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1 Selçuklu Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi, meryem.sezgin.bsnss@gmail.com 
2 https://worldpopulationreview.com/languages/congo 
3 https://minorityrights.org/country/republic-of-congo/ 

Resmi Adı Kongo Demokratik Cumhuriyeti  

Başkenti Kinshasa 

Dili Resmî dili Fransızca; milli dilleri ise Lingala, Kituba, Tshiluba ve Swahili’dir.2 

Dini 
Nüfus ağırlıklı olarak Hristiyan’dır. Ülkede küçük de olsa bir Müslüman toplumu da 
bulunmaktadır. 

Nüfus 89.561.404 

Nüfusun Etnik 
Dağılımı 

Çok net veriler bulunmamakla beraber nüfusun %41’i Bakongo, %17’si Batéké, %13’ü M’Boshi, 
%6’sı Sangha toplumlarına, nüfusun geri kalanı da çeşitli yerel topluluklara mensuptur.3 

Yüzölçümü 2.267.050 km2 

Para Birimi Kongo Frangı 

Yönetim Şekli Çok partili üniter cumhuriyet 

Hükûmet Devlet Başkanı: Félix Tshisekedi - Başbakan: Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge 
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Coğrafi Konumu ve Demografik Yapısı 
Kongo Demokratik Cumhuriyeti Orta Afrika’da yer alır ve Sahra Altı Afrika’nın en geniş, Afrika kıtasınınsa 
Cezayir’den sonra en geniş yüzölçümüne sahip ülkesidir. Bu yüzölçümü ile KDC, Batı Avrupa’nın büyüklüğüne 
yakın bir büyüklüğe sahiptir. Angola, Burundi, Merkez Afrika Cumhuriyeti, Kongo Cumhuriyeti, Ruanda, Güney 
Sudan, Tanzanya, Uganda ve Zambiya ile sınır komşusu olan ülkenin Atlantik Okyanusu’na olan 25 km’lik 
sınırının dışında denize sınırı yoktur. Neredeyse 90 milyona varan nüfusu ile KDC, Afrika’nın en fazla nüfusa 
sahip 4. ülkesidir.4 Nüfus yoğunluğu km2 başına 40 kişidir ve KDC, kadın başına düşen 5,7 doğum ile dünyanın 
en yüksek 3. doğurganlık oranına sahiptir.5 Nüfusun %46’sının şehirlerde, %54’ünün köylerde yaşadığı ülkede 
en büyük şehirler Kinshasa (7.7 milyon), Lubumbashi (1.3 milyon) ve Mbuji-Mayi’dir (875 bin).6 

 
Siyasi Yapısı 
Ülkenin resmî adı Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve başkenti Kinshasa’dır. Komşu ülke Kongo 
Cumhuriyeti’nden ayırt edilmek için KDC olarak veya başkenti adına eklenmek suretiyle Kongo Kinshasa 
şeklinde adlandırılır.7 Ülkenin halihazırdaki devlet başkanı Félix Tshisekedi, başbakanı ise Jean-Michel Sama 
Lukonde Kyenge’dir. Devlet başkanları 5 yıllığına seçilirken başbakanlar ise devlet başkanları tarafından 
genellikle çoğunluk partisinden veya koalisyonundan olmak üzere atanır. 
 

Kongo’nun Senato ve Milli Meclis 
olmak üzere iki kamaradan oluşan bir 
parlamentosu vardır. 108 sandalyeli 
Senato’nun üyeleri açık liste nispi 
temsil sistemi ile 5 yıllığına göreve 
gelirler. 500 sandalyeli Milli Meclis’in 61 
üyesi tek üyeli seçim bölgelerinden oy 
çokluğu ile seçilirken kalan 439 üye 
çok üyeli seçim bölgelerinden açık 
liste nispi temsil sistemi ile seçilir ve 
bu üyelerin görev müddeti 5 yıldır. 
Mevzubahis çok üyeli seçim bölgeleri 
26 eyalet ve Kinshasa’dan 
oluşmaktadır. Her eyaletin temsilci 
sayısı 4 ilken Kinshasa’nın üye sayısı 
8’dir.8 Kongo Demokratik Cumhuriyeti 
siyasetini rüşvet ve yolsuzluk 

 
4 https://www.worldometers.info/population/countries-in-africa-by-population/ 
5 https://www.statista.com/statistics/262884/countries-with-the-highest-fertility-rates 
6 https://worldpopulationreview.com/countries/cities/dr-congo 
7 https://www.britannica.com/place/Democratic-Republic-of-the-Congo 
8 https://www.electionguide.org/countries/id/51/ 
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yönlendirmektedir. Önceki devlet başkanı Joseph Kabila görev süresi 2016’da bitmesine rağmen görevi 
bırakmamış, seçimlerin durmadan ertelenmesi ile iki yıllık bir süre için KDC, seçilmiş bir hükûmet başkanı 
yokluğunda yönetilmiştir. 
 
2019’daki seçimlerde seçilen Tshisekedi’nin seçimlerdeki galibiyeti ise halen şaibelidir ve kapalı kapılar 
ardında yapılan bir tür anlaşmayla koltuğu alabildiği iddia edilmektedir. Ülkede yüzlerce siyasi parti 
bulunmakta ise de bunların erişim alanları oldukça kısıtlıdır ve muhalefet liderleri farklı boyutlarda olmak 
üzere seçim kampanyaları, kamusal etkinlikler ve seçime katılabilme gibi siyasi faaliyetlerinde engellerle 
karşılaşmaktadırlar. Hatta 2018 yılında yapılan seçimlerde seçimi kazanan bir muhalefet koalisyonunun 
iktidara gelmesi hükûmet tarafından engellenmiştir. Hükûmetin seçimlere sürekli müdahalesi ve onları 
devamlı surette ertelemesi muhalefet partilerinin güç kazanmalarını engellemektedir.9 
 
Ekonomik Yapısı 

GSYİH 49,869 milyar dolar 

Kişi Başı GSYİH 556,8 dolar 

GSYİH Büyüme Hızı %0,773 

Kişi Başı GSYİH Büyüme Hızı -%2,344 

Milli Gelir (Atlas Metodu) 49,313 milyar dolar 

Milli Gelir Büyüme Hızı %1,077 

Kişi Başı Milli Gelir 550 dolar 

Kişi Başı Milli Gelir Büyüme Hızı -%2,05 

Enflasyon %11,36 10 

Resmi Döviz Kuru 1851 Kongo Frangı ~ 1 ABD Doları 

İşsizlik Oranı %4,49 (2012) 

Genç İşsizlik Oranı %8,68 (2012) 

İşgücü 29.767.897 

Kaynak: Dünya Bankası (en son veriler) 

 
KDC; çeşitli mineral yatakları, yüksek hidroelektrik potansiyeli, önemli miktardaki tarıma elverişli arazileri, 
biyoçeşitliliği ve dünyanın en büyük ikinci yağmur ormanına sahip olması gibi müstesna doğal kaynaklara 

 
9 https://freedomhouse.org/country/democratic-republic-congo/freedom-world/2021 
10 https://www.statista.com/statistics/1044541/inflation-rate-in-democratic-republic-of-the-congo/ 
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sahiptir. Buna rağmen Afrika ülkelerinin genelinde olduğu gibi KDC de bu zenginliklerinden 
faydalanamamaktadır. Ülke nüfusunun yaklaşık olarak %70’i (~60 milyon) uluslararası yoksulluk sınırının 
altında (günde 1,90 doların altındaki bir gelir ile) yaşamaktadır. Sahra Altı Afrika’da aşırı yoksulluk 
seviyesinde yaşayan her 6 kişiden biri KDC’de yaşamaktadır. 
 
KDC ekonomisi ağırlıklı olarak madencilik sanayiine dayalıdır ve madencilik sanayii küresel fiyatlara ve 
uluslararası ekonomik dinamiklere oldukça bağımlıdır. Bu durum ülke ekonomisini hassas ve şoklara karşı 
savunmasız bir duruma düşürmektedir. Bunun yanında dinmeyen siyasi istikrarsızlıklar da ekonomiye büyük 
zararlar vermektedir. 2014 yılında dünyanın üçüncü en büyük ekonomik büyümesini (%10,5) kaydeden KDC 
ekonomisi, yükselen enflasyon ve başta bakır olmak üzere ihraç edilen hammaddelerin fiyatlarında görülen 
düşüş sebebiyle bu hızını kaybetmiştir. 2020’de ise COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında atılan adımlar 
sonucunda ekonomi resesyona girmiştir. KDC’nin 2019’da %4,4 olan büyüme oranı ise COVID-19 salgını 
sonrasında %0,8’e düşmüştür. Bu büyümeyi Çin tarafından oldukça talep gören madencilik sektörü 
sayesinde sağlayan ekonomideki diğer sektörler %1,6 oranında küçülmüştür. Özel tüketim ve hükûmet 
yatırımlarında da sırasıyla yaklaşık olarak %1 ve %10,2 oranlarında düşüş görülmüştür. Toplam iç ve dış borç 
stoku da 2020’de GSYİH’nin sırasıyla %8,9 ve %15,9’una ulaşmıştır. Fakat IMF tahminlerine göre KDC, kısa 
sürede yeni bir başlangıç yapmaya hazırdır. Küresel talepteki artış sonucu fiyatların ve üretimin artmasıyla 
KDC ekonomisinin 2021’de %3,8’lik bir büyümeye ulaşması beklenmektedir. 
 
Her ne kadar devlet doğal kaynakların yönetiminin güçlendirilmesi ve ticari ortamın canlandırılması adına 
reformlar uygulamışsa da KDC, Dünya Bankası’nın 2020 İş Yapma Kolaylığı Endeksi’nde 190 ülke içerisinde 
183. sırada kalmıştır. Aynı yılın İnsani Gelişmişlik Endeksi’nde ise KDC, 189 ülke içinde 175. sırada yer 
almıştır.1112 
 
Dış Ticaret 

DIŞ TİCARET VERİLERİ (bin $) 

 2018 2019 2020 

İHRACAT 20.004.285 13.382.299 14.122.147 

İTHALAT 7.930.393 8.824.802 6.663.099 

HACİM 27.934.678 22.207.101 20.785.246 

DENGE 12.073.892 4.557.497 7.459.048 

Kaynak: ITC Trademap 

 

 
11 https://www.worldbank.org/en/country/drc/overview#1 
12 https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/democratic-republic-of-congo/economical-context 
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin ana ihracat kalemleri bakır, kimyasallar, çeşitli değerli metaller, 
cevherler ve kakaodur. Ana ihracat ortakları ise Çin, Tanzanya, Zambiya, Güney Afrika ve Singapur’dur. 
 

EN ÇOK İHRAÇ EDİLEN 5 ÜRÜN (bin $ ) 

Ürün 2019 2020 

Toplam 13.382.299 14.122.147 

Bakır ve ürünleri 7.470.256 9.246.662 

İnorganik kimyasallar; nadir toprak metalleri ve değerli metallerin organik 
ve inorganik bileşimleri 

3.936.835 3.144.125 

Cevherler, cüruf ve kül 1.287.143 1.070.119 

Doğal ya da kültüre edilmiş inciler, değerli taşlar ve metaller 224.123 117.109 

Kakao ve kakao preparatları 66.183 87.281 

Kaynak: ITC Trademap 

 
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin ana ithalat kalemleri kitap ve gazeteler, makineler, çeşitli taş ve 
mineraller, elektrikli makineler ve demiryolu harici araçlardır. Ana ithalat ortakları ise Çin, ABD, Güney Afrika, 
Zambiya ve Hindistan’dır. 
 

EN ÇOK İTHAL EDİLEN 5 ÜRÜN (bin $) 

Ürün 2019 2020 

Toplam 8.824.802 6.663.099 

Basılmış kitaplar, gazeteler, resimler ve basım sanayiinin diğer ürünleri 1.811.407 1.199.086 

Makineler, mekanik teçhizat, nükleer reaktörler vb. ve parçaları 1.266.981 920.913 

Tuz, kükürt, taşlar; kireç, çimento ve sıva materyalleri 582.505 541.586 

Elektrikli makineler ve parçaları, ses kayıt cihazları ve televizyon 570.373 476.537 

Tren, tramvay yolları ve levazımı dışında araçlar, aksamı ve aksesuarları 492.000 378.921 

Kaynak: ITC Trademap 

 
Türkiye-KDC İlişkileri  
Türkiye’nin Afrika’daki etkin güçlerin arasına katılması ile diğer ülkelerle olduğu gibi KDC ile de ilişkileri 
önem kazanmıştır. Henüz geliştirilme aşamasında olan ilişkiler karşılıklı ziyaretlerle perçinlenmeye 
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çalışılmaktadır. 2019 yılında 54,7 milyon dolar seviyesine ulaşan ikili dış ticareti ağırlıklı olarak Türkiye’nin 
ihracatı ve KDC’den bakır ithalatı oluşturmaktadır. Maarif Vakfı ve TİKA aracılığıyla KDC’de faaliyetlerini 
sürdüren Türkiye KDC’li öğrencilere de Türkiye Bursu vermektedir. 13 

 

Ülke Tarihi 
KDC toprakları, diğer Afrika ülkeleri gibi sömürgeci Avrupalıların ilgi odağı olmuştur. Çeşitli Avrupalı 
milletlerin köle ticareti yaptıkları bölge Belçika tarafından 1879’dan 1960’ta ülkenin bağımsızlığına 
kavuşmasına kadar işgal altında tutulmuştur. Bağımsızlığın ilanıyla KDC’nin siyasi karışıklıkları da 
başlamıştır. 1965’te askeri darbe ile yönetime gelen ordu komutanı Joseph Mobutu, KDC’nin ve adını aldığı 
Kongo Nehri’nin ismini Zaire ve Zaire Nehri’ne çevirmiş, ülkeyi yaklaşık otuz yıl boyunca diktatörlükle 
yönettikten sonra 1997’de kendisi tedavi için yurtdışındayken başkenti ele geçiren Tutsiler tarafından 
devrilmiştir. Mobutu’dan sonra da ülke durulmamış; KDC, diğer bölge ülkeleri ve onların destekledikleri 
isyancılar arasında BM kuvvetlerinin müdahale etmesini gerektiren savaşlar devam etmiştir. Yeni bin yılın 
başlamasıyla ülkeler arasında barış anlaşmaları imzalanmıştır ve KDC’de özgür seçimler yapılmıştır. Yine de 
ülkede şaibeli seçimler, askeri çatışmalar ve yolsuzluklar dinmemiştir ve günümüzde de sürmektedir.14 
 
COVID-19 
Diğer bölge ülkeleri gibi Kongo Demokratik Cumhuriyeti de COVID-19 salgını haricinde de pek çok hastalığın 
can aldığı bir ülkedir. Gerek Ebola gerekse de kızamık hastalıklarının zaman zaman salgınlara dönüşerek can 
kaybına sebep olduğu ülke, COVID-19’un ilk vakasını 10 Mart 2020’de kaydetmiştir. Salgının sağlık sistemine 
ve ekonomiye büyük bir tehdit oluşturmasına rağmen diğer salgınlardan alınan derslerle COVID-19 ile 
mücadele kolaylaşmıştır.15 Fakat yine de halen yeni bir kızamık salgınının baş gösterdiği ülkede 2021’in 
başından bu yana 450’den fazla kızamık vakası kaydedilmiştir16 ve salgınların art arda gelmesi sağlık 
sisteminin üzerinde büyük bir baskı oluşturmaktadır. DSÖ verilerine göre 22 Kasım 2021 itibarıyla KDC’de 
57.977 vaka ve 1104 ölü görülmüştür. 

 
13 https://www.mfa.gov.tr/turkiye-kongo-demoktratik-siyasi-iliskileri.tr.mfa 
14 https://www.bbc.com/news/world-africa-13286306 
15 https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(20)30281-3/fulltext 
16 https://www.aa.com.tr/en/africa/authorities-declare-measles-epidemic-in-dr-congos-maniema/2419581 


