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Doğal sularda bulunan metallerin toplam konsantrasyonlarını beiiriemek veya 
bunlar hakkında veri bulabilmek mümkün olduğu halde metalin su ortamındaki 
oluşum şekli ve miktarı üzerindeki bîlgiier genellikle yetersiz kalmaktadır. Bir 
elementin su sistemindeki oluşum şeklinin belirlenmesi demek o elementin sistem 
içindeki toplam konsantrasyonunu veren fiziko-kimyasal şekilierinin tek tek 
belirlenmesi demektir. Metallerin ve parçacıkların adsorbsiyon desorbsiyon 
davranışları, sediment ile su arasındaki metallerin'alışverişi, hava-su arayüzünde 
metallerin zenginleşmesi ve eser metaîierin biyolojik olarak elde edilebilirliği metalin 
oluşum şekline bağlıdır.

Su ortamındaki organik bileşikler bitkisel çürümeler gibi doğai süreçlerden 
kaynaklanabileceği gibi, endüstriyel ve kentse! atıkların karışmasıyla da birikebilir. 
Literatürde su sistemindeki çözünmüş organik maddelerin metalleri 
kompleksleştirebilecek yapıya sahip olduğu belirtilmekte, ancak, bu organik 
ligandlarm metalleri ne dereceye kadar kompleks ¡eştirdikleri bilinmemektedir.

Eğridir Gölü Türkiye’de su ürünleri açısından önemli bir göldür. Bu göl korunmak 
ve zenginleştirilmek amacıyla son yıllarda bazı projelerin konusu olmuştur. Ancak, 
analitik kimyasal değerlendirmeler inorganik maddelerin belirlenmesiyle sınırlı 
kalmıştır. Su sisteminde meydana gelebilecek metal-organik bileşikleri 
mikroorganizmalara ve planktonlara geçerek besin zincirine karışabilir/ Sonuç, çevre 
için, meydana gelecek metal kompleksine bağlı olarak yararlı veya zararlı olabilir.

Bu çalışmada Eğridir Goîü’ndeki metal-iigand etkiieşimierinin yakından 
incelenmesi amaçlanmış ve çift veya çok değerlikli metal İyonİannı orta derecede 
kuvveîie kompleksleştirme yeteneğine sahip iki organik ligand oian SITRAT ve 
EDTA seçilmiştir. Termodinamik verilerden yararlanarak bir bilgisayar hesaplama 
metoduyla 5xî 0"7 aralığında artan ligand konsantrasyonu ve 
pH’in, bu iki ligandın Eğridir Gölü’nün on metal iyonu arasında oluşturduğu 
komplekslerinin konsantrasyonları üzerindeki etkisi hesaplanmıştır. Elde edilen 
sonuçlar bir ”Modeİ Doğal Su” da yapıtmış olan bir çalışmanın sonuçlarıyla 
karşılaştırmıştır. Çalışma, Eğridir Gölü’nde düşük ligand konsantrasyonlarında 
Fe(lll) komplekslerinin, 8x l0-5- 1x 1ü“4 civarında, eser metal
komplekslerinin önem kazandığına, daha yüksek konsantrasyonlarda ise ligandlarm 
Ca(li) iyonunu bağlıyarak su sistemindeki serbest kalsiyum iyonu konsantrasyonunu 
'düşürdüğüne işaret etmektedir.


