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Dersin
Adı Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre

Dersin
İngilizce
Adı

Continuously Development and Environment

Dersin
Kodu Teori/Saat Uygulama/Saat Laboratuar/Saat AKTS

HRT 3 0 0 5 

Dersin
Amacı

Ders, kalkınma planlarınndaki mevcut yaklaşımların ve bunların yarattığı çevresel
sorunların, gelişmekte olan ülkelere özel bir vurgu yapılarak değerlendirilmesini
içermektedir. Bu yaklaşımlar, uzun vadeli çevresel sürdürülebilirlik ve sosyal adalet
kavramlarıyla birlikte ele alınarak bu amaçların kalkınmaya yönelik politika, planlama ve
yönetim aşamalarında göz önünde bulundurulması yönündeki çabalar incelenmektedir.
Bu bağlamda derste yerel, ulusal ve uluslararası alandaki çevre ve sürdürülebilir
kalkınma alanındaki teorik ve pratik yaklaşımlar eleştirel olarak değerlendirilip bu yeni
paradigmaya cevap verecek toplumsal ve çevresel değişimi oluşturacak süreçlerin
anlaşılması amaçlanmaktadır.  

Dersin
Amacı
İngilizce

The course includes an assessment of conventional approaches in development planning,
and the environmental conflicts generated by them, with specific reference to the context
of developing countries. It contrasts these approaches with the need for long-term
environmental sustainability and social justice and examines concrete attempts to
incorporate a deeper awareness of these goals into development policy making, planning
and management. By critically examining the theory and practice of environment and
sustainable development at the international, national and urban levels in a variety of
contexts, the course seeks an understanding of the processes generating social and
environmental changes responding to this new paradigm.  

Dersin
İçeriği

Sürdürülebilirlik kavramı ve tarihçesi; Sürdürülebilirlik göstergeleri; Çevresel
sürdürülebilirlik indeksi ve ekolojik ayakizi; Nüfus, gıda ve yoksulluk sorunları; Su
sorunu; Kentsel hava kirliliği; Katı atıklar ve geri dönüşüm; Enerji sorunu ve alternatif
enerji kaynakları; Küresel ısınma; Ekonomik gelişme ve çevre ilişkisi; Sürdürülebilir
kalkınmanın olanaklılığı ve sınırları. 

Dersin
İçeriği
İngilizce

Sustainability concept and its history; sustainability indexes; Environmental
sustainability index and ecological footprint; Problems of population growth, food and
poverty; Water supply problem; Urban air pollution; Solid wastes and recycling; Enery
problem and alternative energy sources; Global warming; Economical development and
the environment; Possibility and limits of sustainable development.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI
Sıra
No  



1
Sürdürülebilir kalkınma ve çevre ilişkisini
anlayabilir ve büyük sosyal ve çevresel
sorunların farkındalığına sahip olur.

Comprehending the concept of sustainable
development and its relevance to engineers
and engineering practice, and in particular,
being aware of major social and environmental
problems.

2

Sürdürülebilirlik, kalkınma ve çevre
kavramları ile bunların sistematik düşünme
(ekonomik/politik/sosyal/kültürel faktörler ve
çevresel sektörler arasındaki ilişkiler)
gereksinimi ile bağlantısına yönelik
değerlendirmeler geliştirebilir.

Developing an appreciation of the concept of
sustainability, development and the
environment and its relation to need for
systematic thinking (interconnections between
economic/political/social/cultural factors and
environmental sectors).

3

Sürdürülebilirliğe ilişkin olarak kavramın
eşitlik ve adalet boyutları ile farklı coğrafik
bölgelerde yarattığı sorunları da içerecek
şekilde uzun erimli perspektiflerin gerekli
olduğunu kavrar.

Assessing the need for long-term perspectives
in considering sustainability including equity
and fairness dimensions of sustainability
together with problems of sustainability in
various geographic settings.

4
Dünyadaki farklı kültürel ve sosyo-ekonomik
koşulları da dikkate alan eleştirel bir
sürdürülebilirlik kavramına sahip olur.

Developing a critical sustainability approach
for differing cultural and socio-economic
conditions in the world.

5

Sürdürülebilirliğin göstergelerini ve bu
göstergelerin bileşenlerinin bilir ve bunun
ölçülemesine yönelik kavramlar ve yöntemler
geliştirebilir.

Using the sustainability indexes and their
components, and developing the concepts and
methods to measure sustainability.

6

Sürdürülebilirlik ile maddelerin akışı arasında
ilişki kurabilir ve farklı malların yaşam
döngüsü analizini gerçekleştirerek çevresel
etkilerini karşılaştırmalı olarak
değerlendirebilir.

Connecting the sustainability and materials
flow and evaluating the environmental effects
of different goods based on a life cycle
analysis.

Dersin Öğretim Elemanı: Prof.Dr. Aykan KARADEMİR

AKTS/ÇALIŞMA YÜKÜ TABLOSU

Etkinlikler Sayısı
Çalışma

Süresi
(Saat)

Çalışma
Süresi

(Dakika)

Toplam
(Çalışma

Yükü)
Ders Hafta Sayısı ve Saati 14 1 40 23.00

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma,
Kütüphane, Pekiştirme) 14 6 0 84.00

Ara Sınav 1 1 0 1.00
Proje 1 5 0 5.00

Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 0 1.00
Total (Workload) 114.333333333

Total (Workload) / 25 4.57
Dersin AKTS Değeri 5



DERS İZLENCESİ
Hafta Konular Konular İngilizce

1
Dersin tanıtımı ve giriş. Yaşam stillerimiz ve alışkanlıklarımız.
Bunların çevre ile ilişkisi.  

Description of the course and introduction. Our
lifestyles and thinking habits. Relation of them with
the environment.  

2 İklim değişikliği ve küresel ısınma. Gelecek projeksiyonları.
Sürdürülebilirlik ihtiyacı.  

Climate change and global warming. Future
projections. Need for sustainability.  

3 Sürdürülebilirlik kavramı ve tarihçesi. Farklı tanımlar.  Sustainability concept and its history. Different
descriptions.  

4
Sürdürülebilirlik ilkeleri. Kalkınma ve sürdürülebilirlik ilişkisi.
Ekonomik, ekolojik ve toplumsal açılardan sürdürülebilirlik.  

Sustainability principles. Relationship between
development and sustainability. Sustainability from
economic, ecological and social perspectives.  

5 Sürdürülebilirlik göstergeleri. Çevresel sürdürülebilirlik indeksi.  Sustainability indicators. Environmental
sustainability index.  

6 Ekolojik ayakizi. Ayakizi hesaplama metodolojisi.  Ecological footprint. Methodology for the calculation
of ecological footprint.  

7 Ülkeler ve bölgeler ve kıtalar bazında ekolojik ayakizi
karşılaştırması. Farklılıkların değerlendirilmesi. 

Comparison ecological footprints of countries,
regions and continents. Assessment of differences.  

8 Ara sınav. Midterm exam.  

9 Sürdürülebilir kalkınmanın sosyal boyutları. Eşitsizlik sorunları
ve yaklaşımlar.  

Social dimensions of sustainable development.
Ineaquality problems and different approaches.  

10 Nüfus, gıda ve yoksulluk sorunları. Su sorunu. Sürdürülebilirlik
ile ilişkisi.  

Problems of population growth, food and poverty.
Water demand. Their relation with the sustainability.  

11
Sürdürülebilirlik ekonomisi. Çevre üzerine ekonomik kavramlarla
düşünme ve farklı ekonomik faktörlerin değerlendirilmesi.  

Economics of sustainability. Evalution of economic
thinking about the environment and the role of
different economic factors.  

12 Sürdürülebilir tasarım ve yaşam döngüsü analizi.  Sustainable design and life cycle assessment.  
13 Sürdürülebilir tasarım ve proje örnekleri.  Examples of sustainable design and projects.  
14 Sürdürülebilirlik üzerine öğrenci sunumları.  Student presentations on sustainability.  
15 Sürdürülebilirlik üzerine öğrenci sunumları.  Student presentations on sustainability.  
16 Final projesi.  Final project.  

DERSİN KAYNAKLARI
1- An Introduction to Sustainable Development, Peter P. Rogers, Kazi F. Jalal and John A. Boyd,
Earthscan Publications Ltd., 2007. 
2- Basic Principles of Sustainable Development, Jonathan M. Harris,
(http://ase.tufts.edu/gdae/publications/Working Papers/Sustainable%20Development.PDF) 
3- An Introduction to Sustainable Development, Peter P. Rogers, Kazi F. Jalal and John A. Boyd,
Earthscan Publications Ltd., 2007. 
4- Environment, Health and Sustainable Development, Megan Landon, Open University Press;
2006. 
5- Earth Odyssey: Around the World in Search of Our Environmental Future, Mark Hertsgaard,
Broadway, 1999. 
6- Understanding Sustainable Development, Peter P. Rogers, Earthscan Publications Ltd., 2008. 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı

Ara Sınav 1 60



Proje 1 40
Toplam 100

Yıl İçi Çalışmalarının Başarıya Oranı 60
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarıya Oranı 40

Toplam 100


