MÖDAVICA 2021 Bildiri Çağrısı
18. Uluslararası Muhasebe Konferansı
Muhasebenin Yeni Dinamikleri-Teori ve Uygulamadaki Dönüşüm

________________________________________________________________
MÖDAVICA 2021, alanında öncü muhasebe akademisyenlerini, araştırmacıları ve uygulayıcıları bir
araya getirmeyi amaçlayan, her yıl uluslararası katılım ile düzenlenen bir konferanstır. Katılımcılarına
muhasebe tecrübelerini, araştırma sonuçlarını paylaşma imkânı sunan bu konferans serisi aynı
zamanda muhasebe alanındaki yeni gelişmeleri, eğilimleri inceler ve uygulamada karşılaşılan zorluklara
ve geliştirilen çözüm önerilerine disiplinler arası bir bakış açısıyla katkı sunar. İlgilenenler, MÖDAVICA
2021, 18.Uluslararası Muhasebe Konferansı’na orijinal ve daha önce başka bir yerde basılmamış,
kavramsal, teorik veya deneysel çalışmaları ile başvurabilirler. Bu yıl “Muhasebenin Yeni DinamikleriTeori ve Uygulamadaki Dönüşüm” teması ile gerçekleştirilecek olan konferansımız aşağıda belirtilen
konularda muhasebe alanı ile doğrudan ve dolaylı ilgili, farklı yaklaşımları olan çalışmalara da açıktır.
Finansal Muhasebe, Yönetim ve Maliyet Muhasebesi, Denetim, İç Denetim, Vergi Muhasebesi,
Adli Muhasebe ve Hile Denetimi, BT Yönetimi ve Denetimi, Yönetişim Risk Yönetimi ve Kontrol,
Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik, Finansal ve Finansal Olmayan Raporlama, Sosyal
Sorumluluk Raporlaması, Entegre Raporlama, Yeni İş Modelleri ve Muhasebe, Doğal Sermaye
Yönetimi ve Muhasebe, Muhasebe Teorisi ve Yeni Perspektifler, Gelecekteki Eğilimlerin İş ve
Muhasebeye Etkileri, COVİD 19’un Muhasebe ve Denetime Etkisi, Kriz Yönetimi ve Muhasebe,
Muhasebe ve Denetim Standartlarını Uygulamada Sorunlar, Yeşil Muhasebe

Genişletilmiş Özetler 23.08.2021 tarihine kadar gönderilmelidir.
Genişletilmiş özet şu bölümleri içermelidir;
1. Özet ve Anahtar Kelimeler,
2. Giriş, çalışmanın amacı ve araştırma sorusu, ilgili teorileri içeren literatür, hipotezler ve araştırma
sonuçlarını içermelidir.
3. Metodoloji, araştırma sorusuna uygun olarak seçilmiş ve teorik altyapı ile desteklenmiş yöntemin
detayını içermelidir.
4. Bulgular, deneysel çalışmalarda varsa yapılan çalışmanın bulgularını ya da ön bulgularını
içermelidir.
5. Sonuç, bulgulardan çıkan genel sonuçlar, çalışmanın uygulama ve araştırma alanına katkıları,
kısıtlar, gelecek çalışma önerilerini içermelidir.
6. Kaynakça.
Bölümler farklı başlıklara ayrılabilir ve alt başlıkları içerebilir. Genişletilmiş özetler 5 sayfayı geçmemelidir
(tablo ve referanslar dahil), Times New Roman 11 punto, normal kenar boşluklu, APA formatında ve dili
İngilizce ya da Türkçe olarak hazırlanmalıdır. Bildiri özetleri kitabı basılarak elektronik ortamda
katılımcılarla paylaşılacaktır. Konferans sonrasında, bildiri sahipleri tam bildiri metnini Muhasebe Bilim
Dünyası Dergisinin hızlı değerlendirme sürecine dahil etme şansına sahip olacaktır.
Bildiri başvuruları modavica2021@modav.org.tr adresine gönderilmelidir.

ÖNEMLİ TARİHLER:
23 Ağustos 2021
30 Eylül 2021
30 Ekim 2021

Genişletilmiş Özet Bildiri Gönderme Son Tarih
Değerlendirme Sonuçlarının Bildiri Sahiplerine Gönderilmesi
Son Erken Kayıt Tarihi

Ayrıntılı bilgi için: www.modav.org.tr

MÖDAVICA 2021 Call for Papers
18th International Conference on Accounting
New Dynamics of Accounting- Transformation in Theory and Practice
_____________________________________________________________________________
MÖDAVICA 2021, is an international accounting conference which aims to bring together leading
academia, researchers and scholars. The conference enables participants to exchange and share their
experiences and research findings on all aspects of Accounting. It also provides an interdisciplinary
platform for participants to present and discuss the most recent innovations, trends, propositions and
hypotheses developed for challenges in the field of Accounting. Prospective authors are kindly
encouraged to contribute to conference through submissions of their research abstracts which includes
original and unpublished outcome of conceptual, empirical, and/or theoretical work in all areas of
Accounting.
The theme of MÖDAVİCA 2021 is “New Dynamics of Accounting - Transformation in Theory and
Practice”. The conference welcomes following topics and is open to studies with different approaches
in the field of accounting.
Financial Accounting, Cost and Managerial Accounting, Auditing, Internal Audit, Tax Accounting,
Forensic Accounting and Fraud Audit, CT Management and Audit, Governance Risk Management and
Control, Corporate Governance and Sustainability, Financial and Non-financial Reporting, Social
Responsibility Reporting, Integrated Reporting, New Business Models and Accounting, Natural Capital
Management and Accounting, Accounting Theory and New Perspectives, Effects of New Trends to
Businesses and Accounting, The Effects of Covid-19 to Accounting and Auditing, Crisis Management
and Accounting, Practical Problems Faced on the Implementation of Accounting and Auditing
Standards, Green Accounting

Extended Abstracts must be submitted by August 23, 2021. The extended
abstract should include the following sections:
1. Abstract and Keywords,
2. Introduction, should include the purpose of the study and the research question, the literature
including the relevant theories, hypotheses and research results.
3. Methodology, should include the details of the methodology chosen in accordance with the
research question and supported by the theoretical background.
4. Findings, should include the findings or preliminary findings of the study, if any, in empirical
studies.
5. Conclusion, should include the general conclusions from the findings, the contribution of the study
to the application and research field, limitations, future study proposals.
6. References
Sections can be divided into different titles and can contain subheadings. Extended abstracts should
not exceed 5 pages (including tables and references), should be prepared in 11 pt Times New Roman,
with normal margins, in APA format and in English or Turkish. The abstracts book will be shared with
the participants electronically. After the conference, the full papers will have the opportunity to be
included in fast-track review of THE WORLD OF ACCOUNTING SCIENCE journal. Abstract
submissions should be sent to modavica2021@modav.org.tr

IMPORTANT DATES:
23 August 2021

Last date for extended abstract submission

30 September 2021

Notification of accepted extended abstracts for presentation

30 October 2021

Last date for early admission

FOR FURTHER INFORMATION: www.modav.org.tr

