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GLOBALIZATION AND AUDIT  

ABSTRACt 

The increasing trend towards globalization, which was created by the economic and 

technological developments, has allowed countries to share many values at the international 

level by removing the limits of the states. In this regard, businesses are engaged in activities in 

different countries around the world outside their own countries. 

      During the process of globalization, changes in the preferences of the societies and in the 

process of competition among companies, increase in the contribution of the countries to the 

world economy, the development of international capital markets, the desire to benefit from the 

alternatives provided by the process of restructuring of the world economy, have led businesses 

to operate at an international level. 

Keywords: audit, audit firms, audit public budget, globalization,  
Classification: H61,H69,M42,M49  

 

ÖZET 

Ekonomik ve teknolojik gelişmenin oluşturduğu dünyada hızla artan küreselleşme eğilimi, 

ülkelerin sınırlarını kaldırarak birçok değerin uluslararası düzeyde paylaşımını sağlamıştır. Bu 

bağlamda işletmeler kendi ülkeleri dışında dünya üzerinde farklı ülkelerde faaliyetlerde 

bulunmaktadırlar. 

 Küreselleşme sürecinde işletmeler arası rekabet ve toplumların tercihlerindeki değişmeler, 

ülkelerin dünya ekonomisine olan katkılarının artması, uluslararası sermaye piyasasının gelişmesi, 

dünya ekonomisinin yeniden yapılanma sürecinin oluşturduğu alternatiflerden yararlanma isteği, 

işletmelerin uluslararası düzeyde faaliyet göstermelerine neden olmuştur.  
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 Ekonomik ve teknolojik gelişmenin oluşturduğu dünyada hızla artan globalleşme eğilimi, ülkelerin 

sınırlarını kaldırarak bir çok değerin uluslararası düzeyde paylaşımını sağlamıştır.. Bu bağlamda 

işletmeler kendi ülkeleri dışında dünya üzerinde farklı ülkelerde faaliyetlerde bulunmaktadırlar. 

 Globalleşme sürecinde işletmeler arası rekabet ve toplumların tercihlerindeki değişmeler, ülkelerin 

dünya ekonomisine olan katkılarının artması, uluslararası sermaye piyasasının gelişmesi, dünya 

ekonomisinin yeniden yapılanma sürecinin oluşturduğu alternatiflerden yararlanma isteği, işletmelerin 

uluslararası düzeyde faaliyet göstermelerine neden olmuştur.  

 Küreselleşmenin ve dış ticaretteki engellerin kalkması hem ulusal hemde de uluslararası piyasalarda 

önemli ekonomik gelişmelerin yaşanmasına neden olmaktadır.  Bu gelişmelere bağlı olarak yanlış ve 

aldatıcı bilgilerden kaynaklanan çeşitli ekonomik krizler ortaya çıkmaktadır. Özellikle yakın geçmişte 

meydana gelen Enron olayı ekonomik piyasalara olan güveni azaltmış ve azalan bu güvenin tekrar 

kazanılması için de denetim konusuna önem verilmesini zorunlu kılmıştır. 

Çalışmada küreselleşme ve denetim konusunda bilgi verdikten sonra denetimin kısa bir tarihçesine yer 

verilmiştir. Denetimin tanımı, denetim çeşitleri ile denetimin uluslararasılaşması ve nedenleri üzerinde 

durulmuştur. Son olarak dünyadaki yüksek denetim ve yüksek denetimin ulusal parlamentolar 

karşısındaki durumu incelenmiştir. 

 KÜRESELLEŞME VE DENETİM 

 Başlangıçta görevi siyasal iktidarı denetlemek ve sınırlandırmak olan parlamentonun küreselleşme 

sürecinde bütçenin yapılması ve denetlenmesi alanındaki fonksiyonunu Sayıştaylar üstlenmiştir. Sayıştay 

denetimi, yürütme bünyesinde yer alan iç ve dış denetim kurumlarınca gerçekleştirilen denetimlerden 

farklı özelliklere sahip olup, ülkemiz literatüründe daha çok dış denetim olarak nitelenmekle birlikte, bu 

denetimi karşılamak üzere "yüksek denetim" kavramının uluslararası literatürde yaygın bir kullanıma 

sahip olduğu gözlenmektedir. 

 Kamusal faaliyetlerdeki artışların tersine kamu kamusal kaynakların kıt olması, kaynakların verimli, 

etkin ve tutumlu kullanılmasını gerekli kılmıştır. Geleneksel denetimlerin yetersiz kalması yeni denetim 

teknik ve yöntemlerinin uygulamasını zorunlu kılmıştır. 

 Sosyal devlet anlayışı çerçevesinde kamusal mal ve hizmet üretim süreçlerinin piyasa ekonomisi 

ilkeleri ile uyumlulaştırılması işlevini de üstlenmiş bulunan yüksek denetim kurumlarının, denetimde yeni 

duruma uygun denetim tekniklerinin gerekliliğini ortaya koymaktadır. Gelişmiş ülkelerde denetim 

metodolojisinin bu yönde geliştirilmeye çalışıldığı görülmektedir (Köse, 2001). 

TARİHSEL SÜREÇ 

Küreselleşme süreci ulusal nitelikteki kamusal denetimi uluslararası alanda etkili olacak biçimde 

yeniden yapılandırmaktadır. Devletlerin ve uluslararası kuruluşların hesap verme sorumlulukları yerel 

olmaktan çıkıp uluslararası bir sorumluluğa dönüşmektedir.  Bu bağlamda çevre sorunları, uluslararası 

yolsuzluklar, dış krediler, yabancı sermaye yatırımlarının denetiminde ulusal denetim organlarının 

yetersiz kalması, uluslararası denetim mekanizmalarını ve mevcut ulusal denetim kurumlarının 



uluslararası düzeyde görev almasını zorunlu kılmaktadır. Uluslararası düzeyde devletler, gerek 

birbirleriyle ve gerekse uluslar üstü kuruluşlarla olan ilişkilerinde uluslararası hukuk tarafından 

sınırlandırılmakta, uluslararası nitelikte bir denetim mekanizması ön plana çıkmaktadır. Birden fazla 

ülkenin yüksek denetim kurumunca yürütülen uluslararası denetim uygulamalarının yaygınlık 

kazanmasıyla denetimin Uluslararasılaşması süreci hızlanmaktadır (Köse 2, 2004).  

Günümüzde özellikle, küreselleşmenin ve dış ticaretteki engellerin kalkması gerek ulusal gerekse de 

uluslararası  piyasalarda  önemli  ekonomik  gelişmelerin  yaşanmasına  neden  olmaktadır.  Bu  

gelişmelere paralel  olarak  da  yanlış  ve  aldatıcı  bilgilerden  kaynaklanan  çeşitli  ekonomik  krizler  

ortaya  çıkmaktadır. Özellikle yakın geçmişte meydana gelen Enron olayı ekonomik piyasalara olan 

güveni azaltmış ve azalan bu güvenin  tekrar  kazanılması  için  de  denetim  konusuna  önem  verilmesini  

zorunlu  kılmıştır.  İnsanlık  tarihi kadar  eski  bir  geçmişe  sahip  olan  denetim,  tüm  dünya  

ekonomilerinde  şeffaflık,  güvenilirlik  ve  kontrolü sağlayarak, toplumun  her aşamasında etkili olmuş  

ve geçmişten  günümüze tüm örgütsel  yapılar  içeresinde varlığını güçlendiren önemli bir olgu olmuştur. 

Denetimin bu derece önemli ve kapsamlı oluşu, bu kavramın tarihsel gelişim sürecinin incelenmesini 

gerekli kılmaktadır. (Çağrı, 2015 )  

 Tarihsel araştırmalar denetimin kökenlerinin, M.Ö. 3000 yıllarında Ninova kentine kadar uzandığı 

saptanmıştır (Sharkansky, 1995). Arkeolojik bulgulardan elde edilen bilgilere göre, eski Mezopotamya'da 

hüküm süren kralların, kraliyet tahıl ambarlarının sayımını yapmak ve buradaki görevlileri kontrol etmek 

için kâtiplerine yetki verdiklerini göstermektedir. Bu bulgular, kamu mallarına ait hesapların ve devlet 

yönetimindeki faaliyetlerin denetiminin orijinini oluşturmaktadır (Khan, 1995). 

 Eski Yunan'da ise demokrasi kavramının gelişmesi ve şehir devletlerinin oluşturulması ile birlikte, 

bu medeniyete esin kaynağı olan Mezopotamya’daki denetim uygulamaları aynı şekilde işlevine devam 

etmiştir. Şehir (Site) devletlerinde organize bir denetim sistemi kurularak, kamu birimlerindeki görevliler 

yurttaşa hesap vermekle yükümlü kılınmışlardır. Mısır ve Roma uygarlıklarında da kamuya ait hesapların 

kontrol edildiğine dair kanıtlar bulunmuş, ayrıca çapraz hesap kontrolü ve mali denetim sisteminin 

geliştirildiği görülmüştür. Keza, M.Ö. 1100 yılında Zhou Hanedanlığı döneminde, Çin'de denetime ilişkin 

kimi uygulamalar yapıldığı anlaşılmaktadır. İslam Uygarlığının geliştiği VII. ve XII. Yüzyıllar arasındaki 

tarihsel dönemde, kamusal denetim anlayışı da yerleşmiş, İslam halifelerince, özel veya kamusal durum 

ayrımı yapılmadan muhasebe ve denetim birimlerinin oluşturulduğunu gösteren yazılı kaynaklar 

bulunmuştur (Khan, 1995). 

 Hesap verme sorumluluğu kavramının gelişimi XVII. Yüzyıl İngiltere'sine dayanmaktadır. Bu 

yüzyılın sonlarında, 1690 yılında İngiltere'de önce Kamu Hesapları Komitesi oluşturulmuş daha sonra 

İngiliz Sayıştay’ı kurulmuştur. Kamu maliyesindeki parlamentonun üstünlüğü ilkesi de ilk kez bu 

dönemde yaşama geçirilerek yasama organının yürütmeyi kontrolü esası benimsenmiştir (Dewar, 1985: 

10-12). 

 Eski Türk Devletlerinde ilk yazılı belgelere Göktürk Devletinde rastlanması ve "Kutadgu Bilig" de, 



devlet işleri ile ilgili olarak, hesap düzeni ve muhasebeciye dönük ilk ciddi görüşleri ortaya koyması 

açısından önemlidir 

 Cumhuriyet öncesi dönemde denetimin ne zaman ortaya çıktığı kesin olarak bilinmemekle birlikte, 

büyük ölçüde Selçuklu modeline göre biçimlendirilmiş olan Osmanlı Devlet Yönetim modelinde 

denetleme hizmetlerinin varlığını ve bağımsız bir biçimde yürütülmekte olduğunu Mustafa Akdağ 

“Türkiye'nin İktisadi ve İçtimai Tarihi” adlı kitabında şöyle ifade etmektedir. “...yolsuzluklar 

yapıldığında, bu görevliler üzerlerine para geçirdiklerinde ve işledikleri başka yolsuzluklarda, sırf bu 

gibi işlerin soruşturulması ve incelenmesi için, gene kadılardan birisinin yanına çavuş ve öteki birkaç 

kişilik maiyet verilerek “müfettiş” diye yollandığı” ve “...emanet ile idare edilen mukataalarda, tutulan 

tahsilat defterinin müfettişlerce zaman zaman kontrolden geçirilmesi’ bu ifadeler Osmanlı Devletinde 

denetim hizmetlerinin özellikle kamu yararı doğrultusunda yapılandırıldığını göstermektedir 

(Bezirci&Karasioğlu, 2011). 

 Osmanlı Şeriye Sicilleri incelendiği zaman Osmanlı Devleti Hukuk Sisteminde amme menfaatinin 

gözetmek üzere her türlü mali içerikli konularda “kadı” lara tam olarak yetki verilmiş kadılar bu yetki 

çerçevesinde bulundukları bölgelerdeki muhasebat ile ilgili her türlü işlemlerin yerine getirilmesinden 

veya yerine getirilen işlemlerin kontrol edilmesinden sorumlu tutulmuşlardır. Kadılar bu görevlerini 

yerine getirirken muhasebat ile ilgili bütün almış oldukları kararları şeriye sicillerine kayıt ederlerdi 

(Bezirci&Karasioğlu, 2011). 

 “Milli Mücadele” döneminin olağanüstü şartlarında 1921 Anayasası ile geniş yetkilere sahip Bölge 

Müfettişliklerinin kurulması yönüne gidilmiş ise de, olağanüstü şartların kalkması ile bu kuruluşlar 

Cumhuriyetten sonra 1925 Anayasa'sında idari yapıda yer almamıştır. Cumhuriyet sonrası dönemde en 

önemli idari kuruluşlar durumuna gelen, bakanlıklar diğer merkez kuruluşlarında genellikle ve doğrudan 

doğruya “denetleme” ve “soruşturma” işleri ile görevli bir “Teftiş Heyeti” veya daha sonraki adıyla 

“Teftiş Kurulu Başkanlığı” sürekli var olagelmiştir. 

 Muhasebe mesleğinde denetim boyutu öncelerde mahkemelerde bilirkişilik faaliyetleri ile 

başlamıştır. Muhasebede bilirkişilik faaliyeti Osmanlıların kuruluş yıllarından bu güne kadar süregelen 

geleneksel bir uygulamadır. Ancak fiili denetim 1926-1934 yılları arasında muhasebe mesleğinde serbest 

çalışan, dürüstlüğü ile iyi tanınan bazı meslek mensuplarına vergi kanunları gereği vergi denetimi yapma 

yetkisi verilmesi ile başlar. Ekonomik gelişme, bazı yabancı sermayeli şirketlerin gereksinimini, 

muhasebe mesleğinin denetim boyutunun geliştirilmesini gündeme getirmiştir. Devlet kesiminde, Devlete 

ait ekonomik kuruluşları destekleyen bir memur sınıfının oluşumu, Maliye Bakanlığı adına denetim yapan 

Maliye Müfettişleri ve Kazanç ve Muamele Vergileri Hesap Mutahassıslığı’nın Hesap Uzmanları 

şeklinde yeniden yapılandırılması ile serbest çalışan muhasebe meslek mensuplarının mesleki gelişimleri 

sonucunda denetim amaçlı mesleki örgütlenme ihtiyacını gündeme getirmiştir. Bu amaçla mesleğin 

Fransa’da kullanılan unvanlarından biri olan Expert Comptables’ın Türkçe karşılığı olan Muhasebe 

Uzmanları unvanı seçilerek 1942 yılında “Türkiye Muhasebe uzmanları Derneği” kurulmuştur. Halen 

faaliyette bulunan dernek muhasebe mesleğinin denetim boyutunda gelişmesi için faaliyetlerini 



sürdürmektedir (www.tmud.org.tr). 

 Türk hukukunda işletme denetimleri 1987 yılına gelinceye kadar Türk Ticaret Kanunu ve vergi 

mevzuatı çerçevesinde kamu gelirlerini güvence altına almak amacıyla, kamu otoriteleri tarafından 

yapılan bir denetim şeklinde görülmüştür. 1987 yılından sonra kamu denetçilerinin yanında bağımsız 

denetçilerden de yararlanma eğilimi ortaya çıkmış ve bu eğilimle birlikte bağımsız denetim, işletme 

denetiminde yerini almıştır (Kardeş, 2007).  

 Türkiye’de bağımsız dış denetimin yapılmasına 1987 yılında bankaların denetimi ile başlanmıştır. 

Denetleme ilke ve kuralları ise, 1988 yılında Sermaye Piyasası Kurulunun yayınladığı tebliğler ile yasal 

hale gelmiştir (Kutukız & Akif, 2009).  

 Denetim kamu kurum ve kuruluşlarının eylem ve işlemlerinde sistemi keyfiliğe karşı koruyan en 

temel araçlardandır. Dünyada genel olarak Kıta Avrupası ve Anglo-Sakson olmak üzere iki denetim 

sistemi bulunmaktadır. Türkiye, Anglo-Sakson denetim sistemine yaklaşmaya gayret ederken, Anglo-

Sakson sisteminin lider ülkesi olan Amerika Birleşik Devletleri de Kıta Avrupa’sının bazı tekniklerinden 

esinlenmektedir.  

 2001 krizinden sonra, Türkiye’nin denetim mekanizmasını, Sermaye Piyasası Kurulu oluşturmuştur. 

Kurul, tasarrufların menkul kıymetlere yatırılarak halkın iktisadi kalkınmaya katılmasını, sermaye 

piyasasının saydamlığını, ona olan güveni, tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarının korunmasını 

düzenlemek ve denetlemek amacıyla 1981 yılında kurulmuştur.   14 Şubat 2011 tarihinde yürürlüğe giren, 

6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nda bağımsız ön plana çıkartılmış ve denetimi derinden etkileyecek 

kurallara yer verilmiştir. 26 Eylül 2011 tarihinde kabul edilen 660 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 

ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun kurulmasına karar verilmiştir.  

 TANIM 

 Uluslararası Muhasebeciler Komitesinin  muhasebe denetimi konusunda yapmış olduğu tanım: 

"Denetim, İktisadî faaliyet ve olaylarla ilgili iddiaların önceden saptanmış ölçütlere uygunluk derecesini 

araştırmak ve sonuçları ilgi duyanlara bildirmek amacıyla tarafsızca kanıt toplayan ve bu kanıtları 

değerleyen sistematik bir süreçtir” (Güredin1, 2000) (Eze, 2016). 

 Denetim bir süreçtir ve bu süreçte iktisadi olayları daha önceden belirlenmiş kriterlere uygunluk 

derecesini saptayarak kanıtlarıyla birlikte ilgililere rapor etmektir. 

 Denetim: Bir görevin yolunda yürütülüp yürütülmediğini anlamak için yapılan araştırma, denetim, 

bakı, teftiş, murakabe, kontrol olarak da tanımlanabilir.  

Denetim kavramı günlük dilde çok geniş anlamlarda kullanılmakta ise de, teori ve uygulamasıyla ayrı 

bir disiplin olarak kabul edilen, uzmanlaşmış kişi ve organlar eliyle yürütülen bir meslek ve giderek 

bilimsel temellere dayalı yıllık programlar ve stratejik planlar, uluslararası kabul görmüş standartlar 

çerçevesinde yürütülen, bağımsız ve sistemli bir faaliyettir (Köse 1, 2007). 

 Ticari faaliyetler ile ilgili olayların önceden saptanmış ölçütlere uygunluk derecesini araştırmak ve 



sonuçları ilgi duyanlara bildirmek amacıyla tarafsızca kanıt toplayan ve bu kanıtları değerleyen sistematik 

bir süreçtir. 

Kurumların ve işletmelerin hukuk düzenine uygun faaliyette bulunup bulunmadıklarını belirlemek, 

çıkar ilişkisinde bulunan kişilere ve devlete hesap verme yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlamak 

amacıyla kayıt ve belge düzeni getirilmiş; belirli dönemlerde faaliyetlerle ilgili sonuçların ilgili kişilere 

ve devlete raporlanması zorunlu tutulmuştur.  

 

DENETİM TÜRLERİ 

 Denetim denetimin amacı ve kapsamı,  denetleyen organ, denetlenen kurumlar ve denetimin kamusal 

veya özel sektör nitelikli oluşu gibi yaklaşımlarla  sınıflandırılabilmektedir. 

Buna göre; 

1.) Denetlemeyi Yapan Organlar Bakımından  

 İdari Denetim: Devlet gelirlerinin idari denetimi, gerek kendi kanunlarında gerekse Vergi Usul 

Kanunu’nda mevcut hükümlere uygun şekilde tarh, tebliğ, tahakkuk ve tahsil edilmelerini sağlamak 

amacıyla yapılan denetimdir. Bu denetim, daha ziyade hiyerarşik düzen içerisinde, üst memurların 

astlarının yaptığı işlemleri denetlemeleri şeklinde ortaya çıkar.  

 Yargı Denetimi: Bütçe gelirlerinin denetiminde vergi yükümlülerinin vergi, resim, harç ve diğer 

kamu gelirleri ile ilgili olarak yapılan tarhiyat aleyhine, yargı organlarına başvurulması ile idarenin 

yargı yoluyla denetimi yapılabilmektedir. Vergi Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri ve Danıştay’dan 

oluşan bu süreç içerisinde, kamu gelirlerinin, yasa koyucunun öngördüğü doğrultuda uygulanması 

sağlanabilmektedir.  

 Yasama Denetimi : Bütçe uygulamasının yasama organı tarafından doğrudan denetlenmesidir. 

Yasama organı, uygulanan bütçeyi bir sistem içinde ve düzenli bir şekilde denetlemektedir. Sayıştay’ın 

bütçe uygulaması ile ilgili her üç ayda TBMM’ne rapor vermesi ve yürütme organının da Anayasa gereği 

her bütçe uygulamasından sonra bir Kesin Hesap Kanunu Tasarısı hazırlayıp meclise sunması bu 

sistemin esasını oluşturur.  

2- Denetimin amacı yönünden türleri: 

 Finansal denetim (finansal tablolar denetimi, mali tablolar denetimi, auditing): Finansal 

denetim (audit of financial statements), işletmenin finansal tablolarının önceden belirlenmiş kriterlere 

uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği konusunda görüş belirlemek amacıyla bu finansal tabloların 

incelenmesini kapsar. 

 Uygunluk denetimi(düzenlilik, usul denetimi, mali denetim):  Uygunluk denetimi (compliance, 

regularity, propriety audit), bir örgütün mali işlemlerinin ve faaliyetlerinin belirlenmiş yöntemlere, 

kurallara veya mevzuata uygun olup olmadığını belirlemek amacıyla incelenmesidir. Uygunluk denetimi, 



iç denetçiler ve dış denetçiler ile kamu denetçileri tarafından yürütülür. Denetimin konusu, örgütün mali 

işlemleri ve faaliyetleridir.  

 Performans denetimi (işletme denetimi, faaliyet denetimi): Performans denetimi (operational 

audit, performance audit), bir örgütün faaliyetlerinin verimlilik ve etkinliğini değerlemek amacıyla bu 

faaliyetlerle ilişkili usul ve yöntemlerin uygulanışının gözden geçirilmesini kapsar.  

 Ekonomik denetim (bütünleşik denetim, sistemci denetim):  Ekonomik denetim, finansal 

tablolar, uygunluk ve performans denetimlerinin birlikte yürütüldüğü ve raporlandığı bir denetim 

türüdür.  

3- Denetimin statüsüne göre türleri: 

 İç denetim (internal auditing): İç denetim, örgüt, faaliyetlerinin ve uygulayıcılarının yaptıkları 

işlem ve işlerin uygunluk ve etkinliğinin, üretilmiş her türlü bilginin güvenirliğinin mevzuat, finansal, 

muhasebe ve diğer tüm yönlerden araştırılıp, incelenip üst yönetime rapor edilmesidir.  

 Dış denetim (external auditing):  İç denetim, örgüt, faaliyetlerinin ve uygulayıcılarının yaptıkları 

işlem ve işlerin uygunluk ve etkinliğinin, üretilmiş her türlü bilginin güvenirliğinin mevzuat, finansal, 

muhasebe ve diğer tüm yönlerden araştırılıp, incelenip üst yönetime rapor edilmesidir Dış denetim, 

bağımsız denetim ve kamu denetimi şeklinde ikiye ayrılır.  

 Bağımsız denetim (independent auditing): Bağımsız denetim, müşterilerine profesyonel denetim 

hizmeti sunan, serbest meslek sahibi olarak kendi adına çalışan veya bir denetim kurumuna / firmasına 

bağlı olarak faaliyet gösteren denetçi veya denetçiler tarafından işletmenin talebi ve bir denetim 

sözleşmesi çerçevesinde işletmelerin finansal tablolarının denetimi ile uygunluk ve performans 

denetimlerinin yapılmasıdır.  

 Kamu denetimi (public / state auditing / supervision): Kamu denetimi, görev ve yetkilerini 

yasalardan alan ve kamu adına, kamunun ihtiyaçlarını karşılamak üzere denetim yapan kişi ve 

kurumlarca gerçekleştirilen finansal tablolar, uygunluk ve performans denetimlerini ifade eden kamusal 

bir fonksiyondur.  

 Yüksek denetim (supreme audit): Klasik anlamda yüksek denetim, dış denetim kapsamında 

değerlendirilirken, dış denetimin yüksek denetim kurumlarının (yüksek denetleme kurulları, sayıştaylar) 

kamu kuruluşları üzerindeki parlamentolar adına yaptıkları denetimi tam olarak kapsamaması nedeniyle, 

günümüzde uluslararası literatürde ayrı bir denetim statüsü olarak kabul edilmektedir. 

YÜKSEK DENETİM 

Kavram olarak yüksek denetim, kamu kaynaklarının hukuka uygun olarak harcanması ve kamu 

kaynaklarının etkin, verimli ve tutumlu olarak kullanılmasının sağlanması ile bunların düzeyini ölçmeyi 

amaçlamaktadır.  



Genel olarak literatürde yüksek denetim; kaynağını anayasalardan alan, meslek mensuplarının yasal 

güvenceleri bulunan, idari, mali ve hukuki özerkliğe sahip, bağımsız denetim kuruluşlarınca 

parlamentolar adına kamu kurum ve kuruluşları üzerinde yapılan denetimi tanımlamaktadır. Yüksek 

denetimin temel kuralı parlamento adına kamu kurum ve kuruluşları üzerinde denetim yapılmasıdır (Köse 

1, 2007). 

Uluslararası işbirliği de, yüksek denetim kurumlarına düşen önemli görevlerin en etkin biçimde yerine 

getirilmesine katkıda bulunmakta, denetim teknolojisinin takibinden öte kamu yönetiminin her alanında 

bilgİ alışverişini sağlarken, ülkeler arasındaki dostluk ve kardeşlik duygusunun paylaşılmasına temel 

teşkil etmektedir. Küreselleşme sürecinde birçok alanda olduğu gibi denetim alanında da ulusal ölçek 

yetersiz kalmaya başlamış, çevre sorunlarının, ulusal sınırları aşan yolsuzluk olaylarının denetimi, uluslar 

arası organizasyonları gerekli kılmıştır. Bunun da ötesinde sosyal ve siyasal alanda uluslararası örgütlerin 

ve dünya kamuoyunun ulusal yönetimler üzerindeki gün geçtikçe artan baskısı, yüksek denetimin 

uluslararası boyutunu öne çıkarmaktadır (Köse, 2001). 

 Uluslararası literatürde yüksek denetim, anayasal dayanağı ve meslek mensuplarının yasal 

güvenceleri olan, bazı ülkelerde yargısal yetkilerle donatılmış, bağımsız ve özerk denetim kuruluşları 

tarafından kamu kurum ve kuruluşlarının tamamı üzerinde parlamentolar adına yapılan denetim olarak 

tanımlanmaktadır. 

 DENETİM ULUSLARARASILAŞMASI 

 Ulusal ve uluslararası ekonomik dengelerin korunabilmesi için ulusal düzeydeki mali piyasaların 

kontrol altında tutulması gerektiği yönündeki yaklaşımlar yeni düzenleme ve denetleme birimlerinin 

ortaya çıkmasına yol açmıştır. Ulusal ekonomik krizlerin uluslararası ülke sınırlarını aşan etkilere sahip 

olması, ulusal ekonomilerdeki dengesizliklerin ve dalgalanmaların uluslararası sorunlara neden olması 

mali piyasaların denetlenmesinde uluslararası düzlemde kabul gören bir standarda ulaşılması çabalarını 

doğurmuştur. Mali piyasaların denetiminde uygulanacak uluslararası ilkelerin belirlenmesi sürecinde 

varılan temel tespitler; mali piyasaların düzenlenmesi ve denetlenmesinde teknik alt yapı oluşturulması 

ve uzmanlaşmanın sağlanması gerekliliği ile mali piyasaların düzenlenmesi ve denetlenmesinde siyasi 

tercihlerden uzak kalınması zorunluluğu olmuştur. Mali piyasaların düzenlenmesi ve denetlenmesi 

uygulamalarını gerçekleştirecek ulusal kurumların oluşturulmasında belirlenen temel ilkeler 

doğrultusunda ülkeler, tercihlerine göre idari yapılanma yoluna gitmişlerdir (Çolak, 2006). 

   Günümüzde uluslararası arenada ulusların birbirleriyle olan ilişkileri kamu kaynaklarının 

kullanımı rasyonel kullanımı, gücün kollektif kullanımının sağlayacağı etki, bir eylem ya da tutumu 

meşrulaştırma çabası, dışsal tehditlerden korunmak gibi amaçlar, devletleri örgütlü işbirliğine yönelten 

temel faktörlerdir. Uluslararası örgütler aracılığıyla kurumsallaşan uluslararası işbirliği, uluslararası 

barışın korunmasında, uluslararası uyuşmazlıkların barışçıl yöntemlerle çözümlenmesinin 

benimsenmesinde, politik aksiyonların açıklık kazanmasında, sosyo-kültürel ve ekonomik yakınlaşmada 

veya uluslararası politika alanında kamuoyu oluşmasında fonksiyonel bir konum kazanmıştır (Köse 2, 



2004). 

Teknolojideki hızlı değişim, uluslararası mal ticaretinde ve sermaye akımlarında serbestleşme, 

ekonomide piyasa sistemini esas alan yeniden yapılanmalar, siyasette daha liberal bir demokrasiye 

yönelik açılımlar ve toplumsal örgütlenme modellerinde yeni arayışlar küresel ölçekte yaygınlaşarak, 

derin ve kapsamlı bir evrim aşaması niteliği kazanmıştır. Dünya ticaretinde serbestleşme ve mali 

piyasalarda tedrici bütünleşme eğilimleri ile birlikte, teknolojinin ülkeler arasında akışkanlık kazanması, 

ulusal ekonomilerin üretim yapılarını, tüketim kalıplarını ve diğer ekonomilerle bağlantılarını önemli 

ölçüde etkilemekte ve dış koşullara duyarlılığını arttırmaktadır. Bu bağlamda, devletin ulusal üretimi 

merkezden yönlendirme kapasitesi azalırken, özel girişimlerin etkinlik alanı genişlemekte ve yerel üretici 

güçlerin göreli önemi büyümektedir. Bu koşullarda, devletin rolünün yeniden belirlenmesi, piyasa 

sisteminin en uygun ekonomik performansa yol açacak çerçevede düzenlenmesi ve kamusal yetki 

kurumlarının dengeli bir biçimde yerelleşmesi yönünde uygulanacak reformlar dünyanın her bölgesinde 

hükümetlerin gündemine girmiş bulunmaktadır. Küreselleşme olgusu, bir yönden ulusal ve ulus altı 

düzeylerde yeni yönetişim modellerini zorunlu kılarken, diğer yönden ülkelerin ulus üstü düzeyde ortak 

çıkarlarını gözeten ve koruyan örgütlenmelere katılımlarını ön plana çıkarmıştır (DPT, 2000). 

  Denetimin Uluslarasılaşma Nedenleri 

Dünyadaki tüm ülkelerin en önemli sorunlarından biri haline gelen çevre sorunları, küreselleşmenin 

de etkisiyle uluslararası bir boyut kazanmıştır. Bugün ulusal ve uluslararası düzenlemelerde yer alan ve 

tartışılan bu sorunlar, ekonomik, sosyal ve siyasal yönü olan çözümler beklemektedir. Diğer ifade ile 

dünyanın ortak sorunu haline gelen çevresel sorunların ancak uluslararası işbirliği çerçevesinde 

çözüleceği düşünülmektedir (Baykal, 2008). Bu bağlamda küreselleşme ve buna bağlı olarak çevresel 

sorunların, sürdürülebilir kalkınmanın devamı için alınacak önlemlerin ulusal olmaktan ziyade küresel 

olması ve her ülkenin üzerine düşen görevin yerine getirildiğinin saptanması açısından uluslararası 

bağımsız denetim/gözetim kurumlarına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Çevre sorunlarının sınır tanımazlığı, sorunların çözümünde çok yönlü bir işbirliği ve eşgüdüm ortamını 

gerekli kılmıştır. 21. yüzyılın çevre gündemini belirleyen bu temel sorunlar 1980'li yıllardan itibaren 

uluslararası faaliyetlerin gerçekleştiril-mesine yol açmış ve bunun sonucunda oluşan uluslararası çevre 

antlaşmaları, çevrenin korunması ve yönetilmesi içindeki rolü giderek artmıştır. Ancak yapılan 

araştırmalarda her bir ülkenin ulusal olarak çevre antlaşmalarına ve uluslararası alanda işbirliği büyük 

farklılıklar göstermiştir. Buna bağlı olarak uluslararası faaliyetlerin söz konusu sorunları gidermede etkili 

olamamaları gelecek için ciddi kaygılara yol açmış ve konunun küresel ölçekte ele alınarak ortak çözüm 

yollarının belirlenmesi ve yeni politikaların geliştirilmesi ihtiyacını doğurmuştur. Bu yeni politikaların 

ana hatları; 

• Çevre sorunlarının çözümü için uluslararası işbirliği ve karşılıklı güven ortamının oluşması, 

• Uluslararası planda yoğun bilgi alışverişi ve şeffaf çevre programlarının oluşturulması, 



• Oluşturulan çevre programlarının temelini teşkil eden araştırma ve geliştirme çalışmaları için yeterli 

kaynakların oluşturulması ve gerekli ekonomik desteğin sağlanmasıdır. 

Hızla gelişen ulaşım ve iletişim teknolojileri, ticari ilişkilerin kıtalararası düzeyde yürütülmesini 

kolaylaştırmıştır. Bankacılık sisteminin dünya çapında hizmet sunabilecek bir etkinliğe ulaştığı, “Dünya 

Ticaret Örgütü” gibi kurumlaşmaları desteklediği düzen ortamında dünya ticareti hızla gelişirken sermaye 

ve teknoloji birikimleri de dünya çapında artan ölçüde hareketlilik kazanmıştır. 

Bugün globalleşme kavramıyla ifade edilen bu entegrasyon sürecinde para piyasalarının da ulusal 

sınırların ötesinde bütünleştiği görülmektedir. Mal ve hizmet akımları karşılığı olmayan sermaye 

hareketlerinin gelişmesi yeterli avantajların sağlanabilmesi şartıyla sermaye temini kolaylaştırmış, ancak 

para arzının kontrolünü ve sabit kuru esas alan ulusal istikrar politikalarını etkisiz kılmaya başlamıştır. 

Böylece avantaj üstünlükleri doğrultusunda kıt faktör olmaktan çıkan sermaye, ulusal para piyasalarının 

Merkez Bankası politikalarıyla kontrolünü zorlaştırırken, mali dengesizliklere çözüm aranmasının 

ertelenmesine de fırsat vermiştir. 

Bütün bu gelişmeler 90’lı yıllarda uluslararası düzeyde etkili olan mali krizlere yol açmış, para ve 

bankacılık sistemlerini düzenlemek ve parasal krizleri önlemek amacıyla yeni finansal düzenleme 

modelleri üzerinde çalışılmaya başlanmıştır. (Yay, 2001) 

Uluslararası Yolsuzlukların Denetlenebilirliği 

Yolsuzluk olgusu, genel olarak yönetimin performansını derinden etkileyen ve etkisi tüm insanlığa 

yansıyan, tarihin en eski insanlık suçlarından birisidir. Bu yolsuzlukların önlenmesi, denetim olgusunun 

gelişmesinde en önemli faktör olmuş ve günümüzde özellikle iç denetim mekanizmalarının başlıca 

amaçları arasında yolsuzlukların önlenmesi ilk sırayı almaktadır. 

Yolsuzlukların azgelişmişlik sürecine katkısı, insan hakları, eşitlik ve adalet gibi insanlığın temel 

değerlerine aykırı niteliği, bu sorunun etkisinin ulusal sınırlar içerisinde kalmasını engellemekte ve global 

bir insani sorun haline getirmektedir. Bu nedenledir ki yolsuzluk ve benzeri uygulamalar uluslararası 

gündemde fazla yer bulabilmektedir. 

Yolsuzluklar, maddi boyutuyla da, sermaye ve üretimin uluslararasılaştığı, ticaretin serbestleştiği bir 

ortamda kolaylıkla uluslararası kimlik kazanabilmekte ve dolayısıyla yolsuzlukla mücadele de 

uluslararası işbirliğini gerektirmektedir (Köse 2, 2004). 

Ulusal Yüksek Denetim Kurumlarının Uluslarüstü İşlevleri   

Aslında yüksek denetim kurumlarının ulusal boyutta ele aldıkları temel konular sadece kendi uluslarını 

değil, tüm dünya toplumunu doğrudan ilgilendiren öneme sahiptir. Yolsuzlukların önlenmesi, ekonomik 

kayıpların azaltılması, ekonomik ve sosyal refahın artırılması, kamusal alanda en iyi yönetim 

uygulamalarının ilke edinilmesi, kamu yönetiminde reform için katkı sağlama ve yüksek denetim 

kurumlarının daha birçok işlevi, ülkeler ve uluslar arasında her alanda yoğunlaşan global etkileşimin de 

aracılığıyla ilgisiz görünen diğer toplumlar için de değer taşımaktadır. Özellikle dış kredi, yabancı 



sermaye ve uluslararası ticaret aracılığıyla birbirine kenetlenmiş ülkelerden birinde görülen 

başarısızlıkların diğer çok sayıda ülkeyi doğrudan etkilemesi, az rastlanan bir olgu değildir. Dolayısıyla 

yüksek denetim kurumları kendi ülke halkına kamusal kaynakların doğru kullanımı konusunda güvence 

verirken, uluslararası kreditörlere, uluslararası mali ve ekonomik kuruluşlara, uluslararası yatırım ve 

ticaret firmalarına da bir ölçüde güvence sağlayabilmektedir. 

Ayrıca bu kurumların doğrudan üstlendikleri Uluslarüstü denetim işlevleri de bulunmaktadır. Daha 

önce de belirtildiği üzere Avrupa Birliğine dahil ülkelerin yüksek denetim kurumlan Avrupa Birliğine 

karşı birtakım yükümlülükler üstlenmişlerdir. Bunun gibi bazı ulusal yüksek denetim kurumlarının kimi 

uluslararası örgütler için dış denetçilik görevi üstlendikleri görülmektedir. Örneğin Fransız Sayıştayı BM 

Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Dünya Gıda Programı (WFP) ve Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO)'nün 

dış denetçilik görevini üstlenmiştir. Kanada Sayıştayı ise, BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü ile Sivil 

Havacılık Örgütü gibi bazı uluslararası örgütlerin bağımsız dış denetimini yürütmektedir. 

Ulusal yüksek denetim kurumları, giderek uluslararası kuruluşların ülkelerin ulusal sınırları 

çerçevesinde kalan faaliyetlerinin denetimi için de güvenilir kuruluşlar olmaktadır. Örneğin Dünya 

Bankası gibi yarı resmi uluslararası kredi kuruluşlarının mali destek sağladıkları ulusal projelerin 

denetimi, bu kuruluşlar için büyük önem kazanmakta ve bu denetimlerin ulusal bir kuruluşa yaptırılması 

çeşitli açılardan zorunlu görülmektedir. Kamusal denetim mekanizmalarının henüz yeterince güçlü 

olmadığı ülkelerde bu projelerin denetiminde özel denetim kuruluşlarının tercih edilmesi yönünde bir 

eğilim söz konusu olmaktadır. Gelişkin ve bağımsız yüksek denetim kurumlarına sahip ülkelerde ise, bu 

kuramların anılan projeler üzerinde zaten var olan denetimleri, uluslararası kuruluşlar için de güvenilir 

kabul edilmektedir. 

Dünya Bankasının Ocak 1993 tarihli raporunda, Dünya Bankası kaynaklı projelerin denetimi için 

getirilen öneri bu açıdan dikkate değerdir. Bu raporda Sayıştay için yeni bir model önerilmekte, bu model 

gerçekleştirilene kadar söz konusu projelerin Hazine Kontrolörleri adına özel sektör denetçileri tarafından 

denetlenmesi için Hükümet ve Dünya Bankası'nın anlaşmaları önerilmektedir. Yapılacak anlaşmaya göre 

1 Ocak 1995'ten itibaren bu projelerin denetimini Hazine Kontrolörleri yerine özel sektör denetçileri 

gerçekleştirmeli, Hazine Kontrolörleri yapılan bu işlemlerin objektifliğini ve kalitesini tasdik etmelidir. 

Bu anlaşma ayrıca her bir proje için Hazine Kontrolörlerine sunulacak mali tabloların format ve 

niteliklerinin banka tarafından proje gruplarına ve denetçilere bildirilmesini de şart koşmalıdır (Köse 2, 

2004). 

 Dünyada Yüksek Denetim 

 Günümüzde yüksek denetim olgusunun kamu yönetiminin geliştirilmesinde ve kamusal kaynakların 

ekonomik kalkınma ve sosyal refahın artırılması doğrultusunda en iyi şekilde kullanımının 

gözetilmesinde taşıdığı önem, artık her ülkede giderek artan oranda hissedilmekte ve yüksek denetim 

kurumları hemen her ülkenin yönetsel yapısında stratejik bir konuma yerleşmektedirler (Köse 1, 2007). 



 Örgütsel yapıları, işlevleri, büyüklükleri, denetim alanları, uyguladıkları denetim yöntemleri vb. 

açılardan ülkeden ülkeye farklılık göstermekle birlikte, dünyadaki yüksek denetim kurumlarının büyük 

ölçüde, demokratik gelişmeyle birlikte gelişimini daha erken tamamlayan Batı Avrupa'daki ve özellikle 

Fransa ve İngiltere'deki yüksek denetim kurumlarını model aldıkları görülmektedir. 

Anglo-Sakson modeli olarak da bilinen İngiliz sisteminin başlıca özellikleri, monokratik bir kurumsal 

yapıya sahip olması, yargısal boyutunun bulunmaması, Parlamento ile yakın ilişki içinde yürütülmesi, 

denetimden sonuç alınmasının da daha çok Parlamento ve kamuoyu baskısı aracılığıyla gerçekleşmesidir. 

İngiltere'nin yanı sıra ABD ve Kanada ile İngiltere'nin eski sömürgeleri olan Commonwealth ülkelerinde 

geçerli olan bu sistemde Parlamentonun incelenmesini istediği konulara öncelik tanınmakta , kamu 

yönetiminin denetimi büyük ölçüde iç denetim organlarınca yürütülürken, Sayıştay'ın denetimi ise, 

ağırlıklı olarak büyük projelerin performans denetimi ile, iç denetim ve iç kontrol mekanizmalarının 

işleyişi konularına yönelmektedir 

 Kıta Avrupası modeli olarak bilinen Fransız sisteminde ise Sayıştay'ın en önemli özelliği, yargısal 

güce sahip olması ve denetim bulgularının bir bölümün ü kendi içerisinde, yargı süreci çerçevesinde 

sonuçlandırmasıdır. Parlamento adına denetim yapmak ve sonuçlarını Parlamentoya sunmak, bu tür 

Sayıştayların da en önemli işlevini oluşturmaktadır. 

 Asya ülkelerinde genel eğilim, kamusal denetimin büyük ölçü de tek bir kurumun yetkisinde 

yoğunlaşmasıdır. Batı sistemlerinde yaygın olarak yer verilen iç denetim örgütleri ve bunların daha 

üstünde yer alan ve fakat yürütmeye bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren dış denetim kuruluşlarına Asya 

genelinde fazlaca yer verilmediği görülmektedir. 

 Amerika kıtasında ABD'nin , İngiltere'nin sisteminden etkilenen bir denetim yapısına sahip olduğu 

bilinmektedir. ABD'de GAO'nun ana işlevi, Kongre'nin yardımcı denetim ve danışma organı olarak 

faaliyette bulunmaktır. Bu çerçevede Kongre'den gelen talepler üzerine ya da doğrudan gerçekleştirdiği 

denetim faaliyetlerinin sonucunda Kongre'ye raporlar sunarak, Parlamento denetimine katkı sağlar. Aynı 

zamanda yürütme organları için de yasal danışmanlık görevi yapan GAO'nun faaliyetlerinin %90'ına 

varan bölümü, Kongrenin taleplerini karşılamaya yöneliktir. 

 Afrika'da ise, II . Dünya Savaşını izleyen yıllarda bağımsızlıklarını elde eden ülkelerin yönetsel 

yapılarını oluşturma çabalarında büyük ölçüde Batılı modellerden esinlendikleri, bu yeni yapılarda 

denetim mekanizmalarına da öncelikle yer verildiği görülmektedir. Ancak etkin bir denetim, belirli bir 

sosyo-kültürel altyapıyı ve özellikle demokratik birikimi gerekli kıldığından, bu ülkelerde var olan 

denetim örgütleri, işlevlerini gereği gibi yerine getirebilmek için ihtiyaç duydukları altyapılardan büyük 

ölçüde yoksundurlar. 

 A.B.D dışındaki ülkelerin de büyük ölçüde Amerikan sistemini model aldıkları ve diğer birçok 

alanda olduğu gibi yüksek denetim alanında da bu ülkenin temel yaklaşımlarını uygulamaya çalıştıklarını 

görmekteyiz. Latin Amerika ülkelerinin bir bölümünde ise, eski sömürgecilik ilişkisinin bir yansıması 

olarak, İspanya ve Hollanda'nın kurumsal yapılarının örnek alındığı bilinmektedir. 



 Temeli 13. yüzyılda İngiltere'de atılan parlamenter demokrasinin gelişmesiyle kamusal alanda 

bağımsız denetim olgusunun, hem düşünsel planda ve hem de kurumsal düzeyde en fazla güçlendiği 

bölge, şüphesiz Avrupa kıtasıdır. Avrupa'daki yüksek denetim kurumlarının uzun tarihleri, Avrupa siyasal 

sistemi içinde bağımsız denetim fikrinin çok eskilere dayandığını göstermektedir. Bilindiği gibi Fransa, 

yönetim alanında köklü bir geleneğe sahiptir ve bu köklü yapı, diğer birçok ülkede de model olarak esas 

alınmıştır. İngiltere'nin de özgün sistemiyle özellikle geniş bir coğrafyaya yayılmış bulunan 

Commonwealth ülkelerine model oluşturduğu bilinmektedir. Bir başka deyişle Avrupa dışındaki ülkelerin 

büyük çoğunluğunun (Avrupa'daki diğer ülkelerle birlikte) demokratik süreçte gelişimini daha erken 

tamamlayan Batı Avrupa'daki ve özellikle Fransa ve İngiltere'deki yüksek denetim kurumlarını model 

aldıkları ve halen de almaya devam ettikleri görülmektedir 

 Türk Sayıştay’ı da Kıta Avrupası modeline göre yapılandırılmıştır. Başlangıçta Sayıştay, Maliye ve 

Muhakeme daireleri olmak üzere ikiye ayrılmış, yargı işlevi Sayış tay'ın model olarak aldığı Fransa, 

İtalya, Belçika Sayıştaylarında olduğu gibi sınırlı iş lemlerin sonuca bağlanmasında uygulama alanı 

bulmakta, yasama organı adına denetim işlevi yargıdan bağımsız bir şekilde yürütülmekteydi. Ancak 

bugün için denetim etkinliklerini büyük ölçüde yargı işlevine yönlendirmiş, TBMM'ne rapor sunmaya 

yönelik iş levi uygulamaları arasında çok az yer tutmaktadır. 

 Dünya’daki Yüksek Denetimin Parlemento Karşısındaki Konumları 

 Yüksek denetim kurumlarının Parlamento karşısındaki konumları, büyük ölçüde onların bağımsızlık 

düzeyleri ve ulusal yönetim sistemi içindeki yerleriyle doğrudan ilişkilidir. Bağımsızlık, yüksek denetim 

kurumlarının yaşamsal nitelikteki temel ilkeleri arasında sayılmakta, INTOSAI Denetim Standartlarında 

da bu kurumların Hükümetten olduğu kadar Parlamentodan da bağımsız hareket etmesinin önemine özel 

bir vurgu yapıldığı görülmektedir (Köse, 2001). 

 Fransa'da Sayıştay üç en üst devlet yönetim organından birisi olup, Fransa'daki en eski ve en prestijli 

kurumlarındandır. Aynı zamanda ulusal yönetim içindeki bağımsızlığı da oldukça güçlendirilmiştir. 

 İspanya'da 1978 Anayasasında ve Sayıştay Yasasında Sayıştay'ın doğrudan Parlamentoya bağlı 

olduğu belirtilmişse de, yine Sayıştay Yasasında "Sayıştay, fonksiyonlarını tam bir bağımsızlık içinde 

yürütecek ve sadece yasal sisteme karşı sorumlu olacaktır' hükmüne yer verilmiştir 

 Finlandiya ve İsveç gibi kimi ülkelerde yüksek denetim kurumları, denetim konularının ve 

uygulanacak yöntemlerin seçiminde özgür kılınmasıyla bağımsızlığı sağlanmışsa da, Maliye Bakanlığına 

bağlı olarak görev yapmaktadır. Ancak bu ülkelerde de Sayıştay raporları Parlamento üyelerinden oluşan 

Parlamento Denetçilerine sunulmakta, bu kurulun Parlamentoya sunduğu raporların hazırlanmasında 

büyük ölçüde Sayıştay raporlarından yararlanılmaktadır. 

 Yüksek denetim kurumlarının önemli bir kısmı Parlamentoya karşı sorumludur ve bütçesini de 

Parlamento onaylamaktadır. Bununla birlikte bağımsızlık, giderek artan ölçüde yüksek denetim 

kurumlarının en önemli özelliğini oluşturmaktadır. Avrupa'da yüksek denetim kurumlarının yürütmeden 



tamamen, yasamadan da bir ölçüde bağımsız, ama yine de ona karşı sorumlu olan bir dış denetim kavramı 

kabul görmüştür. 

 Parlamentolar da, denetim işlevlerini etkinleştirebilmek açısından yüksek denetim kurumları ile olan 

ilişkilerini daha fazla geliştirmeye çalışmaktadırlar. Demokratik ülkelerin önemli bir bölümünde 

Parlamento bünyesinde Sayıştay raporlarını değerlendirmeye yönelik özel komisyonlar oluşturulduğu 

görülmektedir. Örneğin Avrupa Birliği üyesi 15 ülkenin 10'unda Sayıştay raporlarını değerlendirecek özel 

komisyonlar mevcuttur. 

SONUÇ 

Küreselleşen dünyada, uluslararası çevre sorunlarının, yolsuzluk olaylarının ve uluslararası projelerin 

denetimi konularında uluslararası denetim organizasyonlarına ihtiyaç duyulduğu bir gerçektir. Uluslararası 

örgütlerin ve dünya kamuoyunun sosyal ve siyasal alanda ulusal yönetimler üzerindeki baskısı, denetimin 

ulusal boyutlardan çıkıp uluslararası bir nitelik kazanmasının önemini ortaya koymaktadır. 

Uluslararası hukukun güçlenmesi, uluslararası, uluslararası entegrasyon ve yakınlaşmanın artması, 

global bir bilinç düzeyinin oluşması ve benzeri gelişmeler, ulusal denetim farklı bir denetim işlevini gerekli 

kılmaktadır. 

Küreselleşme ulusal denetim kurumlarının dönüşmesini ve yeni denetim alanlarına, denetimde yeni 

ufuklara yönelmelerini zorunlu kılmaktadır.  

Uluslararası düzeyde bağımsız denetim yapacak, özellikle uluslararası örgütlerin uluslararası 

kamuoyuna karşı hesap verme sorumluluklarının yeterince değerlendirilmesini sağlayacak bir organizasyon 

gerekli görülmektedir. Yüksek denetleme kurumları arasındaki ilişkileri geliştirmek, güçlendirmek, 

kamusal mali denetim alanında bilgi ve görüş alış verişi ile deneyimlerin paylaşılması, gereksinim duyulan 

alanlarda üyelerine destek sağlamak üzere  1953 yılında Küba’da INTOSAI (International Organization of  

Supreme Audit Institutions-Uluslararası Yüksek Denetleme Kurumları Birliği) oluşturulmuştur. 

INTOSAI’nin  BM ile ilişkilendirilerek, bu alanda doğrudan rol üstlenebilecek bir yapıya 

kavuşturulmasının bu konuda bir çözüm olacağı düşünülebilir. 
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