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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.

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

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, Email: ucbad@ucbad.com

Makalelerin Sunulması: Yazarlar makalelerini göndermek
için web sitesindeki online gönderi kısmını veya e-postayı
(ucbad@ucbad.com) kullanabilirler. Bu dergi yalnızca
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saat içerisinde dönüş yapılmalıdır. Dizgi hataları dışındaki
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