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Merkez Hakkında

El-Beyan Araştırma ve Planlama Merkezi, Bağdat’ta bulunan bağımsız ve özel 

bir düşünce kuruluşudur. Bu merkezin temel hedefi, Ortadoğu ile ilgili dış siyasi 

mesele ve olaylar hususunda ve spesifik olarak Irak ile bağlantılı konular hakkında 

doğru ve realist perspektifler sunmaktır. Bu araştırma  merkezi, siyasal ve akademik 

alanlarda bağımsız analizler ile  pratik ve açık çözümler sunmaya gayret etmektedir. 

Irak’ın bölgesel ve uluslararası önemi ve bu ülkede birbirini takip eden olaylar, 

bölgedeki siyasi meseleleri takip etmeye çalışan birçok politik analiz ve perspektife 

kıyasla açık düşünsel yönlere gerek duymakta ve geçmiş yıllarda Irak’ın bölgesel 

ve küresel imajını kristalize eden genel çerçevenin ötesine geçme yeteneğinden 

yoksun durumdadır. Bu nedenle, Merkez bilimsel tarafsızlığa, şeffaflığa ve 

yaratıcılığa riayet eden yeni perspektifler sunmaya çalışmaktadır. El-Beyan Merkezi 

Irak ve Ortadoğu’daki krizleri inceleme ve analiz  etme kapsamında araştırma yapıp 

siyasi karar vericilere kısa ve uzun  vadeli uygun çözümler ve işlevsel perspektifler 

sunmayı amaçlamaktadır.
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Çatışma sonrası Irak’ta iyileştirme ve yeniden yapılandırma yolu tehlikeler ile doludur. 
Yeni hükümetin gelişmiş hizmet sunumu, iş yaratılması ve güvenlik kazanımlarının 
korunması yoluyla vatandaşların acil ihtiyaçlarını ele almaya çalışırken, makroekonomik 
istikrar ve mali disiplini sürdürmek için dikkatli bir şekilde hareket etmesi gerekecektir. 
Sonuç olarak, hükümetin temel hizmetler vermek ve işsizliğin artmasını azaltmak gayesiyle 
kamu sektörünün iş piyasasını yeniden yükseltmek ve Irak güvenlik güçlerini güvenceye 
alıp yeniden dirilen terörizm tehdidine karşı yeteri kadar eğitimli ve donanımlı kılınması 
amacıyla güvenlik sektörüne yatırım yapmak için kamu hizmetlerini artırmaya mecbur 
kalacağından şüphe yoktur. 

Gerçekten de, bu ihtiyaçlar 2019 federal bütçesine yansıtılacaktır. Tasarıya sunulan 
bütçenin ilk taslağı, toplam harcamalarda 2018’e kıyasla % 23’lük bir artış gösterirken, 
toplam devlet gelirlerinin yaklaşık % 16’lık bir artışla yaklaşık 90 milyar dolar olarak 
gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Bütçelenen kamu sektörü çalışanlarının sayısı da 
46.000 kişi artacaktır. Petrol fiyatlarında beklenenden daha yüksek artışlar göz önüne 
alındığında, kemer sıkma önlemlerinin bir miktar rahatlayacağı görülmektedir.

Irak, muhtemelen bir bütçe fazlasıyla bu yılın sonunu getirecek. Ülke şu anda Ocak 
2016’ya göre 2 milyar doları aşarak her ay yaklaşık 8 milyar dolarlık petrol geliri elde 
ediyor. Maliye Bakanlığı verilerine göre, 2018 yılı Temmuz ayı sonu itibariyle 12,6 milyar 
dolarlık bir bütçe fazlası elde edilmiştir ve mevcut eğilimler devam ederse, yıl sonuna 
kadar bu 24 milyar doları aşabilir.1

Kamu Mali Yönetimi Reformu
Savurgan harcamaları önlemek için, hükümetin öncelikli bir yaklaşıma dayalı olarak 

mali kaynaklarının stratejik bir şekilde tahsis edilmesini sağlaması gerekecektir. Geçtiğimiz 
ay, Avrupa Birliği, Irak hükümetine kamu mali yönetimi sistemini geliştirme konusunda 
yardımcı olmak hedefiyle üç yıllık bir program finanse etmek için Dünya Bankası ile bir 
anlaşma imzaladı. Dünya Bankası tarafından 15,6 milyon avro sağlanacak ve Iraklı ilgili 

1. Ministry of Finance, Public Financial Reports, July 2018 https://goo.gl/NQBavJ
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uzmanlara teknik ve kapasite geliştirecek yardımlar yapılacaktır.2
Program, 2017 yılında başlatılan ve saydamlığı, nakit yönetimini, kamu yatırımlarını ve 

tedarik sistemlerini geliştirerek Irak’taki kamu mali yönetim sistemlerini modernleştirmeyi 
amaçlayan 41.5 milyon dolarlık Dünya Bankası finansmanlı bir projeye dayanıyor.3

Kamu Mali Yönetimi Reformu, hem uluslararası bağışçı topluluk hem de Irak hükümeti 
için temel önceliklerden biri olarak ortaya çıkmıştır çünkü bu, güven ve iyi yönetişimle 
ilgili temel bir meseleyi ele almaktadır. IŞİD’e karşı savaş sırasında imha edilen kasaba ve 
şehirlerin yeniden inşa etmedeki büyük ölçekteki sıkıntılar, sınırlı finansal kaynakların 
etkin ve verimli bir şekilde tahsis edilmesini gerektirmektedir. Yeniden yapılanma 
çalışmaları için 88 milyar dolara ihtiyaç duyulduğu tahmin edilirken, uluslararası toplum 
Şubat ayında Kuveyt konferansında 30 milyar dolarlık kredi ve hibe için söz verdi.4 Devlet 
makamları (hem yerel hem de federal) ve uluslararası bağışçı topluluk arasında güven 
kurulmalıdır. Fonların amaçlanan hedefe ulaşacağına dair güvence olmadan, uluslararası 
borç verenler ve yatırımcılar taahhütlerini yerine getirme konusunda isteksiz olacaklardır. 

Kamu Mali Yönetiminin Bileşenlerini Anlama
Genel olarak, Kamu Mali Yönetimi’ne odaklanan kamu politikası, 20. yüzyılın ortalarından 
beri sanayi ülkelerindeki kamu harcamalarındaki genişlemeyle birlikte artmıştır. Kamu 
Mali Yönetimi, “kaynakları etkin, verimli ve şeffaf bir şekilde kullanmak ve güvence altına 
almak isteyen hükümetler için mevcut olan kanunlar, organizasyonlar, sistemler ve 
prosedürlerle ilgilidir.”5 Kamu Mali Yönetimi,  ağırlıklı olarak harcama yönetimine 
odaklanır ve kamu bütçelerinin düzenlenme şeklini geliştirmeye çalışır.

Yeni AB / Dünya Bankası programı, Kamu Mali Yönetimi reformuna yönelik çoklu 
aktörlerin koordinasyonunu geliştirmeyi amaçlayan 3 temel ve 9 alt bileşen üzerinden 
öngörülmüştür. Aynı şekilde kamu kaynaklarının nasıl yönetildiğinin hesap verebilirliğini 

2. World Bank, Press Release, 16 September 2018 http://www.worldbank.org/en/
news/press-release/2018/09/16/world-bank-and-european-unionsupport-iraqs-
public-financial-management-systems-and-institutions
3. World Bank, Modernization of public financial management systems project, 
December 2016 http://projects.worldbank.org/P151357?lang=en
4. Reuters, Allies promise Iraq $30 billion, falling short of Baghdad’s appeal, 14 
February 2018 https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-
reconstruction-ku/allies-promise-iraq-30-billion-falling-short-of-baghdads-
appeal-idUSKCN1FY0TX
5. Allen, Richard et. al., International Handbook of Public Financial Management, 
Palgrave Macmillan
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ve denetimini güçlendirmeyi ve şeffaflığı artıracak bir şekilde yasal ve düzenleyici 
çerçeveyi geliştirerek yolsuzlukla mücadele etmeyi hedeflemektedir. Bu hususlar, 
aşağıdakileri içeren bir dizi somut hedef tanımlamıştır:6

Tüm KMY reform çabalarının merkezi hükümet himayesinde yürütülmesini sağlamak 
için bir Bağış Koordinasyon Komitesi kurulması;

Bordro bilgi sisteminin tüm federal devlet memurlarını kapsayacak şekilde genişletilmesi 
ve 2020 yılı sonuna kadar tüm çalışanlara elektronik ödeme uygulaması amacıyla gerçek 
dışı ve çift çalışanların kökünü kazımak için benzersiz bir kimlik numarası verilmesi;

Atıkların ve kötü yönetimin ortadan kaldırılmasına yönelik bir e-tedarik sisteminin 
geliştirilmesi için teknolojik araçların tanıtılması;

Gelişmiş açıklamalar ve federal bütçe hakkında interaktif kamu raporlaması yoluyla 
bütçe şeffaflığının iyileştirilmesi;

Harcamaları denetlemenin iyileştirilmesi için Yüksek Denetim Kurulu’nda denetim 
yetkililerinin kapasitelerinin arttırılması;

Yolsuzlukla mücadele çabalarına öncelik verilmesine yardımcı olmak için ulusal 
yolsuzluk kriterleri gibi araçlar sunarak yolsuzlukla mücadele mekanizmalarının 
geliştirilmesi.

Geçmiş Deneyimlerden Ders Almak
Irak’taki KMY’ni ele almanın yeni bir çaba olmadığını not etmek önemlidir. Dünya 

Bankası, 2009 yılında benzer bir projeyi onaylamış ve “Irak Hükümeti’ne daha etkin, hesap 
verebilir ve şeffaf bir kamu mali yönetim sistemi geliştirme çabalarını desteklemeyi” 
amaçlayan 18 milyon dolar ayırmıştır. Fakat proje 2013 yılında sona erdiğinde, istenen 
hedeflerin çoğunun karşılanmadığı belli oldu. Dünya Bankası tarafından hazırlanan 
bağımsız bir rapor, projenin sonucunun “orta derecede yetersiz” olduğu sonucuna varmıştır. 
Dahası rapor, “herhangi bir kamu mali reform programının icra edilmesinde ve 
denetlenmesinde herhangi bir ilerlemenin önkoşulunun reformların sahiplenilmesi 
olduğunu belirtmektedir. Hükümet içinde kilit reformculara ve reform sürecini destekleme 
sürecine destek veren bir seçim bölgesi seçmenine sahip değilseniz, KMY reformlarının 
başlatılmayacağı ve başarılamayağına dair bir risk söz konusudur.”7 Bu bağlamda, bu 
tecrübeden elde edilen bazı önemli dersleri saptamak önemlidir:

6. World Bank, Strengthening Public Financial Management Oversight and 
Accountability Institutions in Iraq, 2017
7. Independent Evaluation Group, ICR Review: Iraq Public Financial 
Management Review, February 2015 http://documents.worldbank.org/curated/
en/830901475115948554/pdf/000012394-20150309080111.pdf
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Proje hedefleri gerçekçi ve ulaşılabilir olmalıdır: Proje bileşenlerinin bir kısmı aşırı 
iddialıydı ve onları tamamlamak için gerçekçi olmayan zaman çizelgeleri tanzim edildi. Bu 
başarısızlıktan kaçınmanın ve gelecekteki engelleri tahmin edebilmenin anahtarı, ilk 
planlama aşamasında kaynaklara kapsamlı bir yatırım yapmak üzere kurumsal kapasite 
analizi yapmaktır. Bu projede, bazı eksiklikleri gidermek üzere, daha sonraki aşamalara 
doğru performans göstergeleri, güçlü bir şekilde düzenlenmiştir.

Kapasite geliştirmeye ilişkin geleneksel yaklaşımın gözden geçirilmesi gerekmektedir8: 
Belirsiz hedeflerle teknik olmayan eğitim atölyeleri, genel kurumsal kapasitenin 
arttırılmasında sürekli olarak başarısızlık göstermiştir. Bu kısmen eğitim modülleriyle 
tasarım kusurlarından kaynaklanmaktadır, ancak aynı zamanda eğitim topluluğu tarafından 
takip edilmediği için de sık sık karşılaşılmaktadır. Birçok durumda, toplantı sahipleri ve 
katılımcılar arasındaki dil engeli, kötü ve verimsiz eğitime neden olur ve eğitmenler de 
genellikle zorlukları derinlemesine bir anlayışla kavramaktan yoksun kalmaktadır. Yabancı 
müşavirlere aşırı bağlılık, bağımsız raporda vurgulandığı gibi, güvenlik ve ulaşım masrafları 
bütçelerinin artmasına neden olur. Fakat eğitim oturumlarındaki zaafların ötesinde, daha 
temel bir sorun var. Çalışanların bireysel kapasitelerini ele almak önemli olsa da, daha 
büyük sorun, devlet dairelerinin kurumsal dinamikleri ile ilgilidir. KMY reformunun politik 
ekonomisini anlamak, etkili bir strateji tasarlamak için çok önemlidir.

Bağışta bulunan kimselerin örnek olması gerekir: Yolsuz ve etik olmayan uygulamalar 
devlet kurumları ile sınırlı değildir. Bağış yapıcı kuruluşlar arasında şüpheli işe alma 
uygulamaları yaygındır ve projelerin teslimat başarısızlığı bağlamında genellikle çok az 
hesap verebilirlik vardır. Örneğin, Dünya Bankası projesinin önemli bir bileşeni, bütünleşik 
bir finansal yönetim bilgi sistemi prototipini geliştirmek ve test etmek idi, ancak sözleşme, 
standart uygulamada olduğu gibi birden fazla kaynakla değil, tek bir şirket (en sonunda 
iflas etti)  ile net olmayan bir şekilde müzakere edildi. İronik olarak, bu bileşenin hedefi 
Irak’ın tedarik sistemini iyileştirmek idi.

Kötü izleme ve değerlendirme uygulamaları: Herhangi bir reform programı, çalışmanın 
doğru yönde ilerleyip ilerlemediğinin zamanında değerlendirilmesini gerektirir. Çoğunlukla, 
bu bileşen eksiktir ve başarısız projelerden ders alınmamakta, bu da gelecekteki çabalarda 
aynı hataların tekrarlanmasına yol açmaktadır.

Önemli reformları sürdürmeye dönük başarılı bir çaba, siyasi irade ve yerel sorumluluk 
gerektirir. Reform sürecinin şampiyonlarının meşru yollarla tanıtılması ve teşvik edilmesi 
gerekmektedir. Reformlar, uluslararası danışmanlar ülkeyi terk ettikten sonra kazanımları 

8. Center for Global Development, Memo to Aid World: Drop “Capacity Building”, 
24 March 2014 https://www.cgdev.org/blog/memo-aid-world-drop-capacity-building
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sürdürmek için sorumluluk almaya istekli bir grup olmadan uygulanamaz.
Yeni Bir Yaklaşıma Doğru
Alternatif bir yaklaşım, akademik çevreler arasında yaygın olarak “sorun odaklı 

yinelemeli uyarlama” (PDIA) yaklaşımı olarak bilinen prensibi benimsemektir. Harvard 
Üniversitesi uzmanları bunu şu şekilde açıklıyor:

“PDIA yaklaşımı şunu savunmaktadır: Verimlilik ve küresel standartların benimsenmesi 
adına, en iyi uygulama çözümlerini satan daha fazla uzmana ihtiyacımız bulunmamaktadır. 
Bunun yerine yerel ve öncelik verilen sorunlara cevaben içeriğe özel çözümler üreten, test 
eden ve iyileştiren kuruluşlara ihtiyaç duyarız. Başarısızlığı, gerekli başarı bedeli olarak 
kabul eden sistemlere ihtiyacımız var.”9

Doğası gereği büyük ölçüde lojistik olan problemleri çözmek çok fazla planlama 
gerektirmez. Örneğin, uluslararası koalisyonun Irak Güvenlik Güçleri’ne IŞİD’e karşı 
savaş sırasında silah ve mühimmat sağlaması, aşırı bir planlamaya ihtiyaç duymayan acil 
bir ihtiyaca yardımcı oldu. Diğer bir örnek de milyonlarca Iraklı yersizin ihtiyaçlarına 
cevap veren insani yardım çabasıdır.

Bir prosedür çerçevesinde gerçekleşen uyarlamalar, hala önemliyken, hazır 
müdahalelerin önemli sonuçlar vermesi mümkündür. “Problem, geniş bir uygulama 
eylemine ihtiyaç duyan kolay ve teknik olmayan konuların çözümündedir.10 Bunlar tipik 
olarak Irak kurumlarının yolsuzluk ve kaynakların kötü yönetimi de dâhil olmak üzere on 
yıllar boyunca duçar olduğu yöresel sorunlardır.

Geleneksel kalkınma yaklaşımlarının eleştirmenleri, sorunu ele almanın (politik 
ekonomi dâhil) merkezi bağlamı anlamakla kalmayıp, sorun odaklı bir yaklaşım kanalıyla 
problem çözme sürecinin kurumsal öğrenme ve uyum döngüsünü yaratmasında yer aldığını 
iddia etmiştir. 

Sorun odaklı yinelemeli uyarlama (PDIA) yaklaşımı dört ilkeye dayanmaktadır:
Yerel sorunlar, diğer ülkelerin yaklaşımlarını nakletmek yerine yerel çözümler gerektirir. 

Bu, Iraklı paydaşları sorunları sınıflandırma ve çözüm bulmada öncülük etmeye teşvik 
etmektedir.

İnsanların sınırları zorlamalarını ve başarısızlıktan korkmadan yeni yaklaşımları 
denemelerini teşvik eden bir ortam yaratmak.

Kuruluşların, deneyimlerden yararlanma esasına uyum sağlayabilmelerini sağlamak.
Reformların geçerli olmasını sağlamak için üstün özelliklere sahip bir grup sektör ve 

9. Andrews, Matt et. al., Building capability by delivering results: Putting Problem-
Driven Iterative Adaptation (PDIA) principles into practice, OECD, 2015
10. İbid.
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bölümlerle bağlantılı olmalıdır. Burada, reformların tek başına tek bir kişi tarafından 
yönetilemeyeceğini kabul etmek önemlidir. Ancak üst düzey ve orta düzey yetkililerin 
yetkilendirilmeleri gerekir. Böylece gerçek bir değişim gerçekleştirmek için gerekli 
kararları alma konusunda yeterli yetkileri olmalıdır. 

Devlet kurumlarının yetenekleri, çalışanlarının bireysel kapasitelerinin toplamından 
daha fazladır. Reform çözümlerinin önünde neyin durduğunu ve bu engellere hitap eden 
çözümler tasarlamamız gerektiğini anlamaya ihtiyacımız var. Kamu mali yönetimi, 
yolsuzlukla mücadele ve kamu harcamaları sistemi içerisindeki verimsizlikleri kökünden 
gidermek için önemli bir sistemdir. Ama geçtiğimiz on yılın deneyimleri, yeni hükümetin 
kendi devlet kurumları arasındaki sorunların üstesinden gelmeyi istemesi durumunda, bazı 
radikal yaklaşımları benimsemeye ihtiyaç duyacağını göstermektedir.


