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Öz 
Bu çalışmada, denetimde kanıt kavramı bağlamında son sınıfta öğrenim gören ve denetim dersi 
almış olan öğrencilerden, işletme yararına dahi olsa güvenilir kanıta dayanmayan belgeler 
kullanarak işlem yapmanın doğru olup olmadığı ile ilgili düşüncelerinin değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır. 
Araştırmanın, ana kütlesi, Düzce, Sakarya ve Bolu illerinde bulunan üniversitelerin fakülte ve 
yüksekokullarında denetim dersi almış son sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. 300 öğrenciye 
gönderilen anket çalışmasına yaklaşık olarak % 60 oranın geri dönüş sağlanmıştır. Bu kapsamda 
179 öğrenciye tarafından ankete geri, dönüş sağlanmıştır. Yöntem olarak “kolayda örnekleme 
yöntemi” kullanılmıştır. Öğrencilerinin konu hakkındaki düşüncelerini belirlemek amacıyla 5 
soru sorulmuştur. Araştırma kapsamında oluşturulan 5 yargı 5’li likert tipi ölçekle ölçülmüş 
olup, yargılar en olumsuzdan en olumluya doğru sıralanmıştır.   
Sonuç olarak, denetim yargısı oluşturmak için güvenilir kanıta ihtiyaç olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. Denetim yargısının güvenirliği denetim kanıtının kalitesi ve oluşturduğu makul 
güvence ile belirlenir. Denetçinin denetim kanıtına elektronik ortamda ulaşması için teknolojik 
bir altyapıya sahip olması gerekliliği ortaya çıkmıştır.  
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Abstract  

In this study, it was aimed to evaluate the thoughts of students who studied in the last year and 
took an audit course in the context of the concept of evidence in audit, whether it is correct to 
make transactions using documents that are not based on reliable evidence, even for the benefit 
of the business. 
The main body of the study consists of senior students who have taken audit lessons in faculties 
and schools of universities in Düzce, Sakarya and Bolu provinces. Approximately 60% of the 
survey was sent to 300 students. In this context, 179 students returned to the questionnaire. As a 
method, "convenience sampling method" was used. In order to determine the students' opinions 
on the subject, 5 questions were asked. The 5 judgments created within the scope of the research 
were measured with a 5-point Likert-type scale, and the judgments were ranked from the most 
negative to the most positive. 
As a result, it has been concluded that reliable evidence is needed to form an audit judgment. The 
reliability of audit judgment is determined by the quality of audit evidence and the reasonable 
assurance it creates. It has emerged that the auditor must have a technological infrastructure in 
order to access audit evidence electronically. 
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