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             Toksik organik bile�ik s�n�f�ndan olan fenol ve türevleri öncelikle petrol rafinerisi, kimya ve 
plastik endüstrisi gibi endüstriler ve evsel at�ksular olmas�na ra�men do�al olarak da sularda bulunur. 
Fenolün uzakla�t�r�lmas�nda adsorpsiyon yöntemi en yayg�n kullanilan bir metodtur. Bu yöntemde 
adsorban genellikle aktif karbon kullan�l�r. Ama aktif karbon pahal� bir adsorband�r ve elde edili�i 
zahmetlidir. Bu yüzden ucuz, kolay elde edilebilir adsorpsiyon kapasitesi yüksek alternatif adsorbanlar 
ara�t�rmala için yo�un bir �ekilde çal��malar yap�lmaktad�r [1]. Biyocharlar, organik kirleticilerin 
adsorpsiyonunda songünlerde büyük ilgi oda�� olmu�tur ve gelecekte önemli yenilenebir enerji 
kayna�� olarakta dü�ünülmektedir. Biyocharlar genellikle karbon içeri�i zengin olan bitkilerden, çiftlik 
gübresi, samandan ve di�er at�k ürünlerden proliz yöntemiyle elde edilebilir [2]. 
            Hidrojeller, yap�lar�nda bulunan -OH, –COOH, –NH2, –CONH2 ve –SO3H gruplar�ndan dolay�  
suda �i�ebilen  üç boyutlu çapraz ba�l� yap�lard�r. Ayr�ca pH, s�cakl�k, manyetik alan de�i�imlerine 
duyarl�l�k gösterirler [3]. Bu yüzden hidrojeller  bir çok alanda kullan�labilir. Örne�in medical 
alan�nda ilaç sal�n�m�, doku mühendisli�inde bir çok uygulamada ,çevresel uygulamalarda organik ve 
inorganik kirleticilerin giderilmesinde kullan�labilir [3]. Bu çal��mada, 
poli(Akrilamid/TavukBiyochar) (p(AAm/T.B)), poli(Akrilamid/Biyochar) (p(AAm/B)), 
poli(Akrilamid/LastikBiyochar) (p(AAm/L.B)) hidrojelleri redoks polimerizasyon tekni�i kullan�larak 
çapraz ba�l� komopozit olarak sentezlenmistir. Sentezlenen bu hidrojeller organik  kirletici olan 
fenolün adsorbsiyonunda adsorban olarak kullan�lmistir. Langmuir ve Freunlich izotermleri 
uygulanarak fenol adsorpsiyonu çal���lm��t�r.  Sonuç olarak, sentezlenen hidrojeller etkili bir adsorban 
olarak fenol adsorpsiyonunda kullan�labilirligi gosterilmistir. Bu yüzden at�ksularin organik 
kirleticileri temizlemesinde ucuz, kolay elde edilebilir, adsorpsiyon kapasitesi yüksek alternatif  
adsorbanlar olarak hydrojeller de�i�ik biyocharlar ile kullan�labilirli�i gösterilmi�tir. 
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