
Hava Kirliliği Araştırmaları Dergisi 1 (2012) 1–1 

1  

 

Hava Kirliliği Araştırmaları Dergisi 
 

www.hkad.org 

 

 

Editörlerden 
   
Hava Kirlenmesi Araştırmaları ve Denetimi Türk Milli 
Komitesi (HKADTMK) 2010 yılından beri Milli Komite 
ve DEÜ Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri 
Mustafa Odabaşı ve Tolga Elbir editörlüğünde, 
uluslararası saygın 38 bilim insanından oluşan bir 
yayın kurulu ile Atmospheric Pollution Research 
(APR) isimli, hakemli ve açık erişimli bir bilimsel dergi 
yayınlamaktadır. Üçüncü cilt, üçüncü sayısını Tem-
muz 2012’de çıkararak yayın hayatını başarıyla sür-
düren bu dergi Milli Komiteye hava kirliliği ve ilgili 
tüm alanlarda Türkçe bir dergiye duyulan ihtiyacın 
başarıyla karşılanabileceği yönünde güven vermiştir.   
Ulusal bir derginin ülkemiz araştırma kurumlarında 
yapılan araştırmaların yayınlanarak, ilgililerin kolayca 
erişebilecekleri bir ortam oluşturacağı açıktır. Hava 
kirliliği alanındaki ulusal dergi ihtiyacını görerek, 
karşılamak için ilk adımı atıp, derginin oluşumunda 
ve sonrasında da her türlü desteği sağlayan 
HKADTMK yönetim kurulu üyelerine ve başkanı 
Abdurrahman Bayram’a şükran duyuyoruz. 
 
Dergimizin Danışma Kurulu uluslararası saygınlığı 
olan 38 ulusal bilim insanından oluşmaktadır. Yayın 
Kurulunda ise Milli Komiteden, aralarında tecrübe-
lerini sürekli bize aktaran APR editörlerinin de bulun-
duğu, yardımlarını hiç esirgemeyen seçkin yedi bilim 
insanı bulunmaktadır. Yayın kurulunun mutlak des-
teği sayesinde, bu ilk sayı ile karşınıza çıkabildiğimizi 
belirtir çalışmalarını göndererek katkıda bulunan tüm 
yazarlar, değerlendirmeleri yapan hakemler ile bir-
likte emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunarız. 
 
Danışma ve Yayın kurullarımız ile birlikte, saygın 
uluslararası dergilerde geçerli olan tüm bilimsel 
kriterleri taviz vermeden uygulayarak iyi yazılmış 
makalelerle, yüksek kalitede bilgi ve verileri okuyu-
cuya sunmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda, bir baş-
vurunun alınması ile yayınlanması arasında geçen 
zamanı olabilecek en kısa süre zarfında tutmak için 

etkin ve verimli bir değerlendirme süreci oluşturma 
çabasındayız. Bu hedefler doğrultusunda, hakem 
olarak görev alan ve pek tabii ki yazar olarak yayın-
larını gönderen bilim insanlarımızdan bu iki hususu 
dikkate almalarını önemle rica ediyoruz.  
 
Amacı ülkemizde hava kirliliği ve atmosfer bilimleri 
alanlarındaki gelişmeleri takip etmek, araştırıcılar, 
meslek kuruluşları ve karar vericilerin yarar-
lanabileceği Türkçe bir kaynak oluşturmak olan 
dergimizin kapsamına hava kirliliği ile tüm konular 
girmekte olup, kısa bir liste yapmak gerekirse, yaygın 
ve tehlikeli hava kirleticileri, hava kalitesinin 
izlenmesi, hava kalitesi yönetimi, kirleticilerin 
atmosferdeki dağılımı/taşınımı, kirleticilerin hava ile 
değişik çevresel ortamlar (toprak, yüzeysel sular, 
bitki örtüsü) arasındaki taşınımı, iç hava kalitesi, 
maruziyet ve risk değerlendirmesi, sağlık etkileri, 
uydu gözlemleri, insan kaynaklı ve doğal emisyonlar, 
hava kirliliği kontrol teknolojileri, yakma teknolojileri, 
enerji üretimi ve hava kirliliği, atmosfer kimyası, sera 
gazları, iklim değişimi gibi konular yer almaktadır.  Bu 
konularda, özgün araştırmalar, eleştirel derlemeler, 
teknik notlar ve dergide yayınlanmış olan makalelere 
yönelik tartışmalar dergimizde yayınlanacaktır. 
 
Dergimizin, ülkemizde hava kirliliği alanında katkıda 
bulunacak, sorunların tespiti ve çözümü yolunda 
önemli ve faydalı bilgi ve veriler sağlayacak maka-
leler yayınlayacağını ümit ediyoruz. Bunun için tüm 
eleştiri ve katkılara açık olduğumuzu ve makalele-
rinizi sabırsızlıkla beklediğimizi belirtmek istiyoruz. 
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