelde gelişmiş ülkelerdeki bulgulara dayandığı da bilinen 
bir olgudur (Choi, v.d., 1999; Humphrey ve Schmitz, 1998).  Ana sanayi-
yan sanayi ilişkileri hakkındaki çalışmalar daha çok Kuzey Amerika veya 
Japonya temelli olmakla birlikte, son yıllarda ana sanayi-yan sanayi 
ilişkilerini yürütme konusunda farklı ülkelerden çalışmalar gözlenmeye 
başlamıştır (ör., Nguyen, Weinstein ve Meyer, 2005;Wong, Then ve 
Skitmore, 2000; Yılmaz, Sezen ve Özdemir, 2005).  Ekonomik alışverişler 
ve kurumsal yapılanmalar, gelişmekte olan ülkelerdeki hızlı büyüyen 
ekonomiler, yapısal olarak dinamik sanayiler, umut vaadetmekle birlikte iniş 
çıkışlı pazarlar, değişime maruz yasal sistemler ve yaygın fırsatçılık gibi 
etmenlerden çokça etkilenmektedirler (Choi v.d., 1999; Humphrey, 1998; 
Humphrey ve Schmitz, 1998; Luo, 2006).  Gelişmekte olan pazarlarda yasal 
mevzuatın değişken, pazar bilgilerinin zor doğrulanan cinste olmasından 
ötürü sözleşmeler daha sık göz ardı edilebilmektedir (Bull, 1987; Luo, 
2006).  Küresel trendler ilişkisel sözleşmeleri ön plana çıkarmış olsa da 
verinin toplandığı bağlamın da bu açıdan farklı sonuçlar göstermesi 
beklenebilecek, yani hangi durumlarda hangi yönetişim yapısının daha 
belirgin olacağı çevresel ve makro koşullardan etkilenebilecektir.  Bensaou 
ve Anderson’ın (1999) çalışması ana sanayi firmasının yan sanayiye yaptığı 
ilişkiye has yatırımları belirleyebileceği düşünülen birçok değişkeni bir 
arada değerlendirip yukarıda adı geçen kavramların çoğunu anlamlı 
bulmuştur.  Ancak bu değişkenlerin bir kısmı için işlem maliyetleri temelli 
yaklaşım ile “Japon tedarikçi yönetimi” olarak tarif edilen ilişkisel sözleşme 
yaklaşımı ilişkiye yatırım yapma konusunda farklı yönlerde önermelerde 
bulunmaktadır.  Mevcut araştırma bu çelişkiyi aydınlatmak üzere Türk 
otomotiv sanayiinde ana sanayi firmasının yan sanayici firmasına yaptığı 
ilişkiye özgü yatırımların yazında yaklaşıma göre farklılık arzeden 
öncüllerini saptamak ve böylece hangi kuramsal yaklaşımın ağır bastığını 
göstermeyi amaçlamaktadır.  Bir diğer deyişle, bu çalışmada işlem maliyeti 
kuramına göre riskli olduğu addedilen ilişkiye has yatırımların hangi 
bağlamlarda anlamlı olup olmadığı araştırılmaktadır.  Bu amaçla, 10 
otomotiv üreticisinden 51 satın alma sorumlusu ve 72 yan sanayi firması 
yetkilisinden anket yoluyla toplanan veriler iki kuramsal yaklaşıma göre 
kurulmuş alternatif hipotezleri test etmek için kullanılmıştır. 

Makalenin ikinci bölümünde ilişkiye has yatırımlar konusunu 
açıklayan akademik yazın özetlenecektir.  Daha sonra yazının ışığında ana 
sanayi firmasının bir yan sanayi firmasına özel yatırımlar yapmasının 
öncülleri hipotez olarak önerilecek ve modelde kullanılan kontrol 
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değişkenleri açıklanacaktır.  Son olarak da bulgular ve sonuçlar 
tartışılacaktır. 

2. Yazın taraması ve hipotez geliştirme 

Günümüzde rekabet edebilmek için uygulanması gereken birçok 
yöntem firmaların tek başına yürütebileceği teknikler değildir.  Örneğin, 
toplam kalite yönetimi, tam zamanında üretim, bilgisayar üzerinden sipariş 
verme teknolojileri veya süreç yenileme faaliyetleri çoğu zaman ancak tüm 
değer zinciri üyelerinin eşgüdümlü gayreti olursa gerçekleşebilmektedir 
(Cannon ve Perreault, 1999).  Bu tip faaliyetler her iki tarafın da ilişkiye has 
yatırımlar yapmalarını gerektirmekte, ayrıca sistemin kullanılması ve 
desteklenmesi için ortak bir gelecek yaratmaktadır.  Mal ya da hizmetlerini 
satmak isteyen yan sanayicilerin kendilerinden genelde daha büyük çaplı 
olan ana sanayicilerine dönük yatırımlar yaptıkları düşünülse de alıcı 
firmalar da tedarikçilerine yatırım yapabilmektedirler.  Örneğin, bilgisayar 
üreticileri kendi ürünlerini sıklıkla belli bir üreticinin yongasıyla çalışacak 
şekilde tasarlarlar (Cannon ve Perreault, 1999).  Bensaou’nun (1999) 
çalışmasına göre ilişkiye has yatırımlar, ana sanayi-yan sanayi ilişki tiplerini 
ayırt etmeye ve tanımlamaya yarayan önemli olgulardır. 

Đlişkiye has yatırımlar “bir ilişkide bir tarafın süreç, ürün veya 
prosedürlerini karşı tarafın ihtiyaç veya becerilerine uyumlandırmak üzere 
yaptığı yatırımlar” olarak tanımlanabilmektedir (Cannon ve Perreault, 1999).  
Bu tanım hem belli bir işlemi tamamlamak için yapılan bir seferlik 
yatırımları, hem de zaman içerisinde gerçekleşen uyum faaliyetlerini 
kapsamaktadır.  Bu tip yatırımlar genelde beraberlerinde üretim 
maliyetlerinde düşüş getirdikleri için cazip olmaktadır (Bensaou ve 
Anderson, 1999).  Ancak doğaları gereği, ilişkiye has yatırımlar ilişki 
dışında fazla değerli olmadıklarından tarafların ortak değiştirme 
maliyetlerini arttırmaktadırlar.  Dolayısıyla bu tarz yatırımlar ilişkide bir tür 
bağlılık yaratmaktadır (Anderson ve Weitz, 1992).  Buradaki risk, gerek yan 
sanayicin bu bağımlılıktan faydalanmak isteyen fırsatçı davranışları, ya da 
hiç art niyet olmasa da yan sanayiciden kaynaklanan aksilikler sebebiyle ana 
sanayicinin üretiminin olumsuz etkilenmesidir (Bensaou ve Anderson, 
1999).  Bu durum iktisat yazınındaki “vazgeçme problemi” (hold-up 
problem) ile benzerlikler taşımaktadır (Levin, 2003).  Đşlem maliyetleri 
kuramına göre bu şartlarda ana sanayicinin ilişkiye has yatırım yaparak 
kendini riske atmasının yerine dikey entegrasyon yoluna gitmesi, yani parça 
ya da hizmeti kendi üretmesi ya da yan sanayiciyi satın alması, bunun 
mümkün olmadığı durumlarda ise pazar temelli mesafeli ilişkilerle alışverişi 
yürütmesi beklenebilir.   

Đşlem maliyetleri kuramı ilişkiye has yatırımları bir işlem maliyeti 
unsuru olarak ele alıyorsa da, kaynak temelli yaklaşım (resource-based 
view) yazınında bu tarz yatırımlar rekabetçi avantaj olarak görülmektedir 
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(Dyer, 1997; Dyer ve Singh, 1998; Ploetner ve Ehret, 2006).  Günümüzün 
karmaşık üretim sistemleri söz konusu olduğunda ana sanayicinin uzmanı 
olmadığı bir alandaki bir örgütü başarılı ve rekabetçi bir şekilde yönetmesi 
ve birçok müşteriye üretim yaparak edinilen ölçek ekonomilerine ulaşması 
beklenmemektedir (Bensaou ve Anderson, 1999).  Dikey entegrasyonun 
ekonomik ya da mümkün olmadığı, mesafeli ilişkilerin ise gerekli 
yardımlaşma ve uyumu sağlayamadığı durumlarda işlem maliyetleri kuramı 
fırsatçılığa önlem olarak daha ayrıntılı ve kapsamlı sözleşmeler yazılmasını 
önermektedir.  Ancak sözleşme yazımı da maliyeti arttıran bir unsurdur.  
Japon tedarikçi yönetimi felsefesi ve kaynak temelli yaklaşıma göre, ilişkisel 
sermaye oluşturan ve böylece güven, dostluk ve karşılıklı etkileşim yollarını 
açan ortaklıklarda işlem maliyetleri düşmekte, ortaklar birbirlerine dönük 
daha çok yatırım yapabilmektedirler (Dyer ve Singh, 1998; Tsai ve Ghoshal, 
1998).  Hiyerarşik bütünleşme yoluyla içselleştirme mümkün veya istenen 
bir durum olmadığı zaman ilişkisel normlar sayesinde ortakların aynı 
işletmenin parçasıymışcasına birlikte hareket etmeleri sağlanmaktadır 
(McNeil, 1978).  Yani yakın ve güven telkin eden ilişkiler ana sanayicinin 
ilişkiye has yatırımlarını korumanın bir yöntemi olmaktadır (Skarmeas, v.d., 
2002). 

Đlişkiye has yatırımlarla ilgili görgül araştırmalara bakıldığında 
bunların çoğunun bu yatırımlarla tedarik zincirindeki eşgüdüm arasında bir 
ilişki saptadığı söylenebilmektedir.  Heide ve John (1990) ana ve yan 
sanayicinin ilişkiye has yatırımlar yaptıklarında ilişkinin devamlı olması 
beklentisinin arttığını bulmuşlardır.  Benzer şekilde, Bensaou ve Anderson 
(1999) ana sanayi firmasının yan sanayi firmasına yaptığı özel yatırımların 
bağımlılıkla ilintili olduğunu söylemektedir.  Đlişkiye has yatırımlarla ilgili 
çalışmalardan özellikle bu yatırımların öncüllerine işaret edenler 
incelendiğinde işlem maliyetleri ve ilişkisel sözleşme yaklaşımlarının 
birbirinden farklı tedarik yöntemleri önerdiği gözlenebilmektedir.  Rinehart 
v.d. (2004) çalışmalarında en düşük seviyedeki özel yatırımların stratejik 
olarak önemsiz işlemler için yapıldığını saptamışlardır.  Bates ve 
Hollingworth (2004) ilişkiye has yatırımların—özellikle de yan sanayici 
değiştirmenin zor olduğunun beklenmesi durumunda—ilişkisel sözleşme 
oranıyla bağlantılı olduğunu göstermişlerdir.  Đlişkisel sözleşmelerin her 
zaman her iki tarafın güveni ve olumlu duyguları içerisinde yürüdüğü 
söylenemese de (ör., Knemeyer ve Murphy, 2005; Sako ve Helper, 1998) 
genel olarak ilişkiye has yatırımlar söz konusu olduğunda görgül çalışmalar 
işlem maliyetleri kuramını desteklememektedir.  Ancak bu çalışmalar 
gelişmiş ülke ortamında yapıldığından ve iş ilişkilerinin de ülkeler arası 
farklılıklar gösterdiği bilindiğinden (Choi, v.d., 1999; Wasti, 1998) birbirine 
zıt önermeleri olan kuramların yeni ortamlarda test edilmesinde fayda 
olmaktadır.  Aşağıdaki bölümlerde farklı kuramlara göre yazında zıt 
önermeler ileri sürülen öncüller tartışılacaktır. 
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2.1. Yan sanayicinin özel becerileri 

Klasik kuramlara göre bir ilişkide karşı tarafın kendisine bağımlı 
olması avantajını yakalamış olan taraf daha güçlü bir konumda olduğundan, 
mukabele korkusu olmadan hasmane taktikler uygulayarak alışverişten 
azami faydayı elde etmeye çalışacaktır (ör., Blau, 1964).  Bu mantığa göre 
bağımlılık avantajını elde etmiş taraf ilişkide kendi performansını 
arttırabilecektir (Gulati ve Stych, 2007).  Otomotiv sektörü üzerine yapılmış 
çalışmalar da bağımlılık ilişkisinin asimetrik olduğu durumlarda ekonomik 
olarak zor dönemlerde güçlü tarafın bağımlı tarafa fiyatlar ve kârlar 
konusunda baskı yapabildiğini göstermektedir (ör., Dore, 1983).   

Bağımlılık koşullarını etkileyen önemli bir etmen söz konusu ürünün 
sağlanmasında ne gibi özel beceri ya da kaynaklar gerektiğidir.  Eğer ürün 
standart (harcıalem) becerilerle üretilebiliyorsa, bu tip kaynakların birçok 
yan sanayicide bulunması ana sanayici firmayı yan sanayici seçiminde esnek 
bırakacak, belli bir yan sanayiciye bağımlılıktan kurtarıp fırsatçı davranışları 
engelleyici bir unsur olacaktır (Bensaou ve Anderson, 1999).  Camuffo 
v.d.’e (2007) göre, yan sanayicilerin teknolojik becerilerinin en yüksek 
olduğu durum ana sanayiden teknik bilgi desteği almadan, kendi 
teknolojileriyle geliştirdikleri ürünlerin var olduğu durumdur.  Bu durumda 
ana sanayi firmasının yan sanayicinin süreçleri ve maliyet yapısı hakkındaki 
bilgisi kısıtlı olduğundan ana sanayi firması tam bir değerlendirme 
yapamamaktadır.  Belirli beceriler gerektiren ürünler daha çok ana sanayiye 
özel üretilen ürünler olduğundan bu tip ürünlerde ana sanayi firması yan 
sanayi firmasının bilgi ve donanımına daha da bağımlı hale gelebilmektedir.  
Bu şartlarda ana sanayi firması ilişkiye has yatırımlara sıcak 
bakmamaktadır.   

Japon tedarik yönetim sistemini temel alan diğer görüşe göre ise ana 
sanayi-yan sanayi ortaklıkları iki tarafı birbirine bağımlı hale getiren 
yatırımlar üzerine kuruludur.  Kore ve Japon ana sanayi-yan sanayi ilişkileri 
Amerika’dakilere kıyasla çok daha yüksek bağımlılık gösterse de bu 
bağımlılığın zararları hakkında kanıt kısıtlıdır (Dyer v.d., 1998).  Özel 
yatırımlar her iki tarafın da ilişkiden çıkış maliyetini arttırdığından karşı 
tarafın fırsatçı davranmasına bir engel oluştururlar.  Diğer bir deyişle, 
karşılıklı bağımlılık olan durumlarda yerleşiklik (embeddedness) mantığı 
sayesinde işlem maliyetleri düşecek, ilişkisel tehlikelere karşı daha esnek 
olunabilecek ve değer katmak için daha çok fırsat oluşacaktır (Gulati ve 
Stych, 2007).  Dolayısıyla ana sanayi firması kendine özel üretilecek bir 
ürünü yan sanayiciye teslim etmekten çekinmeyecektir (Wasti ve Liker, 
1999).  Yine yerleşiklik mantığına göre karşılıklı bağımlılık arttıkça ortaklar 
arasındaki ekonomik etkileşim derinleşmekte, daha güçlü bir ilişkisel 
yaklaşım gözlenmektedir (Mizruchi, 1989; Uzzi, 1996, 1999; Zaheer ve 
Venkatraman, 1995).  Karşılıklı bağımlılık olan durumlarda taraflar 
birbirlerinin ihtiyaç ve tepkilerine daha duyarlı olacak, böylece ilişkinin 
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kalitesi tatminkar bir iş ilişkisini belirleyen temel unsurlardan biri olacaktır 
(Gulati ve Stych, 2007).  Furlan v.d.’nin (2006) çalışmasına göre standart 
mal ya da hizmetler söz konusu olduğunda ana ve yan sanayi firmaları 
arasındaki bütünleşme düşük olmakta, ürünler müşteriye has olduğu 
zamanda ise yükselmektedir.  Gulati ve Stych (2007) de son dönemlerde 
Amerikan otomotiv üreticilerin Asyalı örneklerden yola çıkarak dışarıdan 
satın aldıkları ürünleri ve yan sanayicilerle yardımlaşmaları arttırdıklarını, 
bunun da geçmişte yaygın olarak kullanılan “ana sanayinin pazarlık 
konumunu yükseltmek için alımların alternatif yan sanayiciler arasında 
dağıtılması” düsturundan uzaklaştığını, böylece ana sanayicilerin de 
karşılıklı bağımlılık konumundan faydalanabildiklerini ifade etmektedir.  
Aynı çalışmada yazarlar yan sanayicilerin de bağımlılık avantajları olduğu 
durumlarda da gerek mukabele korkusundan, gerekse kendi kaynaklarının 
kıt olmasından bunu müşterilerine karşı bir baskı unsuru olarak kullanmayı 
arzu etmediklerini belirtmektedirler.   

Yukarıdaki iki görüşü test etmek için aşağıdaki hipotezler öne 
sürülebilmektedir: 

Hipotez 1a: Ana sanayinin yan sanayi firmasına yaptığı ilişkiye has 
yatırım, satın alınan parçanın üretiminin gerektirdiği özel beceri ve 
işgücü arttıkça azalacaktır. 
Hipotez 1b: Ana sanayinin yan sanayi firmasına yaptığı ilişkiye has 
yatırım, satın alınan parçanın üretiminin gerektirdiği özel beceri ve 
işgücü arttıkça artacaktır. 

2.2. Parçanın komple ürünle arayüzü 

Ana sanayi-yan sanayi ilişkilerindeki yönetişim seçimini etkileyen 
etmenlerden biri de parçanın finansal, stratejik ya da operasyonel önemidir.  
Örneğin, üretim operasyonlarında bazı hammadde veya parçalar ana 
sanayinin ürettiği ürünün başarısına rutin bakım-onarım ya da tamirat 
malzemelerinden daha çok etki etmektedir (Cannon ve Perreault, 1999).  
Parçanın ana sanayi için önemi doğrultusunda Bensaou ve Anderson’un 
(1999) sundukları bir olgu yan sanayiciden gelen parçanın, ana sanayicinin 
ürettiği karmaşık sistemdeki diğer parçalarla arayüzüdür.  Sistem bir bütün 
olarak nihai müşteriye fayda sağlamaktadır ve bu fayda ancak tüm parçalar 
uyumlu bir şekilde çalışırsa sağlanabilmektedir.  Bu durum, parçaların 
montajını yapan ana sanayici ve parçaların üretimini yapan yan sanayicinin 
süreçlerinin birbirine bağımlı ve karmaşık olması, dolayısıyla ilişkilerin 
arayüzündeki faaliyetlerin (ör., tasarım değişiklikleri, montaj, üretim, 
envanter ve teslimat faaliyetleri) eşgüdümlü şekilde yapılması sonucunu 
doğurmaktadır.  Bu da taraflar arasındaki bilgi paylaşımı ve birbirine 
adaptasyonu tetiklemektedir.  Yüzlerce parçanın birbirine sıkıca bağlantılı 
olmasını gerektiren bu tip nihai ürünlerde, karşılıklı bağımlı konuma gelen 
ana ve yan sanayici arasında eşgüdüm sağlamak için ilişkiye has yatırımlara 
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ve firmalar arası bilgi paylaşımı için süreçlere gerek duyulmaktadır (Furlan 
v.d., 2006).  Bensaou ve Anderson’a (1999) göre, parçalar arasındaki bu 
tasarıma bağlı etkileşim ve bağımlılık, parça-sistem arayüzündeki verimliliği 
arttırma ve karşılıklı öğrenmeyi pekiştirme maksatlı uyum ve kontrol 
mekanizmalarına dönük ilişkiye has yatırımları gerektirmektedir.  Bu bakış 
açısı Japon ana sanayicilerin önayak olduğu ilişkisel sözleşme yaklaşımıyla 
uyumludur.   

Ancak konuya işlem maliyetleri kuramının bakış açısıyla bakıldığında, 
parça-sistem arayüzünün yarattığı bilgi paylaşımı ve tarafların birbirine 
uyumlanmasının ana sanayicinin yan sanayiciler arasında tercih yapma 
özgürlüğünü kısıtlamakta, başka bir yan sanayiciye geçişini zorlaştırmakta 
olduğu iddia edilebilmektedir.  Bu durum ise yan sanayici fırsatçılığına kapı 
açan bir ortam yaratmaktadır.  Dolayısıyla bu tip bir eşgüdüme girmektense 
ana sanayicinin dikey entegrasyona gitmesi ya da parça hakkında yan 
sanayiyle asgari bilgiyi paylaşması daha az riskli bir yol olacaktır.  Otomotiv 
sanayii göz önüne alındığında parça-sistem arasındaki tasarımsal 
bağımlılığın yaygın ve kritik bir konu olduğu söylenebilmektedir.  Bensaou 
ve Anderson’a (1999) göre, daha önemsiz parça-sistem arayüzleri, jenerik 
veya standart parçalar veya net tanımlanmış spesifikasyonlarla 
halledilebilirken, kritik arayüzler bir tarafın yaptığı herhangi bir tasarım ya 
da kalite değişikliği diğer tarafın da kendi tasarım ya da montaj 
faaliyetlerinde değişiklik yapmasını zorunlu kılmaktadır.  Ana sanayiciler 
dikey entegrasyona gidemiyorlarsa bu durumda yan sanayiciye dönük 
kontrol mekanizmaları oturtarak karşılık vermeyi seçeceklerdir.   

Yukarıdaki iki bakış açısından hangisinin Türk otomotiv sanayii için 
geçerli olduğunu test etmek için aşağıdaki iki alternatif hipotez öne 
sürülmüştür: 

Hipotez 2a: Ana sanayinin yan sanayi firmasına yaptığı ilişkiye has 
yatırım, satın alınan parçanın tamamlanmış ürünle olan arayüzü 
arttıkça azalacaktır. 
Hipotez 2b: Ana sanayinin yan sanayi firmasına yaptığı ilişkiye has 
yatırım, satın alınan parçanın tamamlanmış ürünle olan arayüzü 
arttıkça artacaktır. 

2.3. Teknolojik belirsizlik 

Ana sanayi-yan sanayi ilişkilerinde alma-üretme kararını etkileyen en 
önemli etmenlerden biri de söz konusu parçanın teknolojik belirsizlik 
derecesidir.  Teknolojik belirsizlik, alışverişi yapılan bir ürünün teknik ya da 
tasarım özelliklerinin doğru bir şekilde tahmin edilememesi olarak 
tanımlanabilmektedir (Heide ve John, 1990; Walker ve Weber, 1984).  Bu 
belirsizlik ürünlerdeki standartlar ve teknik özelliklerin tahmin edilemez 
şekilde değişmesi ya da genel teknolojik gelişmeler sonucunda ortaya 
çıkabilmektedir (Geyskens, v.d., 2006).  Geleneksel mesafeli satın alma 
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yaklaşımına göre, üründeki karmaşıklık ve/veya sıklıkla gerçekleşen tasarım 
değişiklikleri/yenilikleri ürünün satın alınma veya yan sanayiyle ortak 
geliştirilme olasılığını düşürmektedir (Masten v.d., 1991; Wasti ve Liker, 
1999).  Bunun sebebi, sıklıkla değişen ürün özelliklerinin sözleşme 
maliyetlerinde büyük artışa neden olması ve hatta sözleşmeşlerin eksik 
kalması (Crocker ve Reynolds, 1993), ayrıca teknolojik hareketliliğin tek bir 
yan sanayicide karar kılmayı zorlaştırmasıdır.  Globerman’a (1980) göre de 
ihale/teklif yoluyla satın almalar ancak ürünün teknik şartnamesinin önceden 
tanımlanabileceği durumlara uygundur.  Geyskens v.d. (2006) de meta-
analizlerinde her tür belirsizliğin firmaları verimsiz ilişkilerde mahsur 
bırakan ve başka firmalarla ilişkiye girmelerini engelleyen tarz 
yapılanmalarla olumsuz yönde bir bağlantısı olduğunu bulmuşlardır. 

Teknolojik belirsizlik firmalar için çoklukla işlem maliyetlerini 
arttırdığı için dikey entegrasyonu cazip kılan çevresel belirsizlik tiplerinden 
biridir.  Ancak bazı yazarlar da çevresel belirsizlik yüksek olduğunda 
firmaların esnekliklerini korumaları gerektiğini, bunun da dikey 
entegrasyona ters düştüğünü iddia etmektedir (Geyskens v.d., 2006).  
Burada önemli olan nokta hem ilişkiye has yatırımların, hem de belirsizliğin 
bulunduğu ortamların, yatırımı yapan tarafı riske maruz bıraktıklarından 
dikey entegrasyonu şart kılmakta olmalarıdır.  Ancak ilişkiye has yatırımlar 
olmayan bir ortamda belirsizlik piyasa ilişkileriyle daha iyi yönetilmektedir 
(Geyskens v.d., 2006).  Balakrishnan ve Wernerfelt (1986) ve Heide ve 
John’a (1990) göre ise teknolojik belirsizlik ürünün dışarıdan teminini 
desteklemektedir.  Yazarlara göre böylece ana sanayi firması herhangi bir 
alışveriş ilişkisini bitirip, daha uygun teknolojik beceriler sunabilen başka 
yan sanayicilere geçebilecek, demode bir teknolojiye takılmış olmaktan 
kurtulacaktır (Geyskens v.d., 2006).  Bu mantıkla, dikey entegrasyonun 
mümkün olmadığı durumlarda ise alışveriş mesafeli ilişkilerle 
yönetilecektir. 

Diğer bir konu da teknolojisi değişken ürünlerin genelde daha çok 
mühendislik emeği gerektirmesidir.  Bu tip bir ürünü sağlayan ve gerekli 
mühendislik işini üstlenen yan sanayiciye yapılan yatırımlar daha özel 
olacak, bu da ana sanayicinin bu ürünleri kendi bünyesine çekmesini daha 
cazip kılacaktır (Monteverde ve Teece, 1982).  Bu yaklaşım, Camuffo 
v.d.’nin (2007) riski aktarma kavramına uymaktadır.  Buna göre alıcı firma 
işlemin risklerinden çıkan olumsuz etkilerini yan sanayicilere aktarmak 
istemektedir.  Alıcı firmalar yan sanayicilerle kurulacak uzun vadeli 
ilişkileri faydalı bulmamakta, yan sanayiciler üzerinde kontrolü sıkı tutmak 
istemekte, başka yan sanayicilere geçme tehdidiyle alım fiyatlarını düşük 
tutmaya çalışmaktadırlar.  Ancak bu duruma maruz kalan yan sanayiciler de 
ana sanayi firmalarının kendi davranışları, teknolojileri ve maliyetleri 
hakkında kısıtlı bilgiye sahip olmasından faydalanmaya çalışmaktadırlar. 
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Öte yandan, özellikle teknolojisi dinamik pazarlarda, dış firma 
kullanımı ve yenilikçiliğin dışarıdan temini gitgide yaygın bir hal almakta, 
pazara vaktinde ve iyi performanslı ürünlerle yetişmek isteyen ana 
sanayiciler kendi bünyelerinde AR-GE yapmak ya da dikey entegrasyona 
gitmek yerine yan sanayicilerle yardımlaşma yoluna gitmektedirler (Ploetner 
ve Ehret, 2006).  Japon tedarikçi sistemini inceleyen Asanuma’ya (1989) 
göre bir parçanın teknolojisi ne kadar olgunlaşmamış ise, ana sanayicinin 
yan sanayici opsiyonlarını o derece açık tutması gerekmektedir.  Buna göre, 
çıkan her türlü teknolojik yenilik daha rafine bir teknolojiyle ortaya çıkan 
yeni yan sanayicilere şans vermekte, bir önceki turdaki yan sanayicinin 
edindiği herhangi bir ilişkiye has yatırım avantajını iptal etmektedir.  Bu 
mantıkla, belirsizliği fazla bir ürünü geliştirmenin herhangi bir aşamasında 
kendisine ilişkiye has yatırımlar yapılan yan sanayicinin yaratabileceği 
fırsatçılık riski aslında işlem maliyeti kuramının öngördüğünden az 
olacaktır.  Hagedoorn ve Schakenraad’a (1994) ve Bensaou’ya (1992) göre 
ise teknolojik belirsizlik yüksek olduğunda firmaların yan sanayicilerle 
yardımlaşarak bir bekle-gör politikası izlemesi dikey entegrasyona rasyonel 
bir alternatif teşkil etmektedir.  Böylece ana sanayiciler teknolojik belirsizlik 
karşısında esnekliklerini koruyabilecekler, kendileri belli bir teknolojiye 
yatırım yapmadan, partner değiştirerek değişikliklere ayak 
uydurabileceklerdir (Dyer, 1997; Goo v.d., 2007; Quinn ve Hilmer, 1994; 
Ploetner ve Ehret, 2006; Richardson, 1996).  Helper (1996) da 
yardımlaşmalı yan sanayici ilişkilerinin teknolojik belirsizlikle yaşamak 
yerine bu belirsizliği azaltmaya yaradığını düşünmektedir.  Bu durum 
Camuffo v.d.’nin (2007) tarif ettiği riski üstlenme yaklaşımına uymaktadır.  
Buna göre alıcı firmalar yan sanayicilerle kurulacak uzun vadeli ilişkileri 
değerli bulmakta, kısa dönemli fiyat kırmalar ve maliyet düşürmeler yerine 
güvenilir ve ehil yan sanayicilerle ilişkilerini korumaya çalışmaktadırlar.   

Bu iki görüşten hangisinin Türk otomotiv sanayinde egemen olduğunu 
test etmek için aşağıdaki hipotezler öne sürülmüştür: 

Hipotez 3a: Ana sanayinin yan sanayi firmasına yaptığı ilişkiye has 
yatırım, satın alınan parçanın teknolojik belirsizliği arttıkça 
azalacaktır.   
Hipotez 3b: Ana sanayinin yan sanayi firmasına yaptığı ilişkiye has 
yatırım, satın alınan parçanın teknolojik belirsizliği arttıkça artacaktır.   

Modelin bir şeması Şekil 1’de verilmektedir. 

2.4. Kontrol Değişkenleri 

Kuramlara göre tartışmalı sayılabilecek yukarıdaki değişkenlerin yanı 
sıra, alışveriş ortamını etkileyecek bazı kontrol değişkenlerin de hesaba 
katılmasında fayda görülmektedir.  Analizlere ana ya da yan sanayi firması 
olma, ilişkinin yaşı, parça pazarındaki konsantrasyon, yan sanayicinin ölçeği 
ve pazar payı da kontrol değişkenleri olarak katılmışlardır.  Parça 
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pazarındaki konsantrasyon ve yan sanayicinin pazar payı ana sanayicinin 
alternatif tedarikçileri olup olmadığının birer ölçütü olarak kullanılmıştır.  
Pazar payında az sayıda üretici olması ve üreticinin pazar payının büyüklüğü 
ana sanayiciyi bağımlı konumda bırakmaktadır (Thorelli, 1986).  Geleneksel 
ekonomik kurama göre birçok yan sanayici benzer ürünlerle piyasada 
rekabet ediyorlarsa, piyasa fiyatlar ve kalite hakkında alıcılara hazır bilgiler 
sunmaktadır.  Ancak az sayıda yan sanayici birbiriyle kıyaslanamayacak 
ürünler satıyorlarsa, bilgi arzı yan sanayicinin elinde olmakta, bu da ana 
sanayicinin hissettiği belirsizliği (Achrol ve Stern, 1988) ve bağımlılığı 
(Pfeffer ve Salancik, 1978) arttırmaktadır.  Diğer bir deyişle, yan sanayici 
pazarındaki rekabetin fazla olması işlem risklerini düşürecektir (Anderson 
ve Dekker, 2005; Bensaou ve Anderson, 1999).  Belli bir parçanın alışverişi 
sırasında ana sanayici hakkında bilgi birikimi oluşturmuş bir yan sanayici, 
tekrar teklif verme aşamasında avantajlı konumda olacak, ihaleyi tekrar 
tekrar kazanma şansı artacak, ana sanayiciyi fırsatçı yaklaşımlarına maruz 
bırakabilecektir (Heide ve John, 1988; Wasti ve Liker, 1999).  Ancak 
geleneksel Japon tedarikçi sistemi ise tam tersine az sayıda yan sanayiciyle 
uzun süreli ve yakın ilişkiler oluşturulması üzerine kuruludur (Asanuma, 
1985; Dyer ve Ouchi, 1993).  Sriram and Mummalaneni’ye (1990) göre az 
sayıda yan sanayi olması durumunda, fırsatçı yaklaşımları dizginlemek için 
ana sanayicinin dikey entegrasyon yoluna gitmek yerine yan sanayicileri 
yanına çekecek yakın bağlar kurması da olasıdır.  Çok sayıda yan sanayici 
olduğu durumda ise ana sanayicinin birden fazla yan sanayici arasında gidip 
gelmesi daha iyi hizmet almasını sağlayabilmektedir (Bensaou ve Anderson, 
1999).  Bu yaklaşımlara göre alternatif yan sanayicilerin bulunup 
bulunmamasının ana sanayi-yan sanayi ilişkisinin tabiatını etkileyeceği 
varsayılabilir.   

Analizlere katılan bir diğer değişken yan sanayicinin ölçeğidir.  Bunun 
altında yatan varsayım büyüyebilmiş firmalarının genelde alanlarında 
başarılı veya kalifiye addedilmesi, ana sanayicilerin de riskli sayılan 
alışverişlerde hiç değilse kaliteli üreticilerle çalışmayı tercih edecekleridir 
(Bensaou ve Anderson, 1999).   

Ana ve yan sanayi firmaları birbirleriyle uzun süre alışveriş 
yaptıklarında birbirlerinin iş yapma tarzını daha iyi öğreneceklerdir.  Uzun 
ilişkilerde yan sanayinin performansını izleme gereği azalacağından bu 
durum özellikle ana sanayi için önemli olacaktır (Eisenhardt, 1989).  Bu da 
piyasadan alışverişi cazip kılacaktır.  Bunun yanı sıra, ilişkinin süresi 
uzadıkça ana ve yan sanayi firmaları arasında güven ve bağlılık bağları da 
güçlenmektedir (Bensaou ve Anderson, 1999; Sriram ve Mummalaneni, 
1990).  Helper’ın (1991) çalışması da Amerikan otomotiv sektöründe güven 
oluşumunda en önemli etmenin yan sanayicinin bağımsız ya da dahili 
olmasının değil, firmaların belli bir ürün için kaç yıldır birlikte çalıştıkları 
olduğunu göstermiştir.  Japon otomotiv sektöründe de dışarıdan alınan 
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parçaların büyük çoğunluğu ana sanayi firmasının uzun yıllardır ilişkisi olan 
yan sanayicilerden tedarik edilmektedir (Asanuma, 1989).  Firmalar arası 
ilişkiler üzerine yapılmış birçok çalışmada (ör., Gulati, 1995; Uzzi, 1997; 
1999) ilişki süresinin etkileri araştırıldığından ilişkinin yaşının da anlamlı bir 
kontrol değişkeni olacağı düşünülmüştür.   

 
Şekil 1 

Ana sanayinin yan sanayi firmasına yaptığı ilişkiye has yatırımlar için 
önerilen öncüller 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3. Örneklem ve yöntemler 

Bu çalışmada kullanılan anket, daha önce Bensaou (1999) ve Bensaou 
ve Venkatraman’ın (1995) çalışmalarına esas teşkil eden anketin Türkçe’ye 
çevrilmesi ve bazı soruların Türk ortamına uyarlanması yoluyla 
oluşturulmuştur.  Orijinal anket otomotiv üreticilerinin satın alma 
sorumlularına dönük olarak uygulanmaktadır.  Anketin Türkçe’ye tercüme 
edilmiş hali önce büyük çaplı bir otomotiv üretici firmasında pilot teste tabi 
tutulmuş, daha sonra yan sanayicilerin genel müdürleri tarafından 
doldurulacak şekilde ikinci bir versiyonu geliştirilmiştir.  Ana 
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sanayicilerdeki satın alma sorumluları anketi belli bir ürün (Ürün X) ve onu 
üreten yan sanayici (Üretici A) için doldururlarken, yan sanayi firmaları 
anketi belli bir ürün (Ürün X) ve onu satın alan ana sanayi firması (Müşteri 
A) kombinasyonu için doldurmaları istenmiştir.  Dolayısıyla çalışmanın 
analiz ünitesi belli bir ana sanayi-yan sanayi ilişkisi olmaktadır.  Anket 
Türkiye’de Otomotiv Sanayii Derneğinin (OSD) tüm üyelerine (otomobil, 
otobüs, minibüs, kamyon, traktör üreticileri) ve Taşıt Araçları Yan Sanayi 
Derneği (TAYSAD) üyelerine uygulanmıştır.  16 otomotiv üreticisinden 
10’u çalışmaya katılmayı kabul etmiştir.  2002’nin ilk beş ayı süresince 
çalışmaya katılan ana sanayi firmalarının satın alma müdürleriyle 
mülakatlardan sonra anketler firmaların satın alma sorumlularına 
dağıtılmıştır.  Mülakatlar yarı-yapılandırılmış formatta başlayıp daha sonra 
Türkiye’deki genel ana sanayi-yan sanayi ilişkileri üzerine enformel 
sohbetler olarak devam etmiştir.  Ana sanayi firmalarının sekizinde katılan 
satın alma sorumlularının doldurdukları anketler araştırmacılara daha sonra 
postayla iletilmiştir.  Diğer iki ana sanayi firmasında çalışmaya katılan satın 
alma sorumluları anketlerini araştırmacılara elektronik posta yoluyla iade 
etmişlerdir.  Satın alma sorumlularından toplam 52 tane anket dönmüş, 
ancak biri eksik doldurulduğu için çalışmaya katılmamıştır.  Dolayısıyla ana 
sanayi analizleri 51 vaka üzerinden yapılmıştır.   

Yan sanayi verileri tamamen anket yoluyla toplanmıştır.  Aralık 2002 
itibariyle 170 TAYSAD üyesinden 72 adet anket geri dönmüş, böylece 
%42.6’lık bir geri dönüş oranına ulaşılmıştır.  TAYSAD’ın üye listesinden 
edinilen bazı bilgilerle yanıt vermeyenlerin veriye bir sapma katıp 
katmadıkları araştırılmıştır.  Yanıt verenlerin örneklemindeki coğrafi 
dağılım nüfusu yansıtmaktadır.  Buna göre, hem örneklemin, hem de toplam 
nüfusun %86’sı Türk otomotiv sektörünün yurdu olan Marmara Bölgesinde 
bulunmaktadır.  Diğer taraftan, örneklemdeki ortalama çalışan sayısı 
nüfusun ortalama çalışan sayısından fazladır (örneklem ortalaması 313.6, 
nüfus ortalaması 222.1).  Keza örneklemde ISO kalite sertifikasyonuna sahip 
firmaların oranı nüfusa göre daha yüksektir (örneklemde %83, nüfusta 
%70).  Kullanılan ankette ana sanayicilerle ürün geliştirme konusundaki 
yardımlaşmalar konusunda çok sayıda soru olduğundan dolayı yanıt veren 
firmaların daha büyük ve teknik olarak daha gelişmiş, ana sanayiyle daha 
yakın çalışan ve bu tarz sorulardan kaçınmayacak yan sanayi firmaları 
olması muhtemeldir. 

Çalışmada kullanılan değişkenler 7’li Likert ölçekleriyle ölçülmüştür.  
Kavramların ölçüldüğü maddeler ve kurulan endekslerin güvenilirlik 
dereceleri (Cronbach alfa katsayıları) Ek 1’de verilmektedir.  Cronbach alfa 
katsayıları genel olarak yüksek olup yeterli içsel tutarlılığa işaret etmektedir 
(Nunnally, 1978).  Ölçeklerin kavram geçerliği, Bensaou ve diğerlerinin 
yaptıkları görgül araştırmalardaki hipotez testleri ile bir ölçüde sağlanmış 
bulunmaktadır.   
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Yapılan bağımlı değişken hatalarının (artıkların) analizinde hataların 
normal bir dağılım gösterdiği ve standart hatalarla standart tahmin değerleri 
arasındaki ilişkinin de dikdörtgen dağılımlı olduğu ortaya çıkmıştır.  Ayrıca 
çoklu ortak doğrusallık analizinde toleransların 1.0’e çok yakın olduğu 
gözlenmiştir. 

Hipotezler SPSS 10 programı kullanılarak çoklu hiyerarşik regresyon 
yöntemiyle analiz edilmiştir.  Birinci model verinin ana ya da yan sanayiden 
gelmesinin bir etkisi olup olmadığını, ikinci model ise önerilen kontrol 
değişkenlerinin etkisini araştırmıştır.  Son model hipotezlerde önerilen 
öncülleri test etmiştir. 

4. Bulgular 

Çalışmanın değişkenlerinin ortalama ve standart sapma değerleri ve 
aralarındaki korelasyonlar Tablo 1’de gösterilmektedir.  Hiyerarşik 
regresyon sonuçları ise Tablo 2’de verilmektedir.   Bu bulgulara göre 
ilişkinin yaşı (Model  2) ve parçadan kaynaklanan teknolojik belirsizlik 
(Model 3) ana sanayinin yan sanayi firmasına yaptığı yatırımlarda belirleyici 
olmaktadır.  Diğer bir deyişle, yeni ilişkilerde ve teknolojik belirsizlik 
arttıkça ilişkisel sözleşme normlarına uygun olarak ana sanayinin yan sanayi 
firmasına yaptığı yatırımlar artmaktadır.  Bu durumda Hipotez 3b güçlü bir 
şekilde desteklenmiştir.  Hipotez 1 ve Hipotez 2 için çıkan beta katsayıları 
pozitiftir, yani Hipotez 1b ve Hipotez 2b’nin önerdiği yönde çıkmışlardır.  
Ancak katsayılar istatistiksel olarak anlamlı değillerdir. 

Tablo 2 
Hiyerarşik çoklu regresyon sonuçları. 

 Beta katsayıları 
Değişkenler Model 1 Model 2 Model 3 
Ana/yan -0.110 -0.138 -0.245 
Yan sanayi ölçeği  0.014 -0.055 
Yan sanayi pazarındaki 
konsantrasyon 

 -0.040 -0.062 

Yan sanayi pazar payı  0.095 0.046 
Đlişki süresi  -0.288** -0.300 
Teknolojik belirsizlik   0.423** 
Arayüz   0.009 
Standart ürün/özel beceri   0.197 
Düzeltilmiş çoklu R2 -0.003 0.045 0.251 
R2’de değişim 0.012 0.103 0.224 
Serbestlik derecesi 1, 67 4, 63 3, 60 
Anlamlılık 0.367 0.135 0.001 

Bağımlı değişken:  Ana sanayinin yan sanayiye has yatırımları.  
N = 69 
** p< 0.05 derecesinde anlamlı. 
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5. Tartışma ve sonuç 

Daha önceki bazı çalışmaların aksine (ör., Kozan v.d., 2006; Wasti 
v.d., 2006), bu çalışmada ana sanayinin yan sanayiye yaptığı özel 
yatırımların öncülleri konusunda ana ve yan sanayi firmalarının farklı 
düşünmedikleri gözlenmiştir.  Buradan yakın ilişki kurmanın ve yürütmenin 
koşulları hakkında tarafların hemfikir olmasının bu tarz ilişkilerin 
geliştirilmesinde kolaylık sağlayarak sektörün gelişmesine katkıda 
bulunacağı düşünülebilir.   

Kontrol değişkenlerinin test edildiği ikinci modelde de ilişkinin 
yaşının negatif ve istatistiksel olarak anlamlı olması ise ilginç bir bulgudur.  
Buna göre genç ilişkilerde ana sanayi firması yan sanayi firmasına daha çok 
yatırım yapmaktadır.  Bu bulgu ilk etapta işlem maliyetleri kuramına ve 
ilişkisel sözleşme normlarına ters düşen bir bulgu gibi görünmektedir.  
Đlişkisel sözleşme yaklaşımına göre, hem birlikte çalışma tecrübesinin 
kendisi, hem de bu tecrübe sırasında birlikte çalışılan kimselerle ilgili bilgi 
artışı ve birbirini tanıma ve anlama süreçleri sayesinde güven gelişmektedir 
(Blois, 1999).  Tecrübe arttıkça, firmaların ilişkilerindeki kritik dönemleri 
başarıyla aşmış olma ve birbirlerinin kendine özgü yönlerini tanımış olma 
olasılığı artmaktadır (Doney ve Cannon, 1997).  Đşlem maliyetleri kuramına 
göre ise geçmiş ilişkiler karşı tarafı tanıma ve fırsatçı yaklaşımların varlığını 
saptama ortamı sağladığından taraflar iyi tanıdıkları örgütlere yatırım 
yapmaktan kaçınmamaktadırlar.   

Bu bakış açılarına gore, geçmiş tecrübelerin sonucundaki bilgi 
birikimi ve tecrübenin belirsizliği azaltarak güven oluşumuna daha açık bir 
ortam yaratacağı düşünülebilmekte, bu mantıkla da uzun ilişkiler sonucu yan 
sanayi firmasına duyulan güvenin ana sanayi firması tarafından yapılacak 
özel yatırımlara yol açacağı varsayılabilmektedir.  Ancak buradaki varsayım 
“güvenin geçmiş tatminkar tecrübelerin birikimi” olması tanımıyla 
çelişmektedir.  Örneğin, Türkiye’deki otomotiv ana sanayi-yan sanayi 
ilişkileri kurulduklarından bu yana çok tutarlı bir rota izlememiştir.  Siyasi 
ve ekonomik belirsizlik, kapasite fazlalığı ve yoğun rekabetin hakim olduğu 
bu sektörde ana ve yan sanayi ilişkilerinde dönem dönem gerginlikler 
yaşanmıştır (Güleş v.d., 1997).  Tedarikçi sayısının yetersizliği ana 
sanayinin yan sanayici değiştirme fırsatlarını kısıtladığından uzun süreli 
ilişkiler yaşanmış olsa da, bu uzun ilişkilerin karşılıklı güvenden çok 
karşılıklı bağımlılık temelli olduğu düşünülebilmektedir.  Türk otomotiv 
sektörünün yarım yüzyıldan az bir geçmişe sahip olması ve—çoğu Batılı—
yabancı otomotiv firmalarıyla ortaklıklar şeklinde gelişmesi, yönetim 
şekillerinin de bir yere kadar ithal edilmiş olması sonucunu doğurmuştur.  
Dolayısıyla, daha çok dış alım, stratejik ortaklık, teknolojik olarak gelişmiş 
yan sanayicilerle entegrasyon gibi konulardaki 80’li yıllardan bu yana 
gelişen küresel eğilimler Türk otomotiv sektörüne de yansımış, bu 
tarihlerden sonra kurulan—yani görece genç—ilişkilerde kendini daha çok 
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belli etmiştir.  Dolayısıyla kuramlardaki beklentilerin aksine, Türk otomotiv 
sektöründe genç ilişkilerde ana sanayinin yan sanayiye daha entegre bir 
şekilde çalıştığı ve daha çok yatırım yaptığı gözlenmektedir. 

Hipotezlerde söz konusu olan değişkenlerle ilgili regresyon beta 
katsayılarına baktığımızda standart ürün/özel beceri değişkeninin ilişkisel 
sözleşme normlarına uygun yönde çıktığı görülmektedir.  Her ne kadar bu 
değişkenin katsayısı—örneklemin küçüklüğünden de kaynaklanabilecek bir 
sebeple—istatistiksel olarak anlamlı değilse de bu sonuç işlem maliyeti 
kuramının şüpheci yaklaşımından çok ana sanayi-yan sanayi işbirliğine 
dönük küresel trendlerin Türk otomotiv sektöründe de tuttuğuna bir işaret 
sayılabilmektedir.  Geyskens v.d.’e (2006) göre, birçok etkili kuram gibi 
işlem maliyetleri kuramı da başta tam gelişmiş ve oturmuş değildi; yeni 
kuramsal ve görgül gelişmelerin ışığında halen bile arınmakta, yeniden 
formüle edilmekte, düzeltilmekte ve genişletilmektedir.  Özel bir bağlam 
olan ana sanayi-yan sanayi ortamındaki bu çalışmada da işlem maliyeti 
kuramına bağlı öngörüler de yetersiz kalmaktadır. 

Kuramlarda ve uygulamadaki duruma göre alıcı firmaların yan 
sanayicileriyle yakın ilişkiye girmelerindeki iki esas neden belirsizliği ve 
bağımlılığı yönetmektir (Oliver, 1990; Pfeffer ve Salancik, 1978).  Tedarik 
pazarındaki devinim ana sanayi firmaları için belirsizlik ve risk 
yaratmaktadır.  Bu devinimin bir sebebi de teknolojik değişkenlik 
olmaktadır.  Böyle bir ortamda, belli bir yan sanayici firmayla yakın ilişkiler 
gelecekteki gelişmeleri ve fırsatları öğrenmek açısından fırsatlar 
yaratabilmektedir (Cannon ve Perreault, 1999). Bu çalışmada da bunun bir 
yansıması görülmektedir.  Hipotezlerden kuvvetli şekilde destekleneni satın 
alınan parçanın teknolojik belirsizliğiyle ilgilidir.  Buna göre, teknolojik 
belirsizliği yüksek olan bir parça alan ana sanayi firması, o parçayı üreten 
yan sanayici firmaya daha çok özel yatırım yapmaktadır.  Đşlem maliyetleri 
kuramına göre belli bir yan sanayiciyle yakın çalışmak ve onun teknolojisini 
kullanmak, ana sanayi firmasının yeni bir teknoloji çıkması durumunda 
bundan faydalanma olasılığını azaltmakta, yeni teknolojiye veya bunları 
tedarik eden yan sanayicilere geçişi zorlaştırmaktadır (Balakrishnan ve 
Wernerfelt, 1986).  Bu riskli bir durum olsa da, ilişkisel sözleşme 
yaklaşımında ise riski azaltma amaçlı entegrasyon temel uygulamalardan 
biri olmaktadır.  Böylece bu çalışma örgütsel sosyoloji (Thompson, 1967) ve 
kaynak bağımlılık kuramı (Pfeffer ve Salancik, 1978) gibi alanlardaki 
kuramlara paralel şekilde bağımlılık ve belirsizlik gibi durumlarda formel 
yönetişim sistemleri kullanılmasa da soysal yönetişim mekanizmalarının da 
etkili olabildiğini ortaya koymaktadır. 

6. Çalışmanın kısıtları  

Bu çalışma ana sanayi yazınında hem ana, hem yan sanayiden veri 
toplamış nadir araştırmalardan biridir.  Bu durum aynı kavrama ilişki 
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taraflarının bakış açısında bir fark olup olmadığının gözlenebilmesi 
açısından fayda sağlamaktadır.  Ancak veriyi çoğaltabilmek amacı öncelikli 
olduğundan ana ve yan sanayi verileri eşleştirilememiştir, yani analiz ünitesi 
çiftler değildir.  Bu da aynı ilişkiye farklı tarafların nasıl baktığını 
gözlemleme veya aynı ilişki ile ilgili her iki taraftan da veri toplanans 
durumlar olup olmadığını saptama olanağını ortadan kaldırmaktadır.  Küçük 
örneklemli araştırmalar nitel yöntemlerle daha iyi incelenebilecektir.  Ayrıca 
bu çalışmada veriler kişisel beyan yoluyla toplanmıştır.  Beyanların 
doğruluğu daha nesnel, başka kaynaklardan elde edilen verilerle 
doğrulanamayacak tabiatta olduğundan bulgularda bir parça öznellik 
olabileceği yorum yapılırken göz önüne alınmalıdır.  Çalışma verisi daha 
önce yapılmış bir anketin tercümesi ve uygulanması yoluyla toplanmıştır ve 
mümkün olduğunca orijinal ankete sadık kalınmıştır.  Bazı değişkenlerin 
ölçümümü için daha hassas ve çok yönlü ölçeklerin geliştirilmesi de ileriki 
çalışmalar için bir öneri teşkil edebilir.   

Buna ek olarak, veriler kesitsel olarak toplandığı için boylamsal veri 
analizleri yapılamamaktadır. Đleride yapılacak araştırmalar için zaman 
içerisinde her iki tarafın yaptığı yatırımların oranını incelemek ilginç 
bulgular ortaya çıkarabilecektir. Özellikle dinamik Türk otomotiv pazarında 
bulgularda değişimlere yol açması kaçınılmazdır. 

 
Ek 1 

Değişkenlerin ölçümü (Tüm ölçekler Bensaou (1999) ve Bensaou ve 
Venkatraman (1995) çalışmalarında kullanılan ölçeklerden oluşmaktadır.) 

 
Aşağıda çalışmanın değişkenlerinin ölçümü için ana sanayi anketinde 

sorulan sorular verilmektedir.  Yan sanayi anketinde aynı sorular yan 
sanayici firmaya (Üretici A) hitaben sorulmuştur.  Örneğin, yan sanayici 
anketinde ana sanayi firmasının (Müşteri A) yan sanayi firmasıyla olan 
ilişkisine dönük önemli yatırımları araştırılmıştır. 

Đlişkiye has yatırımlar:  Firmanızın Üretici A’yla olan ilişkisine dönük 
önemli yatırımları ne ölçüde yaptığına inanıyorsunuz?a (3 madde, Cronbach 
alfa değerleri: ana sanayi verisi 0.77, yan sanayi verisi 0.72) 

Firmanız Üretici A’yla ilişkisine dönük önemli teçhizat yatırımı yapmıştır. 

Firmanız Üretici A’nın üretim ve çalışma yöntemlerini öğrenmek ve etkinliğe 
ulaşmak için çok zaman ve çaba harcamıştır. 

Firmanız Üretici A’yla ilişkilerini geliştirmek ve beslemek için çok zaman ve 
çaba harcamıştır. 

a 1: Kesinlikle katılmıyorum, 4: Ne katılıyor, ne katılmıyorum, 7: Kesinlikle 
katılıyorum. 
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Arayüz:  Ürün X’le aracın geri kalanı arasındaki arayüz (interface) ne 
derece önemlidir? (1:  Çok önemsiz, 7: Çok önemli) 

Teknolojik belirsizlik:  Önümüzdeki 5 yılda Ürün X’le ilgili aşağıdaki 
alanlarda önemli değişikliklerin olma olasılığı nedir?a (3 madde, Cronbach 
alfa değeri: ana sanayi verisi 0.72, yan sanayi verisi 0.69) 

Önemli ürün yenilikleri  
Önemli üretim yenilikleri  
Fiyat/performans iyileştirmeleri 

a 1: Hiç olası değil, 7: Çok olası. 

Yan sanayicinin özel becerileri:  Sizce Ürün X’in üretimi Üretici 
A’nın sahip olduğu özel bir beceri ve işgücü gerektiriyor mu, yoksa standart 
becerileri ve işgücü olan herhangi bir üreticinin  üretebileceği bir ürün 
müdür?a (4 madde, Cronbach alfa değeri: ana sanayi verisi 0.92, yan sanayi 
verisi 0.92) 

Yerleşim, tesis ve ekipman 

Teknolojik bilgi 
Tasarım yetenek ve becerileri 
Üretim yetenek ve becerileri 
Yönetsel yetenek ve beceriler 

a 1: Çok standart, 7: Üretici A’ya özgü. 

Yan sanayicinin ölçeği:  Üretici A’da yaklaşık kaç kişi çalışıyor?  

� 50 kişiden az   � 50-100   � 100-399  � 400-1000 � 1000 kişiden fazla 

Yan sanayicinin pazar payı:  Lütfen Üretici A’nın Ürün X için 
Türkiye’deki pazar payını tahmin ediniz: 

� % 0-5   � % 6-10   � % 11-20   � % 21-50   � % 51-75    � % 76-100 

Ürün pazarındaki konsantrasyon:  Türkiye’de Ürün X’i üreten ilk 3 
firmanın pazar payını tahmin ediniz (%)_______________. 

Đlişkinin yaşı:  Firmanız Üretici A’yla ne kadar zamandan beri birlikte 
çalışıyor? 

� 1 yıldan az  � 1-5 yıl  � 6-10 yıl � 11-20 yıl � 21-40 yıl � 40 yıldan fazla 
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Extended Summary 

Antecedents of Buyer Firms' Relation Specific 
Investments in their Suppliers: A Study of the 

Turkish Automotive Industry 

Abstract 
One important concept when defining buyer-supplier relationships is the degree of relationship- 

specific investments the parties make towards one another.  However, when the technological 
uncertainty of the product, the supplier’s nonstandard skills, and the strategic importance of the product 
are concerned, the predictions of transaction cost economics and relational contracting seem to 
contradict each other.  The purpose of this study is to identify the antecedents of the buyer’s 
relationship-specific investments towards its supplier in the Turkish automotive sector to determine 
which theoretical perspective dominates the other.  Survey data collected from 51 purchasing agents in 
10 automotive firms and 72 supplier representatives were used to test alternative hypotheses developed 
according to the two theoretical approaches.  Multiple regression results show more support for the 
relational contracting view, and technological uncertainty of the product is found to be the strongest 
predictor of the buyer’s relationship-specific investments. 

Keywords: Trust, buyer-supplier relations, automotive industry, Turkey. 

 

The competition in the global arena has forced companies to show a variety 
of efforts to increase their productivity and product quality.  In the area of supply 
chain management and supplier relations, the Japanese system has been taken as the 
benchmark, leading to radical improvements in supplier relations in the U.S. and 
Europe, particularly in the automotive sector. 

Traditional buyer-supplier relations are characterized by a lack of 
relationship-specific assets and information exchange, functional activities 
conducted in-house without collaboration, short-term and arm’s length relations 
(Dyer and Singh, 1998; Helper 1991; Clark and Fujimoto, 1991).  The Japanese 
close relations, on the other hand, display frequent communication and 
coordination, high levels of relationship-specific assets, high information exchange 
regarding technical and cost-related issues, and trust-building elements such as 
personnel transfers (Dyer and Ouchi, 1993; Womack et al., 1990; Asanuma, 1985).  
Many studies have highlighted the advantages of such close relationships, also 
named as relational contracting, and have supported a transition from the traditional 
arm’s length relationships to the partnership model (Dyer and Singh, 1998; 
Handfield and Bechtel, 2002; Jap, 1999; Johnson and Sohi, 2003; Mentzer et al., 
2000; Larson and Kulchitsky, 2000; Liker and Choi, 2005; Stank et al., 2001).  In 
today’s environment, some even argue that being against buyer-supplier 
collaboration is, in a way of thinking, being against quality or even profitability 
(Prahalad and Ramaswamy, 2001, p. 2).   

Despite the great interest that Japanese-style supplier partnerships have 
generated in both the academic and practitioner literature (Stank et al., 2001), what 
is needed to actually generate buyer and supplier collaborations has not yet been 
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well understood (Sheu et al., 2006).  This has led to a more detailed theoretical 
investigation of such relationships.  One of the first approaches that comes to mind 
in this area is transaction cost economics (Williamson, 1985).  According to this 
theory, when relationship specific investments exist, switching suppliers (exit) 
becomes difficult (Walker, 1988; Walker and Poppo, 1991; Monteverde and Teece, 
1982).  The situation is exacerbated when dealing with customized, strategically 
important components (Masten, 1984).  The unavailability of alternative suppliers 
creates a lock-in situation for buyers and suppliers, increasing transaction costs 
(Caves and Bradburn, 1988; Walker and Weber, 1984).  Another important factor 
increasing transaction costs is the uncertainty created due to technologically 
dynamic products (Walker and Weber, 1984).   

When dealing with the aforementioned product types and contextual 
circumstances, according to the transaction cost economics approach, it is not 
expected for firms to make relationship specific investments in their partners.  
However, according to the Japanese style partnership approach, these are precisely 
the circumstances that bring about widespread use of relational contracting, 
interfirm ties, and commitments.  The purpose of this study is to identify the 
antecedents of the buyer’s relationship specific investments to its supplier in the 
Turkish automotive sector to determine which theoretical perspective dominates the 
other.  Survey data collected from 51 purchasing agents in 10 automotive firms and 
72 supplier representatives were used to test the following alternative hypotheses 
developed according to the two theoretical approaches.   

Hypothesis 1a:  The buyer’s relationship specific investments in the supplier 
will decrease as the level of nonstandard supplier skills and labor needed by the part 
in question increases. 

Hypothesis 1b:  The buyer’s relationship specific investments in the supplier 
will increase as the level of nonstandard supplier skills and labor needed by the part 
in question increases. 

Hypothesis 2a:  The buyer’s relationship specific investments in the supplier 
will decrease as the interface of the part in question with the rest of the product 
increases. 

Hypothesis 2b:  The buyer’s relationship specific investments in the supplier 
will increase as the interface of the part in question with the rest of the product 
increases. 

Hypothesis 3a:  The buyer’s relationship specific investments in the supplier 
will decrease as the technological uncertainty of the part in question with the rest of 
the product increases. 

Hypothesis 3a:  The buyer’s relationship specific investments in the supplier 
will increase as the technological uncertainty of the part in question with the rest of 
the product increases. 

Control variables were added to the multiple regression analyses to indicate 
whether the firm was a buyer or supplier, the age of the relationship, the market 
concentration of the product in question, and the market share of the supplier.  
Multiple regression results show more support for the relational contracting view, 
and technological uncertainty of the product is found to be the strongest predictor of 
the buyer’s relationship-specific investments. 

 



Tablo 1 
Tanımlayıcı Đstatistikler ve Korelasyon Değerleri. 

  Ortalama Std. 
sapma 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Ana senayinin yan sanayiye 
has yatırımları 

3.9662 1.35659 69 1.000         

2. Ana/yan .5217 .50319 69 -.110 1.000        

3. Đlişki süresi 3.7101 1.07240 69 -.300*** -.043 1.000       

4. Yan sanayi pazar payı 3.7826 1.39188 69 .134 .059 -.171 1.000      

5. Yan sanayi ölçeği 2.90 1.100 69 .109 -.116 -.162 .398*** 1.000     

6. Yan sanayi pazarındaki 
konsantrasyon 

9.4928 2.92365 69 .022 -.277** -.010 .200 .135 1.000    

7. Teknolojik belirsizlik 4.4300 1.39806 69 .414*** .115 .019 -.014 .064 .001 1.000   

8. Standart ürün/özel beceri 4.7710 1.47380 69 .236** .239** -.087 .449*** .238** .055 .153 1.000  

9. Arayüz 5.5507 1.35621 69 .141 -.039 -.364*** .314*** .363*** -.043 -.096 .288*** 1.000 

** p< 0.05 derecesinde anlamlı. 

*** p< 0.01 derecesinde anlamlı. 
 


