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2000 Sonrası Togo - Türkiye Ticari İlişkileri 

Giriş 

1998 yılında başlayan “Afrika Açılımı” politikası çerçevesinde Türkiye, Afrika ülkeleriyle 

siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel ilişkilerini artırmaya ve geliştirmeye yönelik kararlar 

almıştır. Bu minvalde, 2003 yılında Afrika ülkeleriyle ekonomik ilişkilerini geliştirmek için bir 

strateji oluşturmuş; 2005 yılı, Türk hükümeti tarafından “Afrika Yılı” ilan edilmiş ve aynı yıl 

Türkiye'ye Afrika Birliği'nde gözlemci statüsü verilmiştir. Böylece, Türkiye'nin kıta üzerindeki 

etkisi, özellikle diplomatik ve ekonomik olarak önemli ölçüde artmıştır. 

Batı Afrika'da yer alan Togo, doğal zenginlikleri ve coğrafi konumu sayesinde 2007'den bu 

yana muhtelif sektörlerde önemli ekonomik reformlar hayata geçirmiş bir ülkedir. Bu 

reformların çoğu, Türk şirketleri de dahil olmak üzere yabancı yatırımcıları çekmeyi 

amaçlamaktadır. COVID-19 pandemisi küresel ticareti ciddi oranda yavaşlatmış olsa da 

2000'den bugüne Togo ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerindeki gelişimi gözden 

geçirmek anlamlı olacaktır. 

Türk Dış Politikasının Gelişimi Çerçevesinde Türkiye-Afrika İlişkileri 

Son yıllarda, birçok Afrika ülkesi ile Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlenmesi sonucunda, 

Türkiye'nin Afrika Kıtası'ndaki varlığı kalıcı bir hale gelmiştir. Aslında, Türkiye'nin Afrika ile 

ilişkileri, Etiyopya ve Somali gibi Afrika Boynuzundaki ülkelerle olduğu kadar Kuzey Afrika 

ülkeleriyle de yakın ilişkilerin geliştirildiği Osmanlı İmparatorluğu'na dayanmaktadır. Bunun 

nedeni, bu ülkelerin Osmanlı İmparatorluğu ve halefi Türkiye Cumhuriyeti ile ortak bir tarihi, 

dini ve ortak gelenekleri paylaşıyor olarak görülmesiydi (Tepeciklioğlu, 2017). Bununla 

birlikte, 1960-1970 döneminde Sahra Altı Afrika ülkelerinin birçoğu ile diplomatik temasa 

geçen Türkiye, bu bölgedeki, Türkiye'nin kıtaya yönelik girişimlerini daha fazla takdir eden 

ülkelerle ilişki kurmaya başladı. Örnek olarak Namibya, Rodezya, Zimbabve, Eritre gibi 

ülkelere yardımlar yapılırken, Sierra Leone ve Somali ile karşılıklı ticaret ve iş birliği 

anlaşmaları imzalandı. Ancak, bazı bağlantılar bulunsa da 2000 öncesi dönemin ilişkilerinin, 

1998'lerde Afrika'ya Açılım Eylem Planı'nın kabul edilmesine kadar faal olmadığı, bu açılımla 

birlikte Türk yetkililerin Afrika ülkeleriyle ilişkilere öncelik verilen, daha ciddi düzeyde bir 
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geçiş süreci başlattığı ileri sürülebilir. Bu sürecin, 1997 yılında Lüksemburg Zirvesi'nde alınan 

AB kararının ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği üyeliğinin reddedilmesinden 

sonra geldiği ileri sürülmüştür (Tepeciklioğlu, 2017). Başka bir deyişle, Türk hükümeti Batı ile 

ittifak yapmak yerine, kendisini Afrika ülkeleriyle ilişkilerini güçlendirmeye yönlendiren çok 

boyutlu bir dış politika izlemeye karar verdi. Aynı vesileyle Türkiye, alternatif dış politikalarla 

dünya siyasetinde dinamik ve yapıcı bir rol oynamaya çalışmış ve böylece ekonomisini dış 

pazarlara açma kararı almıştır (Şahin, 2011). Sonuçta, Afrika'ya açılma politikasının 

benimsenmesi, Batı dışındaki diğer bölgelerle ilişki kurmayı amaçladığından büyük bir politika 

değişikliği olarak görülüyor. Kirişçi, Açılma Politikasının başarılı bir şekilde geliştirilmesinin, 

bazı Türk şirketlerinin ve iş derneklerinin lobi faaliyetleriyle kolaylaştırıldığını kaydetti. 

Örneğin, 1985 yılında kurulan Türkiye Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türk özel 

sektörünün dış ekonomik ilişkilerini ve özellikle dış ticaret, uluslararası yatırımlar, hizmetler, 

müteahhitlik ve lojistik ile ilgili işleri organize etmek ve yönetmekle görevlidir. Yayınladıkları 

son rapora göre, Afrika'nın 54 ülkesi ile 45 iş konseyi kurulmuş ve bölgesel ekonomik 

kuruluşlarla birlikte taraf ülkelerin yatırım ortamını iyileştirmek ve karşılıklı iş fırsatlarını 

geliştirmek için çalışmaktadırlar. 

 

2003 yılında hazırlanan Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Stratejisi ve daha sonra geliştirilen 

bazı araçlar, Afrika ülkelerine insani yardım ve kalkınma yardımını birleştiren AK Parti 

hükümetinin yeni dış politika vizyonlarının giderek önemli bir parçası haline geldiğini daha 

fazla bilgilendirecektir. 2003 yılında hazırlanan Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Stratejisi 

ve daha sonra geliştirilen bazı araçlar, Afrika ülkelerini, Ak Parti'nin Afrika ülkelerine insani 

yardım ve kalkınma yardımını birleştiren ve bu sayede Türkiye'nin ticari çıkarlarını 

tamamlayacak ilişkiler geliştirilecek yeni dış politika vizyonlarının önemli bir parçası olduğu 

konusunda haberdar edecektir (Tepeciklioğlu 2017). Afrika'nın Türk ihracatı için canlı bir pazar 

oluşturduğunu ve Türk sanayisine ucuz hammadde sağladığını belirterek devam etti. Kızılarslan 

(2009), Türk sanayi ve dış ticaret altyapısının Afrika ülkelerininkiler için oldukça tamamlayıcı 

olduğunu söyleyerek, Afrika'nın Türk firmaları, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için 

bir pazar hedefi olduğunu ileri sürdü. Devamında, Afrika'nın Türk ihracatı için canlı bir pazar 

oluşturduğunu ve Türk sanayisine ucuz hammadde sağladığını belirtti. 

 

Bu perspektifte Türkiye, iş birliği yaptığı ülkelerin çoğu için bir ticaret devleti olmaya 

çalışmıştır (Kirişçi ve Kaptanoğlu 2011). En azından bunun hem iç siyaset hem de dış siyaset 

üzerinde önemli bir etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Rakamlara bakarak anlayabiliriz; 1975 
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yılında Türkiye GSYİH'sı dış ticaretinin yüzde 13'ünü oluştururken, 2008 yılında yüzde 45'e 

yükselmiş ve 2020'de yüzde 60 olacağı tahmin edilmiştir. Bununla da kalmayıp Afrika kıtası 

ile olan toplam ticaret hacmi 2009 yılında 5,4 milyar ABD doları iken, 2020 yılında 25,3 milyar 

ABD doları olarak değerlendirilmiştir. Sahra altı bölgesi için bu hacim 1,35 milyar ABD 

dolarından 10 milyar ABD dolarına kadar artmıştır. Dediğimiz gibi, Afrika'ya yönelik Türk dış 

politikası 1998 yılında başlasa da bazı yazarlar Türkiye'nin artan yumuşak gücünün mevcut 

hükümet tarafından başlatılan ve, tutarlı ve sofistike bir şekilde uygulanan ekonomik diplomasi 

sayesinde mümkün olduğunu ileri sürmüşlerdir (Oğuzlu, 2007). Türk hükümeti, Afrika 

ülkeleriyle on yıllardır dostluğa dayalı bazı siyasi ilişkileri sürdürmekte bu şekilde başarılı 

olmuştur ve bunun, Afrikalı ülkelerle mevcut ticari ve yatırım ilişkilerini artırma taahhüdü 

nedeniyle olduğu öne sürülebilir. Bu ilişkilerden bazıları, Afrika ülkelerine yönelik geliştirilen 

kalkınma stratejisi, ilgili Afrika ülkeleriyle ortak veya doğrudan yatırımlar yaparak Türkiye'nin 

belirli sektörlerde rekabet gücünü artırmak temel hedefiyle 2003 yılında başlatılmıştır. 

 

Türkiye'nin Togo ile Ekonomik İlişkisinin Analizi 

 

Afrika ülkelerine yönelik 2003 stratejisinin uygulanması, Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki 

ekonomik ve ticari yasal çerçeveyi, ekonomik ve ticari etkileşimlerin sorunsuz işleyişini teşvik 

edecek şekilde tamamlamak amacıyla; Kenya, Tanzanya, Güney Afrika, Moritanya, Fildişi 

Sahili, Madagaskar, Burkina Faso, Malavi ve Gine Ekvator gibi bazı ülkelerle Ticaret ve 

Ekonomik İş Birliği Anlaşmalarının imzalanmasına yol açmıştır. Togo bu ülkelerin bir parçası 

olmamasına rağmen, ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik kişisel veya kurumsal çabaların her 

zaman iki aktör arasındaki ilişkiyi canlandırmak için yapıldığını belirtmek önemlidir. Örneğin, 

2018 Türkiye-ECOWAS Ekonomi ve İş Forumu sırasında Türkiye-Togo İş Konseyi DEİK 

tarafından başlatılmıştır. İş konseyinin yeni kurulduğu bir gerçektir. Ancak Türkiye ile Togo 

arasındaki ticaret hacminin 2018'de 90 milyon ABD dolarından 106 milyon ABD dolarına 

(Türkiye Dışişleri Bakanlığı, 2020) yükselmesi, konseyin çabalarının meyvesini verdiğini 

gösteriyor. Togo, Batı dünyası ve Çin ile olan ticaret ağına paralel olarak, Türk ürünlerinin 

Avrupa ürünlerinden daha ucuz ve Çin'den daha kaliteli olması nedeniyle kapılarını Türkiye'ye 

açma sürecine başlamıştır (Berna Akyıldız, 2018). Tüm bunlar, çok taraflı kuruluşların 

toplantılarında yan etkinlikler olarak düzenlenen düzenli üst düzey temaslarla mümkün 

olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti, birbirleriyle etkileşimdeyken bu çabaları kolaylaştırmak için 

2021 yılında Togo Büyükelçiliğini açtı. Bu sürecin duyurusu, 2020'nin ortalarında Togo'nun 

başkenti Lomé'de, Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Togo Cumhurbaşkanı Faure 
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Gnassingbe ile görüşmesinin ardından yapıldı. Çavuşoğlu ziyareti sırasında, Ankara'nın, 

ülkenin Ulusal Kalkınma Planı (PND) çerçevesinde yeni ortaklıklar geliştirme arzusuna yanıt 

olarak Togo'ya yönelik yatırımları artırma niyetinde olduğunu da açıkladı. 

 

Aynı şekilde, Prof. Robert Dussey'in Temmuz 2021'de Ankara'ya gerçekleştirdiği ve Bakan 

Mevlüt Çavuşoğlu ile bazı görüşmeler yaptığı çalışma ziyaretinin ardından Ankara'daki Togo 

Büyükelçiliği'nin açılacağına ilişkin duyuru yapıldı. Görüşmede iki taraf, ülkeleri arasındaki 

ticaret anlaşmasının uygulanmasını hızlandıracak yöntemleri tartıştı. Bu çerçevede, Türk Hava 

Yolları'nın Lomé-Türkiye arasındaki direkt ticari uçuşlarının olası operasyonel hale getirilmesi 

görüşüldü. 

 

Bunun öncesinde Togo'yu kapsayan Türkiye'nin Benin Büyükelçisi Onur Özçeri, Togo'da tarım 

ürünlerinin dönüşümü başta olmak üzere birçok sektörde yatırımlarla Türkiye ile Togo 

arasındaki ekonomik iş birliğinin pekiştirilmesinin planlandığını açıkladı. Bu doğrultuda, 

Türkiye'nin Togo'daki somut projelerinden birinin, operasyonel hale getirilmesi yüzlerce Türk 

şirketini kapsayacak bir hammadde dönüşüm platformunun kurulması olduğunu doğruladı. 

Türkiye bunu yaparken Batı Afrika bölgesinin yanı sıra yerel pazarı da hedefliyor. Bu hedefler 

COVID pandemisi yüzünden ertelenmiş olsa da Türkiye'nin şu anki Togo Büyükelçisi Esra 

Demir'in gelişinin hem Togo hem de Türkiye'nin çıkarları için bu vizyonu somutlaştırma 

çabalarını sürdürmesi bekleniyor. 

 

Perspektifler ve Öneriler 

 

Togo, coğrafi konumu itibariyle diğer Batı Afrika ülkelerine açılan bir kapıdır. 8 milyon nüfuslu 

küçük bir ülke de olsa "Togo'ya yatırım yapmak 300 milyon nüfusa yatırım yapmaktır" cümlesi, 

örneğin Togo'nun ECOWAS (Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu) üyesi olması ve 

Kıtasal Ekonomik Serbest Ticaret Bölgesi'nin kurulmasıyla doğrulanabilir. Togo Dışişleri 

Bakanı Robert Dussey'in Türkiye'ye yaptığı resmi ziyarette hatırlattığı gibi, Togo'nun açık bir 

iş ortamı var. Geçen yıl e-iş reformları açısından birinci ülke seçildi. Kıta düzeyinde, ülke çekici 

bir mali ve ekonomik çerçeveye sahiptir. Deniz taşımacılığı alanında, Lomé limanı, Gine 

Körfezi bölgesindeki tek doğal derin su limanıdır ve birçok küresel kurumun merkezi Lomé'de 

bulunmaktadır (Çakmak, 2021). 
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Herhangi bir ülkenin gelişimi, entelektüel kapasitelerinin ve insan kaynaklarının 

güçlendirilmesine de bağlıdır. Azgelişmiş bir ülke olan Togo, şüphesiz gençlerin eğitime erişim 

zorluğuyla karşı karşıya. Bu nedenle, son yıllarda Togo üniversiteleri giderek güncelliğini 

yitirdi ve ülke, gençlerinin burslar yoluyla yurtdışında eğitim görmelerini sağlamak için 

ortaklarıyla sık sık ikili iş birliğine başvuruyor. Türkiye'nin uyguladığı ve yabancı öğrencileri 

karşılamaya yönelik somut ve spesifik politikalar, 1990'larda, özellikle 1992'de, yabancı 

öğrencilere yönelik bir dizi burs politikasını uygulamaya yönelik The Great Student Project ile 

ortaya çıktı. Bu politika 2000'li yılların başında birçok reformla pekiştirildi. 2012 yılında 

Yurtdışı Türkler ve Komşu Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) kurulmasıyla da ivme kazandı. 

 

Bu çabalar, Türkiye ile Togo arasındaki ticaret hacminin artmasıyla meyvelerini vermeye 

başladı bile. Türkiye'nin Batı Afrika'daki yumuşak gücünü de artırmanın bir aracı olan bu 

politikanın güçlendirilmesi kritik olacaktır. 

 

Ayrıca, araştırma merkezleri kalkınmanın bir motorudur. Kalkınma için araştırma küresel 

olarak hem Kuzey hem de Güney için önemlidir. Bu perspektifte, Türkiye ile Togo arasındaki 

iş birliğinin güçlendirilmesi, Türk araştırmacılar ile Togolu meslektaşları arasında bir köprü 

kurulmasına olanak sağlayacaktır. Araştırma alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesi, 

Türkiye'nin Afrika'yı daha iyi tanımasını sağlayacak ve bunun tersi de birçok alanda 

mübadelelerin artmasının anahtarıdır. 

 

Eylül ayından beri faaliyette olan Adéticopé Sanayi Platformu, yabancı yatırımcılar aracılığıyla 

ülkenin sanayileşmesine yardımcı olmayı amaçlayan büyük bir ticaret merkezi ve sanayi 

bölgesidir. Lomé'nin yaklaşık yirmi kilometre kuzeyinde yer alan ve 4 km2'lik bir yüzölçümüne 

sahip olan bu sanayi bölgesi, iki temel unsura dayanmaktadır: müşteri konteynırlarının bertarafı 

için tasarlanmış 0,06 km2'lik bir kuru liman ve kamyonlar için bir park yeri. İlki olan “İç 

Konteynır Deposu’nun ise iki ana amacı var: Burkina Faso, Mali ve Nijer gibi denize kıyısı 

olmayan ülkelere hizmet veren nakliye operatörlerini etkinleştirerek Lomé Otonom 

Limanı'ndaki tıkanıklığı gidermek ve trafiği azaltmak ve sayısız lojistik hizmetten ve son 

teknoloji PIA tesislerinden (görsel kontrol, biletleme ve otomatik erişim sistemleri, vb.) 

yararlanmak. Bu sanayi bölgesi, nakliye ve depolama sektörünün ötesinde, tarım-gıda sektörü 

başta olmak üzere diğer sektörleri bir araya getirmeyi de hedefliyor. 200 milyon avroluk bir 

yatırım gerektiren bu sanayi bölgesi, tekstil, eczacılık, kozmetik, otomotiv ve geri dönüşüm 
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alanlarında yüksek potansiyele sahip yeni endüstrilerin ortaya çıkmasıyla Togo ekonomisi için 

bir katalizör görevi görmeyi amaçlamaktadır (La Tribune Afrique, 2021). 

 

Adéticopé'nin Endüstriyel Platformu, yetkililerin Togo'yu yalnızca Batı Afrika pazarına ithalat-

ihracat konusunda stratejik bir ülke değil, aynı zamanda Batı Afrika'da bir endüstriyel dönüşüm 

yeri yapma konusundaki siyasi iradesinin gerçekleştirilmesidir. Türk girişimciler, diğer 

girişimciler gibi bu fırsatı sadece cazip yatırım koşullarından açısından değil, aynı zamanda 

düşük maliyetli ve her şeyden önemlisi, giderek daha nitelikli hale gelen yerel bir işgücünden 

yararlanmak için değerlendirmelidir. 

 

Sonuç 

 

1998'de başlayan sosyo-politik ve ekonomik reformlar ve Afrika'ya açılmanın ardından, birçok 

Türk girişimci şu anda Afrika'da faaliyet gösteriyor. Bu bir istihdam yaratma kaynağıdır ve 

kıtanın sosyo-ekonomik istikrarına katkıda bulunur. Afrika'daki çeşitli Türk yatırımları ve başta 

Togo olmak üzere Afrika ülkeleriyle ticaretin artması, daha iyi bir gelecek öngörmeyi 

kolaylaştırıyor. Örneğin Afrika'da faaliyet gösteren Türk şirketi Arçelik, Sahra Altı Afrika'nın 

lider beyaz eşya şirketi Defy Appliances'ı 324 milyon dolara satın almıştı. O zamandan beri 

Arçelik, Afrika'daki yatırımlarını artırarak pazarını büyütmeyi hedefliyor. 

 

Adéticopé endüstriyel platformunun (PIA) oluşturulması, Togo'nun sanayileşme sürecinde 

önemli bir adımdır. Bu platform aracılığıyla Togo, bir asırdan fazla süredir devam eden bir 

döngüyü kırmayı amaçlıyor: ülkenin doğal kaynaklarının hammadde ihracatı; pamuk, soya 

fasulyesi, kaju, odun ve kireçtaşı (mermer). Hammaddelerin yerel olarak işlenmesi sadece Togo 

için sanayileşmek ve istihdam yaratmak için bir fırsat değil, aynı zamanda özel yatırımcıların 

kazan-kazan türünde bir ekonomik ortaklığa katılması için fırsattır. 
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