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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Biyolojik risk kapsamında biyosuç unsurları ve biyolojik kazalar yer almaktadır. 
Biyolojik suçlar, uygulayıcısı tarafından bilinçli olarak, savunması olmayan bir canlı 
topluluğuna hava, su, temas veya gıda yoluyla hastalık yapabilecek ve bazen ölüm 
tetikleyebilecek bir biyolojik ajanın bulaştırılmasını içermektedir. Bu kapsamda 
kullanılabilecek etkenler virüs, bakteri, parazit, insekt veya arthropodlar olabilir.  
Mikroorganizmalar ya da toksinlerinin, canlılarda ölümlere sebebiyet vermek, panik 
oluşturmak, hastalık meydana getirmek gibi amaçlarla kişi veya gruplarca kullanılmasına 
biyoterörizm denilmektedir. Biyoterörizm ajanları, eldesinin kolay etkisinin geç ortaya 
çıkması ve kümülatif olarak ilerlemesi sebebiyle birçok illegal örgütün ilgisini çeken ve 
bununla ilgili çalışmalar yapıp bu ürünlerle toplumlarda korku, yıldırı ve baskı oluşturmak 
üzere üretilmesi planlanan saldırı araçlarıdır. Biyolojik tehditler, farklı biyoterörizm ajanları 
ile oluşturulabileceği gibi bu alanda ağırlıklı olarak mikroorganizmalar kullanılmaktadır. 
Kullanılan mikroorganizmalar özellikle insanlarda, hayvanlarda ve bitkilerde hastalık bazen 
ölüm meydana getirecek şekilde seçilmektedir[1]. Tablo 1 içerisinde biyolojik harp ajanları 
yer almaktadır.  
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Tablo 1. Kullanılabilecek biyolojik harp ajanlarının sınıflandırılması [2] 

 
 Olası bir biyolojik ajan bulaşışında yaklaşım öncelikle bulaşının engellenmesidir. 
Takiben bulaşının konusunu oluşturan ajanın izolasyon ve identifikasyonu yapılmalıdır. 
Tanımlamayı takiben alanın sınırlandırılması, uygun dekontaminasyon teknikleri ile maruz 
kalan canlı ve cansızların etkenden arındırılması hedeflenir.  Bu kapsamda, olayın meydana 
geldiği yer sıcak bölge olarak tanımlanır, bu bölgeye giriş çıkış yetkili gruplar dışında 
yasaktır. Ilık bölge kurtarılanların dekontaminasyonu, ilk yardımı ve triajının sağlandığı 
bölgedir. Soğuk bölge olay dışında kalan bölge olarak kabul edilir. Ancak biyolojik 
ajanlarda hava hareketi ile ajanın dağılması, uygun ve yeterli dekontaminasyonun 
yapılmaması ve semptomların geç oluşması nedeniyle sıcak, ılık ve soğuk bölgelerde 
değişkenlik gözlemlenebilmektedir [3]. Bulaşmış bir kişinin, dekontaminasyon sonrası 
takibi yapılmaksızın veya bulaşmış kişinin, uygun olay yeri yönetimi olmamasına bağlı 
olarak, sağlıklı bireyler arasında saçıcı olarak gezmesi de sorun yaratacaktır. Bu kapsamda, 
bulaşışı olmayan ancak semptom gösterenlerin izlemesine yönelik bir sistem mevcut 
değildir.  

Biyolojik tehlikelerin gerçeğe dönüşmesi sonucu olası senaryoların yıkıcı etkilerini 
önlemek amacıyla geliştirmekte olduğumuz projemiz haberleşme alt yapısına sahip bir 
karar destek sistemidir. Oluşturacağımız sistem biyolojik kirlenmelerde bölgesel tedbirlerin 
ve müdahalelerin kararlarında yol gösterici bir nitelik sağlayacaktır.  

Biyolojik ajanların kolayca yayılabildiği ve kısa bir sürede geniş bir coğrafyayı etki 
altına alabildiği bilindik bir gerçektir. Doğru tedbirlerin alınabilmesi biyolojik ajanların 
yayılım şeklinin, hızının ve yönünün doğru analiz edilebilmesi ile mümkün olabilmektedir. 
Projemiz aracılığıyla ortaya koymak istediğimiz çözüm de tam olarak bu konuyla ilgilidir. 
Sistemimiz; biyolojik kirlenmenin yaşandığı bölgede faaliyet gösteren yetkili kurumların 
personellerinin saha taramaları sırasında elde ettikleri verileri, özgün tasarım ve yazılıma 
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sahip fiziksel bir veri giriş cihazı aracılığıyla veri tabanına eklemeleri ve bu verilerin 
merkezde toplanmasının ardından takımımız tarafından geliştirilen algoritmalar ile gerekli 
analizlerin yapılması şeklinde çalışmaktadır. Tüm bu sürecin ardından ortaya çıkarılan 
analiz sonuçları; yazılı ve görsel bir biçimde konu ile ilgili yetkililere sunulacak ve yaşanan 
durumun mahiyeti, gidişatı ve yapılması gereken eylemler hakkında veriye dayanan bir 
çözüm önerisi ortaya konacaktır. Sistemimiz genel itibariyle, her bir dakikanın çok kritik 
olduğu biyolojik saldırı ve salgın gibi acil durumlarda çok daha hızlı bir şekilde doğru 
eylemlerin yapılabilmesine yardımcı olacaktır.  

2. Problem/Sorun: 
Biyolojik riskler, biyoterör faaliyetleri ve mikroorganizmalardan kaynaklı salgınlar 

veya kazalar gibi acil durum hallerinde, sağlık ekiplerinin olay yerine intikal etmesi, gerekli 
saha araştırmalarının yapılması, elde edilen verilerin bir komisyon tarafından incelenmesi 
ve ardından karşı karşıya olunan tehdidin tanımlanması ve gerekli önlemlerin alınması 
oldukça uzun sürmektedir [4]. Projemiz ile, her bir dakikanın çok kıymetli olduğu biyolojik 
risk ve biyolojik suç durumunda, normal şartlar altında oldukça uzun süren tanı ve tedbir 
alma sürecini çok ciddi bir şekilde hızlandırmayı ve karşılaşılan saldırıya daha hızlı bir 
şekilde reaksiyon gösterilebilmesine imkân sağlamayı amaçlıyoruz. 

Projemiz herhangi bir bölgede olası bir biyolojik risk durumunda biyolojik ajanın 
hızlı tespit edilmesini ve bölgesel/kişisel tedbirlerde karar süreçlerinin yönetilmesini 
sağlayacaktır. Yapay zekâ destekli karar destek sistemi sayesinde girilen verilere göre 
yüksek doğruluk yüzdesiyle, kullanılan biyolojik ajan erkenden tespit edecektir. 
Geliştirdiğimiz çözüm, olası bir biyolojik riske karşı ilgili personellere erken müdahale 
etme olanağı sağlayacak ve her anlamda kaybı minimuma indirecektir. Sistemin genel iş 
akışı Resim 1’de gösterilmiştir. 

 
Resim 1. BioMetheus Karar Destek Sistemi İş Akış Şeması  
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3. Çözüm 
Biyolojik risk unsurlarıyla mücadelenin ilk aşaması olan tehdit türünün tespit edilme 

sürecini kısaltmak amacıyla; tasarım ve yazılımı tamamen özgün olan, sahada görev yapan 
personellerin yanlarında taşıyabilecekleri bir veri giriş cihazı geliştirilecektir. Bu tablet 
bilgisayar benzeri veri giriş cihazı sayesinde sahadaki enfekte kişilerin semptomlarının bir 
veri tabanında toplanması ve tarafımızdan geliştirilecek olan bir yapay zekâ algoritması ile 
sınıflandırılarak uzmanların tanı sürecini hızlandırması amaçlanmaktadır. Bu cihaz 
sayesinde etkenlerin tespiti çok daha  çok daha hızlı bir şekilde yapılabilecek ve daha erken 
müdahale ile doğru önlemlerin alınması sayesinde olası kayıpların ve hasarın asgari 
düzeyde kalması sağlanacaktır [5]. 
 Geliştirilen cihazın kasası, plastik bazlı PLA hammaddesi kullanılarak üç boyutlu yazıcı 
ile üretilecektir. Tüm donanım bu kasa içerisinde kompakt bir halde bulunacaktır. 
Kullanıcıların veri girişi, tarafımızca tasarlanan bir kullanıcı arayüzü kullanılarak 7 inç 
raspberry pi ekran ile sağlanacaktır. Buradan alınan veriler, Raspberry Pi 4 içerisinde 
gömülü halde bulunan yapay zekâ algoritmasına gönderilerek işlenecek ve hem ham veriler 
hem de yapay zekâ tarafından üretilen sonuç bilgisi Raspberry Pi içerisinde bulunan hafıza 
kartına yerel olarak kaydedilecektir. Yerelde yapılan bu işlemler hızlı bir şekilde ön sonuç 
almaya yöneliktir. Bu işlemlerin paralelinde, elde edilen bütün veri ve bilgiler, uzun mesafe 
(10-15 km) haberleşmeyi mümkün kılan LoRa haberleşme modülü üzerinden merkez 
istasyona iletilecektir. Sahada bulunan birden fazla veri giriş cihazından gelen ve merkez 
istasyonda ortak bir veri tabanına kaydedilen veriler kullanılarak, daha geniş bir veri tabanı 
ile daha sağlıklı bir sınıflandırma işlemi yapılarak yapay zekâ tarafından nihai sonuç 
üretilecektir. Hem sahada görev yapan personeller veri girdikçe anlık olarak yapay zekanın 
karşı karşıya olunan etken ile ilgili tespitini görebilecek hem de birden fazla cihazdan veri 
alan merkez istasyonda sonuçlar sürekli güncellenecektir. Asgari veri giriş miktarı ve 
tahmin isabet oranına ulaşıldığında yapay zekâ nihai sonucu ilgili kişilere bildirecektir. Veri 
giriş cihazının fiziksel görünümü Resim 2’de, sistemin bütüncül olarak çalışma yapısı 
Resim 3’te gösterilmiştir. 

              
Resim 2. Veri giriş cihazının görünümü  
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Sistemin işleyişini gösteren temel algoritma Resim 3’te temsil edilmiştir. 

 
Resim 3. İş Akış Diyagramı 

4. Yöntem 
 Sistemin çalışması için gerekli olan ham verilerin anlamlandırılması amacıyla 
kullanılan değerler (semptom-hastalık çifti risk değerleri) literatürde yer alan akademik 
çalışmaların sonuçları referans alınarak belirlenmiştir [6]. 

Geliştirilen karar destek sisteminin en kritik unsurlarından birisi karar verebilmek 
adına kullanmış olduğu yapay zekâ algoritmasıdır. Makine öğrenmesi bir çeşit yapay zekâ 
alt başlığıdır. Daha çok veri üzerinde yapılan istatistik değerlendirmelerden yola çıkarak bir 
tahmin yapılabilmesini sağlar. Bir makine öğrenmesi algoritması olan rastgele orman 
algoritması çeşitli karar ağaçlarından oluşur. Pek çok durumda lineer modellerden çok daha 
iyi performans sergiler. Derin öğrenme algoritmalarından ise çok daha hızlı çalışır. Dört 
Rastgele orman algoritmasının optimize edilmesi mümkündür. Bu çalışmada rastgele 
orman algoritmasının optimize edilmiş hali olan XGBoost kullanılmıştır. XGBoost rastgele 
orman algoritmasında bulunan karar ağaçlarını optimize eder ve daha hızlı ve iyi sonuçlar 
elde edilmesini sağlar [7]. 

Karar destek sisteminin yapay zekâ kullanılarak çözümlenecek kısmı temelde bir 
sınıflandırma problemidir. Elde edilen semptomlara bağlı olarak değerlendirilen hastanın 
belirli bir hastalığa yakalanmış olma riskini çok yüksek, yüksek, orta, düşük veya çok düşük 
olacak şekilde sınıflandırır.  
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Sistem bir tablet şeklinde tasarlanmıştır. Raspberry pi üzerinde çalışan Raspbian 
işletim sistemine sahiptir. Tamamen dokunmatiktir. Bir bölgeden elde edilen sonuçları 
LoRa modülü ile uzaktaki merkeze AES algoritması ile şifreleyerek güvenli biçimde aktarır 
[8]. Sistemin dış kısmı üç boyutlu yazıcı kullanılarak üretilmiştir. Çizimler Solidworks 
programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Resim 4’te veri giriş cihazının katı modeli yer 
almaktadır. 

 

                    
Resim 4. Veri giriş cihazının üç boyutlu modeli 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 
Projenin kapsamında geliştirilen veri kayıt cihazı tasarımsal ve yazılımsal olarak 

tamamen özgündür. Projenin amacını yerine getirmek özgün olup haberleşme alt yapısıyla 
veri tabanı haberleşmelerinde kullanılacaktır. Veri tabanına gönderilen veriler geliştirilen 
özgün algoritmalar ile işlenecektir. 

Karar destek sistemleri farklı sektör ve alanlarda yaygın olarak kullanılsa da, 
biyoajanlarla mücadeleye yardımcı olmayı amaçlayan ve donanım ve yazılımın kompakt 
halde ve özgün olarak bir arada bulunduğu başka bir alternatif bulunmamaktadır [9]. 

6. Uygulanabilirlik  
Yarışma kapsamında bir adet veri giriş cihazı ve bir adet merkezi veri depolama ve 

işleme istasyonu geliştirilecektir. Bu prototiplerin geliştirilmesi sırasında küçük adetlerde 
bileşen alımı yapılacak ve gövde üretimi görece yavaş olan ve seri üretime uygun olmayan 
üç boyutlu baskı teknolojisiyle yapılacaktır. Ürünlerin ticarileşme aşamasında ise daha 
yüksek adetlerde bileşen alımı yapılarak maliyetin düşürülmesi mümkündür. Ayrıca seri 
üretime uygun bir altyapı hazırlanabilmesi için PLA hammadde ile üç boyutlu baskı 
teknolojisinin kullanılması yerine plastik enjeksiyon yöntemiyle hazırlanan kalıplar 
kullanılabilir. 

Ürün maliyetlerinin düşürülmesi ve hızlı üretime uygun hale getirilmesinin ardından, 
potansiyel iş ortakları ve müşterilerle iletişime geçilebilir. AFAD Başkanlığı, T.C. Sağlık 
Bakanlığı, T.C. Haberleşme ve Ulaştırma Bakanlığı, T.C. Milli Savunma Bakanlığı gibi 
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kurumlarla gerçekleştirilecek toplantıların ardından elimizdeki prototipin, sahadaki gerçek 
koşullara uygun olarak güncellenmiş bir versiyonunun geliştirilmesi ve bu yeni modelin 
üretimi için iş birliklerinin kurulması mümkündür. 

Ürünün ticari olarak rekabetçi olamama riskini, tasarımda yapılacak topoloji 
optimizasyon çalışmaları, plastik enjeksiyon kalıp imalatı, yüksek adetli alt bileşen alımı, 
daha ucuz olan alternatif donanımların tercih edilmesi gibi çeşitli yöntemlerle ortadan 
kaldırmayı amaçlıyoruz.  

Saha tecrübesindeki eksiklik nedeniyle ürünün işlevselliği ile ilgili karşılaşılması 
muhtemel olan sorunları ile partnerlerimizle yapacağımız görüşmeler sonrasında yapılacak 
sistemsel geliştirme ve güncelleme çalışmalarıyla gidermeyi hedefliyoruz. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 
Projemizin ağırlıklı gider kalemlerini kullanılan elektronik bileşenler 

oluşturmaktadır. Projenin toplam maliyeti ise 3480 liradır. Ürünlerin satın alım işlemleri 
Temmuz ayı içerisinde netleştirilecek ve proje detay raporlarının sonuçları açıklandıktan 
sonra Temmuz ayının ikinci yarısında bütün satın alma işlemi tamamlanacaktır. Maliyet 
detayları Tablo 2’de yer almaktadır. 

Tablo 2. Prototip Maliyet Tablosu 
Sıra No  Adı ve Cinsi   Miktar (Adet)   Birim Fiyat (₺)  Toplam Fiyat (₺) 

1  Raspberry Pi 4 4GB geliştirme kartı   1  700  700 

2  Raspberry Pi 7 inç dokunmatik ekran   1  850  850 

3  Anahtar, regülatör, kablo vb. elektronik aksam  1  250  250 

4  18650 Lityum İyon Pil  2  40  80 

5  LORA Haberleşme Modülü  2  200  400 

6  Gövde hammaddesi (PLA)  1  150  150 

7  Civata, somun vb. mekanik aksam  1  50  50 

8  İkincil geliştirme kartı  1  500  500 

9  Hafıza kartı, shield vb. elektronik aksam  1  500  500 

TOPLAM  3480 

Karar destek sistemleri pek çok sektörde insanların işlerini kolaylaştırıp süreçleri daha 
verimli hale getirmek için kullanılmaktadır. Fakat; biyolojik tehditlere yönelik üretilen, yapay 
zekâ algoritmaları ile çalışan ve tamamen portatif bir şekilde çalışan alternatif bir karar destek 
sistemi bulunmamaktadır. Diğer sektörlerde ve alanlarda kullanılan karar destek sistemleri ise 
genellikle yazılım ağırlıklı olup, fiziksel donanım geliştirme gibi bir süreç barındırmamaktadır. 
Bu sistemlerin yüksek maliyetlerinin yanı sıra, yazılımların kurulup çalıştırılacağı donanımı da 
son kullanıcı temin etmek zorundadır. Ürünümüzün yaklaşık 3000 ₺/adet gibi bir donanım 
maliyetine sahip olması ve ekstra donanım satın alma ihtiyacını ortadan kaldırması son kullanıcı 
için önemli bir avantaj sağlamaktadır. 

Projemizle ilgili teorik ve dijital çalışmalar büyük oranda tamamlanmıştır. Kalan süreçte 
prototip imalatı ve son ürünün optimizasyonu üzerine yoğunlaşılması planlanmaktadır. Detaylı 
iş planı Tablo 3’te yer almaktadır. 

Tablo 3. İş-Zaman Çizelgesi 
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İş paketinin gerçekleşeceği süreç:   
İş paketi için tanımlanmamış süreç:   
İş paketleri:  
1. Biyorisk ve  biyosuç unsuru olan mikroorganizmalar ile hastalıkların belirlenmesi.  
2. Hastalık belirtileri ve bu belirtilerin derecelerinin belirlenmesi.  
3. Belirtiler üzerinden hastalık tahmini ve önlem önerisi yapan algoritmaların geliştirilmesi.  
4. Veri giriş cihazının tasarımı ve üretimi.  
5. Veri tabanının oluşturulması.  
6. Haberleşme alt yapısının oluşturulması.  
7. Sistemin optimizasyonu ve validasyonunun yapılması. 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  
Hedef kitlemiz gerektiğinde hızlı ve kritik kararlar verebilecek yetkiye sahip olduğu 

ve çalıştığımız alanın uygulamasındaki odağı olduğu için T.C. Milli Savunma Bakanlığı ve 
AFAD’dır. Projemiz askeri ve KBRN alanında biyolojik risklerde tedbirlerin alınması 
aşamasında ve tehlikelerin seyrinin belirlenmesinde yol gösterici bir sistem olarak 
tasarlandığı için bu alanda ilgili kurulum ve kuruluşların tercih sebebi olacaktır. 

9. Riskler 
Riskler ISO 31000 Risk Değerlendirme standardı kapsamında olasılık etki matrisi 

kullanılarak değerlendirilmiştir.  
Risk 1: Yapılan testler neticesinde karar destek sisteminin verimliliğinin istenen 

düzeyde olmaması durumunda alternatif olarak belirlenmiş olan farklı bir yapay zekâ 
modeli ile testler tekrarlanacaktır. Olasılık düşük, etki büyük, risk orta olarak 
tanımlanmıştır.  

Risk 2: Geliştirilecek ürünün gövdesinin PLA hammadde ile üç boyutlu yazıcıdan 
üretilememesi durumunda pleksiglas hammadde ile lazer kesim ve CNC freze tezgahı 
kullanılarak gövde üretimi gerçekleştirilecektir. Olasılık çok düşük, etki orta, risk düşük 
olarak tanımlanmıştır.  

Risk 3: Projenin geliştirilmesi için gerekli olan sermayenin sponsorlar aracılığıyla 
karşılanamaması durumunda takım üyelerinin bireysel katkılarıyla masraflar 
karşılanacaktır. Olasılık Orta, etki orta, risk orta olarak belirlenmiştir.  

Tablo 4. Olasılık ve Etki Matrisi 
 

  
 
 
 

 

  

OLASILIK 

Yüksek  Risk 1       

Orta  Risk2  Risk 3    

Düşük          

   Düşük  Orta  Yüksek 

 
ETKİ 
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