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Konu: Günümüzde artan insan nüfusunun beraberinde getirdiği şehirleşme ve sanayileşme ile bir çok deniz kıyı alanları 
tehdit altındadır. Bu tehditlerin başında etkisi uzun yıllar süren ve deniz ekosisteminde; oksijen azalması, balık ölümleri, 
aşırı/zararlı alg çoğalmaları, biyolojik çeşitlilikte dengesizlik ve müsilaj oluşumu gibi birçok istenmeyen etkileri olan 
“ötrofikasyon” bulunmaktadır. Ötrofikasyon güncel olarak Marmara Denizi ekosistemi üzerinde ciddi değişikliklere yol açmış 
ve toplumun ilgisini çekmiştir.
Bu ders ile, ötrofikasyona yol açan biyojeokimyasal süreçler ve denizlerimizin temel oşinografik özellikleri hakkında 
denizlerimizden örnekler ile bilgiler sunulacaktır. Denizlerde karbon döngüsü, biyolojik pompa ve oksijen azalması konuları 
detaylı incelenerek iklim değişikliği etkileri de irdelenecektir. Marmara Denizi’nin güncel ötrofikasyon ve müsilaj durumu 
hakkında bilgilerin paylaşılacağı bu derste, deniz bilimleri çalışmalarının nasıl gerçekleştiği ile ilgili de katılımcılara 
tecrübeler aktarılacaktır.  

Kısa�Özgeçmiş:�Dr. Mustafa Mantıkcı lisans derecesini 2006 yılında İstanbul Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesinde, yüksek 
lisansını ise 2009 yılında İstanbul Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Deniz Biyolojisi ve Fiziksel 
Oşinografi Bölümünde tamamlamıştır. Doktora çalışmasını “Deniz plankton metabolizmaları” üzerine Danimarka Aarhus 
Üniversitesi’nde 2015 yılında tamamlayan Mantıkcı, 2006-2011 ve 2015-2018 yılları arasında TÜBİTAK MAM, Çevre 
Enstitüsünde araştırmacı olarak çalışmıştır. Ocak 2018’den itibaren ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü’nde çalışmalarına 
araştırmacı olarak devam etmektedir. Deniz araştırmaları ile ilgili birçok ulusal ve uluslararası projede görev almış, özellikle 
ötrofikasyon, birincil üretim, plankton solunumu ve deniz izlemeleri üzerine çalışmalar yürütmektedir. Mantıkcı, 2007 ve 
2021 yılında Marmara Denizi’nde oluşan müsilaj üzerine aktif çalışmalar yürütmüş ve halen bir TÜBİTAK 1001 projesinin 
yürütücülüğünü yapmaktadır. Mantıkcı, ayrıca ODTÜ’nün ortağı olduğu “Avrupa Çevre Ajansı, Avrupa Deniz ve İçsular Konu 
Merkezi” ve “Akdeniz Bütünleşik Kirlilik İzleme” projelerinin koordinatörlüğünü de yapmaktadır. 2006 yılından günümüze 
aktif olarak Baltık Denizi, Akdeniz, Marmara ve Karadeniz’de araştırma seferlerine katılmaktadır.
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