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Irak 2018 yılına, günden güne büyüyen ve derinleşen, bütçe kri-
zi ile başladı. Yeni bütçe tasarısı; Irak’ın sosyal ve siyasal yapısını 
oluşturan tüm unsurlar tarafından rahatsızlıkla karşılandı. Hali 
hazırda Şii Başbakanı, Kürt Cumhurbaşkanı ve Sünni Meclis 
Başkanı şeklinde 2003’ten itibaren tesis edilen yönetim yapısına 
sahip ülkede vilayetlere ve Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ne 
(IKBY) ayrılan bütçe payları dolayısıyla anlaşmazlığın ortaya 
çıkması kriz ortamına neden oldu. 2003 yılından beri yüzde 17 
olan IKBY bütçe payının, DAEŞ ile yaşanan savaşın maliyet-
lerinden dolayı tasarruf tedbirleri kapsamında, yüzde 12,67’ye 
düşürülmesi IKBY’nin tepkisiyle karşılaştı ve bir bütçe krizi 
doğmasına neden oldu. Dolayısıyla, özellikle Kürt milletvekil-
leri, IKBY’nin bütçedeki payının azaltılması nedeniyle meclise 
gelen bütçeye ilişkin yasa tasarısını veto ettiler ve tasarının tek-
rar görüşülmek üzere geri gönderilmesini sağladılar. Cumhur-
başkanı Masum’un da anayasal ihlaller  gerekçesiyle veto ettiği 
bütçe yasa tasarısı Irak Merkezi Hükümeti’nin isteği doğrultu-
sunda herhangi bir değişikliğe gitmeden yasalaştı.
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Irak 2018 yılına, günden 
güne büyüyen ve derinle-
şen, bütçe krizi ile başladı. 

Yeni bütçe tasarısı; Irak’ın sos-
yal ve siyasal yapısını oluştu-
ran tüm unsurlar tarafından ra-
hatsızlıkla karşılandı.1 Ülkenin 
kurucu unsurları olarak sosyal 
yapısını oluşturan Araplar, 
Kürtler ve Türkmenler; siyasi 
ayrıştırma açısından baktığı-
mızda da Şiiler, Sünniler ve 
Kürtler olmak üzere her ke-
sim kendince nedenler ile büt-
çe tasarısına karşı çıktı. Hali 
hazırda Şii Başbakanı, Kürt 
Cumhurbaşkanı ve Sünni Mec-
lis Başkanı şeklinde 2003’ten 
itibaren tesis edilen yönetim 
yapısına sahip ülkede vilayet-
lere ve Irak Kürdistan Bölgesel 
Yönetimi’ne (IKBY) ayrılan 
bütçe payları dolayısıyla an-
laşmazlığın ortaya çıkması kriz 
ortamına neden oldu. Özellikle 
Kürt milletvekilleri, IKBY’nin 
bütçedeki payının azaltılması 
nedeniyle meclise gelen büt-
çeye ilişkin yasa tasarısını veto 
ettiler ve tasarının tekrar görü-
şülmek üzere geri gönderilme-
sini sağladılar.

Bütçe payı azalışının olaylı 
Kürt referandumu sonrasında 
gelmesi de hali hazırda gergin 

olan ülke gündemini kriz or-
tamına taşıyan en önemli ne-
denler arasında sayılabilir. Bi-
lindiği üzere, Peşmerge güç-
leri, 2014 yılı Haziran ayında 
DAEŞ’e bırakılan, ülkedeki 
en büyük petrol rezervlerinden 
birine ev sahipliği yapan,  Ker-
kük’te kontrolü ele almış ve 
IKBY 25 Eylül 2017’de yap-
tığı bağımsızlık referandumu-
na Kerkük’ü de dahil etmişti.  
Ancak Irak hükümeti DAEŞ 
ile mücadelenin tamamlan-
masının ardından,  Kerkük ve 
IKBY’nin elindeki tartışmalı 
bölgelere yönelik operasyon 
düzenlemiş ve bölgeyi tekrar 
kontrol altında almıştır. Tüm 
bu şartlar altında hükümet ta-
rafından meclise sunulan 2018 
bütçe yasa tasarısı tüm kesim-
lerin tepkisini çekmiştir.

1. 2018 Bütçesine Genel 
Bakış

Irak hükümeti tarafından yapı-
lan açıklamaya göre 2018 büt-
çesi ile planlanan asıl hedefin, 
petrol dışı kaynakların maksi-
mize edilmesi olduğu belirtil-
mektedir.2  Bunun yanında Irak 
özel sektörünü destekleyerek 
istihdamı teşvik etmek de ana 
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hedefler arasındadır. Irak hü-
kümeti sözcüleri bunlara ek 
olarak; bütçe tasarısının işgücü 
piyasasına girmeleri için genç 
Iraklılara kolay ödenebilir kre-
diler verilmek suretiyle prog-
ramlar geliştireceklerini de 
ekledirler. Devlet çalışanları-
nın maaşlarının güvence altına 
alınacağını ve en önemlisi Irak 
2018 mali bütçesinin  dengele-
neceğini ve ülkenin ekonomisi-
ne dinamizm katma noktasında 
daha fazla esneklik sağlayaca-
ğını da belirtmişlerdir. Tedbir 
ve kısıtlamalar anlamında ise, 
yeni bütçe, cumhurbaşkanı ile 
yardımcılarının yanı sıra tüm 
devlet görevlileri ve tüm ba-
kanlıklara yönelik hükümet 
harcamalarını azaltmaya yöne-
lik önlemleri kapsamaktadır.

Öte yandan yeni bütçenin 
kabul edilmesi; DAEŞ ile mü-
cadelede derin yara alan Irak 
ekonomisine yardım amaçlı 
Şubat ayı ortalarında Kuveyt’te 
düzenlenen Uluslararası konfe-
ransta bağışçıların Irak’ın yeni-
den inşası için 30 milyar dolar 
kredi ve yatırım sözü verme-
sinden birkaç hafta sonra gel-
miştir. Irak merkezi hükümeti, 
10 yıllık yeniden yapılanma 
planının 88 milyar dolara mal 
olacağını ve bunun 22 milyar 
dolarlık kısmının derhal ge-
rekli olduğunu bildirmişti. Bu 
minvalde, Irak’ın 2018 yılı 
toplam bütçesi 88 milyar dolar 
olarak açıklandı. 

Bütçe, referans fiyatı 46 
dolar olmak üzere, günlük 3,9 

Grafik 1. Irak Toplam Petrol İhracatı (2005-2018) 

Kaynak: Alfred3

Irak 2018 yılına, 
günden güne 
büyüyen ve 
derinleşen, bütçe 
krizi ile başladı. 
Yeni bütçe tasarısı; 
Irak’ın sosyal ve 
siyasal yapısını 
oluşturan tüm 
unsurlar tarafından 
rahatsızlıkla 
karşılandı.
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milyon varil petrol ihracatına 
dayandırılmaktadır (Grafik 1). 
Günlük petrol üretiminin 250 
bin varillik kısmı ise IKBY 
sınırları içerisinde yapılmakta-
dır4 (Grafik 2).  Şöyle ki; bütçe 
yasasının 10. Maddesinin 2.A 
bendine göre: IKBY Sümer şir-
keti aracılığıyla 250.000 varil 
petrol ihraç edecek ve bunun 
gelirini Irak merkezi hükümeti-
ne teslim edecektir. Aynı mad-
denin 2.B bendinde Peşmerge 
güçlerinin Irak askeri sistemi-
nin bir parçası sayıldığı ve ma-
aşlarının da Irak ordusuna tah-
sis edilen bütçeden ödeneceği 
de belirtilmiştir. 

Bunun yanında, Irak mer-
kezi hükümeti tarafından, IK-
BY’nin denetimi kapsamında, 
kamuda çalışan memur sayı-
larının belirlenmesi için son 
altı aydır dondurulmuş olan 
memur maaşlarının ödenme-
si de tasarı da yer almaktadır. 
Son olarak, aynı maddenin 2.C 
bendinde; IKBY sınırları için-
de üretilen petrolden elde edi-
len gelirin merkezi hükümete 
teslim edilmemesi durumunda, 
merkezi hükümetin bu gelire eş 
değer meblağı IKBY’ye tah-
sis edilen bütçe kalemlerinden 
düşeceği belirtilmiştir. Tablo 
1.’de Irak’ın 2018 bütçesi ge-
nel kalemleri açıklanmıştır.          

Grafik 2. Irak Bölgelere Göre Petrol Üretimi

Kaynak: Esplift5
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IKBY Sümer şirketi 
aracılığıyla 250.000 
varil petrol ihraç 
edecek ve bunun 
gelirini Irak merkezi 
hükümetine teslim 
edecektir. 

2018 bütçesinde beklenen kamu 
gelirleri 77,5 milyar dolar; böl-
gelere ayrılmış yatırım mikta-
rı ise 20,8 milyar dolar olarak 
açıklanmıştır. Açıklanan bu 
yatırımların yüzde yüzde 20’si 
DAEŞ’ten kurtarılan bölgelerin 
yeniden yapılandırılması için 
ayrılmıştır. Bunun yanında, ön-
görülen bütçe açığı 10,6 milyar 
dolar olarak hesaplanmıştır. Bu 
açığın finansmanı ise bütçe ka-
nununda; ‘elde edilecek petrol 
üretimi anlamında bolluk, yüz-
de 3 ila yüzde 15 arasında de-
ğişen oranlarda yapılacak vergi 
zamları, iç borçlanma (büt-
çe açığı hesaplamasına dahil 
edilmiş, yatırım projeleri için 
alınan dış borçlar hariç), ham 
petrol ihracatı artışı ve ham pet-
rol satış fiyatı artışıyla birlikte 

Federal Maliye Bakanlığı’nda 
çekilen nakit tutarlarından sağ-
lanacaktır’ şeklinde açıklanmış-
tır.6

Yatırım projelerinin finans-
manına kaynak olarak alınacak 
dış borçların; hangi projelere fi-
nansman kaynağı olacağı, bor-
cun alınacağı kuruluşlar, borç 
miktarları, ve hangi bölgeler 
için yapıldıkları bütçe kanunun-
da ayrıntılı şekilde belirtilmiştir 
(Tablo 2). Bütçe tasarısında 
göze çarpan bir diğer önemli 
değişiklik de, ticari merkezler-
de, restoranlarda ve berber dük-
kanlarında uygulanan, harca-
malar üzerinden alınacak olan 
yüzde 10’luk ek vergi paketi-
dir7. Bütçeye eklenen yeni vergi 
paketini, 2015 yılında IMF ile 
imzalanan 5,4 milyar dolarlık 

Kalemler Miktar*
Toplam gelirler 90,981,840,893
Petrol gelirleri 77,160,392,640
Toplam Harcamalar 13,821,448,553
Cari harcamalar 103,997,180,666
Toplam yatırım harcamaları 79,508,071,596
Hazineden Yatırım harcamaları 24,489,109,070
Yabancı kredilerden yatırım harcamaları 19,164,274,720
Toplam planlanan harcamalar 13,015,274,773

*Irak Dinarı

Tablo 1. Irak 2018 Bütçesi Harcama Kalemleri
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kredi anlaşmasının şartları ile 
açıklamak gereklidir. Şöyle ki, 
IMF ile yapılan bu anlaşma ül-
kenin vergi sistemini de içine 
alan yeni bir kamu maliyesi re-
formunu da kapsamaktaydı. Bu 
reforma göre, hükümet 2018 
bütçesinde 2,3 trilyon dinar 
yani 1,8 milyar dolarlık özel-
likle pratikte toplanması en ko-
lay olan harcamalar üzerinden 
alınacak vergi gelirlerine yer 
vermesi gerekliydi. Hükümet 
de reform ile amaçlanan bu he-
deflere ulaşabilmek için ek ver-
gi paketlerine bütçe tasarısında 
yer vermiştir.

Bütçe tasarısında kemer 
sıkma politikaları olarak adlan-
dırabileceğimiz uygulamalara 
ek olarak; kamu harcamaların-
da azaltmaya gidildiğini gör-
mekteyiz. Tasarıda yer alan, 
Cumhurbaşkanı ve Başbaka-
nın konvoyları da dahil, dev-
let yönetimi kademelerine ait 
konvoylardaki araç sayılarına 
getirilen limit bu kapsamda 
değerlendirilebilir. Yeni uygu-
lamaya göre, mevcut durum-
da düzinelerce araçtan oluşan 
Cumhurbaşkanına ve Başbaka-
na ait konvoylardaki araç sayısı 
beş tane ile sınırlandırılmıştır.  

Bunlara ek olarak, bakanla-
ra üç araçlık konvoya başkan 
yardımcılarına ise iki araçlık 
konvoy sınırlaması getiril-
miştir. Buna göre, söz konusu 
konvoylarda yer alan tüm faz-
la araçlar ihale usulü ile satışa 
çıkarılıp gelirlerinin bütçeye 
eklenmesi kararı alınmıştır.8 

Böylelikle, özellikle DAEŞ ile 
olan kanlı ve maliyetli müca-
delenin ardından, 2018 bütçesi 
ile kamu maliyesi anlamında 
daraltıcı kamu maliyesi politi-
kası benimsendiği yani vergile-
rin artırılıp kamu harcamaları-
nın kısıldığı bir politika tercihi 
yapıldığı, söylenebilecektir.

2. Krizin Doğuşu ve 
Gelişimi

2003 yılından beri yüzde 17 
olan IKBY bütçe payının, 
DAEŞ ile yaşanan savaşın ma-
liyetlerinden dolayı tasarruf 
tedbirleri kapsamında, yüz-
de 12,67’ye düşürülmesi IK-
BY’nin tepkisini çekmiş ve bir 
bütçe krizi doğmasına neden 
olmuştur. Hükümet tarafından 
meclise onaylanması için gön-
derilen bütçe tasarısı Kürt mil-
letvekilleri ve bütçe paylarının 
artırılmasını talep eden Kerkük 
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Tablo 2. Irak 2018 Bütçesi Kamu Harcamaların Finansmanı

Finansman Kaynağı Miktar*
Devlet bankalarında Bakanlıkların ve bütçeye 
bağlı olmayan tarafların bakiyeleri (varlıkları) 

250,000,000

Maliye bakanlığında dolaşan bakiye 742,835,421

Uluslararası bankalardan krediler 1,182,000,000
Bütçeye destek için Uluslararası Para Fonu 
kredisi

1,891,200,000

Bütçeye destek için Japonya Uluslararası  
İşbirliği Ajansı kredisi

236,400,000

Suudi Arabistan Kalkınma Fonu 35,460,000

Dış senetler 1,182,000,000

AB kredileri 118,200,000

Ticari bankalar tarafından para transferleri 2,000,000,000

JBIC kredisi 94,560,000

Uluslararası banka krediler /projeler 296,918,400

Silahlanma için ABD kredileri 834,964,800

İngiltere’den krediler 851,040,000

Uluslararası ihracat garanti kurumları tarafın-
dan teminat altına alınan krediler 

1,071,364,800

Almanya kredisi (KFW) 179,664,000

İsviçre’den gelen krediler 141,840,000

İtalya’dan gelen  krediler 92,905,200

Japon Ajansı kredisi JICA/projeler 692,103,552

Almanya, Siemens kredi 283,680,000
GE İhracat Kurumundan, Elektrik  
Bakanlığının bakım projelerine kredi

413,700,000

Kuveyt Kalkınma Fonu 94,560,000
ABD’nin OPIC kredisi 236,400,000
Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu 5,673,600
Fransız Kalkınma Ajansı 87,870,000

*Irak Dinarı
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ve Basra gibi petrol üreticisi 
vilayetlerin vekilleri tarafından 
da veto edilmiştir. 

IKBY milletvekilleri, bütçe 
paylarında eksiltmeye gidilme-
mesi, IKBY’nin doğrudan mu-
hatap kabul edilmesi, tasarıda 
yer alan ‘anayasal’ kabul etme-
dikleri ifadelerin kaldırılması, 
petrol gelirlerinin ödenmesi, 
Peşmerge’nin ve Halepçe ilinin 
paylarının tasarıya eklenmesi 
ve bölgelerindeki çiftçilerin ge-
lirlerinin ödenmesi taleplerinde 
bulunmuştur.9 Ancak hükümet 
veto edilen tasarıyı aynı şekliy-
le tekrar meclise göndermiştir. 

Kürt vekillerin veto etme-
sine rağmen bütçe tasarısı Irak 
Parlamentosu’nda Mart ayı 
başında onaylanmış ve Cum-
hurbaşkanı’na gönderilmiştir. 
Kürt siyasiler, Haydar Abadi 

yönetiminin çoğunluk esasına 
dayalı ve uzlaşıya kapalı politi-
kalar ortaya koyduğu görüşün-
de birleşmiş görünmektedirler. 
Öte yandan Irak merkezi hükü-
meti ise IKBY’nin tüm talep-
lerinin mevcut yasa tasarısında 
yer aldığını savunmaktadır.

Tüm tartışmalar sürerken 
Irak’ın Kürt asıllı Cumhurbaş-
kanı Fuad Masum tartışmalı 
2018 bütçe tasarısını ‘anayasal 
ihlaller’ gerekçesi ile veto ede-
rek meclise geri göndermiştir. 
Masum, tasarıda 31 finansal 
ve hukuki ihlal olduğunu ileri 
sürmüş ve bütçenin bakanlıkla-
rı yeniden yapılandırmaya yö-
nelik kabineyi güçlendirirken, 
anayasanın o yetkiyi mevzuata 
göre sınırlandırdığını belirt-
miştir. Ancak, Abadi hükümeti 
seçimlerin yaklaştığını gerekçe 
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gösterip meclisin tekrar toplan-
masının söz konusu olmadığını 
Masum’a bildirmiştir. Bunlara 
ek olarak; Haydar Abadi’nin 
‘kimsenin meclisin onayladığı 
yasaya itiraz etme hakkı yok-
tur’ açıklamasını da eklemek 
gerekiyor. Bunun üzerine yasa 
tasarısı Cumhurbaşkanı Masum 
tarafından veto ettiği madde-
lerde değişikliğe gidilmeksizin 
onaylanmıştır.10

Yukarıda saydığımız neden-
ler dışında özellikle Kürt mil-
letvekillerinin tasarıya karşı 
çıkmalarının bir diğer nedeni 
ise; Irak Anayasası’nın 9. mad-
desinde yer alan ‘Kürdistan 
Özerk Bölgesinin bütçe payı 
bölgenin nüfus sayısını yansı-
tacak şekilde belirlenmelidir’ 
ibaresinin ihlal edildiğini iddia 
etmeleridir. Kürt milletvekille-
rine göre mevcut tasarıda yer 
alan; 250 bin varillik ihracat 
ve bu ihracattan elde edilecek 
gelirin merkezi hükümete akta-
rılması şartları ve aksi durumda 
söz konusu meblağın bölgeye 
ayrılan bütçe payında kesilme-
si kararı, açıkça anayasanın 9. 
Maddesinin ihlali anlamına gel-
mektedir. Nitekim, Cumhurbaş-
kanı Masum da aynı minvalde 

anayasal ihlal gerekçesi ile ta-
sarıyı veto etmiştir.

Tasarı yalnızca Kürtleri de-
ğil, ülkenin iskeletini oluşturan 
diğer aktörlerin de tepkisini 
çekmiştir. Şii milletvekilleri, 
Şii ağırlıklı ve petrol-üreticisi 
güneydeki illere bütçeden daha 
fazla pay ayrılması gerektiğini 
ve Irak ordusuna DAEŞ ile mü-
cadelede destek olan, Haşdi Şa-
abi ve içerisindeki Şii milis güç-
lerinin sahip olduğu imkanların 
artırılarak daha yüksek maaş-
lara sahip olmaları gerektiğini 
dile getirmektedirler.11 Benzer 
şekilde, Sünni milletvekilleri 
ise, DAEŞ’in elinden kurtarılan 
ve ağırlıklı olarak Sünni yerle-
şimler olan bölgelere daha çok 
kaynak tahsis edilmesini talep 
etmektedirler. Bu bölgeler, do-
kuz aylık şehir savaşından son-
ra tekrar ele geçirilen Irak’ın 
ikinci büyük şehri Musul’u da 
içermektedir.

3. IKBY’nin Finansal 
Durumu ve Yeni Bütçe 
Kanunu’nun Ekonomi 
Politiği

Irak, Transparency Internatio-
nal’ın 2017 yılındaki yolsuzluk 

Irak’ın Kürt asıllı 
Cumhurbaşkanı 
Fuad Masum 
tartışmalı 2018 
bütçe tasarısını 
‘anayasal ihlaller’ 
gerekçesi ile veto 
ederek meclise geri 
göndermiştir. 
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algısı endeksinde 180 ülke ara-
sında 169. sırada yer almıştır ve 
dünyadaki yolsuzluk oranının 
en yüksek olduğu ülkeler ara-
sında gösterilmektedir12. DAEŞ 
ile üç yıldır devam eden kanlı 
ve maliyetli savaştan çıkmış 
Irak ekonomisi düşük petrol ve 
doğalgaz fiyatlarının getirdiği 
baskı (Grafik 3) ile de büyük 
yara almış durumdadır. IKBY 
ekonomisinin de son dönem-
de finansal darboğaz içerisinde 
olduğu görülmektedir. Devam 
eden güvenlik krizleri, DAEŞ 
ile savaş, petrol varil fiyatla-
rındaki düşüşler ve son olarak 

bütçe paylarındaki bu düşüş 
IKBY’nin  ekonomisini olum-
suz yönde etkileyen faktörler 
olarak sıralanabilir. Özellikle 
son dönemde yönetimin kendi 
çalışanlarına bile ücret ödemesi 
yapamadığı bir borç sarmalında 
olduğu görülmektedir13. Bunun 
yanı sıra, bölge vatandaşlarının 
da yönetime olan vergi, ceza 
vb. gibi ödemelerini yapamadı-
ğı sosyo–ekonomik durumları-
nın günden güne kötüye gittiği 
bir süreç yaşanmaktadır. Karşı-
lıklı etkileşimle yaşanan bu du-
rumun piyasa şartlarının bozul-
masına ve ödemeler dengesinde 

Grafik 3. Doğalgaz ve Petrol Varil Fiyatları Gelişimi

Kaynak: Macrotrends.png. Bu grafik, West Texas Intermediate 
(WTI) ya da Nymex Crude Oil'in Henry Hub Doğalgaz spot fiyatı-
na göre fiyat performansını karşılaştırır.
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sorunlara neden olduğu rahat-
lıkla söylenebilir.

Bu etkileşimin sonuçların-
dan biri de 2016 yılında alınan 
karar ile kamu çalışanlarının 
protestolarına da neden olan 
kısmi ücret ödemeleri politi-
kasıdır. Bu politika ile IKBY, 
kamu çalışanlarının maaşla-
rında, daha sonra geri ödemek 
koşulu ile, kısmi kesintilere git-
mektedir.14 Bu kesintilerin de-
vamında kamuda iş gücü azalt-
ma politikaları ve hatta bazı 
yerel okulların kapanması gibi 
sonuçlarının olduğu da görül-
mektedir. Buna ek olarak, Irak 
merkezi hükümetinin, IKBY 
bünyesindeki memurların de-
netimi ve sayılarının belirlen-
mesi amacıyla bütçe görüşme-
lerinden önceki altı ay boyunca 
maaş ödemelerini dondurmuş 
olması da  bölge halkına ek bir 
yük getirmiştir.

IKBY’nin, sadece halkına 
(özellikle kamu çalışanlarına) 
olan borcunun yaklaşık 10 mil-
yar dolar olduğu, yatırımcılara 
da yaklaşık 10 milyar dolar bor-
cu olduğu dile getirilmektedir15. 
Bunun yanı sıra, IKBY’de ya-
şayan halkın yönetime olan bor-
cunun yaklaşık olarak 2 milyon 

dolar olduğu aktarılmaktadır. 
Tüm bunlara rağmen bu borçla-
rın geri ödenebilmesi için henüz 
tam kapsamlı bir mekanizmanın 
da olmadığı görülmektedir. Bu 
anlamda bir yıl önce Devlet 
Borçları Departmanı adı altın-
da söz konusu iç borçları takip 
eden ve denetleyen bir depart-
man açılması planlanmıştır. Söz 
konusu departman bu yıl içeri-
sinde faaliyete başlamış bulun-
maktadır.16                 

Hal böyle iken, Kasım 
2017’de IKBY, DAEŞ terörün-
den zarar görmüş ödenmemiş 
yerel vergi yükümlülükleri-
nin bir bölümünden vazgeçme 
kararı almıştır. Bir çeşit mali 
kurtarma paketi olan bu poli-
tikanın da IKBY bütçesindeki 
dengeyi bozucu etkiye sahip 
olduğu söylenebilir. Tartışmalı 
2018 bütçesinin konuşulduğu 
dönemde hali hazırda finan-
sal yapısında sorunlar yaşayan 
IKBY’nin bütçe payındaki bu 
kesintinin yaşadıkları yapısal 
sorunların derinleşmesine ya-
pacağı katkı tartışmasız olacak-
tır. Özellikle IKBY’nin iç borç 
finansmanı anlamında yaşaya-
cağı sıkıntılar ekonomik boyut-
lardan çıkıp siyasal boyutlara 

Irak, Transparency 
International’ın 
2017 yılındaki 
yolsuzluk algısı 
endeksinde 180 
ülke arasında 169. 
sırada yer almıştır 
ve dünyadaki 
yolsuzluk oranının 
en yüksek olduğu 
ülkeler arasında 
gösterilmektedir.
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ulaşma potansiyeline sahip gö-
rünmektedir.

2018 bütçesinin tüm ülkeyi 
kapsayan kemer sıkma politi-
kaları içermesi halihazırda zor 
durumda olan IKBY ekonomi-
sine bozucu etkisi yadsınamaz. 
Bütçe tasarısında göze çarpan 
önemli değişikliklerden biri de, 
ticari merkezlerde, restoranlar-
da ve berber dükkanlarında uy-
gulanan, harcamalar üzerinden 
alınacak olan yüzde 10’luk ek 
vergi paketidir.17 Halihazırda 
vergi gayretinin düşük olduğu 
ülkede, harcamalar üzerine ge-
tirilen bu ek verginin bireyler 
üzerinde yol açacağı zorluklar 
da tartışma konusu olmuştur. 
Günlük hayatta alışverişlerin 
kredi kartından çok nakit olarak 
yapılması, günlük harcamaların 
takibini zorlaştırdığı gibi birey-
lerin vergiden kaçınma yöntem-
lerine yönelmelerini kolaylaş-
tırdığı söylenebilir. Kamu ku-
rumlarındaki yozlaşmanın vergi 
gayreti üzerindeki etkisi de di-
ğer bir tartışma konusu olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 

Yukarıda da açıklandığı üze-
re; bütçeye eklenen ek vergi pa-
keti, 2015 yılında IMF ile im-
zalan 5,4 milyar dolarlık kredi 
anlaşmasının şartlarını yerine 
getirmek için getirilmiştir. Bu 
anlaşmanın şartları arasında 
yer alan kamu maliyesi reform 
paketinin ülke ekonomisinin 
kötü gidişine set çekeceği düşü-
nülmüştür. Bu reform paketine 
göre, daraltıcı maliye politika-
ları benimsenerek, öncelikle 
harcamalar üzerinden alınacak 
ek vergiler ile bütçeye 1,8 mil-
yar dolarlık ek bir gelir kalemi 
açılması hedeflenmiştir. Bu-
nunla birlikte, daraltıcı maliye 
politikaları gereği kamu harca-
malarında kesintiye gidilmesi 
ve özellikle devlet büyüklerinin 
konvoylarındaki araç sayılarına 
getirilen limitler ve fazla araç-
ların ihale ile satışı ve gelirleri-
nin bütçeye eklenmesi gibi kur-
tarma paketi uygulamaları ülke 
ekonomisinin geleceği ve kriz 
yönetimi anlamında olumlu sin-
yaller vermektedir.
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