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  Avrupa Birliği ülkeleri Sayıştay Başkanlıkları 

birliğinin 10. Toplantısı 22- 25 Mayıs tarihleri arasında 

İstanbul’da toplanmıştır. Daha önceki toplantıda birliğin 

başkanlığını üç yıl için Türkiye almıştı. Bu nedenle ve 

toplantının Türkiye’de yapılması dolayısıyla toplantı,  

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş tarafından organize 

edilmişti.  Eurosai toplantısına 52 ülkenin sayıştay 

temsilcilerinden oluşan 250 dolayında yurt dışından 

katılım olmuştur. Kamunun denetimine dönük 

çalışmaların uluslararası düzeyde değerlendirildiği bu 

toplantıları organize eden Eurosai (Avrupa Sayıştaylar Birliği), 1990 yılında 29 Avrupa 

devleti sayıştayı ve Avrupa Denetçiler Mahkemesinin katılımı ile kurulmuş ve zaman içinde 

gelişerek üye ülke sayısı elliye ulaşmıştır. 

Eurosai, dünyanın çeşitli bölgelerindeki sayıştaylar birliklerinden birisidir. En geniş 

birlik ise, Uluslararası Sayıştarlar Birliği (Intosai)’dir. 2017 Toplantısının, 2011 yılında tespit 

edilen 2011- 2017 stratejik planının son halkası olduğu anlaşılmaktadır (Semih Zincirkıran, 

2015, makale).  Bu stratejik planlamanın ana başlıkları aşağıdaki gibidir. 

 

             1. Eurosai üyelerinin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, 

             2. Uluslararası yüksek denetim kurulu standartlarının uygulamasının özendirilmesi ve 

kolaylaştırılması,  

             3. Eurosai üyelerinin bilgi paylaşımının özendirilmesi ve kolaylaştırılması, 

             4. Eurosai’nin iyi yönetilme (governance) ve üyeler arasında etkili iletişim 

(communnication) sağlanması son hedef   olarak benimsenmiş olup, her hedef için bir takım 

(goal team) seçilmiş ve görevlendirilmiştir. 

        Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet BAŞ 



 

Öte yandan 2017 kongresi öncesi, 2017 -2023 dönemi stratejik planını aşağıdaki 

açıklamalar ile ortaya koyduğu görülmektedir.  Hızla değişen ve küreselleşen dünyada 

etkinliğini artırarak sürdürebilmek için Eurosai, kendisini proje odaklı bir organizasyona 

dönüştürmek istemektedir. Eurosai’nin 2017 -2023 stratejik planında, misyon ve vizyon 

olarak bu ihtiyaçlara cevap verebilecek iki konu belirlenmiştir (10. Kongre taslak sonuçları). 

 

                 1. Profesyonel iş birliğinin geliştirilmesi: Etkin, yaratıcı ve yerinde denetimin 

geliştirilmesinin profesyonel anlayış içinde özendirilmesi. 

                 2.  Yüksek denetim kurumlarının, yeni fırsatlar ve güçlükler ile ilgilenmelerini 

sağlamak için kurumsal kapasitelerini geliştirmek ve kolaylaştırmak...  

 

 Bu öngörülerden amaç, SAİ’lerin (Yüksek Denetim Kurumları) değişen ihtiyaçlarına yanıt 

verebilmektir. 

 

▪ 10. Kongrenin taslak deklarasyonunda kongre sonuçları ile ilgili şu bilgiler yer 

almaktadır:  

 

10. Kongrenin ana teması ISSAI’ lerin uygulanmasında karşılaşılan güçlükler ve çözüm 

olanakları olarak belirlenmişti. Bu ana konu çerçevesinde yapılan stratejik ve teknik 

düzeydeki 12 oturum sonucunda Eurosai üyelerinin yararlanmalarına açık taslak bir bildiri 

oluşturulmuştur. Bu bildiriye göre aşağıda özetlenen sonuçlara ulaşılmıştır:  küresel 

sorunların yaratacağı yeni gündem doğrultusunda Sayıştayların esnek bir tutum içinde 

olmaları gerekmektedir.   Bu anlamda sayıştaylar arasındaki iş birliğinin önemi her gün biraz 

daha artmaktadır. Bu sorunların üstesinden gelebilmek için yeni standartlar 

oluşturulmasında cesaretlendirici olunmalıdır.  

            Yüksek denetleme kurumları (sayıştaylar), hızla değişen dünya koşulları nedeniyle, 

bireysel olarak karşılaştıkları ve bölgesel olarak ortaya çıkan sorunlara çözüm üretmek için 

işbirliği içinde çalışmalıdırlar.  

            2017 Kongresinde bir sonraki Eurosai başkanlığına Çek Cumhuriyeti Sayıştay 

Başkanlığının seçildiğini belirtmek uygun olacaktır. Türk Sayıştayı  29 Mayıs 2017 tarihinde 

150. kuruluş yıldönümünü kutlamıştır. 

 


