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INTOSAI’DE YENİDEN YAPILANMA: INTOSAI 
MESLEKİ STANDARTLAR KOMİTESİNİN 

KURULMASI• 

 

18’inci INTOSAI• Kongresi (INCOSAI•) 142 ülke Sayıştayının 
katılımıyla 10-16 Ekim 2004 tarihlerinde Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de 
gerçekleştirilmişti. Bu kongrede kabul edilen INTOSAI’nin ilk Stratejik Planı, 
Örgütün gelecekteki çalışmalarına yön vermek amacıyla; güncellenmiş görev 
tanımı, Örgüt vizyonu ve temel değerleri içermekte ve dört stratejik hedef 
öngörmekte idi. Birinci hedef; “güçlü, bağımsız ve çoklu disipline sahip 
Sayıştaylar oluşturmak ve etkin mesleki standartlar geliştirmek ve 
benimsemek” şeklinde formüle edilmişti. Bu hedef çerçevesinde öngörülenler 
doğrultusunda; daha önce INTOSAI’nin alt komiteleri olarak çalışmakta olan 
Muhasebe ve Raporlama Komitesi, Denetim Standartları Komitesi ve İç 
Kontrol Standartları Komitesinin birleştirilmesi sonucunda PSC• oluşturuldu. 
Söz konusu üç komite bugünkü durumda PSC’nin alt komiteleri olarak 
çalışmaktadır. 

18 Mart 2005 tarihinde Budapeşte’de gerçekleştirilen olağanüstü 
INTOSAI Yönetim Kurulu toplantısında, 11 Kasım 2005 tarihinde Viyana’da 
gerçekleştirilecek olan 54’üncü Yönetim Kurulu toplantısının onayına 
sunulmak üzere PSC’nin görev tanımının oluşturulması gerektiğine karar 
verilmişti. Ayrıca bu toplantıda Danimarka Sayıştay Başkanı Yönetim Kurulu 
tarafından PSC Başkanı olarak seçildi. 

PSC üyeleri ve alt komite yetkilileri, Hedef 1’in İrtibat Sorumlusu, 
INTOSAI Yönetim Kurulu Başkanı, INTOSAI Genel Sekreteri, Danimarka 

                                                 
• Bu çalışma Sayıştay Denetçisi Özlem Temizel tarafından INTOSAI’nin resmi süreli 
yayın organı olan “International Journal of Government Auditing” adlı derginin Ocak 
2005 INCOSAI Özel Sayısı ve Ekim 2005 sayısı ile INTOSAI’nin web sitesinden 
yararlanılarak hazırlanmıştır. 
• International Organization of Supreme Audit Institutions/Uluslararası Yüksek Denetim 
Kurumları (Sayıştaylar) Örgütü 
• International Congress of Supreme Audit Institutions/Uluslararası Yüksek Denetim 
Kurumları (Sayıştaylar) Kongresi 
• INTOSAI Professional Standards Committee/ INTOSAI Mesleki Standartlar Komitesi 
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Sayıştayı Başkanı arasında gerçekleşen ortak çalışmalar sonucunda, PSC’nin 
görev tanımı tasarlandı. Tasarı halindeki görev tanımı 7-8 Eylül 2005 
tarihinde Oslo’da düzenlenen PSC Yönetim Kurulu toplantısında görüşüldü. 
Toplantıda, aynı zamanda, Meksika’da yapılacak olan INTOSAI 2007 
Kongresine kadarki süreçte gerçekleştirilecek olan PSC ve alt komitelerine 
yönelik programlar, kilometre taşları ve ürünler/çıktılar tartışıldı. Önerilen 
görev tanımına göre, PSC Başkanlık Makamı, Yönetim Kurulu ve alt 
komiteleri yakın bir işbirliği içinde çalışacaklardır. 

PSC Yönetim Kurulu; PSC yetkilisi, alt komite yetkilileri, INTOSAI 
bölgesel kuruluşlarının herbiri( AFROSAI, ARABOSAI, ASOSAI, 
CAROSAI, EUROSAI, OLACEFS, SPASAI ) tarafından tayin olunan birer 
temsilci, Hedef 1’in İrtibat Sorumlusu, Kapasite Yapılanma Komisyonu ve 
IFAC’dan (International Federation of Accountants/Uluslararası 
Muhasebeciler Federasyonu) gelen 2 gözlemciden oluşmaktadır. Yönetim 
Kurulunun yılda bir ya da altı ayda bir toplanması beklenmektedir. Gelecek 
toplantı 4-5 Mayıs 2006 tarihinde Washington’da yapılacaktır. 

 

PSC’nin Alt Komiteleri: 

• Mali Denetim Rehberleri (İsveç) 
• Uygunluk Denetimi (Norveç) 
• Performans Denetimi (Brezilya) 
• Yüksek Denetim Organlarının Bağımsızlığı (Kanada) 
• İç Kontrol Standartları (Belçika) 
• Muhasebe ve Raporlama (Amerika) 

 

Komisyonun Gelecek Yıllardaki Görevleri: 

PSC; INTOSAI bölgesel organizasyonları, komiteleri, çalışma 
grupları, çalışma kollarının izinde ve bunlarla yakın bir işbirliği içerisinde 
çalışmalarını sürdürmektedir. 

INTOSAI stratejik planında taslağı çizilen yetkilerin ışığında, PSC’nin 
temel görevleri şunlardır:  

• Yüksek denetim kurumlarının 21’inci yüzyılda karşı karşıya 
kaldığı ihtiyaçları ve stratejik meseleleri göz önüne alarak 
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mesleki standartlar geliştirmek ve bunlar arasında bir eşgüdüm 
sağlamak, 

• Yüksek denetim kurumları için kabul edilecek ve uygulanacak 
bir standart geliştirmek ve bu alanda iyi uygulama örneklerini 
belirleyip yayımlamak suretiyle yüksek denetim kurumlarının 
hesap verme sorumluluğunu ve şeffaflığını artırmak. (PSC her 
bir yüksek denetim kurumunun kendi yetki alanını ilgilendiren 
şeffaflığa yönelik uygulamaları ve genel beyanları hakkında bir 
belge hazırlayacaktır.) 

Yüksek denetim kurumları kamu sektöründeki değişiklikler ve 
gelişmelerden kaynaklanan kamu denetimi ve yönetiminin değişen 
ihtiyaçlarını kabul edebilmek ve bunları karşılayabilmek zorundadır. Bütün 
bunlar göz önüne alındığında, önemli olan, yüksek denetim kurumlarının 
mesleki standartlar, denetim ürünleri ve denetim süreçlerini geliştirmek için 
sürekli olarak çalışmasıdır. 

Planlanan dönemde, PSC; INTOSAI stratejik planı, hedef 1 ve 
gerektirdikleri ile INTOSAI üyelerinin ihtiyaçlarına yönelik olan yapısını 
sürdürmeye odaklanacaktır. Bu dönem süresince; mali denetim, uygunluk 
denetimi, performans denetimi ve hesap vermeye yönelik olarak standartları 
ve rehberleri önem sırasına göre düzenlemek ve bu standart ve rehberleri 
kamu sektöründeki değişimlere göre ayarlamak önemlidir. 

İhtiyaç ve gerekliliklerin bölgeler ve denetim sistemleri itibariyle 
değişebileceğinin farkında olmak da önemlidir. Mesleki standartlar kamu 
denetimi ve yönetimiyle ilgili temel çalışma uygulamalarına hitap etmelidir. 

PSC, daha işlemsel ve eşgüdümlü mesleki standartlar çerçevesi 
belirlemek için mevcut ve yeni INTOSAI standartları ve rehberleri 
doğrultusunda çalışacaktır. 

PSC INTOSAI İrtibat Politikası tarafından yakın zamanda kabul 
edilecek olan modern iletişim teknolojilerini kullanarak mesleki standartlara 
ilişkin bilgi paylaşımını kolaylaştıracaktır. 

PSC, yeni projeleri başlatabilmek için, INTOSAI standartları ve 
rehberlerinin gerektirdiği konulara yönelik olarak yüksek denetim kurumlarını 
her üç yılda bir incelemeyi amaçlamaktadır. Bu araştırmalar, aynı zamanda, 
PSC’nin stratejik planın 1 nolu hedefinde belirtilen amaçları ve görevleri 
yerine getirmedeki başarısını ölçmek için de kullanılacaktır. 


