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ÖZ  

Endüstriyel gelişmelere bağlı olarak; refah toplumunda ayakta kalabilmek, kalkınma yapabilmek ve üstünlük 
sağlamak amacıyla yapılan faaliyetler, doğanın dengesini olumsuz etkileyip tahribata sebep olmuş, bunun yanında 
20. yüzyılın sonlarına doğru, çevre koruma bilinci ve doğadaki tahribatı önlemeye yönelik çalışmalar ön plana 
çıkmıştır. 

Çevre kirliliğinin neden olduğu bozulmaların önüne geçilmesi yanında çevrenin korunup geliştirilmesi ve 
kalkınmanın sürdürülebilirliği amacına katkı sağlayacak yaklaşımlardan biri, atıkların yeniden değerlendirilmesidir.  

Bu çalışma; yenilikçi bir fikir olan ekonomik ve ekolojik kararların bir arada düşünüldüğü eko-ekonomi için, izlenen 
politikalardan olan atıkların değerlendirilmesinin önemini, sağladığı faydaları ve süreçleri ortaya koymayı 
amaçlamaktadır. 
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ABSTRACT 

With the industrial developments; the activities carried out in order to survive in the welfare society, able to make 
development and to enforce superiority have caused the destruction of the balance of nature negatively. For this 
reason, towards the end of the 20th century, environmental protection awareness and efforts to prevent 
destruction in nature have come to the forefront. 

One of the approaches that contribute to the sustainability of the development and protection of the environment 
as well as the prevention of the destructions caused by the environmental pollution, is that re-evaluation of the 
wastes. 

This study; for the eco-economy, in which an innovative idea, economic and ecological decisions are consired 
together, aims to reveal the importance, the benefits and processes of the evaluation of wastes. 
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