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Beriltech’in kurucusu Devrim Demirel:

TBD Sayısal Gündem 2020 
Uzmanlık Grupları, 
copub üzerinde çalışacak

2012 yılında Beriltech’in 
geliştirmeye başladığı 
işletmelere özel sosyal 
ağ ve iletişim platformu 
coPub, şirketlerin 
İnternet üzerinden 
işlerini yönetmelerine ve 
iş bağlantılarıyla anlık 
iletişim kurmalarına 
olanak tanıyor.
Fatma Ağaç

Beriltech şirketinin kurucusu 
Devrim Demirel, Türkiye Bilişim 
Derneği (TBD) Sayısal Gündem 
2020 Uzmanlık Grupları’nda 

çalışacak kişilerin birbirleriyle pratik bir 
şekilde iletişim kurması ve eşzamanlı 
çalışması gerektiğine inandığını 
belirterek, Sayısal Gündem 2020 üyelerine 
coPub altyapısıyla bilgisayar, tablet ve 
mobil cihazlardan 7/24 erişebilecekleri 
ortak bir çalışma alanı sağlamaya 
başladıklarını bildirdi.
 
Demirel, TBD Sayısal Gündem 2020 
alanındaki çalışmalar için coPub 
altyapılarında belli yeni özellik ve 
modüller ekleyerek projeyi özgün 
ihtiyaçları karşılar hale getirdiklerini 
dile getirdi. 2013 yılı sonu itibariyle 2100 
şirketin coPub platformunu aktif olarak 
kullanmaya başladığını kaydeden Demirel, 
coPub.com içinde servis veren global bir 
şirket arama motoru bulunduğuna işaret 
edip on milyonlarca sayfalık bir arşiv 
içinden şirket arama olanağı sunduklarını 
işaret etti. 

Grup koordinatörlerinin tüm grup 
çalışanlarını tek bir yerden yönetebilmesi 
ve onlarla iletişim kurabilmesinin önemli 
bir ihtiyaç olduğunun altını çizen Demirel, 
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-Şirketinizin faaliyet alanından ve 
projelerinizden söz eder misiniz? 

-Beriltech, 2002 yılından bu yana özellikle arama 
teknolojileri, sosyal ağlar ve semantik Web 
alanında projeler üreten Türkiye’nin ilk İnternet 
şirketlerinden biri. Şirketimiz geçmişte Blogcu.
com ve Tr.tc gibi birçok proje geliştirmiş, 2007 
yılından itibaren de B2B ve kurumsal İnternet 
alanına yönelik yatırımlara başladı.
Beriltech aynı zamanda on yılı aşkın bir süredir 
Google, Microsoft, HP, Paypal gibi birçok 
uluslararası şirkete alan adı yönetimi ve marka 
tescili konusunda hizmet veriyor.
2007 yılında kurulan ticaret platformumuz 
Şirketçe (www.sirketce.com), tüketici, KOBİ 
ve büyük işletmeler için gerekli tüm bilgi ve 
araçları bir araya getiriyor. Yüz binden fazla 
kayıtlı şirkete ulaşan Şirketçe, her ay 600 
binden fazla kullanıcı tarafından ziyaret ediliyor. 
Şirketçe’de, Beriltech bünyesinde geliştirilen 
Türkçe arama motoru teknolojisi kullanılıyor.
2012 yılında geliştirmeye başladığımız 
işletmelere özel sosyal ağ ve iletişim platformu 
coPub (www.copub.com), şirketlerin İnternet 
üzerinden işlerini yönetmelerine ve iş 
bağlantılarıyla anlık iletişim kurmalarına olanak 
tanıyor. coPub’da yılsonu (2013) itibariyle 2100 
şirket platformumuzu aktif olarak kullanmaya 
başladı. Şirketçe ile aynı şekilde, coPub.com 
içinde servis veren global bir şirket arama 
motoru bulunuyor ve on milyonlarca sayfalık bir 
arşiv içinden şirket arama imkânı sunuyor.

-Hangi kurum ve kuruluşlarla birlikte 
çalışıyorsunuz? 

-Ürün geliştirme tarafında Google, Microsoft ve 

“coPub, ister aynı ofiste, ister farklı ofiste, uzaktan veya mobil çalışanlarla ekibini oluşturan 
kurum ve organizasyonların tüm iş süreçlerini tek bir alandan yönetmelerini sağlıyor” dedi. 
Türkiye`yi geleceğe hazırlayacak ve taşıyacak olan TBD Sayısal Gündem 2020 Uzmanlık 
Grupları; Ar-Ge ve İnovasyon, Birlikte Çalışabilirlik, Güven ve Güvenlik, Hızlı ve Ultra Hızlı 
İnternet Erişimi, Kamusal Alanda BT Kullanımı ve Sayısal Okuryazarlık BT Yeteneği Uzmanlık 
Grubu, özellikleri ve kapsamı itibariyle Türkiye’de alanındaki ilk proje olan coPub.com 
üzerinden çalışmalarını sürdürecekler. Devrim Demirel, Bilişim Dergisi’nin sorularını şöyle 
yanıtladı:

Apple iş ortaklığı ağlarında yer alıyoruz. Alan adı 
yönetimi konusunda Nic.TR’nin akredite ettiği ilk 
şirketlerden biri olarak hizmet veriyoruz.

-TBD Sayısal Gündem 2020 Uzmanlık 
Grupları’nın iletişimini sağlamak üzere nasıl 
bir çalışma yapıyorsunuz?

-Uzmanlık Grupları’nda çalışacak kişilerin 
birbirleriyle pratik bir şekilde iletişim kurması 
ve eşzamanlı çalışması gerektiğine inanıyoruz. 
Bu sebeple Sayısal Gündem 2020 üyelerine 
coPub altyapısıyla bilgisayar, tablet ve mobil 
cihazlardan 7/24 erişebilecekleri ortak bir 
çalışma alanı sağlamaya başladık.

Her uzmanlık grubu kendi içinde ortak 
çalışabileceği gibi, gruplar arası paylaşımda 
bulunmak da mümkün olacak. Ayrıca 
üyelerin birbirleriyle bağlantı kurarak birebir 
görüşebilmesi de sağlanacak.
Sayısal Gündem alanındaki çalışmalar için 
coPub altyapımızda belli yeni özellikler ve 
modüller eklenmesini sağlayarak projeye özgün 
ihtiyaçları karşılar hale getirdik. 

-Projeniz bir ilk mi? Yoksa benzerleri var mı?

-Türkiye ve dünyada benzer iletişim platformları 
var, ancak coPub, belli özellikleriyle bunlardan 
farklılık gösteriyor. Birçok farklı cihaz, platform 
ve bağlantı üzerinden eşzamanlı çalışabilen 
iletişim altyapımız, karmaşık sosyal ağ 
özelliklerini basit ve hızla kullanabilir hale 
getiren kullanıcı arayüzü ve milyonlarca şirketi 
kapsayan ticaret arama motorumuz ile şirket 
ve kurumlara rakiplerimizden farklı bir hizmet 
olanağı sağlıyoruz. 

coPub, mobil ve masaüstü uygulamaları ile 
de desteklendiğinden, her yerden, her zaman 
erişilebilir olma özelliğiyle de birçok rakibinden 
ayrışmakta. Ayrıca, coPub.com özellikleri ve 
kapsamı itibariyle Türkiye’de alanındaki ilk proje 
diyebiliriz.

- Teknolojik iletişim altyapısı grup 
çalışmalarını nasıl etkiler ya da ne gibi faydalar 
sağlar?

-Dijital iletişim servislerinin en büyük yararı 
grup içi iletişim ve çalışmaları zaman ve 
mekândan bağımsız hale getirebilmesi. 
Kolay kullanım ve yönetim yeteneğine sahip 
olan iletişim platformları grup çalışmalarını 
hızlandırarak faaliyet verimliliğini önemli ölçüde 
artırıyor. Ayrıca grup çalışmalarının düzenli 
olarak arşivlenmesine ve geçmişe dönük 
inceleme yapılabilmesine olanak sağlıyor. 

Grup koordinatörlerinin tüm grup çalışanlarını 
tek bir yerden yönetebilmesi ve onlarla iletişim 
kurabilmesi önemli bir ihtiyaç. coPub, ister 
aynı ofiste, ister farklı ofiste, uzaktan veya 
mobil çalışanlarla ekibini oluşturan kurum ve 

organizasyonların tüm iş süreçlerini tek bir 
alandan yönetmelerini sağlıyor. 

Sayısal Gündem özelinde bu durum, aynı anda 
Türkiye’nin farklı şehirlerinde oturan ve sık 
sık bir araya gelme olanağı bulunmayan grup 
üyelerinin sürekli aynı ortamı paylaşarak fikir, 
proje ve evrak üretmelerini sağlayacak. Çalışma 
gruplarının yayınları oluştukça, bunları da 
Sayısal Gündem portal’ına aktaracaklar.

-Eklemek istediğiniz konular var mı?

-Sayısal Gündem TBD’nin büyük önem verdiği ve 
aktif olarak desteklediği bir proje olduğundan, 
biz de bu çalışmanın altyapısına büyük bir 
özen ve önem gösteriyoruz. Türkiye’nin 2020 
bilişim stratejilerini yakından ilgilendiren bu 
çalışmaların hızlanması, daha verimli, düzenli 
ve erişilebilir hale getirilmesi için TBD ile 
birlikte yaptığımız çalışmalara gösterdiğiniz ilgi 
için teşekkür ederiz.

coPub ile ilgilenen okuyucularınız www.copub.
com adresinden siteye ulaşabilir veya info@
copub.com adresinden bize erişebilirler.
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