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Amaç: Bu çalışmada ilk defa hazırlanan Kalsiyum Alginat / Bitki (Alchemilla stricta) kompozit küreler ile 
hazırlanmış ve bu küreler ağır metal uzaklaştırmaya uygun olup olmadığının belirlenmesi üzerine odaklanmıştır. Bu 
amaç ile ağır metallerin atık sudan giderilmesinde etkinliği belirlenmiştir. 

Gereç ve Yöntem: Bi distile su ile 100 ml %2’lik (w/v) aljinik asit (düşük moleküler ağırlıklı) solüsyonu 
hazırlandı. Hazırlanan solüsyon oda sıcaklığında yaklaşık olarak 2 saat karıştırıldı Hazırlanmış aljinik asitin içerisine 
toz haline getirilmiş bitki parçacıkları eklenerek karıştırıldı. Sonrasında homojen hale getirilmiş olan bu kompozit 
karışım distile su ile hazırlanmış 500 ml’ lik % 1,5’lik CaCl2 içerisine bir büret vasıtasıyla damlatılmış ve 30 dakika 
boyunca bu solüsyon içerisinde karıştırılmaya devam edilmiştir. Yaş halinin çapı 0,3 cm olan küreler elde edilmiştir. 
Bu küreler oda sıcaklığında 24 saat bekletilmiş, çalışmaya bu kürler ve onları toz haline getirilmesi ile devam 
edilmiştir. Deneyler hazırlanan kürelerin farklı özelliği sahip deney setleri ile kontrollü olarak yapılmıştır. Bu deney 
setleri sırasıyla başlangıç metal konsantrasyonu, başlangıç çözelti miktarı, pH, adsorbent dozu, maruz kalma süresi 
(kontakt zamanı) desorpsiyon ve tekrar kullanılabilirlik çalışmaları olarak verilebilir. Bunun için toz haline getirilmiş 
küreler kullanılmıştır. 

Bulgular: Buna göre en uygun başlangıç konsantrasyonu 50 ppm, başlangıç çözelti miktarı 100 ml, pH 5 olarak, 
adsorbent dozu 0,15 gram, temas süresi 120 dakika ile adsorbsiyon kinetiği ile ilgili değerler olarak belirlenmiştir. 
Kürelerin desorpsiyon çalışmaları tekrar kullanılabilirlik deneyleri ile beraber yapılmış ve kürelerin 5 adsorpsiyon-
desorpsiyon çiftinde inert olarak kaldığı ve aktif olarak adsorpsiyon desorpsiyon çiftinde çalıştığı gözlemlenmiştir. 
Kürelerin karakterizasyon işlemleri FTIR ve SEM ile yapılmıştır. 

Sonuç: Bu çalışmada yeni dizayn edilen bitki küreleri ve toz haline getirilmiş bu kürelerden elde edilen 
materyalin atık sudan bakır uzaklaştırılmasında çok etkin olduğu bulunmuştur. Bu çalışma ile yüksek q(mg/g) 
ulaşılmıştır. Deneysel olarak elde edilen q değeri deneysel olarak 90mg/gr olarak bulunmuştur. Cu (II)’nin sulu 
ortamdan giderimi sırasında çeşitli parametrelerin etkileri ve adsorbsiyon izotermi ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. Cu 
(II)’nin sulu ortamdan giderilmesinde izoterm çalışmalarında Langmuir izotermine daha uygun olduğu 
gözlemlenmiştir. Aynı zamanda diğer metallerin atık sulardan kullanılması noktasında da uygun olduğu 
düşünülmektedir.  
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Amaç: Anlamsal Web teknolojileri kullanılarak biyolojik bilgi sistemleri ile ilgili veri kaynaklarının XML yapıları 
ve her veri kaynağı için Basit Bilgi Organizasyon Sistemi (Simple Knowledge Organization System, SKOS) çatısına 
uygun olarak kavramsal çizge (graph) yapıları oluşturulmuştur. 

Gereç ve Yöntem: Oluşturulan XML tabanlı veri kaynaklarındaki her bir kavram SKOS: Concept(s) olarak, bu 
kavramlar arasındaki ilişkiler SKOS: broader, SKOS: narrower, SKOS: related ve SKOS: definition elemanları 
kullanılarak indekslenmiştir. Her veri örneği, kavramsal çizgedeki kavramın bir örneği olarak depolanmaktadır. 
Standart RDF sorgulama dili kullanılarak veri kaynakları arasında bağlantı (link) analizleri ve ontoloji tabanlı 
sorguların gerçekleştirildiği bir anlamsal web yaklaşımı uygulanmıştır. 

Bulgular: Biyolojik bilgi sistemleri ile ilgili bilgi kaynaklarının incelenmesi yapılarak; anlamsal seviyede bilgi 
kaynaklarının tanımlanması ve bu bilgi kaynakları arasındaki bilgi bütünleştirme için SKOS çatısı kullanılarak 
anlamsal çizge yapısı oluşturulmuştur. Ayrıca bu çizge yapısı üzerinden istenilen sonuçların elde edilmesi 
sağlanmıştır. 

Sonuç: Bu çalışmada biyolojik bilgi sistemleri için bilgi kaynaklarının anlamsal seviyede tanımlanması için 
Anlamsal Web teknolojileri ve anlamsal eşleme işlemi için SKOS çatısı hakkında bilgiler verilmiş olup ayrıca anlamsal 
sorgular gösterilmiştir ve örnek uygulama alanındaki sonuçlar da sunulmuştur. 

Anahtar kelimeler: Biyolojik Bilgi Sistemleri, Anlamsal Web, SKOS. 
 


