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Google, 14 yaşında…

Matematiksel bir terim 
olan “Googol” sözcüğünün 
üzerinde oynanmasıyla ortaya 
çıkan Google, dünyanın en 
çok kullanılan arama motoru.

27 Eylül 1996’da İnternet dünyasına 
merhaba diyen Google,  14. 
Doğum gününü kendisi için 

hazırladığı doğum günü pastası doodle’ı ile 
kutladı. Bugün dünyanın en çok kullanılan 
arama motoru olan Google, o kadar büyük 
bir arama motoru ki, İnternet kullanıcıların 
birçoğu İnternet dünyasının Google’dan 
oluştuğunu zannediyor.

Google, “googol” sözcüğünün üzerinde 
oynanmasıyla ortaya çıktı. “Googol” sözcüğü, 
1 ve onun ardından 100 sıfırın gelmesiyle 
oluşan rakamı belirten matematiksel bir 
terimdir. Google’ın bu terimi kullanması, 
şirketin dünyadaki tüm bilgiyi organize etme 
misyonunu yansıtıyor.

Dünyanın en büyük arama motorlarından 
birinin ve geliştiricisi olan Google’nin kuruluş 
süreci, 1996 Ocak ayında Kaliforniya’daki 
Stanford Üniversitesi’nde doktora öğrencileri 
olan Larry Page ve Sergey Brin’in araştırma 
projesiyle başladı.  Page ve Brin, Google’ı 
1998’de 25 milyon dolar yasal sermaye ile 
kurdu. Geleneksel arama motorlarıyla yapılan 
aramalarda, sonuçlar; aranan terimlerin 
sayfada kaç kez görüldüğü mantığıyla 
sıralanıyordu, ancak Google siteler arası 
ilişkilerin analizi konusunda çok daha elverişli 
iki sistem kuramı ortaya koydu. PageRank adı 
verilen yeni sisteme göre, sayfa dizinlerinin 
orijinal site ile olan bağlantı dönüşümleri 

belirlenerek; siteler, gösterilen ilgiye göre 
sıralandı.
Google’nin ilk halka arzı, 19 Ağustos, 2004’te 
gerçekleşti. Piyasa değeri 23 milyar doları 
aşan Google, halka arz sonrasında, 1.67 milyon 
dolarlık hisse senedi satışı yaptı. Paylaşılan 
271 milyonluk hissenin büyük bölümünün 
Google’nin denetim alanında kalması 
sonrasında, birçok Google çalışanı hisseler 
sayesinde milyoner oldu. 

2005’te; The New York Times gazetesindeki 
makaleler de dahil olmak üzere birçok 
kaynakta Google’nin yeni yapısı sorgulandı 
ve kurum felsefesindeki masumiyetin ve 
kurumsallaşma karşıtı tavrın kaybedildiği 
savunuldu. Bunun üzerine Google, benzersiz 
kurum kültürünü devam ettirebilmek için bir 
kurumsal kültür şefi ve bir insan kaynakları 
yöneticisini göreve getirdi.

Halka arz sonrasında hisse senedi 
performansında başarılı bir ivme yakalayan 
Google, 31 Ocak 2007’de ilk kez borsa 
işlemlerinde (hisse değeri) 700 dolar düzeyine 
ulaştı. Şirketin GooglePlex denen merkez ofisi, 
Kaliforniya’da bulunuyor ve tüm dünyada 7 
binin üzerinde personel barındırıyor. Şirket 
bugün itibariyle GOOG menkul değer sembolü 
altında NASDAQ borsasında, GGQ1 imiyle de 
Frankfurt Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem 
görüyor.
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