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 “Yaşamın tüm cevapları” için yeni adres,

 Yandex..
“Türkiye’deki 
birçok kullanıcının 
alışkanlıklarını 
değiştirmeyi başardık” 
diyen Yandex Ülke 
Müdürü Hasanov, 
Türk dili morfolojisini 
göz önünde 
bulundurduklarını 
belirtti. Türkiye’ye özel 
yeni çözümler getirmeyi 
amaçlayan Yandex, 
“Gerçek ve kaliteli 
bir alternatif” olarak, 
fotoğraflarda yüzleri ve 
plakaları algılayan bir 
yazılım geliştirdi.

Rusya’nın en büyük arama motoru (tüm dünyada beşinci) 
olan Yandex’in (Rusça: Яндекс), Türkçe araması ve web 
bilgi portalı, 20 Eylül 2011’de İstanbul’da açtığı ofisle 
Türkiye pazarına girdi. Yandex firması, dünyada global 
olarak arama yapıp arama sonuçları sunabilen üç arama 
motorundan birisi.  Tüm dünyada 56 milyondan fazla 
kullanıcıya ulaşan Yandex, Rusya’nın yanı sıra Beyaz 
Rusya, Kazakistan, Ukrayna ve Türkiye’de faaliyet 
gösteriyor. Yandex, Mozilla Firefox’un (Türkiye’de 
İnternet’teki sitelere ulaşmak için kullanılan Internet 
Explorer gibi bir İnternet tarayıcısı) varsayılan arama 
motorları listesinde yerini aldı. 
Türkiye’deki kullanıcılar ve Türkiye hakkında bilgi 
arayan herkes için özel olarak geliştirilen yandex.com.
tr, kullanıcılarına ana hizmet olarak İnternet’te arama 
(web, görsel ve video) sunuyor. Yandex ayrıca canlı trafik 
bilgisi ve panoramik fotoğraflar içeren Yandex.Haritalar, 
haberler, çeviri, hava durumu ve e-posta (Yandex.Mail) 
gibi birçok farklı servisi de veriyor.
Yaklaşık 170 bin yerli ve 2.5 milyon yabancı müziğin yasal 
olarak dinlenebildiği Yandex, çalıştığı ülkeler arasında 
Rusçanın hiç konuşulmadığı ilk ülke olan Türkiye için, 
mevcut servislerini Türkçeleştirmek yerine tamamen 
yeni ürünler üretti. Spesifik pazarlara odaklanan, “Trans-
lokal bir yaklaşım” izleyen Yandex, Türkiye’ye özel olarak, 
fotoğraflarda yüzleri ve plakaları algılayan bir yazılım 
geliştirdi.
“Yaşamın tüm cevapları” adlı reklam filmiyle dikkatleri 
çeken Türkiye’nin yepyeni arama motoru Yandex hakkında 
tüm merak ettiklerinizi Ülke Müdürü Alisher Hasanov ile 
gerçekleştirdiğimiz söyleşide bulabilirsiniz.
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-Yandex nedir, bu isim nerden geliyor ve 
ne zaman kuruldu?

-Yandex, İnternet kullanıcılarına web aramanın 
yanı sıra, interaktif haritalar, e-posta ve 
güncel haberlerin yanı sıra, daha birçok çeşitli 
İnternet servisi sunan bir arama motoru 
ve bilgi portalıdır. Misyonu, kullanıcılardan 
gelecek her türlü soruya yanıt bulmaktır.
Yandex ismi, yazılımcılar arasında “pek de 
farklı olmayan” anlamında kullanılan “yet 
another” jargonunun esprili bir şekilde, 
arama motoru dizini (index) bağlamında 
kullanılmasıyla ortaya çıkan “yet another 
indexer” (bir dizin oluşturucu daha) 
tanımlamasından geliyor. Aynı zamanda 
Rusça’da “ya” şeklinde okunan ve birinci tekil 
şahıs zamirini temsil eden“я” harfi ile “index” 
kelimelerinin de birleşimidir. Böylece “benim 
indeksim” anlamına da geldiğini söyleyebiliriz.
Faaliyet gösterdiği her ülkede servislerini 

başka dillere çevirmekle kalmayıp o ülke için 
gerçek birer yerel ürün sunmayı hedefleyen 
Yandex, www.yandex.ru adresinde resmi 
olarak 1997’de hizmete başladı.

-Yandex kaç ülkede faaliyet gösteriyor, 
arama motorlarının dünyadaki pazar payı 
nedir? Yandex, bu pazarda ne kadarlık 
paya sahip?

-Yandex 10 yılı aşkın bir süredir yüzde 60.6’lık 
(*) payıyla Rusya web arama sektöründe lider 
konumunda ve ayrıca Ukrayna, Beyaz Rusya 
ve Kazakistan’da da faaliyet gösteriyor. Bu 
ülkelere ek olarak ABD, İsviçre, Tayland ve 
Tayvan’da da ofislerimiz var. Toplamda 3 
bin 500’e yakın çalışanı olan Yandex’in genel 
merkezi Moskova’da. Yandex, Eylül 2011’de 
3 milyar arama sorgusu veya küresel çapta 
sorguların yüzde 1.7’siyle dünyanın 5. büyük 
arama motoru oldu**.

Türk dili morfolojisi göz önüne alındı
-En yaygın bilinen arama motoru Google’dan farkınız nedir?

-Yandex bir arama motoru olmanın yanında, güncel haberler, hava durumu, döviz 
kurları, trafik durumu gibi bazı temel ve gündelik soruları kullanıcıların sormasına 
gerek bırakmadan, olabildiğince sade bir ara yüz ile ana sayfasından cevaplayan 
bir bilgi portalı. Arama algoritmamız da Türkiye’deki kullanıcıların alışkanlıkları, 
ihtiyaçları ve Türk dili morfolojisi göz önünde bulundurularak geliştirildi. 
Türkiye’deki kullanıcılara daha önce sunulmamış hizmetler sunuyoruz ve arama 
motoru olarak da güçlü bir alternatifiz. Bu artılarımız sayesinde birçok kullanıcının 
alışkanlıklarını değiştirmeyi başardık. Özellikle arama motoru alanında, yani bilgiye 
erişimi sağlayan kaynaklar konusunda alternatiflere sahip olmanın, kullanıcıların  
farklı bakış açılarına sahip olabilmesine ve karşılaştırma yaparak  daha iyi kararlar 
verebilmesine olanak sağladığına inanıyoruz. Google, global bir strateji izleyen 
bir şirket. Biz ise daha spesifik pazarlara odaklanıyoruz. Trans-lokal bir yaklaşım 
izliyoruz diyebiliriz.

-Yandex arama motoru Türkiye’de ne zaman faaliyete başladı?

-Yandex Türkiye’deki faaliyetlerine arama motoru, ücretsiz ve sınırsız kapasiteli 
Yandex.Mail, haberler, hava durumu ve çeviri gibi temel hizmetleriyle Eylül 2011’de 
başladı.
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En yayın üç arama motoru: Google, 
Bing ve Yandex.
-Dünyada kaç tane arama motoru yaygın olarak 
kullanılıyor? Arama motorlarının yaygın kullanımına 
ilişkin verileri ve listeyi bizimle paylaşabilir misiniz?

-Dünyada küresel çapta varlık gösteren ve küresel bir dizin 
oluşturan 3 arama motoru var; Google, Bing ve Yandex. Bunun 
dışında, herhangi bir ülkede yüzde 20 ve üzerinde pazar payına 
sahip sadece 6 arama motoru bulunuyor. Bunlar, kuruluş 
sırasına göre Çek Cumhuriyeti’nden Seznam (1996), Rusya’dan 
Yandex (1997), ABD’den Google (1998), Kuzey Kore’den Naver 
(1999), Çin’den Baidu (2001) ve yine ABD’den Bing’dir (2009).

-Yandex’in sunduğu servisler nelerdir?

-Yandex’in Türkiye’de sunduğu servisler ana hatlarıyla; web 
arama, görsel arama, video arama, Panoramalar’ı da içeren 
Haritalar, trafik bilgisi, haberler, çeviri, hava durumu, e-posta 
(Yandex.Mail), webmasterlar için web analizi aracımız Metrica, 
Yandex.Özel Arama, ve geliştiriciler için arama servisimiz olan 
Yandex.XML olarak sayılabilir.
Tüm bunların yanında, kısa bir süre önce hayata geçirdiğimiz 
Arama Sonuçlarında Müzik adını verdiğimiz servisimiz 
sayesinde, kullanıcılarımıza web’de hakkında bilgi aradıkları 
sanatçıların şarkılarını yüksek kalitede ve ücretsiz bir şekilde 
dinleme olanağı sunuyoruz. Bu servis Mü-Yap, MESAM, MSG ve 
MÜYORBİR gibi kuruluşlar, EMI ve Warner gibi dünyanın önde 
gelen müzik şirketlerinin yanı sıra The Orchard, Ingrooves, 
Dance All Day ve Symphonic Distribution gibi büyük bağımsız 
müzik dağıtım şirketleriyle yaptığımız telif anlaşmaları 
sonucunda ortaya çıktı. Universal ve Sony kataloglarını da 
yakın zamanda eklemek üzere çalışmalarımız devam ediyor. 
Şu anda yaklaşık 170 bin yerli ve 2,5 milyon yabancı müzik 
parçası Yandex.com.tr üzerinden tamamen yasal bir şekilde 
dinlenebiliyor. Tüm servislerimize ve detaylı bilgilerine yandex.
com.tr/all adresinden ulaşılabiliyor.

-Yandex olarak Türkiye’de hangi ihtiyaçları karşılamayı 
planlıyorsunuz?

-Öncelikle, Türkiye’deki kullanıcılara arama motoru alanında 
gerçek ve kaliteli bir alternatif sunmak istiyoruz. Her alanda 
olduğu gibi web’de arama yapmak konusunda da bir seçim 
hakkına sahip olmanın da gerekli ve kullanıcılar açısından 
avantajlı bir şey olduğuna inanıyoruz. Bunun dışında, diğer 
ülkelerde sunduğumuz hizmet ve ürünlerimiz arasından 

Türkiye’de başka şirketlerin sunmadığı, kullanıcıların 
ve pazarın ihtiyaçlarına cevap verecek olanları seçerek 
yerelleştirmek veya Türkiye’ye özel yepyeni çözümler 
getirmek de istiyoruz.

Türkiye’ye özel fotoğraflarda 
yüzleri ve plakaları algılayan bir 
yazılım geliştirildi
-Türk kullanıcısına özel olarak sunduğunuz bir 
hizmet var mı?

Hizmetlerimiz diğer ülkelerde de sunduklarımızın 
yerelleştirilmiş sürümleri, fakat Türkiye için özel olarak 
geliştirdiğimiz bir teknolojimiz var. Kanunlar gereği, 
kullanıcılarımıza İstanbul ve Ankara’nın panoramik 
fotoğraflarını sunduğumuz servisimizde, insan yüzlerini 
ve araba plakalarını tanınmaz hale getirmemiz 
gerekiyor. 

Diğer ülkelerde daha önce böyle bir zorunlulukla karşılaşmamıştık. Dolayısıyla 
Türkiye’ye özel olarak, fotoğraflarda yüzleri ve plakaları algılayan bir yazılım 
geliştirdik.

-Kullanıcılar niçin Yandex’i seçmeli?

-Yandex, kullanıcılara daha önce sahip olmadıkları bir alternatif olarak 
karşılarına çıkıyor. Bilgiye erişim kapısı olan arama motorları alanında tek bir 
kaynağı kullanmaktansa, bir veya daha fazla alternatif deneyerek sonuçları 
karşılaştırılabilir ve bunun sonucunda daha sağlıklı kararlar alınabilir. Seçim 
hakkına sahip olmak kullanıcıların elini güçlendiren bir avantajdır. Ayrıca 
arama motoru dışında özel olarak sadece Yandex’in sunduğu bazı servisler de 
var. Bunlar arasında; sınırsız posta kutusu kapasitesine sahip ve 3GB’a kadar 
dosya gönderilebilmesine imkan veren Yandex.Mail; İstanbul ve Ankara’nın 
panoramalarının yanı sıra, İstanbul, Ankara ve İzmir’de canlı trafik bilgisi 
sağlayan Yandex.Haritalar ve arama sonuçları sayfasından ücretsiz ve yüksek 
kalitede müzik dinlenmesine imkan sağlayan müzik servisimizi sayabiliriz.
-Önümüzdeki yıllarda uygulamaya koymayı planladığınız projeleriniz nelerdir?
-Bu konularda da önceden bilgi vermek yerine zamanı geldiğinde sürpriz 
yapmayı tercih ederiz. Ama bunlar elbette kullanıcılarımızın hayatını 
kolaylaştıracak ve seveceklerini düşündüğümüz projeler olacaktır.

*2011 Aralık ayı LiveInternet verilerine göre
** 2011 Eylül comScore verilerine göre

http://www.bilisimdergisi.org/s143


