
Denizel�Çevre�Politikalarına�Giriş
Introduction to Marine Environmental Policies
14 Kasım 2022 Pazartesi, saat: 20:00-21:30
Küresel düzeyde denizel çevre politikalarının tarihsel kronoloji içinde nasıl geliştiği, dayandığı temel ilkeler, hukuki 
düzenlemeler ve kurumsal araçlar hakkında genel bilgiler verilecektir. Küresel çevre müşterekleri ve küresel denizel 
yönetişim politikalarının günümüzdeki özellikleri irdelenecektir.

Türkiye’nin�Denizel�Çevre�Politikaları�ve�Mevzuatı
Marine Environmental Policies and Legislation of Turkey
16 Kasım 2022 Çarşamba, saat: 20:00-21:30
Türkiye’nin uluslararası yükümlülükleri ve ulusal öncelikleri bakımından denizel çevre politika belgelerinde yer alan temel 
hedefleri ele alınacaktır. Bu bağlamda ilgili mevzuat ve kurumsal yapılanmaya dair gelişmeler de değerlendirilecektir. Ulusal 
ve uluslararası denizel çevre politikaları ilkelerinin karşılaştırılması yapılacaktır.

Barselona�Sözleşmesi’nin�Akdeniz’in�Korunmasındaki�Rolü
Role of the Barcelona Convention for the Protection of the Mediterranean Sea 
30 Kasım 2022 Çarşamba, saat: 20:00-21:30
Derste, Akdeniz’in Deniz Ortamı ve Kıyı Bölgesinin Korunması (Barselona) Sözleşmesi ve eki Protokoller gereği 
uygulanmakta olan Akdeniz’in Deniz Çevresinin Korunması ve Kıyı Alanlarının Sürdürülebilir Kalkınması İçin Eylem Planının 
(AEP) hukuki çerçevesi, dayandığı çevre politikası ilkeleri, kurumsal ve mali yapısı ele alınacaktır. AEP ve Barselona Sistemi, 
sürdürülebilir kalkınma politikasının denizel çevre ile kıyı alanlarında uygulanması için geliştirilmiş ilk bölgesel deniz eylem 
planıdır. Bu bağlamda derste, Türkiye’deki uygulanma durumu ve diğer denizlere örnek oluşturma özelliği da irdelenecektir.

Kısa�Özgeçmiş:�Prof. Dr. Nesrin Algan, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) Siyaset ve İdare Bölümü 
mezun olan Prof. Dr. Nesrin Algan, yüksek lisans ve doktora eğitimini aynı fakültede Kentleşme ve Çevre Sorunları bilim 
dalında yapmıştır. 1984-1998 yılları arasında Başbakanlık Çevre Müsteşarlığı (daha sonra Çevre Bakanlığı) dış ilişkiler 
biriminde uzman ve yönetici olarak çalışmıştır. 1998’den bu yana AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Kent, Çevre ve Yerel Yönetim 
Politikaları Anabilim Dalında öğretim üyesidir. Çevresel Politikalar, Denizel Çevre Politikaları, Çevresel Güvenlik, Uluslararası 
Çevre Hukuku, Sürdürülebilir Gelişme, İklim Siyaseti ve Ekokırım alanlarında çalışan ve dersler veren Prof. Algan çeşitli sivil 
toplum kuruluşlarında da gönüllü olarak görev yapmaktadır.

Brief�CV: Prof. Nesrin Algan graduated from the Faculty of Political Science, Ankara University, where she also received her 
graduate degrees from the Urbanism and Environmental Problems department. She worked at the Foreign A�airs 
Department of the Prime Ministry's Undersecretariat of Environment (later the Ministry of Environment) between 
1984-1998 where she acted as the department head for several years. She has been a full time professor at the the 
Department of Urban, Environmental and Local Government Policies of the Faculty of Political Sciences of Ankara 
University since 1998. Her areas of expertise is on environmental politics, environmental security, international 
environmental law, sustainable development policies, marine environmental policies, climate policy, ecocide, among others. 
She has been a strong advocate of the role of civil society organizations and has volunteered in numerous organizations.
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