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1.2. GENEL BİLGİLER
1.2.1. Coğrafi Konum
Kongo, Batı Afrika’da, Güney Atlas Okyanusu kıyısında yer almaktadır. Batısında Gabon,
kuzeyinde Kamerun ve Orta Afrika Cumhuriyeti, batı ve güney batısında Demokratik Kongo
Cumhuriyeti, güneyinde ise Angola ile komşudur. En çok ziyaret alan şehirleri Brazzaville,
Ouesso, Owando ve Pointe-Noire’dir.
Ülkede Ekvator iklimi hüküm sürmektedir. Sıcaklık yüksek, yağış fazladır. Yılın her mevsimi
yağışlı geçer. Yıl genelinde ortalama sıcaklık 21-27 derece arasıdır.
1.2.2. Nüfus ve Sosyal Hayat
2.692.000 olan ülke nüfusu Buteke, Bakonga, M’Bachive ve Sangha olmak üzere dört etnik
gruptan meydana gelmiştir. Bunun yanında çoğunluğunu Fransız asıllı Avrupalıların meydana
getirdiği beyazlar vardır. Halkın % 40’ı şehirlerde yaşar. Ülkenin en büyük şehirleri başşehir
Brazzaville ile Pointe Noive’dir.
Ülkede kullanılan ve resmen kabul edilen, Fransızca ile Lingala dili ve Kikongo dili
konuşulur. Halkın % 48’i Hıristiyan, % 4’ü Müslüman, geri kalan kısmı ise yerel inançlara
bağlıdır.
Yeteri kadar okul olmamasına rağmen 6 ila 16 yaş arasında eğitim mecburiyeti vardır. Buna
rağmen halkın ancak % 22’si okuma yazma bilmektedir. Ülkede 1971 yılında öğretime
açılmış bir üniversite vardır.
1.2.3. Doğal Kaynaklar ve Çevre
Ülkenin bitki örtüsü, ekvatoral bölge bitkilerinden meydana gelir ve büyük bir bölümünde
balta girmemiş ormanlar bulunur. Ormanların yarısına yakın kısmı Mayoumbe ve Chaike
bölgesinde diğer kısmı ise güneyde yer alır. Doğu kısmında ise yer yer ağaçlık ve savanlarla
kaplı arazi bulunur.
Ülkede en çok potasyum rezervleri bulunur ve dünyada en çok potasyum çıkaran ülkelerin
arasındadır. Bunun yanında petrol, çinko, kalay, kurşun, bakır ve altın yatakları varsa da
bunlar çok azdır.
1.2.4. Ekonomik Yapı
Kongo Cumhuriyetinin başlıca gelir kaynağı petroldür. 2018 yılında üretiminin 300.000
varil/güne ulaşması beklenmektedir. Ülkenin diğer başlıca ihracat geliri, orman ürünleri
sektöründen kaynaklanmaktadır.
Ülke geçtiğimiz yıllarda petrol gelirinin önemli bölümünü altyapı yatırımları için kullanmış,
özellikle karayolları ve havaalanları olmak üzere ulaşım altyapısını geliştirmiştir. Ancak 2014
yılında petrol fiyatlarının ani düşüşü, kamu gelirlerini de hızla azaltmıştır. Bu nedenle ülke
önemli miktarda iç ve dış borç biriktirmiştir. Halihazırda bu borçlar GSYH’nin % 115 ile %
120’si arasındadır.
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Kongo Cumhuriyeti, Orta Afrika Ekonomik ve Parasal Topluluğu (CEMAC) üyesi olup, ortak
para birimi CFA Frangını kullanmaktadır. CEMAC bünyesinde alınan kararlar uyarınca
İMF’yle mali desteği de içerecek bir anlaşma müzakere etmektedir. Kongo Cumhuriyeti bu
çerçevede mevcut dış borçlarının yeniden yapılandırılmasını müzakere etmeye de başlamıştır.
Petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle Kongo Cumhuriyeti’nin nominal GSYH’si 2014 yılında
14,1 milyar ABD dolarıyken 2017 yılında 7,8 milyar ABD dolarına düşmüştür. Benzer
şekilde, kişi başına milli gelir de 3492 dolardan 1794 dolara düşmüştür. Bununla birlikte 2018
ve 2019 yıllarında, özellikle artan petrol üretimi sayesinde hem reel, hem nominal GSYH’nin
artması beklenmektedir.
1.2.5. Türkiye-Kongo Cumhuriyeti İlişkileri
Türkiye-Kongo Cumhuriyeti siyasi ilişkileri, Kongo Cumhuriyetinin bağımsızlığını kazandığı
1960 yılından beri sürmektedir. 28 Eylül 2000 tarihinde “Ticaret, Ekonomik ve Teknik
İşbirliği Anlaşması”nın imzalanması ekonomik ilişkiler için bir mihenk taşı oluşturmuştur.
Kongo Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso’nun 2012 Kasım ayında Türkiye’yi ziyareti
ilişkilere ivme katmış, bu vesileyle birçok anlaşma imzalanmıştır. İlk Karma Ekonomik
Komisyon Toplantısı 2013 Haziran ayında Brazavil’de, müteakip toplantı 2015 Nisan ayında
Ankara’da gerçekleştirilmiştir.
Kongo’nun Türkiye’deki Büyükelçiliği 2013 yılında, Türkiye’nin Kongo’daki Büyükelçiliği
2014 yılında açılmıştır. İki ülke Dışişleri Bakanlıkları arasında siyasi istişare mekanizması
mevcuttur.
Kongo Cumhuriyeti petrol üretimi sayesinde önemli bir ekonomik potansiyele sahiptir. Son
yıllarda bazı inşaat şirketlerimiz Kongo’ya ilgi göstermiş ve önemli projeler
gerçekleştirmişlerdir. Bu kapsamda, Brazavil Uluslararası Konferans Merkezi, Türk
Eximbank kredisiyle gerçekleştirilmiş ve 20 Haziran 2017 günü Başbakan Yardımcısı Sayın
Numan Kurtulmuş’un katıldığı bir törenle açılmıştır.
Bununla birlikte, 2014 yılı sonunda dünya piyasalarında petrol fiyatlarında yaşanan düşüş,
ülkenin milli gelirinde önemli bir azalmaya neden olurken, ithal mallarına talebi de büyük
ölçüde azaltmıştır. Bundan Türk malları da etkilenmiştir.
Ülkemizin Kongo Cumhuriyeti’ne ihracatı 2016 yılında 103,36 milyon Dolar’dan 2017
yılında 57,39 milyon Dolar’a düşmüştür. Ülkemizin Kongo Cumhuriyeti’nden ithalatı ise
2016 yılında 7,75 milyon Dolar’dan, 2017 yılında 8,44 milyon Dolar’a yükselmiştir. Toplam
ikili ticaret hacmi 2016 yılı için 111,1 milyon Dolar, 2017 yılı için ise 65,84 milyon Dolar
şeklinde gerçekleşmiş olup, ticaret dengesi ülkemizin lehinedir.
İhracatımızda 2017 yılında yaşanan düşüş, ülkenin genel ithalat hacminde % 36’yı aşan bir
düşüşe tekabül etmektedir. Keza, ihracatımızda yatırım mallarının ağırlığı ve ülkedeki
yatırımların da GSYH’ye oranla azalması da ihracatımızı etkilemiştir.
Ülke ekonomisinin 2018 yılında İMF’yle imzalaması öngörülen destek anlaşmasından sonra
tekrar büyüme eğilimine girmesi beklenmektedir.
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Kongo Cumhuriyeti geçtiğimiz yıllarda ortalama 5 milyar dolar toplam ithalat
gerçekleştirmiştir. Ülke tarım ve hafif sanayi alanlarında yatırım beklemekte olup, büyük
miktarda kullanılmayan ekilebilir alana sahiptir.
Ülkemiz Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı Başkanlığı (TİKA) aracılığıyla çeşitli alanlarda
Kongo Cumhuriyeti’ne kalkınma yardımlarında bulunmaktadır.
1.2.6. Siyasi Yapı
Kongo Cumhuriyeti, 15 Ağustos 1960’ta Fransa’dan bağımsızlığını kazanmıştır.
1963 yılında Alphonse Massamba-Debat’nın Cumhurbaşkanlığıyla birlikte sosyalizme ve tek
parti rejimine yönelmiştir. 1968 yılında Marien Ngouabi’nin Cumhurbaşkanı olmasıyla
birlikte sosyalist eğilim güçlenmiş, bugün hala iktidarda olan Kongo Emek Partisi kurulmuş
ve ülke 1970 yılında Kongo Halk Cumhuriyeti adını almıştır.
2002 yılında yeni bir Anayasa kabul edilmiştir. İzleyen yıllarda, ülke ekonomisine büyük
zarar veren savaştan sonra düzen yeniden tesis edilmiş, Cumhurbaşkanlığı makamı
güçlendirilmiş, görev süresi 7+7 yıl olarak belirlenmiş, Başbakanlık makamı ortadan
kaldırılmıştır.
2017 yılında milletvekili genel seçimleri, Senato seçimleri ve yerel seçimler
gerçekleştirilmiştir. Seçimler sonucunda iktidardaki Kongo Emek Partisi (PCT) 151
sandalyeli Ulusal Mecliste 96 sandalyeye, 72 sandalyeli Senatoda 44 sandalyeye ulaşmıştır.
Belli başlı belediyelerin başına da yine iktidarı destekleyen başkanlar gelmiştir. 22 Ağustos
2017 tarihinde yine Clément Mouamba Başkanlığında yeni bir Hükümet kurulmuştur.
Öte yandan, 2016 Cumhurbaşkanlığı seçiminin hemen sonrasında, 4 Nisan 2016 tarihinde
Brazavil’in bazı semtlerine Pool vilayeti kaynaklı “Ninja” milislerine mensup kişilerce
saldırılması sonrasında, milislerin üslendiği sözkonusu vilayetin batısındaki ormanlık arazide
askeri bir operasyon başlatılmış, sonucunda 100.000’den fazla vatandaş göç etmek zorunda
kalmıştır.
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İKİNCİ BÖLÜM
SEKTÖRLER
2.1. SEKTÖRLER
2.1.1.Tarım ve Hayvancılık
Hayvancılık ve balıkçılığın da yer aldığı tarım sektörünün %20’lerde olan GSYİH’dan aldığı
pay petrolün ekonomide öne çıkmasıyla birlikte yarıdan fazla azalarak %9’lara kadar
gerilemiştir. Nüfusun yarıya yakını geçimini tarımsal faaliyetlerle sürdürmektedir.
Kongo, sahip olduğu tarımsal potansiyeli yeteri kadar değerlendirememektedir. Ekilebilir
topraklarının sadece %10’unda tarım yapılmaktadır. Temel bazı tahıl ürünlerinde elde edilen
verim civar ülkelerinki ile kıyaslandığında oldukça geri kalmaktadır. Kongo bu nedenle gıda
güvenliğinde açıklar vermekte, büyük ölçüde ithalata bağımlı kalmaktadır.
Ormancılık, istihdam ve ihracat açısından Kongo’da yürütülen en önemli ekonomik
faaliyetlerden biridir. GSYİH’ya katkısı %2,1 civarında seyretmektedir. Ağaç ve ürünleri,
petrol dışında en önemli ihraç ürünüdür. Kongo, Brezilya’dan sonra en büyük tropik orman
bölgesinin bulunduğu Kongo havzasının tam ortasında yer almaktadır. 22 milyon hektarlık
alana yayılan ormanlar yüzölçümünün %65’ini kaplamaktadır.
Yıllık onbinde yedi ile orman tahribatı Afrika’da en düşük olan ülkeler arasında
bulunmaktadır. Dolayısıyla ormancılık, petrol dışı ekonomik faaliyetlerin geliştirilmesinde
önemli fırsatlar sunmaktadır. Hükumetin bu sektörün geliştirilmesine yönelik çabaları
özellikle son yıllarda artmaya başlamıştır. Nitekim, orman ve ekonomik faaliyetlerin
yaygınlaştırılmasına yönelik bir proje için Dünya Bankası’ndan Nisan 2012’de 10 milyon
dolarlık bir kredi temin edilmiştir.
Şeker, Kongo’nun en önemli tarımsal ürünlerin birisidir. İhracatta da petrol ve ormancılık
ürünlerinden sonra üçüncü sırada yer almaktadır. Üretimde temel olarak ihracattan ziyade iç
pazar hedef alınmaktadır. Bu önemli potansiyelin yeterince değerlendirilememesi büyük
ölçüde şeker fabrikalarının yetersizliğinden kaynaklanmaktadır.
2.1.2. Sanayi
Ülkedeki imalat sanayinin üretim kapasitesi ve çeşitliliği çok sınırlıdır. Ekonomi büyük
ölçüde petrole bağımlıdır. Günlük 21 bin tonluk petrol işleme kapasitesi bulunan ülkenin tek
rafinerisi Pointe-Noire’de faaliyet göstermektedir. Petrol işleme dışındaki imalatın çoğu
Brazzaville civarında konumlanmıştır.
Gıda işleme, ağaç işleme, çeşitli tüketim malları üretimi ve inşaat malzemeleri üretimi başlıca
üretim alanlarını oluşturmaktadır.
İmalat sanayinin GSYİH’ya katkısı %8 civarında seyretmektedir.
2.1.3. Madencilik
Kongo’nun madencilik sektörü bakir olmakla birlikte gelecek vaat etmektedir. Demir, boksit,
bakır, altın, elmas ve değerli taş gibi petrol dışındaki pek çok mineralde önemli potansiyel
taşımaktadır.
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Son yıllara kadar madencilik faaliyetleri daha çok küçük ölçekli firmalarca yerel ihtiyaçlar
için yapılıyordu. Şimdilerde uluslararası madencilik firmalarının elmas, demir, değerli
metaller ve potas madenleri ile ilgilenmeleri madencilik sektörünün önemini artırmaya
başlamıştır.
Madencilikle ilgili mevzuat 4-2005 sayılı yasa ile düzenlenmiştir. Bu düzenleme madencilik
faaliyetlerinde hükumete en az %10’luk hisse hakkı tanımaktadır.
2.1.4. İnşaat
İnşaat sektörü 2005 yılından itibaren hızlı bir biçimde büyümeye başlamıştır. İnşaat
sektörünün gelişmesinde başta enerji, ulaşım ve iletişim gibi altyapı yatırımları ile konut
projelerindeki artışlar etkili olmaktadır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DIŞ TİCARETİ

3.1. DIŞ TİCARET
3.1.1.Genel Durum
2015

2016

2017

2018

İhracat Dolar

126.417.346

103.356.054

57.399.647

51.727.855

İthalat Dolar

5.088.746

7.746.487

8.444.428

3.945.460

Hacim

131.506.092

111.102.541

65.844.075

55.673.315

Denge

121.328.600

95.609.567

48.955.219

47.782.395

Kaynak: TUİK
3.1.2. Kongo Cumhuriyeti’nin İhracatında Önemli Ürünler (1.000 dolar)
Ürün Adı
Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen
ürünler; bitümlü maddeler
Bakır ve bunların eşyaları
Ahşap ve ahşap eşya; odun kömürü
Cevherler, cüruf ve kül
Doğal veya kültür incileri, değerli veya yarı değerli taşlar, değerli metaller
Gemiler, kayıklar ve yüzer yapılar
Demir ve çelik
Kahve, çay, mat ve baharatlar
Makine, mekanik aletler, nükleer reaktörler, kazanlar; bunların parçaları
Başka yerde belirtilmeyen emtialar
Kakao ve kakao müstahzarları
Aluminyum ve aluminyumdan eşya
İnorganik kimyasallar
Elektrikli makine ve ekipman ve bunların parçaları; ses kayıt cihazları
Diğer baz metaller; sermet; bunlardan makaleler
Uçak, uzay aracı ve bunların parçaları
Balıklar ve kabuklular, yumuşakçalar ve diğer suda yaşayan omurgasızlar
Kurşun ve bunların eşyaları
Gıda endüstrisindeki kalıntı ve atıklar; hazırlanan hayvan yemi
Kauçuk ve bunlardan yapılmış ürünler
Demir veya çelikten eşya
Optik, fotografik, sinematografik, ölçüm, kontrol, hassas, tıbbi veya
cerrahi
Lac; diş etleri, reçineler ve diğer bitkisel özler ve özler
Kaynak:TradeMap

2018
(Dolar)
7.969.972,00
961.337,00
354.602,00
194.841,00
39.740,00
31.487,00
20.374,00
15.953,00
10.983,00
7.784,00
7.424,00
6.514,00
5.395,00
5.192,00
4.657,00
3.753,00
3.536,00
2.660,00
2.642,00
2.375,00
2.236,00
2.109,00
1.691,00
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3.1.3.Kongo Cumhuriyeti’nin İthalatında Önemli Ürünler (1.000 dolar)
Ürün Adı
Makine, mekanik aletler, nükleer reaktörler, kazanlar; bunların parçaları
Elektrikli makine ve ekipman ve bunların parçaları; ses kayıt cihazları ve
çoğaltıcılar
Et ve yenilebilir et sakatatları
Demiryolu veya tramvay vagonları dışındaki araçlar ve bunların parça ve
aksesuarları
Demir veya çelikten eşya
Hububat
Plastikler ve bunlardan yapılmış ürünler
Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen
ürünler; bitümlü maddeler
Eczacılıkla ilgili ürünler
Tahıl, un, nişasta veya süt müstahzarları;pastacılık ürünleri
Hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların parçalanma
ürünleri; hazır yemeklik yağlar
Optik, fotografik, sinematografik, ölçüm, kontrol, hassas, tıbbi veya cerrahi
Balıklar ve kabuklular, yumuşakçalar ve diğer suda yaşayan omurgasızlar
Kağıt ve karton; kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya
Pamuk
Mobilya; yatak takımı, şilteler, yatak destekleri, yastıklar ve benzeri
doldurulmuş eşyalar
Çeşitli kimyasal ürünler
Örme giyim eşyası ve aksesuarı
Diğer hazır tekstil ürünleri; setleri; yıpranmış giysiler ve yıpranmış tekstil
ürünleri; eski püskü giysiler
Seramik ürünler
Başka yerde belirtilmeyen emtialar
Aluminyum ve aluminyumdan eşya
Sabun, organik yüzey aktif maddeler, yıkama müstahzarları, yağlama
müstahzarları
İçecekler, alkollü içecekler ve sirke
Kaynak:TradeMap

2018
(Dolar)
386.664
175.417
153.378
129.335
108.874
86.575
73.305
69.350
66.145
56.458
56.076
52.132
47.190
44.827
44.059
41.817
38.386
33.945
32.827
30.668
29.599
26.534
26.262
25.312
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
TÜRKİYE İLE TİCARET

4.1. TÜRKİYE İLE TİCARETİ
4.1.1. Türkiye Kongo Cumhuriyeti İhracat Kalemleri
Ürünler
Mobilya; yatak takımları, şilteler, yatak yastıkları, minderler ve
benzeri doldurulmuş mobilyalar
Tahılların, unların, nişastaların veya sütlerin
müstahzarları; pastacılık ürünleri
Alüminyum ve bunların parçaları
Ağaç ve ahşap eşyalar; odun kömürü
Elektrikli makina ve cihazlar ve bunların parçaları
Makine, mekanik cihazlar, nükleer reaktörler, kazanlar veparçaları
Plastik maddeler ve bunların parçaları
Et ve sakatat
Demir ve çelik
Demir veya çelikten eşya
Taş, sıva, çimento, asbest, mika veya benzeri maddeler
Çeşitli yenilebilir müstahzarlar
Cam ve cam eşyalar
Diğer hazırlanmış tekstil ürünleri; setleri; giyilen giysiler ve
giyilen tekstil ürünleri; eski püskü giysiler
Örme veya tığ işi kıyafetler ve giyim eşyası eşyaları
Tuz; sülfür; toprak ve taş; sıva malzemeleri, kireç ve çimento
Muhtelif kimyasal ürünler
Değirmen endüstrisinin ürünleri
Giysi ve giyim aksesuarları, örme veya tığ işi olmayan eşyalar
Demiryolu veya tramvay taşıtları dışındaki diğer taşıtlar, bunların
parça ve aksesuarı
Başka metiz metal ürünler
4.1.2. Türkiye Kongo Cumhuriyeti İthalat Kalemleri
Ürünler
Bakır ve bunların parçaları
Gemiler, tekneler ve yüzen yapılar
Ağaç ve ahşap eşyalar; odun kömürü
Gıda endüstrilerindeki kalıntılar ve atıklar; hazır hayvan yemi
Kauçuk ve bunların parçaları
Kurşun ve eşyalar

2016
2.203

2017
5.236

2018
13.508

16.787

8.693

11.994

425
130
9.510
3.768
11.533
10.993
18.384
4.537
260
1.650
367
1.931

1.055
2.673
16.958
8.258
8.832
7.213
13.104
23.733
1.956
1.713
574
1.644

9.684
7.998
6.383
6.331
5.905
5.891
5.095
4.930
3.301
2.445
2.423
2.137

564
5.906
1.075
277
1.489
1.018

918
6.439
1.388
521
1.304
3.254

1.846
1.330
1.187
1.164
1.162
813

130

333

810

2016
78.488
0
3.661
0
1.238
0

2017
0
299
3.167
719
646
0

2018
2.623
2.167
1.863
548
333
211
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KONGO
ÜLKE RAPORU

BEŞİNCİ BÖLÜM
KONYA İLE TİCARET
5.1. KONYA İLE TİCARETİ
5.1.1. Kongo-Konya Dış Ticaret Rakamları
İhracat Dolar
İthalat Dolar

2015
627.759
-

2016
2.143.871
-

2017
3.533.116
-

2018
820.866
-

5.1.2. Konya –Kongo Cumhuriyeti 2018 İhracat Kalemleri
FASIL_ADI
Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler,
bunların aksam ve parçaları
Etler ve yenilen sakatat
Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara
taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı
Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları, pastacılık ürünleri
Mobilyalar, yatak takımları, aydınlatma cihazları, reklam lambaları, ışıklı
tabelalar vb., prefabrik yapılar
Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar, yemeklik katı yağlar, hayvansal
ve bitkisel mumlar
Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses
kaydetme-verme cihazları,aksam-parça-aksesuarı
Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları
Kakao ve kakao müstahzarları
Demir veya çelikten eşya
Kauçuk ve kauçuktan eşya
Plastikler ve mamulleri
Alüminyum ve alüminyumdan eşya
Optik, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar, tıbbi, cerrahi alet ve cihazlar,
bunların aksam, parça ve aksesuarı
Vatka, keçe ve dokunmamış mensucat, özel iplikler, sicim, kordon, ip,
halat ve bunlardan mamul eşya
Adi metallerden çeşitli eşya (kilit, kasa, mobilya tertibatı, vb.)
Albüminoid maddeler, değişikliğe uğramış nişasta esaslı ürünler, tutkallar,
enzimler
Oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri, bunların aksam, parça ve aksesuarı

DOLAR
310.559
111.843
87.973
83.820
58.843
39.944
32.898
26.883
19.627
17.738
9.474
7.888
5.850
2.731
1.877
1.697
1.033
188

5.1.3. Konya –Kongo Cumhuriyeti 2018 İthalat Kalemleri
2018 yılında Kongo Cumhuriyeti’nden ithalatımız olmamıştır.
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