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Sakuwassa ile İnternet’te teröre il işkin 

g i z l i  b i l g i  kalmayacak… 

AB’nin desteklediği Eurostars programında derece yaparak 
kabul edilen Sakuwassa,  önereni ve koordinatörü Türk olan ilk 
ve tek “akıllı bir sanal dedektif” projesi. İnternet’te terörle ilgili 
faaliyetlerin tespit ve takibini amaçlayan proje, Temmuz 2012 
tamamlanacak ve uluslar arası pazara açılacak.

Hacettepe Üniversitesi Teknokent’te 
faaliyet gösteren Mantis Yazılım 
Danışmanlık Ldt.Şti. ortakları Prof. 
Dr. Hayri Sever, Güven Köse ve 

Aydıncan Polatkan ile şirket yöneticisi Haluk 
Yücel, Hititçe’de, “Tanrının gözü” ya da “her şeyi 
gören göz” anlamına gelen Sakuwassa Projesi 
hakkında bilgi vererek“ Dosya” sayfalarımıza 
katıldı. 2007 yılında akademik tabanlı bir şirket 
olarak faaliyete geçen Mantis, bilgi erişim, 
veri madenciliği, makine-otomatik öğrenme 
ve doğal dil işleme faaliyet alanlarının 
yanında, yazılım araçları ve kalite 
güvencesi; proje yönetimi, teknik 
danışmanlık ve eğitim konularında 
da uzmanlaştı. Uluslararası 
zeminde oluşturulmuş iş 
ortaklıkları sayesinde hizmet 
yelpazesini giderek genişleten 
Mantis, Türkiye’nin sürdürülebilir 
gelişimini esas alarak; yaratıcı 
fikirleri, ileri teknolojileri ve 
kendini tekrardan uzak, özgün 
faaliyetleriyle iyi bir dünya 
yaratılmasına katkı sağlamayı 
amaçlıyor.
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-Geliştirdiğiniz proje, hangi ihtiyacı karşılamak için, kim tarafından 
ne zaman geliştirildi/başlatıldı? Tam olarak adı, amacı ve hedefiniz 
neydi? Bütçe/maliyeti nedir? Amaç ve hedefinize ulaşabildiniz mi? 
Proje kapsamında neler yapıldı,  şu anda hangi aşama? Geliştirilen 
çözüm/ürün, piyasada satışa sunuldu mu, ne kadar/kaç tane satıldı? 
Nasıl bir katma değer yaratıldı?

-Bilgisayar ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler bir yandan insanların 
hayatını kolaylaştırırken diğer taraftan amacı insanlara zarar vermek olan suç 
örgütlerine de önemli fırsatlar sunuyor. Bu kapsamda, amaçları hedef alınan 
ülkeleri ekonomik, sosyal, kültürel, siyasi ve teknolojik açıdan yıpratmak 
olan terör örgütleri, hedefleri hakkında bilgi toplamaktan, haberleşmeye ve 
propagandaya kadar teknolojinin ve İnternet’in tüm olanaklarından sınırsız bir 
biçimde yararlanabiliyor. İnternet, terörist örgütler de için sınırların ortadan 
kalktığı ve uluslararası değişimin kolaylaştığı kontrolsüz bir iletişim ortamı 
biçimine dönüştü. 
Şirketimiz, İnternet üzerindeki terörist saldırıların tespit edilerek sürekli olarak 
izlenmesi konusunda ulusal ve uluslararası alanda ciddi bir boşluk olduğunu 
fark ederek gerekli çalışmalara başladı. Bu kapsamda, Mantis Sanal Dedektif 
(MANSAD) isimli Ar-Ge projemizle, geleneksel bilgi erişim sistemlerinin mimari 
altyapısı üzerine kurulan oldukça ilginç ve yenilikçi bir sistem geliştirildi. Sistem, 
uzman kullanıcılar tarafından belirlenen ve sürekli olarak güncellenen terörle 
ilgili web sayfalarından örnek terörist profillerini çıkararak, elde edilen bu 
profiller yardımıyla incelenen web sayfalarının terörle ilgili olup olmadıklarını 
belirlemeyi ve belirlenen adresleri sürekli olarak izlemeyi amaçlıyor. 

Bu amaçla birbirlerinin 
tamamlayıcıları olarak çalışan iki 
farklı akıllı yöntemden yararlanıldı 
ve sitem başarımı oldukça artırıldı. 
2009–2011 yılları arasında 
TÜBITAK destekli bir Ar-Ge projesi 
olarak yaklaşık 400 bin TL’lik 
bir bütçe ile geliştirilen Mantis 
Sanal Dedektif yazılımı, metin 
tabanlı çıkarsama yöntemleri ile 
müşterilerine hizmet veriyor. 
Diğer taraftan şirket olarak, hem 
ülkemizin jeopolitik konumu itibari 
ile sürekli terör hareketlerin 
odağında yer alması, hem de 
11 Eylül saldırıları sonrasında 
küresel ve bölgesel anlamda 
artan terör eylemlerinin etkisinin 
azaltılması gereği bu tür bir 
terörist faaliyet tespit ve takip 
sistemlerinin vazgeçilmez 
bir ihtiyaç olarak karşımızda 

durduğunu düşünüyoruz. Bu kapsamda Mantis 
Sanal Dedektif çalışmaları bir adım ileriye 
taşındı ve web üzerinde metin verilerin yanında 
resim, ses ve video gibi çoklu ortam verilerinin 
de analiz edilmesini sağlayacak Sakuwassa 
isimli yeni bir proje tetiklendi. 
Sakuwassa (Hititçe’de, “Tanrının gözü” ya da 
“her şeyi gören göz” anlamına geliyor) Projesi 
temelde, İnterneti sürekli olarak izleyip terörle 
ilgili içeriği tespit edecek ve ilgili kullanıcıları 
uyaracak akıllı bir sistemin geliştirilmesini 
hedefliyor. Sistem mimarisi, metinsel ve 
metinsel olmayan verinin (HTML etiketleri, 
komşu sayfa ilişkileri, görüntü, ses ve video 
içerikleri) birbirini tamamlayıcı yöntemlerle 
bütünleştirilmesi üzerine kuruldu. Çok dili 
destekleyen ve yeni dillerin eklenebilmesine 
olanak tanıyan bir mimari yapısı var. Uzman 
kullanıcı geri bildirimleriyle sistemin sürekli 
iyileştirilmesi sağlanıyor. 
Yüksek doğruluk için tamamlayıcı metotların 
kullanımı, metinsel ve metinsel olmayan 
içeriğin aynı anda analizi, sistem mimarisinin 
farklı ülkelerdeki farklı kullanıcıların 
ihtiyaçlarına göre uyarlanabilir olması, 

sistemin zaman içerisindeki faaliyetlerle 
kendini eğitebilme yeteneği, terörle ilgili 
kaynaklar için fikir/görüş belirleyebilmesi, 
çok dilli ortam desteği ve alan ontolojileri ile 
desteklenen semantik çıkarsamalar projenin 
yenilikçi yönlerini oluşturuyor.
Çalışmalarına Temmuz 2010 tarihinde 
başlanan Sakuwassa Projesi, Eureka/
Eurostart programından kendisine 
destek buldu. Temmuz 2012’de projenin 
sonlandırılması planlanıyor. Yaklaşık 20 Türk 
mühendisin çalıştığı projenin bütçesi 3 milyon 
civarındadır.
Sakuwassa Projesi’nin yeni gelişmekte 
olan istihbarat ve güvenlik bilişimi alanına 
gerek ulusal gerekse uluslararası alanda 
önemli katkılarının olacağı düşünülüyor. 
Projenin çalışmaları sırasında bazı katma 
değerli ürünler de geliştirildi. Bu ürünlerde 
bazıları şunlardır: Hedef Odalı Web Örümceği 
(Focused Crawler), Ontoloji Yönetim Motoru, 
Türkçe sesten metne (speech2text) dönüşüm 
motoru, Yüz Tanıma Sistemi, Resimden Nesne  
(bayrak, flama, harita v.b.)Tanıma Sistemi ve 
Fikir Madenciliği (Opinion Mining) Motoru.
Tüm bunların yanında gerek Mantis 
Sanal Dedektif gerekse Sakuwassa 
Projeleri, şirketimizin İnternet üzerindeki 
bilginin kontrol edilmesi gerektiğine olan 
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inancı sonucunda ortaya çıktı. Bu inanç, şirketimiz kurulduğu günden beri 
çalışmalarımızı yönlendirdi ve bu kapsamdaki ilk çalışmamız bir Türkçe arama 
motoru olan MANTAM (Mantis Türkçe Arama Motoru) projesi ile hayata geçirildi. 
İnternet kullanımının hızla arttığı ülkemizde, kullanıcıların tercihleri de 
dünyadaki gelişmelere paralel olarak zamanla değişiklik gösteriyor. Bu 
kapsamda yapılan araştırmalar, Türk İnternet kullanıcılarının yüzde 65’lik 
bir oranla İnternet’i en çok arama yapmak için kullandıklarını gösteriyor. 
Ülkemizde kullanıcılar ezici bir çoğunlukla arama yaparken tek bir arama 
motoru kullanıyor. Bunun nedeni her ne kadar sorgu sonuçlarının tatmin edici 
düzeyde kullanıcılara sunulması ve mükemmel bir pazarlama stratejisi olsa da 
ülkemizdeki yerel arama motorlarının yetersizliğinin de etkisi büyük. Nitekim 
Çin’de ve Latin dünyasında kullanım oranları tam tersi; yani yerel arama 
motorları kullanım oranları yüzde 65’lere varacak şekilde çok daha yüksek.
Türkçe arama yapılabilen arama motorlarında gözlenen ortak problem; 
bu arama motorlarının Türkçe için yapılan akademik çalışmalarla etkinliği 
kanıtlanmış yöntemleri kullanmak yerine uygulanması daha kolay ve maliyeti 
düşük yöntemlerin tercih etmeleri olmuştur. Türkçe için dizinleme yapan arama 
motorları üzerinde gerçekleştirilen çalışmalarda, kullanıcılar tarafından tercih 
edilen popüler motorların bile henüz ideal arama kriterlerine erişme konusunda 
çok geride oldukları özellikle Türkçe belgeler için çok daha etkin arama 
yöntemleri ile yeni adımlar atılabileceği ve kullanıcının yoğun ilgisinin yeni bir 
arama motoru üzerine çekilebileceği düşünülmektedir.
Bu motivasyonla şirketimiz, İnternet üzerinde sadece Türkçe kaynakları 
belirleyen, hedef odaklı tarama yapabilen, Türkçe gövdeleme yapabilen, eş 
anlamlılar sözlüğü ve alan ontolojileri kullanarak sorgu genişletebilen, İnternet 
kaynaklarının yanında yerel kaynakları da dizinleyebilen bir dikey arama 

motoru olan MANTAM’ı geliştirdi. Dikey arama 
motorları genel arama motorlarından farklı 
olarak belirli alanlara odaklanarak (örneğin 
hukuk, sağlık, eğitim, kamu mevzuatı v.b.) 
İnternet üzerinde o alandaki bilgi ve belgeleri 
kısa zamanda toparlayabiliyor. TÜBİTAK 
destekli olarak yaklaşık 400 bin TL’lik bir 
bütçe ile geliştirilen MANTAM arama motoru, 
www.mantam.com.tr adresinden beta yayına 
başladı.  
MANTAM genel arama motoru mimarisinin 
yanında kurumsal kaynaklar üzerinde de 
arama yapabilen kurumsal arama motoru 
(enterprise search engine) özelliklerine sahip 
ve ihtiyaca göre özelleştirilebiliyor. MANTAM 
tarafından desteklenen bazı özellikleri şöyle 
sıralayabiliriz: 
Kaynağa göre arama (blog, forum, sosyal 
web, haber vb.), kullanıcı kitlesine göre arama 
(çocuklar, akademisyenler için içerik vb.), 
zaman ve konuma göre arama, kategoriye 
göre içerik (eğitim, sanat, ticaret vb.), veri 
türüne göre arama (ses, video, resim vb.) ve 
türe göre arama (araç, ürün, kitap vb.).

-Aldığınız bir ödül var mı? Projenizin 
içeriği, yarattığı katma değer, 
farklılığı-özelliği-önemi, topluma 

katkısı ve kazandırdıklarını açıklar 
mısınız? Projeniz için kullanılan 
donanım/yazılım ve görevli elemanlara 
ilişkin bilgi verir misiniz? Proje 
kapsamında kaç kişi görev yapıyor?

-Şirketimiz tarafından geliştirilen MANTAM 
ve MANSAD projeleri ve TÜBİTAK, Sakuwassa 
Projesi ise Eureka/Eurostars programları 
tarafından desteklenirken bu programların 
kontrolleri ile geliştirildi. Projemiz Avrupa 
Birliği (AB) tarafından desteklenen Eurostars 
programından derece yaparak kabul aldı.
Önereni ve koordinatörü Türk olan bu 
programdaki ilk proje olan Sakwassa Projesi, 
alanında yetkin 20 mühendis, altı akademisyen 
ve iki alan uzmanının katkıları ile yürütülüyor. 
Proje halen kullanılan altı adet yüksek 
kapasiteli sunucu ve 100 MB bant genişliği ile 
alfa testi aşamasında. Temmuz 2012 tarihinde 
ilk beta sürümün lansmanının yapılması 
planlanıyor.
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Bilginin bir araç olmaktan çıkıp güce dönüştüğü çağımızda, İnternet 
üzerindeki bilginin kontrol edilebilmesini amaçlayan şirketimiz geliştirdiği 
ürünlerle, ülkemizde bu alanda ön ayak olmayı misyon edindi. Özelikle arama 
teknolojilerinde yurt dışı kaynaklı ürünlerin kullanılması, ülkemiz insanları 
tarafından yaratılan bilginin ülkemiz dışındaki kaynaklar tarafından kontrol 
edilmesi ve kullanılmasına neden oluyor. Kendi yarattığımız bilgiyi ülkemizin 
yararına kendimiz kullanmalıyız. İnternet’in bu kadar vazgeçilmez bir araç 
haline geldiği günümüzde, bilgi kaynaklarına açılan kapıları başka ülkelerin 
sağladığı servisler üzerinden gerçekleştirmek, ülkemiz adına son derece 
büyük bir risk. Kanımızda bu konuda Mantis gibi firmaların çalışmaları, 
geliştirilen ürünlerin yaygınlaştırılması adına desteklenmeli. Daha önemlisi 
İnternet üzerindeki bilginin kontrolü için milli bir politika belirlenmeli.
 
-Ülkemizin “İnovasyon” alandaki mevcut durumu ve eksiklikleri 
konusundaki görüşlerinizi alabilir miyiz? İnovasyon projelerinin 
geliştirilip uluslar arası arenada pay alabilmesinin önündeki 
engeller nelerdir? Bu engellerin kalkması için neler yapılmalı?  
Çözüm önerileriniz, Hükümet’ten beklentileriniz nelerdir? Bu 
alanda farkındalık yaratmak adına neler yapılabilir? Sizce, 
ülkemizin gelecekte bu konuda dünyaya öncülük yapacağı 
fırsatlar var mı? Bunları açıklayabilir misiniz?

-MANTİS olarak kurulduğumuz günden bugüne kadar (yaklaşık 5 yıl) tümüyle 
TÜBİTAK ya da Avrupa Birliği destekli AR-GE projeleri yürütüyoruz. Destek 
kapsamında tümüyle üretim aşamasında olan insan gücü giderlerinin yüzde 
75’i karşılanıyor. Üretim sonrasında, ürünleştirme, iş geliştirme, tanıtım ve 
satış giderleri desteklenmediği için iç kaynaklara çözüm bulmak zorunda 
kalıyoruz. Bu durum özellikle yaptığımız çalışmaların sahaya inmesinde 
bizi zorluyor. Bu tür Ar-Ge projelerinin, ürünleşip sahada kullanılması için 
hükümetin, Teknokent kapsamında faaliyetlerini yürüten yazılım şirketlerine 
farklı destek platformları oluşturması gerektiğini düşünüyoruz.

-Çalışmalarınız kapsamda kimlerle işbirliği yapıyorsunuz? 
Herhangi bir kurum, kuruluş veya sivil toplum örgütünden 
yardım, destek veya sponsorluk alıyor musunuz? 

-Sakuwassa projesi TÜBİTAK ve Avrupa Birliği Eureka/Eurostars  
programları tarafından destekleniyor. Konsorsiyum lideri olarak Danimarkalı 
Dezide firması ile birlikte projeyi yürütüyoruz. Bunun yanında Hacettepe 
Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve TOBB Üniversitesi’nden çok değerli 
akademisyenler ile akademik danışmanlık anlamında işbirliği yapıldı. 
Şirketimiz bu tür Ar-Ge projelerinde akademik desteğin önemine inanıyor. 
Bu sayede üzerinde çalıştığımız konulardaki en son akademik yöntem ve 
yeniliklerin proje çalışmalarına entegre edilmesi sağlanıyor. Mantiz, proje 
çalışmalarında bu güne kadar herhangi bir sivil destek almamış olmakla 
birlikte özellikle ürünlerin yaygınlaştırılması aşamasında bu tür iş birliklerine 
sıcak bakıyor.
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