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Güvenli internet 
kullanımı için

Mantis’in 
TÜBİTAK 
tarafından 
desteklenen 
“Sosyal Medya 
Takip ve Analiz 
Sistemi” ile 
kullanıcılar, 
internette 
kendileriyle ilgili 
paylaşımları tek 
bir arayüzde 
anlık takip edip 
raporlayabilecek. 

Hacettepe Teknokent’te faaliyet 
gösteren Mantis Yazılım 
Danışmanlık Ldt.Şti., kullanıcıların 
internette kendileriyle ilgili 
paylaşımları tek bir arayüzde anlık 
takip edip, raporlayacağı bir yazılım 
geliştirdi. 

Konuyla ilgili Anadolu Ajansı muhabirine açıklama 
yapan Mantis Yazılım kurucu ortaklarından Güven 
Köse,  sosyal medya kullanımının hızla artmasıyla 
birlikte, bu mecralardaki verilerin hem kurumlar 
hem de kişiler için çok önemli bir bilgi kaynağı 
haline geldiğine işaret etti. Köse, “Sosyal Göz”ün, 
TÜBİTAK tarafından desteklendiğini ve Türkiye 
Bilişim Derneği’nin (TBD) “En Etkili Sosyal 
Medya Projesi” dalında, “Sosyal Medya Takip ve 
Analiz Sistemi’nin (Sosyal göz) büyük ödüle layık 
görüldüğünü anımsattı.
Yazılımın klasik medya takip sistemlerinden 
farkları üzerine açıklamalarda bulunan Köse, 
sosyal medya gibi kontrolü mümkün olmayan 
internet kullanımları için de “Sosyal göz” yazılımı 
ile büyük bir mesafe katedileceğini söyledi. 
Velilerin, kontrol edilmesi zor olan sosyal medya 
mecralarında çocuklarının hareketlerini yakından 
takip ederek olası tehlikelere karşı korumak 
için önlemler almalarının bir zorunluluk haline 
geldiğine dikkat çeken Köse, “Burada en büyük 
görev ailelere düşüyor. Bu noktada ‘Sosyal göz’, 
bir nevi sosyal mecralarda ailelerin gözü kulağı 
olacak. ‘Sosyal göz’ ile aileler, sadece çocuğunun 
paylaşımlarını değil çocuğu hakkında diğer 
insanlar tarafından yapılan paylaşımları da anlık 
olarak görebilecek. Böylece önlemini daha 
hızlı bir şekilde alabilecek” açıklamasında 
bulundu.
“Sosyal göz”ün klasik medya takip 
sistemlerinden dinamik ve anlık olması 
sebebiyle bir adım önde olduğunu 
savunan Köse, kullanıcıların kendileriyle 
ilgili olumlu-olumsuz paylaşımları 
sistemle takip edebildiğini vurguladı. 
Sistemle, Twitter, Facebook, G+, 
Instagram, Flickr, Youtube gibi sosyal 
mecralar ile haber, blog, sözlük, forum 
ve arama motorlarında ilgilenilen 
anahtar kelimeler, sürekli taranarak bu 
mecralardan elde edilen içerik ve analizler 
kullanıcılara rapor şeklinde sunuluyor. 
Böylece kişiye anlık olarak kendileri, 
kurumları hakkına paylaşılanları ve yorumları 
öğreniyor.

Sosyal ağlar ve internetteki kategorik kaynakların 
sürekli izlendiği, verilerin toplanıp analiz edildiği 
ve kullanıcıların rahatça anlayabileceği bir 
biçimde raporlandığını aktaran Köse, “Mesela, 
sizinle ilgili 200 olumlu, 300 olumsuz, 30 nötr  
tweet var. Facebook’ta da ve diğer sosyal 
medya mecralarında da olumsuz paylaşımlar 
var. Bunlar anında sistem tarafından tek tuşla 
raporlanabiliyor. Böylece acil durumlarda hızlı 
bir şekilde önlem alabilir, sizin hakkınızda 
olumsuz paylaşımlarda bulunanlarla iletişime 
geçebilirsiniz” dedi. 
Köse, “Sosyal göz”ün sosyal medya mesajlarını 
konu bazlı olarak anlık izleyebilme, duygu 
analizleri, etki analizleri, konumsal analizler 
yapabilme, önemli video ve resimleri izleyebilme, 
benzer ya da aynı resim paylaşımlarını görebilme, 
hakaretleri tespit edebilme ve sosyal medya 
hesaplarını tek pencereden yönetebilme ve 
mesajlara anında yanıt verebilme olanakları 
sunduğunu anlattı.
Artık iş başvurularında bile özgeçmişle birlikte 
internetteki görünümünde ele alındığını aktaran 
Köse, bu nedenle kişinin oluşturduğu profilin 
özgeçmiş kadar önemli hale geldiğini belirtti. 
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. 
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