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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Proje konusu nanoşerit ürünümüz ile amaca yönelik kullanım imkanı sunarak günümüzün 

küresel sorunu haline gelen korona virüsü gibi diğer virüs ve bakterilere karşı antiseptik, 

antibiyotik, analjezik,  ozon yağı gibi maddelerin yüklenebilmesi, kontrollü salımını 

gerçekleştiren ve vücutta oksijenlenmeyi sağlayarak iyileştirmeye yardımcı, ağız yarılarının 

iyileşmesi, kontrollü yağ yakımı, cinsel performansı artırım, beslenme ürünü gibi sağlık, 

spor, gıda ve savunma sektörlerine sunulacaktır. Nanoşeritler en temel halinde besin ve 

vitamin takviyesi ile en az bir doğal kaynaklı protein, en az bir bitkisel hammadde, en az bir 

çözücü madde içermektedir. Nanoşerit üretimimiz “MİKRO VE NANOTEKNOLOJİK 

LİF ÜRETİM CİHAZI” ile sağlanmıştır. Cihaz sayesinde 20-40 nm aralığında kontrol 

edilebilir nanolif oluşumu sağlanabilmektedir. Proje kapsamındaki ürünümüz için Türk 

Patent ve Marka Kurumu’na 2020/12045 numarası ile patent başvuru yapılmıştır. Ağızda 

eriyebilen doğal protein kaynaklı yenilebilir nanoşerit üretimi aşamaları Şekil 1.1.’de 

gösterilmektedir. 

 

 
Şekil 1.1. Ağızda eriyebilen doğal protein kaynaklı yenilebilir nanoşerit üretimi 
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2. Problem/Sorun: 

Günümüzde ilaç ve aşı çalışmalarının yetersiz kalması, ilaç ve aşı çalışmaları sonucu yan 

etkilerinin ortaya çıkması ve ölümlerin gerçekleşmesi, korona virüsüne karşı alternatif tedavi 

uygulamalarının yetersiz kalması ve çevresel kirliliğin giderek artması, korona virüsüne 

karşı alternatif tedavi uygulamalarının üretim zorluğu ve yüksek maliyet, COVID-19 testi 

için hastaneye giden kişilerin bağışıklığının düşmesi ve hastane ortamından hastalık kapma 

riskleri, COVID-19 pandemisinde kişilerin ilaç kullanmama istekleri, felçli hastaların 

yutkunma ve katı maddeleri yiyememe sorunları, COVID-19 pandemisinde kullanılan tedavi 

teknikleri ve malzemelerin fonksiyonel özelliklerinin bulunmaması ve uygulama sahasının 

daralması, ilaç veya gıda takviyeleri toz, sprey, hap veya sıvı şeklinde formlar halinde 

vücuda alınmaktadır. Mevcut formlar şeklindeki ilaç veya gıda takviyeleri tüketildiğinde 

vücutta istenmeyen yan etkiler bırakabilmektedir. Kusma, baygınlık, görme bozukluğu, ateş, 

ishal, alerji, düzensiz yağ yakımı, kalp çarpıntısı, kalp krizi vs. gibi yan etkiler meydana 

getirmektedir. Mevcutta yağ yakımında kullanılan maddeler direkt kullanıldığında kalp 

çarpıntısı ve kalp krizine neden olmaktadır. Ağız içi yara ilacı olarak kullanılan maddeler 

akışkan olması ve bir yerde biriktirilmedikleri için lokal bölgeye uygulanmada problemler 

oluşturmaktadır. Cinsel gücü artırıcı ilaçlar ise ağız yolunda alındığında kalp çarpıntısı, kalp 

krizi, vücutta kıllanma, karaciğer zedelenmesi gibi olumsuzluklar meydana getirmektedir. 

 

3. Çözüm  

Projemiz sonucunda; 

• ilaç yüklenebilme özelliği ile yeni ve etkin bir tedavi yöntemine imkan verebilen, 

• ağız içi ve özellikle dil altı bölgesinde (kılcal damarların fazla olması nedeniyle) doku 

içerisine yapılan uygulamalara göre daha hızlı sonuç verebilen, 

• korona virüsü gibi virüs ve bakterilerin, ilk olarak ağız ve boğaz mukozasına yerleşmesi 

nedeniyle lokal olarak erken tedavi edilmesine imkan sağlayan, 

• %100 YERLİ ve MİLLİ üretimimiz ile vücudumuza uyumlu protein elde edilmesi, 

böylelikle dışa bağımlılığı azaltması ve ülke ekonomimize katma değerli ürünleri 

sağlayan, 

• ilaçlarda yan etkiye sebep olan kimyasal katkı maddelerinin ürünümüzde bulunmaması, 

• seri üretime imkan tanınması ile yurtiçi ve yurtdışı pazarına açılabilme imkanı sunması, 

• kontrollü ilaç salım özelliği ile istenilen sürede uygulamaya imkan veren, 

• kullandığımız üretim “MİKRO VE NANOTEKNOLOJİK LİF ÜRETİM CİHAZI” 

olup, üretim kolaylığı ve maliyet avantajı sağlayan, 

• kişilerin hastaneye gitmeden evinde tedavi olabilme imkanı, böylelikle bulaşıcı hastalık 

riskini en aza indiren, 

• evde tedavi uygulaması ile hastaneler, personeller, medikal malzeme ve cihaz 

kullanımında tasarruf sağlatan, 

• felçli, ikincil hastalığı olan, katı maddeleri yiyememe sorunları bulunan ve hap 

kullanmak istemeyen kişiler için tedavi imkanı sağlayan, 

• fonksiyonel kullanım imkanı ile kişilerin beslenme ihtiyacını karşılama, yağ yakım 

özelliği ve ağız yaralarını giderme gibi özellikleri bulunduran  nanoteknolojik ürünümüz 

ile ağız yoluyla alınabilen kontrollü salım  özellikli nanoşeritler elde edilmiştir. 

 

 Projemiz kapsamında üretilen ürünümüz ve mevcut durumu Şekil 3.1.’de yer almaktadır. 
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Şekil 3.1. Projemiz kapsamında üretilen ürünümüz ve mevcut durumu 

 

4. Yöntem 

 

Literatür araştırmaları ve malzeme temini 

Proje konumuz olan ağızda eriyebilen nanoşeritlerin fonksiyonel özellikli olması için katkı 

maddeleri ve polimerlerin araştırmasının gerçekleştirilmesi bu bölümde sağlanmıştır. Ayrıca 

projemizde kullanılacak malzemelerde bu kısımda temin edilmiştir. 

 

Nanoşerit çözeltilerinin oluşturulması ve üretimi 

 

Projemizin bir uygulamasına göre üretim yöntemi; 

 

• zein, jelatin, kitosan, gliadin, peyniraltı suyu, ozon yağı, besin ve vitamin takviyesi, 

rezene, meyan kökü, kadife çiçeği, aloevera içeren gruptan seçilen birey veya 

kombinasyonların en az bir çözücü madde içinde çözdürülmesi, 

 

• elde edilen çözeltilerin karıştırılması ve karışımdan “MİKRO VE 

NANOTEKNOLOJİK LİF ÜRETİM CİHAZI” ile nanolif oluşturulması 

 

işlem adımlarını içermektedir. 

 

Ağızda eriyebilen nanoşerit üretiminde, ağırlıkça 7.5-13 gr Zein 30-90 ml Asetik asitte 2 saat 

45 dakika 60 °C sıcaklıkta çözüldü ve 24 saat dinlendirildi, nanolif oluşumu için %10’luk 

Zein çözeltisi tercih edildi (AENŞ-001); ağırlıkça 8-15 gr Jelatin 30-90 ml Asetik asitte 3 

saat 30 dakika 50 °C sıcaklıkta çözüldü ve 24 saat dinlendirildi, nanolif oluşumu için 

%10’luk Jelatin çözeltisi tercih edildi(AENŞ-002); ağırlıkça 7-11 gr Kitosan 30-90 ml Asetik 

asitte 5 saat 15 dakika 35 °C sıcaklıkta çözüldü ve 24 saat dinlendirildi, nanolif oluşumu için  

%10’luk Kitosan çözeltisi tercih edildi(AENŞ-003); ağırlıkça 9-13 gr Gliadin 30-90 ml 

Triklor etilen ve 50-90 ml Saf su karışımında 2 saat 15 dakika 40 °C sıcaklıkta çözüldü ve 

24 saat dinlendirildi, nanolif oluşumu için %50/50 Triklor etilen-Saf su karışımından 90 ml 

alınarak ağırlıkça % 10’luk Gliadin çözeltisi tercih edildi(AENŞ-004) [1-4]. 
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Ağırlıkça 7.5-13 gr Zein çözeltisine %1.5-5.5 peynir altı suyu eklendi 2 saat 45 dakika 60 

°C sıcaklıkta çözüldü ve 24 saat dinlendirildi, nanolif oluşumu için %10’luk Zein çözeltisine 

%3 peynir altı suyu takviye edilerek tercih edildi (AENŞ-005); ağırlıkça 8-15 gr Jelatin 

çözeltisine %0.5-3.5 rezene ve %1.0-4.0 meyan kökü ayrı ayrı eklendi 3 saat 30 dakika 50 

°C sıcaklıkta çözüldü ve 24 saat dinlendirildi, nanolif oluşumu için %10’luk Jelatin 

çözeltisine %1.5 rezene ve %3.5 meyan kökü ayrı ayrı eklenerek tercih edildi (AENŞ-006); 

ağırlıkça 7-11 gr Kitosan çözeltisine %0.5-4.5 kadife çiçeği ve %1.7-4.3 aloevera ayrı ayrı 

eklendi 5 saat 15 dakika 35 °C sıcaklıkta çözüldü ve 24 saat dinlendirildi, nanolif oluşumu 

için %10’luk Kitosan çözeltisine %0.5 kadife çiçeği ve %2.7 aloevera ayrı ayrı ilave edilerek 

tercih edildi(AENŞ-007); ağırlıkça 9-13 gr Gliadin çözeltisine %0.25-5.0 besin ve %0.25-

5.0 vitamin takviyesi ayrı ayrı yapıldı 2 saat 15 dakika 40 °C sıcaklıkta çözüldü ve 24 saat 

dinlendirildi, nanolif oluşumu için %10’luk Gliadin çözeltisine %2.0 besin ve %1.0 vitamin 

ayrı ayrı takviye edilerek tercih edildi(AENŞ-008); ağırlıkça 7.5-13 gr Zein çözeltisine 

%0.5-5.5 ozon yağı eklendi 2 saat 45 dakika 60 °C sıcaklıkta çözüldü ve 24 saat dinlendirildi, 

nanolif oluşumu için %10’luk Zein çözeltisine %5.5 ozon yağı takviye edilerek tercih edildi 

(AENŞ-009). 

 

Elde edilen %10’luk Zein, %10’luk Jelatin, %10’lik Kitosan ve %10’luk Gliadin 

çözeltilerinden bir behere eşit şekilde 25 ml Zein, 25 ml Jelatin, 25 ml Kitosan ve 25 ml 

Gliadin alınarak 2 saat 30 dakika 40 °C sıcaklıkta karıştırılma işlemine tabi tutularak çözelti 

oluşturuldu ve 24 saat dinlendirildi, nanolif oluşumu için oluşturulan çözeltiden 10 ml plastik 

şırınga ile çekilerek “MİKRO VE NANOTEKNOLOJİK LİF ÜRETİM CİHAZI” hazır 

hale getirildi (AENŞ-010) [1-3].  

 

Proje ürünümüz içeriğinde yer alan polimer, bitkisel hammadde, besin ve vitamin takviyesi, 

çözücü sistemlerinden nanolifler oluşturularak ağızda eriyebilen nanoşeritler “MİKRO VE 

NANOTEKNOLOJİK LİF ÜRETİM CİHAZI” ile elde edildi. Yapılan çalışma sonucunda 

nanoşerit çeriğinde belirtilen uygulamalara hitap edebilecek en önemli kriterlerden biri olan 

morfolojik optimizasyon çalışmaları gerçekleştirilmiş ağızda eriyebilen fonksiyonel özellikli 

nanoşerit üretimi için; ağırlıkça 2 gr Zein, 2 gr Jelatin, 2 gr Kitosan, 4 gr Gliadin, 1.5 ml 

Peynir altı suyu, 1 ml Ozon yağı, 0.5 gr Rezene, 1 gr Meyan kökü, 0.5 gr Kadife çiçeği, 1.5 

ml Aloevera, 0.5 gr Besin Takviyesi, 0.5 gr Vitamin Takviyesi 40 ml Asetik asit-25 ml 

Triklor etilen-25 ml Saf su çözücü sisteminde 2 saat 45 dakika 60 °C sıcaklıkta çözüldü ve 

24 saat dinlendirildi ve nanolif oluşumu için “MİKRO VE NANOTEKNOLOJİK LİF 

ÜRETİM CİHAZI” işlemine uygun hale getirildi (AENŞ-011). Nanolif oluşumunda altlık 

malzeme olarak yağlı kağıt tercih edildi. Üretim aşamasında nanolif oluşumu için morfolojik 

optimizasyon çalışmaları yapılan çözelti ile birlikte tüm çözeltilere 25.0-35.0 kV aralığında 

voltaj, 0.5-3.5 ml/saat aralığında besleme debisi, 10-15 cm aralığında çalışma mesafesi ve 

250-500 rpm aralığında dönme hızında kollektör değerleri uygulandı [2-4]. 

 

Projemizde tercih edilen bir örneğinin üretimi ise aşağıda açıklanmaktadır:  

 

Ağırlıkça 10 gr Zein 90 ml Asetik asitte 2 saat 45 dakika 60 °C sıcaklıkta çözüldü ve 24 saat 

dinlendirildi (AENŞ-001). Ağırlıkça 10 gr Jelatin 90 ml Asetik asitte 3 saat 30 dakika 50 °C 

sıcaklıkta çözüldü ve 24 saat dinlendirildi (AENŞ-002).  Ağırlıkça 10 gr Kitosan 90 ml 

Asetik asitte 5 saat 15 dakika 35 °C sıcaklıkta çözüldü ve 24 saat dinlendirildi (AENŞ-003).  

50 ml Triklor etilen ve 50 ml Saf su karışımından 90 ml bir behere alınarak ağırlıkça 10 gr 

Gliadin, 2 saat 15 dakika 40 °C sıcaklıkta çözüldü ve 24 saat dinlendirildi (AENŞ-004). 
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Ağırlıkça %10’luk Zein çözeltisine %3 peynir altı suyu eklendi 2 saat 45 dakika 60 °C 

sıcaklıkta çözüldü ve 24 saat dinlendirildi (AENŞ-005). Ağırlıkça %10’luk Jelatin 

çözeltisine % 1.5 rezene ve %3.5 meyan kökü ayrı ayrı eklendi 3 saat 30 dakika 50 °C 

sıcaklıkta çözüldü ve 24 saat dinlendirildi (AENŞ-006). Ağırlıkça %10’luk Kitosan 

çözeltisine %0.5 kadife çiçeği ve %2.7 aloevera ayrı ayrı eklendi 5 saat 15 dakika 35 °C 

sıcaklıkta çözüldü ve 24 saat dinlendirildi (AENŞ-007). Ağırlıkça %10’luk Gliadin 

çözeltisine %2.0 besin ve %1.0 vitamin takviyesi ayrı ayrı yapıldı 2 saat 15 dakika 40 °C 

sıcaklıkta çözüldü ve 24 saat dinlendirildi (AENŞ-008).  Ağırlıkça %10’luk Zein çözeltisine 

%5.5 ozon yağı eklendi 2 saat 45 dakika 60 °C sıcaklıkta çözüldü ve 24 saat dinlendirildi 

(AENŞ-009). 

 

Ağırlıça; %10’luk Zein, %10’luk Jelatin, %10’lik Kitosan ve %10’luk Gliadin 

çözeltilerinden bir behere eşit şekilde 25 ml Zein, 25 ml Jelatin, 25 ml Kitosan ve 25 ml 

Gliadin alınarak 2 saat 30 dakika 40 °C sıcaklıkta karıştırılma işlemine tabi tutularak çözelti 

oluşturuldu ve 24 saat dinlendirildi, nanolif oluşumu için oluşturulan çözeltiden 10 ml plastik 

şırınga ile çekilerek “MİKRO VE NANOTEKNOLOJİK LİF ÜRETİM CİHAZI” ile 

hazır hale getirildi (AENŞ-010).    

 

Projemiz kapsamında fonksiyonel özellikleri ile geniş bir uygulama alanına hitap edebilmesi 

için en önemli kriterlerden biri olan morfolojik optimizasyon çalışmaları gerçekleştirilmiş 

ağızda eriyebilen fonksiyonel özellikli nanoşerit üretimi için; ağırlıkça 2 gr Zein, 2 gr Jelatin, 

2 gr Kitosan, 4 gr Gliadin, 1.5 ml Peynir altı suyu, 1 ml Ozon yağı, 0.5 gr Rezene, 1 gr Meyan 

kökü, 0.5 gr Kadife çiçeği, 1.5 ml Aloevera, 0.5 gr Besin Takviyesi, 0.5 gr Vitamin Takviyesi 

40 ml Asetik asit-25 ml Triklor etilen-25 ml Saf su çözücü sisteminde 2 saat 45 dakika 60 

°C sıcaklıkta çözüldü ve 24 saat dinlendirildi ve nanolif oluşumu için “MİKRO VE 

NANOTEKNOLOJİK LİF ÜRETİM CİHAZI” ile uygun hale getirildi (AENŞ-011) [2,3].  

 

Cihazımız ile nanolif oluşumunda altlık malzeme olarak yağlı kağıt tercih edildi. Cihaz 

aşamasında nanolif oluşumu için optimizasyon çalışmaları yapılan çözelti ile birlikte tüm 

çözeltilere 25.0-35.0 kV aralığında voltaj, 0.5-3.5 ml/saat aralığında besleme debisi, 10-15 

cm aralığında çalışma mesafesi ve 250-500 rpm aralığında dönme hızında kollektör değerleri 

uygulandı. 

 

Morfolojik karakterizasyon optimizasyon çalışmaları ile üretilen ağızda eriyebilen 

nanoşeritler için en ince nanolifler ve homojen bir yüzey morfolojisi elde edilerek, kontrollü 

salımın düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesi ve fonksiyonel özelliklere hitap edebilmesi 

sağlandı. 

 

Ağızda eriyebilen yenilebilir nanoşerit üretiminde aşağıdaki parametrelere dikkat 

edilmelidir; 

 kullanılan katkı maddesi ve oranları 

 çözelti viskozitesi  

 çalışma mesafesi 

 voltaj 

 esnasında besleme debisi 

 kollektör dönme hızı 
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Karakterizasyon çalışmaları 

Morfolojik analiz 

Alan Emisyon Tabancalı Taramalı Elektron Mikroskobu (FEGSEM) 

Nanoşeritler altın-paladyum malzemesi ile argon gazı altında 10 dakika kaplanmıştır. 

Kaplama işleminin ardından Quanta marka FEI FEG450 model FEGSEM cihazında low 

vacuum dedektörü ile numunelerin morfolojik görüntüleri alınmıştır.  Şekil 4.1.’de 

nanoşeritlerin SEM görüntüleri yer almaktadır. 

 

Şekil 4.1. Nanoşeritlerin SEM görüntüleri 

Proje sonuçlarının raporlanması 

Projemiz sonucunda YERLİ ve MİLLİ cihaz üretimimiz ile nanoşeritlerin eldesinin 

sağlanması ve bunların karakterizasyon çalışmalarının gerçekleştirilmesi ile projenin 

tamamlanmasını içermektedir.  

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

YERLİ ve MİLLİ projemizin yenikçi yönleri; ilaç yüklenebilme özelliği ile yeni ve etkin 

bir tedavi yöntemine imkan vermesi; ağız içi ve özellikle dil altı bölgesinde (kılcal 

damarların fazla olması nedeniyle) doku içerisine yapılan uygulamalara göre daha hızlı 

sonuç vermesi; korona virüsü gibi virüs ve bakterilerin, ilk olarak ağız ve boğaz mukozasına 

yerleşmesi nedeniyle lokal olarak erken tedavi edilmesine imkan sağlaması; %100 YERLİ 

ve MİLLİ üretimimiz ile vücudumuza uyumlu protein elde edilmesi, böylelikle dışa 

bağımlılığı azaltması ve ülke ekonomimize katma değerli ürünlerin sağlanması; ilaçlarda yan 

etkiye sebep olan kimyasal katkı maddelerinin ürünümüzde bulunmaması; seri üretime 

imkan tanınması ile yurtiçi ve yurtdışı pazarına açılabilme imkanı sunması; kullandığımız 

üretim “MİKRO VE NANOTEKNOLOJİK LİF ÜRETİM CİHAZI” olup, üretim 

kolaylığı ve maliyet avantajı sağlaması; kişilerin hastaneye gitmeden evinde tedavi olabilme 

imkanı, böylelikle bulaşıcı hastalık riskinin en aza indirilmesi; evde tedavi uygulaması ile 

hastaneler, personeller, medikal malzeme ve cihaz kullanımında tasarruf sağlanması; felçli, 

ikincil hastalığı olan, katı maddeleri yiyememe sorunları bulunan ve hap kullanmak 

istemeyen kişiler için tedavi imkanı sunmasıdır. 
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6. Uygulanabilirlik  

Günümüzde bulunan çeşitli problemlere patent başvurularını gerçekleştirdiğimiz YERLİ ve 

MİLLİ üretimlerimiz olan “MİKRO VE NANOTEKNOLOJİK LİF ÜRETİM 

CİHAZI” ile “AĞIZDA ERİYEBİLEN DOĞAL PROTEİN KAYNAKLI 

YENİLEBİLİR NANOŞERİT VE ÜRETİM YÖNTEMİ” elde edilmiştir. Fonksiyonel 

özellikleri ile toplumun kullanabileceği yenilikçi bir ürün ortaya çıkmıştır özelliği ve 

kullanım kolaylığı sebebi ile tüm toplumun faydalanabileceği şekilde kullanıma 

sunulmaktadır. “MİKRO VE NANOTEKNOLOJİK LİF ÜRETİM CİHAZI” ile yapılan 

çalışmalar günümüzde hem akademik hem de ticari faaliyetlerde sıklıkla kullanılmaktadır. 

Yeni bir beslenme yöntemi olarak tasarladığımız besin nanoşeritlerimiz tüm savunma 

sahaları, uzay istasyonları, sağlık, ilaç ve gıda sektörlerine hitap etmekte olup fiziksel besin 

maddelerinin alınamadığı bütün durumlara yönelik üretilmiştir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Malzeme Adı Miktar Fiyatı (TL) 

Zein 250 Gram 1.000,00 

Jelatin 1 Kg 160,00 

Kitosan 50 Gram 700,00 

Gliadin 5 Gram 300,00 

Asetik asit 500 Mililitre 400,00 

Saf su 5 Litre 50,00 

Triklor etilen 5 Miligram 155,00 

Peynir altı suyu 1 Litre 10,00 

Ozon yağı 50 Mililitre 300,00 

Rezene 1 Paket 10,00 

Meyan kökü 1 Paket 10,00 

Kadife çiçeği 1 Paket 10,00 

Aloevera  100 Mililitre 150,00 

Besin Takviyesi 1 Paket 10,00 

Vitamin Takviyesi 1 Paket 10,00 

Numune tartım kabı 1 Paket 30,00 

Spatula 2 Adet 20,00 

10 ml plastik şırınga 50 Adet 65,00 

Nitril Eldiven L-beden 2 Paket 250,00 

Toplam Bedel (TL) 3.640,00 

Kullanılacak malzeme temininde bütçenin harcanması planlanmıştır.  

 

Faaliyetin Adı Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz 

Literatür 

araştırmaları ve 

malzeme temini 

       

Nanoşerit 

çözeltilerinin 

oluşturulması 

ve üretimi 
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Karakterizasyon 

çalışmaları 

       

Proje 

sonuçlarının 

raporlanması 

       

 

Zein, Jelatin, Kitosan, Gliadin, Asetik asit, Saf su, Triklor etilen, Peynir altı suyu, Ozon yağı, 

Rezene, Meyan kökü, Kadife çiçeği, Aloevera, Besin Takviyesi,Vitamin Takviyesi, Numune 

tartım kabı, Spatula,10 ml plastik şırınga ve Nitril Eldiven L-beden kullanılacaktır. Bu 

malzemelerin hepsi nanoşerit üretiminde önem arz etmektedir.  

 

 
 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar)  

 

Türk Patent ve Marka Kurumu’na 2020/12045 numarası ile patent başvuru yapılmış olan 

ağızda eriyebilen doğal protein kaynaklı yenilebilir nanoşerit üretimi ürünümüzün nihai 

kullanıcıları olarak başta COVID-19 pandemi süresince sağlık çalışanları olmak üzere tüm 

toplumun yanı sıra amaca yönelik fonksiyonel kullanımı ile astronotlar, hastalar, sporcularda 

kullanabilecektir. 

 

9. Riskler 

Projemizde oluşabilecek sorunlara ilşkin bu sorunların çözüm planları aşağıda yer 

almaktadır. 

 

                                                    RİSK YÖNETİMİ TABLOSU* 

 

No 

En Büyük Riskler Riskleri 

yönetebilmek 

için olasılık ve 

etki hesapları 

Risk Yönetimi (B Planı) 

1 Kullanılan  

bitkilerin kullanım 

oranlarından 

kaynaklı yan etki 

oluşumu 

%1 Literatür araştırmalarımıza göre 

belirlenen oranlarda bitki kullanımı ya da 

bitkilerin saflaştırılması sağlanarak etken 

maddesinin nanoşerit üretiminde 

kullanımı 
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2 Üretilecek 

nanoşeritlerin 

gözenek oranı, lif 

kalınlığı sebebiyle 

yeterli sürede 

yüklenecek 

maddeyi 

salamaması  

%1.5 “MİKRO VE NANOTEKNOLOJİK 

LİF ÜRETİM CİHAZI” çalışma 

parametreleri optimize edilerek istenen lif 

kalınlığı ve gözenek oranı belirlenmesi 

Toplam Risk Skoru %2.5 

 

Projemiz uygulandığında oluşabilecek riskler, çözüm önerileri B planı olarak yazılmış olup 

toplam %2.5 risk skoru bulunmaktadır. Oluşabilecek muhtemel risklerin etki oranı %2.5’dir, 

bu iki risk ortaya çıkarsa cihaz çalışma parametreleri ve nanoşerit üretiminde kullanılacak 

bitkilerin etken maddesinin çıkarılması sağlanacaktır. 
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