
Geçen yıl bir saba  ames a lman, eda etmek için Bob anger ın  oc  nstitüsü ndeki o sine gelir. oktora danışmanları, 

anger e an nderson, g rüşme alindelerdir.  yaşındaki ğrenci, eorgia eknik teki Biyomedikal ü endisliği B lümü nde 

ilk akülte g re ini üstlenmek ü eredir e anger dan ta siyelerini ister. anger, Büyük bir şey yap  der. rtan bir şey olmaktan çok, 

gerçekten dünyayı değiştirebilecek bir şey olsun . Bunlar sadece eski bir ğrenci için il am erici kelimeler değildir. ynı amanda de 

d rt yıllık kariyeri boyunca kontrollü ilaç salınımı e doku mü endisliği alanlarında kimya mü endisi olarak çalışan, anger tara ından yol 

g sterilen g lemcinin çığlığıdır. anger ab ı, dünyadaki en erimli araştırma tesislerinden biri yapan ormülün bir parçasıdır.

kademik, kurumsal e de let laboratu arları gibi arklı alanlardan çok yetenekli insanlardan oluşan bir grubun lideri olan erkes, 

anger ın modelinden çok şey ğrenebilir. Bulguların ı ını artırmak e akademik dünyadan gerçek dünyaya ürün oluşturmak için çok 

y nlü bir yaklaşımı ardır. Bu yaklaşım  etkili kirler, araştırma e ticaret gelişimi arasındaki meş ur lüm adisini  geçme süreci, çok 

disiplinli işbirliğinin kolaylaştırılması için y ntemler, araştırmacıların sürekli dolaşımı için ç ümler, pro e nansmanının sınırlı bir süreci 

için artı bir odak noktası gürlük e desteği dengeleyen bir liderlik tar ı içerir.

merika Birleşik e letleri tek başına araştırmaya yılda yaklaşık  milyar dolar arcar, ama bunu akademik e kurumsal laboratu arları 

araştırmak için yıllarını arcamış ar ard şletme kulu ndan emekli pro es r . ent Bo en Bunların çoğu sıradan  olarak değerlendirir. 

a a çok işbirlikçi olsaydı, merika Birleşik e letleri enginlik yaratmak için yüksek etkili araştırma odaklı anger ben eri laboratu arların 

mua am birer potansiyel olduğunu arkederdi  diye ekler.

anger ın ka anımları birkaç açıdan dikkate değerdir. anger ın endeksi bir 

bilimcinin yayınlanmış makale sayısının bir lçütü e ne sıklıkta atı  aldığı puan  

dur ki bu şimdiye kadarki bir mü endisin aldığı en yüksek puandır. ün 

ü erinde me cut e bekleyen patentleri, ü aşkın ilaç, kimya, biyoteknolo i 

e tıbbi ci a  şirketine ru satlandırılmış eya alt lisans erilmiştir. Bu nedenle 

ona ıbbın dison u  takma adı erilmiştir. ek başına ya da ortaklıklarla, 

laboratu arı,  şirket açmış e ala de amlılığını sürdürmektedir.. oplam 

olarak,  milyon doların ü erinde ta mini piyasa değerine sa iptirler ki buna 

nile er in açıklanmayan bir miktarla satın aldığı saç ürünleri şirketi i ing 

roo  da il değildir.

“B k ir e  a , artan ir e  
ol aktan çok, erçekten n a  

eği tire ile ek ir e  olsun

eşeren aylan, dil eni li

acettepe ni ersitesi, imya B lümü

BB  
 

B lüm 
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Bu laboratu arın ni ai ürünü  insandır  

e un derecesine sa ip olan ya da 

laboratu arda doktora sonrası olarak 

çalışan yaklaşık  bilim insanının 

puanları akademi, iş dünyası e girişimcilik 

alanlarındaki seçkin kariyerine sa iptir. 

ü, lusal ü endislik kademisi ne, 

si de lusal ıp kademisi ne girmiştir. 

ok disiplinli yaklaşım, akademik alanda 

alen de am etmekte olan bir usustur. 

ncak üni ersitelerin gerçek dünyadaki 

sorunlarla başa çıkma e yeni işletmeler 

yaratma konusundaki artan ilgisi son on 

yıldır sorun üretmektedir. Bu nedenle 

iş dünyasında u un süredir yaygın 

olmasına rağmen, şirketler anger ın 

araştırma ürün sürecinin unsurlarını 

uygulayarak sonuçlarını iyileştirebilirler. 

B ylece yeni tekli er a ırlayabilir e 

işletmelerini tekrar tekrar yenileyebilir ya 

da keş edebilirler.

s  t  o u  

anger pro eleri seçerken mantralarından 

biri şudur  ara değil, toplum ü erindeki 

potansiyel etkiyi düşünür. nemli bir ark 

yaratan bir şey yaratırsanı , müşteriler e 

para gelecektir  der. Birçok büyük şirketin 

yaklaşımından derin bir ayrılma ar  ğer 

bir ürün kri çok radikal derecede yeni 

ise, indirimli nakit akışı esaplanama sa, 

çoğu aman bu takip edilmeyecektir 

ya da araştırma bir engele çarptığında 

a geçilecektir. anger a g re etki , bir 

buluşun yardımcı olabileceği kişi sayısını 

i ade eder. Birçoğunu nanse eden bir risk 

sermayesi şirketi olan olaris artners a 

g re, laboratu arından çıkan yaşam 

bilimleri şirketleri yaklaşık .  milyar 

ayata dokunma potansiyeline sa iptir. 

rneğin,  yılından bu yana piyasaya 

sürülen laboratu ar ürünlerinden biri, 

doğrudan bir glioblastoma b lgesine 

kemoterapi ermek için beynin içine 

yerleştirilebilen bir mal emedir. on 

amanlarda, ambridge  assac usetts 

merke li yeni bir şirket olan igilon, diğer 

üni ersitelerdeki araştırmacılarla birlikte 

geliştirilen e tip  diyabet için potansiyel 

bir teda i y ntemi olarak g rülen üründür. 

Bu ürün, ücudun bağışıklık sistemiyle 

kandaki şeker se iyesi algılamalasına e 

uygun miktarda insülin salınmasına i in 

erir.

aboratu arın cü danındaki somut 

e iddialı pro elerle müşteriler, akı ar, 

şirketler, diğer laboratu ardaki bilim 

adamları e lusal ağlık nstitüleri de 

da il olmak ü ere de let kurumları gibi 

kuruluşlar için de gerçekten çekici bir 

aldedir. Bill  elinda ates ak ı e 

rostat anseri ak ı ndan o o ordisk e 

e o mann a oc e ye kadar birçok 

akı  e şirket şu anda laboratu arın 

.  milyon dolarlık yıllık bütçesinin 

ünü nanse eder. ates ak ı ndaki 

entegre kalkınma e akı  ile laboratu ar 

arasındaki başlıca irtibat g re ini yürüten 

an artman, Bob la çalışmaya karar 

erdiğimi  temel sebep, laboratu arının 

sunumundaki laboratu ar kayıtlarıydı  

der. Bob e ekibinin yaratıcılığını e 

teknik u manlığını urgulamaya gerek 

bile yok  diye de ekler. ro e seçimi için 

ikinci bir kriter, laboratu arın çalışma 

alanlarına uygun olmasıdır  laç salınımı, 

ilaç geliştirme, doku mü endisliği e 

biyomal emeler. anger da bu konuda 

aptığımı  şeylerin çoğunun mal eme, 

biyolo i e tıbbın ara yü ünde olması  

diye ekleme yapar. çüncüsü, tıp e 

bilimsel orlukların arolan bilimin 

uygulanması ya da genişletilmesi ile 

ya onun laboratu arında tek başına 

ya da başkalarıyla işbirliği içinde 

karşılanabileceğine inanmanın gerçekçi 

olup olmadığını sorar.

Bu yaklaşım, araştırma ürün süreciyle 

ilgili u un süredir akim olan bir g rüşe 

karşı çi ginin doğrusal olduğunu e buna 

ben ediğini kanıtlar  emel araştırma 

pratik kullanımı düşünmeden doğanın 

bilgisini genişletmeye y nelik çabalar  

uygulamaya eya aktarmaya sebep olur. 

raştırma pratik problemleri ç meye 

y nelik çabalar  da ticari gelişime keşi eri 

ili süreçlere e ürünlere d nüştürmek  

sebep olur. 

aradigma, kinci ünya a aşı sırasında 

lusal a unma raştırma omisyonu e 

B  Bilimsel raştırma e eliştirme si 
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Başkanı e temel bilimsel araştırmalar için 

güçlü ükümet destekleri sunan nde 

gelen bir sa unucusu anne ar Bus  i ini 

sürebilir. a aştan bu yana, üni ersiteler 

aslanın ağ ındaki temel araştırmalarını 

paylaşır e da a sonra buna şirketler 

de katılır  , orning, u ont e B  

gibi şirketler bunlardan birkaç tanesidir. 

ncak son yıllarda büyük şirketler temel 

araştırmaları pa alı e riskli g rmeye 

başlamıştır  ünkü, onlara g re sonuçlar 

ya aş, ng rüleme  e diğerlerini 

yakalamak or olabilir.

 

Bu yü den ba en akademik çe relere 

y nelirler, ba en keşi er satın alırlar 

eya lisans erirler ya da bu şirketlere 

yatırım yapıp bu şirketleri kurarlar. Başka 

amanlarda da akademik araştırmalara on 

sağlamak ya da bilim insanlarını akademik 

laboratu arlarda g rmek isterler.

Bununla birlikte, doğrusal paradigma 

asla e rensel olarak doğru olma . . 

yü yılın ortalarından itibaren, büyük 

araştırmacılar temel bilimlerin sınırlarını 

sıkı bir şekilde toplumsal problemlerin 

ç ülmesi için orlamıştır. rinceton 

ni ersitesi nden siyaset bilimci onald 

. tokes, çalıştıkları alan için bir dosya 

a ırlar  asteur un çeyreği, ouis 

asteur un astalık e gıda bo ulmaları 

ile mücadele etmek için mikrobiyolo iyi 

anlayarak temel bir bakışa sa ip 

olduğunu yansıtır. iğer rnekler arasında, 

bilim insanlarının iletişim sistemlerini 

geliştirirken e genişletirken temel 

bulgulara sa ip olan Bell aboratu arları 

e bugüne kadarki en başarılı yenilik 

kuruluşlarından biri olan B  a unma 

elişmiş raştırma ro eleri ansı 

 bulunur.

anger ab da asteur un çeyreğinde 

bulunur. raştırmacıları, çabalarının büyük 

bir kısmını kritik sorunları ç ebilecek 

bilim e mü endislik uygulamalarına 

adadıkları alde, temel bilimlerin sınırlarını 

sık sık orlarlar. rneğin, anger ın en 

nemli keşi erinden biri, büyük moleküllü 

ilaçların g enekli polimerler asıtasıyla 

birkaç yıl boyunca belirlenmiş do lar 

e amanlarda ücutta salınmasının bir 

yolunu bulmaktır. 

uantum iletişimi e mal emelerinde 

karbondioksit yakalamak için orning in, 

bilişsel bilgi işlem e akıllı şe irlerde 

B in, sağlık bakım araçlarında e kendi 

kendine çalışabilen araçlarda lp abet in 

çabaları gibi ba ı istisnai durumlar dışında 

rmalar günümü de nemli uygulamalara 

erken aşamada araştırma yapmak için 

çabalarlar. Bu konuda ar ard şletme 

kulu nda pro es r olan ary . isano ok 

nadir, ancak olması gerektiği sanmıyorum  

der. ğer si  toplumun büyük sorunlarının 

bir kısmını ç üyorsanı , aslında çok para 

ka anıyorsunu  diye ekler.

oc  nstitüsü ndeki sinir bilimi 

pro es rü usan ock eld e in eski 

başkanı da bunu kabul eder. urumsal 

r e nin durumu akkında çok a la 

kaygı e şüp ecilik ar  der. rneğin, 

ilaç rmalarının r e b lümleri, keşi  

araştırmalarının çok erken aşamalarına 

nemli lçüde yatırım yapıyor. anayide 

biyologlar e mü endislerle da a etkin 

bir şekilde işbirliği yapmaları da a iyi 

olma  mı  lusal laboratu arları g den 

geçirme komisyonuna i met etmeyi da a 

yeni bitirdim. raştırmalarının kalitesini 

g rdükten sonra aslında ne kadar gü el 

bir kir olduğuna şaşırdım, ama keşi erini 

da a pa ara d nük ürünler aline 

getirebilirler mi  diye de ekler.

 s     

u tu u

eş edecek doğru pro eleri seçmek, tabii 

ki ilk adımdır  gerçekleşmesi için yol u un 

e orlu olabilir. anger, erken aşama 

araştırma e ticaret gelişimini ayıran 

lüm adisiyle keşi er elde etmek için bir 

ormüle sa iptir.

oğu u  o u u  

t o  o o   

Birçok kurumsal e akademik laboratu ar, 

belirli problemleri tesini düşünmeden 

ç meye çalışır. anger ab da a geniş bir 

g rüşe sa iptir. olaris in kurucu ortağı 

erry c uire, Bu strate i, da a geniş 

bir pa ar yaratmanın yanı sıra şirketlerin 

beklenmedik uygulamaları takip 

etmelerine olanak tanıyor  der. rneğin, 

şeker moleküllerinin yapılarını anlamak e 

değiştirmek için yeni y ntemler kullanmak 

için  yılında başlatılan areket, 

başlangıçta kanser e akut koroner 

sendrom gibi astalıkları teda i etmek 

için eparin di ilişini başlatır. Bununla 

birlikte, me cut milyarlarca dolarlık 

ilaç olan o eno un karmaşık yapısını 

belirlemek için ortaya çıkan teknolo iyi 

kullanabileceğini arkeder. Bu çalışma, 

derin damar trombo u nlemek e teda i 

etmek için ilk yıl boyunca  milyar doların 

ü erinde satış yapabilen biyo enik bir 

ürünle sonuçlanır.

aboratu ar araştırmacıları çoğu aman 

akıllarını kullanarak çeşitli uygulamalar 

ng rürler. rneğin, anger, bir tele i yon 

şo u i lerken ilaçları yıllarca salabilen, 

ücut dışından kontrol edilebilen bir 

mikroçip kri aklına gelir  çiplerin sadece 

ilaç salınımı için değil, aynı amanda 

tele i yonlara yerleştirilerek kokuları 

bırakacak e i leme deneyimini artıracak 

ürünler olduğunu ayal eder.

  t t  

, akademik buluşları patentlemek e 

lisanslamak için ncü olmuştur. akat 

anger, ellikle güçlü patentler arayan 

istisnai biridir. macı, başkalarını ak 

iddia etmekten alıkoymak, ba en de 

engellemektir. B ylece şirketler, keş  

ticari bir ale getirmek için gereken parayı 

genellikle pa alı klinik araştırmaları 

kapsayacak e büyük maliyetleri aşan bir 

yatırım için  arcamalarını sağlamaktır. 

anger ın ba ı sırları  arika a ukatlar  

terimini kullanın e birbirlerine 

ta siyelerini meydan okumalarını sağlayın. 

Bir iddiayı kısıtlayabilecek gereksi  

s cükleri ortadan kaldırın e tüm şartları 

açıkça tanımlayın. atentin da a edilmesi 

durumunda belirsi liği nlemek için 

deneysel testleri destekleyin .
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st     u  A   

 

ature eya cience gibi bir dergide yayın 

yapmak keş n sağlamlığını e nemini 

sadece diğer akademisyenler için değil, 

aynı amanda potansiyel iş yatırımcıları 

için de doğrular.

   

t    o     

o tu  

Bunun nedeni, ellikle üni ersitelerde 

e atta kurumsal dünyada yaygın olduğu 

gibi bir keş n işe koyulma i timalini 

artırmak e ticarileştirme çabalarının 

nüne geçme i timalini en a a indirmektir.

lçülen bir aman çi elgesinden 

yararlanan yeni bir pro e rneği, küçük 

moleküller, makromoleküller e nükleik 

asitler gibi doğrudan gastrointestinal 

sisteme da a nce en ekte edilmesi 

gereken  teda i sunmak için ultrason 

kullanımını içerir. mut erici ilk sonuçlara 

e laboratu ardaki araştırmacılardan 

birinin istekliliğine rağmen anger, keş  

ticarileştirmek için direnir. aboratu ar 

ekibini sağlam tutmak e teknolo ide 

çalışmaya de am etmek, rneğin büyük 

ay anlardaki kronik teda i  çalışmaların 

bir ay boyunca günlük olarak teda i 

ermek suretiyle  gü enliğini g stermek 

e bunlarla yeni ormülasyonlar 

geliştirmek ister. 

icari beklentiden arındırılmış bu 

araştırma, sonuç erir,  ay sonra, 

laboratu ar, teknolo inin potansiyel 

uygulamalarını genişleterek tamamen 

yeni bir ilaç sını ı kapsüllenmemiş nükleik 

asitler  a ırlayabileceğini g sterir. kip 

aynı amanda or inal erilerin gü enilir 

e tekrarlanabilir olduğunun kanıtını 

sağlayarak, akemli dergilerde araştırma 

ü erine da a a la makale yayınlar. ncak 

o aman anger, yeni bir şirket olan uono 

Bio nun kalkınmayı de ralması için para 

toplamaya yardım etmeyi kabul eder.

A t  

, buluş sa iplerine teli  gelirlerinin 

üçte birini masra  e ücretleri çıkardıktan 

sonra dül erir. erisi araştırmacıların 

b lümlerine eya merke lerine, nin 

teknolo i lisanslama bürosuna e 

üni ersitenin genel onuna gider . on 

yıllarda giderek artan sayıda üni ersite 

ben er politikalar başlatır, ancak yaklaşım 

ala kurumsal dünyada olağan dışı gibi 

g rülür.

A t     

ıllar geçtikçe laboratu arın birçok üyesi, 

teknolo iyi pa arlama konusundaki 

tutkularının u manlıkları kadar nemli 

olduklarını ispatlamış pro elerde yer 

alan şirketlerde g re  yapmak ü ere 

ayrılır. anger, irketlerin çoğunun iyi 

sonuç ermesinin nedenlerinden biri 

de, şampiyonların kendilerine giden 

ğrencilerimi  olması  der. aboratu arda 
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yaptıklarına gerçekten inandılar e 

bunu gerçeğe d nüştürmek istediler  

diye de ekler. iğer araştırmacılar 

da, laboratu ardayken eya diğer 

üni ersitelere geçtikten sonra şirketlere 

ta siye ermeye de am ederler. anger, 

 Boston ci arında yeni kurulan 

kuruluşlarda g re  yapar. rtan sayıdaki 

üni ersiteler, pro es rlerin kendilerini 

ticari girişimlere da il etmeleri konusunda 

kısıtlamalarını a altır e ticarileştirmeyi 

teş ik ederler.  ncak in kurulmuş 

olan girişimci kültüründen yoksun pek çok 

yerde bu tür aaliyetler akkında karışık 

duygular ardır. urumsal dünyada, bilim 

adamlarının ticarileşme sürecine der al 

da il olması oldukça sıra dışıdır.

o o  u  t o u  

s s  A

Bir rma, laboratu ardan lisansladığı 

teknolo iyi kullanma sa, lisansın 

erilmesinden a geçilebilir. rneğin  

beyin tüm rleri teda isinde kullanılan 

mal emenin nasıl piyasaya çıktığını 

düşünün  eda iye ilgi duymayan bir 

şirket, teknolo iyi lisanslayan rmayı 

satın alır.  da a düşük lisans ücret 

karşılığında mal emeyi geliştirmek için 

bir başlangıç olarak kabul eder.  sayıda 

üni ersite ya da şirketler, in yaptığı 

gibi saldırgan olarak patentlerini y netir. 

onuçta da, onların çoğu potansiyel olarak 

yararlı keşi erin istismar edilme .

t   o  s    

u tu u

kip a talarca ya da aylarca çalışarak, 

yıldı  şeklinde bir tasarım olan e ya aş 

ya aş ilaç salarak midede oturabilen oral 

bir ilaç erme aygıtı ortaya çıkarır. a a 

sonra modelleme tecrübesine sa ip 

bir makine mü endisi çalışmaya katılır 

e sorular sormaya başlar. kip neden 

bir yıldı  şeklini seçmişti  eden diğer 

şekiller değildi  kip altıgenler e çeşitli 

yıldı lar da da il olmak ü ere çeşitli 

olasılıkları değerlendirir e altı k şeli 

bir yıldı ın bir kapsül içine sığması e 

karnında kalma becerisi açısından en iyi 

per ormansı g sterdiğini bulur. eni ekip 

üyesi ayrıca, kolların e merke in sertliği, 

elastomerin arayü deki gücü e açılmış 

ci a ın boyutu akkındaki düşüncelerini 

de gündeme getirir. Bu so bet, ci a ın 

da a u un süre dayanmasını sağlayan bir 

mal emeye d nüşmesine yol açar.

ar ard ni ersitesi, biyomedikal 

mü endisi io anni ra erso e ekibe 

başkanlık eden  araştırma birimi, 

Bu, arklı altyapıdan insanlar bir araya 

geldiğinde nelerin olabileceğinin 

g stergesidir  derler. Bu, aynı amanda 

yeni bakış açılarına e sorunun arklı bakış 

açılarından ele alınmasına yol açıyor .  

anger aboratu arı ndaki ekipler arasında 

kimya, makine e elektrik mü endisleri, 

moleküler biyologlar, tıbbi klinisyenler, 

eteriner ekimler, mal eme bilimcileri, 

ikçiler e ec acılık kimyagerleri yer 

alır. arklı disiplinlerden üyeler oc  

nstitüsü ndeki laboratu arlarda e 

o slerde yan yana otururlar. 

akat de rim alen ilk günlerde.  

 raporundaki usan ock eld ın 

ya ısında akınsama  ağlığın eleceği  

adlı dünyanın birçok probleminin 

ç ülmesine yardımcı olmak için  

mü endislik, ik, matematiksel 

e biyomedikal bilimleri bir araya 

getirmenin nemini urgular. Bunlar 

eğitim, sanayi e ükümette akademi 

e endüstride bir yakınsama kültürü  

yaratılması e ükümet araştırma onları 

uygulamalarındaki değişiklikleri içeren 

iddialı re ormlar olarak adlandırılır.

anger ın ş reti, laboratu arının aldığı 

riskler e girişimlere katılma şansı da da il 

olmak ü ere tanınan kariyer ırsatları, 

çok sayıda baş uru sa ibini ce beder. 

aboratu ar, dünyanın er yerinden  

araştırmacıya ek olarak er s mestrde 

 ila  lisans ğrencisine e  sa ipliği 

yapmaktadır. er sene açılan  ila  

doktora sonrası po isyonları için  

ila  baş uru alır e el pro eler için 

u manlaşmış becerilere i tiyaç duyulur.

Baş uranların olağanüstü akademik 

kimlik bilgilerine sa ip olmaları e 

moti asyonu yüksek olması gerektiği 

g  nüne alınır. Bunun tesinde, bir 

biyomedikal mü endisi e  personeli 

anger, ra erso e na aklenec in liderlik 

takımı, oş, başkaları ile iyi geçinen e 

iyi iletişim kuranları  ararlar. Bu ellikle 

laboratu ar araştırmacılarının kendi 

alanlarını iş arkadaşlarına açıklaması e 

erkes için kullanılan deneyler yürütmenin 

yollarını bulmaları açısından ayatidir. 

eknik dillerdeki arklılıklar, pratikler, 

değerler e atta sorunları tanımlama 

yolları çok disiplinli bir laboratu arda 

en çok karşılaşılan orluklardandır  der 

ock eld.

aklenec denklemlerle dolu bir 

beya  ta ta g sterir. ki doktora sonrası 

araştırmacının toplantısından kalanlar 

ki bunlar bir biyolog e bir biyomedikal 

mü endis olarak ücutta kalabilen e 

amanla bırakılan tek en eksiyonlu 

bir çocuk elci aşısı ü erinde işbirliği 

içindelerdir. Biyomedikal mü endisi 

ısısal kararlılık ü erinde çalışırken, 

biyolog aşıda kullanılan irüs türlerini 

parçalayan mekani mayı araştırır. kili 

bir sorunla karşılaşır  eri setleri birlikte 

anlamlı değildir. arklı derişimlerde 

aşılarla deneyleri yaptıkları ortaya çıkar  

ü endisler klinik olarak kullanılanlar, 

biyologlar ise alanın analitik y ntemlerini 

araştırır. raştırmacılar sonuçlarını 

karşılaştırabilmek için deneylerini aynı 

koşullarda yapmalıdır. Bu tür sorunlar 

nadir değildir. ra erso, orun, insanlara 

aynı dili konuşturmak e ba ı şeylerin tek 

bir u manı olmadığını kabul etmektir  der.

te en rokesc in ar ard Business 

e ie  dergisinin art isan sayısında 

ya dığı ya ıdan uyarlanmıştır.
a ının de amı bir sonraki sayıda yer alacaktır.

Ağustos 2017 Bioreg Bilim 21


	os
	00-kapak
	01-editorial
	02-Icindekiler
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	os
	os
	os

