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Yayınlanma Sıklığı: Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma 

Dergisi yılda 2 kez yayınlanmaktadır. 

 

Hedefler ve Kapsam: Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma 

Dergisi, yenilenebilir kaynakları, belediye ve endüstriyel 

katı atıklar, atık bertarafı, çevre kirliliği, çevre bilimleri ve 

eğitimi, biyokütle, tarımsal artıklar, enerji kaynakları, 

tehlikeli alanların disiplinler arası yönlerinin ayrıntılı ve 

kapsamlı incelemeleri, analizleri üzerine yayın yapan 

bilimsel bir dergidir. Emisyonlar, yakma, çevre koruma 

konuları; deneysel, analitik, endüstriyel çalışmalar, 

hidrolojik geri dönüşüm, su kirliliği, su arıtma, hava kirliliği, 

gaz giderme ve bertaraf, çevre kirliliği modellemesi, gürültü 

kirliliği ve kontrolü, etkin çevre yönetimi, hava, su ve arazi 

kaynaklarının kullanımı gibi konular da derginin 

kapsamında yer almaktadır.  

 

Yayımlama Bilgisi: Dergiyle alakalı tüm istek ve 

önerilerinizi dergi sahibi Zeynep Cansu Ayturan ’a 

iletebilirsiniz. Çevre Mühendisliği Bölümü, Mühendislik ve 

Doğa Bilimleri Fakültesi, Konya Teknik Üniversitesi 

Konya, TÜRKİYE. Mobil: +905548675660, E-posta: 

ucbad@ucbad.com 

 

Makalelerin Sunulması: Yazarlar makalelerini göndermek 

için web sitesindeki online gönderi kısmını veya e-postayı 

(ucbad@ucbad.com) kullanabilirler. Bu dergi yalnızca 

Türkçe dilinde yayın yapmaktadır. Tüm makaleler İngilizce 

özet bölümü içermelidir. Makaleler objektif, resmi ve kişisel 

olmayan bir tarzda yazılmalıdır. 

 

Yazının Hazırlanması: Tüm makaleler web sitesinde 

(https://ucbad.com/) verilen şablona uygun olarak MS Word 

ile hazırlanmalıdır.  

 

Elektronik sunum: Yazarlar makalelerinin elektronik 

kopasını web sitesinde bulunan online gönderi kısmına 

yükleyerek veya e-posta yoluyla sunabilirler.  

 

Taslaklar: Taslak doküman yazara gönderilecektir ve 48 

saat içerisinde dönüş yapılmalıdır. Dizgi hataları dışındaki 

düzeltmeler yazar tarafından yapılmalıdır. Tüm sorgular tam 

olarak cevaplanmalıdır.  

 

Telif Hakkı: "Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi" 

inde yayınlanmak için makaleleri kabul edilen yazarlar 

kendilerine gönderilecek Telif Hakkı Forumu’nu doldurmak 

zorundadır. Makalelerin, başka bir dergi veya yayıncıya 

gönderilmedikleri kabul edilir. Orijinal çalışmaların daha 

önce yayınlanmamış olması gerekmektedir. Başka yerlerde 

yayınlanan resimlerin çoğaltılmasını isteyen yazarlar, telif 

hakkı sahibinin iznini almalıdır. 

 

Yazışma: Tüm sorularınız için lütfen ucbad@ucbad.com e-

posta adresiyle iletişime geçiniz. 

 

Frequency: National Environmental Science Research 

Journal is published 2 times per year. 

 

Aims and Scope: National Environmental Science Research 

Journal is dedicated to detailed and comprehensive 

investigations, analyses and appropriate reviews of the 

interdisciplinary aspects of renewable sources, municipal 

and industrial solid wastes, waste disposal, environmental 

pollution, environmental science and education, biomass, 

agricultural residues, energy sources, hazardous emissions, 

incineration, environmental protection topics included 

experimental, analytical, industrial studies, hydrological 

recycling, water pollution, water treatment, air pollution, 

gas removal and disposal, environmental pollution 

modelling, noise pollution and control. Suitable topics are 

also included regarding the efficient environmental 

management and use of air, water and land resources. 

 

Publication Information: Please address all your requests 

regarding orders and subscription queries to: Zeynep Cansu 

Ayturan Environmental Engineering Department, 

Engineering and Natural Science Faculty, Konya Technical 

University, Konya, TURKEY. Mobil: +905548675660, E-

mail: ucbad@ucbad.com   
 

Guide for Authors: Authors may use online registration or 

submission via email (ucbad@ucbad.com). This journal is 

national scope, all articles must be in the Turkish language 

with English Abstracts. Papers should be written in the third 

person in an objective, formal and impersonal style. 

 

Manuscript Preparation: All manuscripts should be written 

according to template document given in the web site 

(https://ucbad.com/).  

 

Electronic submission: Authors may submit electronic copy 

of their manuscript by e-mail or online submission on 

official website. 

  

Proofs: Proofs will send to the author and should be 

returned 48 hours of receipt. Corrections should be 

restricted to typesetting errors; any others may be charged 

to the author. Any queries should be answered in full. 

 

Copyright: Writers whose papers have been accepted by 

"National Environmental Science Research Journal" has to 

fill the Copyright Form which will be sent to them. Papers 

are considered for publication on the understanding that 

they have not been submitted to any other publisher. The 

original papers should not be previously published. Authors 

who wish to reproduce illustrations that have been published 

elsewhere must obtain the permission of the copyright 

holder. 

 

Correspondence: For all your questions, please contact 

with e-mail of ucbad@ucbad.com   
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