
DIŞ TİCARET VE TİCARETÇİLİK 

 

Yrd. Doç. Dr. Salih Ak: Dış ticarette teori ve modelleri ile ilgili bazı bilgiler vermek 
istiyorum. Özellikle batılı ekonomilerde kapitalist gelişme sürecine paralel olarak 
ticaret modellerinin de geliştirilmekte olduğunu görüyoruz. 17-18. yy. lardaki ticari 
hayattaki gelişmeler bir takım düşünürleri bunun teorisini yapmaya götürmüştür. 
Merkantilizm terk ediliyor ve serbest dış ticaret diyebileceğimiz akım başlıyor. Bu 
akımın teorileştirilmesi Adam Smith’in “Mutlak Üstünlükler” teorisinde somutlaşıyor. 
Mutlak üstünlükler teorisi esas itibariyle mutlak maliyetlere  de dayanıyor. Hangi ülke 
bir malı daha ucuza getiriyorsa o malı ihraç etmenin buna mukabil göreli olarak daha 
pahalı ise ithal etme. Ancak bu durumda bir ülke her iki alanda da mutlak üstünlüğe 
sahipse bu durumda dış ticaret ortaya çıkmayacaktır. Fakat gerçek hayatın bilgileri 
böyle değil. Olguyu doğrulamıyor. Çünkü göreli üstünlüklere göre de ticaretin geliştiği 
ticari hayatın şekillendiğini görüyoruz. İşte bunun teorisini Adam Smith’den yaklaşık 
kırk yıl sonra David Ricardo geliştiriyor. Karşılaştırmalı üstünlük olarak 
nitelendirdiğimiz bu teori esas mali iş gücünü göreli belirleyene dayanıyor. 

 

Dr. Ece Pişkinsüt: Ben sizi biraz rakamlarla uğraştıracağım. Dış ticaret denildiğinde 
aklımıza her zaman için ithalat, ihracat, uluslararası ihracat terimlerinin hepsi geliyor. 
Ama gerçekten bu konuda ne durumdayız, ülkeyi nasıl değerlendiririz, biraz ondan 
bahsedeceğim ben. Günümüzde artık uluslararası ticaret denildiğinde biliyoruz ki 
küreselleşme, gümrükler, ithalat, belgeler, gümrükte yapılacak işlemler, hukuki 
işlemler gibi birçok işlerimiz var. Bunların çerçevesinde kısaca dış ticareti daraltacak  
olursak uluslararası pazarları etkileyen faktörlerden başlayacağım. Bunlar beş ana 
başlıkta toplanıyor en önemlisi küreselleşme zaten 1980 yılındaki küreselleşme 
başlangıcıyla birlikte dış ticaret net bir şekilde başladı. Ondan evvel Türkiye zaten 
dışa kapalı bir ülkeydi. Diğer ülkeler de kendi aralarında çok fazla ticaret 
yapamıyorlar. Küreselleşmenin etkisiyle artık biz diyoruz ki dünyanın ülkeler arsındaki 
sınırı tamamen kalkmış durumda. Yani biz rahatlıkla bütün ülkelere ulaşabiliyor tüm 
ülkelerden mal getirip mal gönderme ithalat-ihracat yapabiliyor durumundayız. İkinci 
etmen endüstridir. Endüstrinin yapısı, içinde bulunduğumuz durum, sektörlerimizin 
yapısı, bunların hepsi uluslararası pazarlarda yer almamızı etkiliyor. Dışa açılmamızı 
etkiliyor.  

 

Ömer Berki: Biz vakfımızda eğitimi 3 alt ayrım yapıyoruz. Teorisi var, uygulaması 
var. Bir de dış ticaret kültürü diye bir şey var bizim formatımızda. Dış ticaret kültürü 
bizim eğitimlerimizin yaklaşık %10’unu kapsıyor. %80’i uygulama %10’u da teori. 
Dolayısıyla %80 ağırlık uygulama. Dolayısıyla gerçek yaşam. Asıl bugün üzerinde 
durmak istediğimiz şey dış ticaret kültürü. Dış ticaret kültürü nedir? Sizi nerede vezir 
eder, nerede rezil eder? Onları anlatmaya çalışacağım. Rezil tabiri belki kaba bir 



tabir. Ama jargon öyle,hem rezil eder hem vezir eder diye konuşulur ya, onun için 
öyle dedim. 

 

Murat Evirgen: Ben size özel sektör değil de kendimi anlatacağım. Bu daha dikkat 
çekiyor. Değerli arkadaşlarım ben matematikçiyim, Gazi Üniversitesi Matematik 
Bölümü’nü bitirdim. Okula giderken ben dış ticaretçi olmak istedim ve karar verdim. 
Abime dedim ki bana bir dış ticaret şirketi bul, mümkünse gıda olsun. Dikkatinizi 
çekerim. Türkiye’de gıdada en çok üretim yapan ve bunu yurtdışında satabilecek bol 
bir üretim var ve satabilecek konum var. Dolayısıyla ben bunu seçtim ve böyle girdim. 
Bu benim için benim tavrım benim veya sizin için nedir? Bir girişimcilik örneği 
gösterdim yani bir şey yapmak istiyorum ve o yapmak istediğim işe girmek istiyorum. 
Dış ticaret susmakla yapılmıyor. Oturmakla yapılmıyor, hareket etmeniz lazım. 
Devamlı ileride olmanız lazım, düşünmeniz lazım. Neden dolayı? Bakın biraz önce 
hocam örnek verdi Türkiye’nin %99’u kobi. Dünya ticareti kurumsallaşmış durumda. 
Türkiye’nin ticareti ataerkil kobi sistemiyle gidiyor. %50 dediğimiz profesyonel ve 
kurumsal yapı var. 


