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Telaura CRM Suite Projesi ile müşteri ilişkilerine 

kolay çözüm

Etiya’nın 14 farklı modülden oluşan iş 
süreçlerini destekleyen bütünleşik CRM 
çözümünün ilk kurulumu, halen altı milyon 
müşteri, dört bin kullanıcı ve günde yirmi binin 
üzerinde işlem kapasitesi ile çalışıyor.

Teknoparklarımızda geçen yıl geliştirip bilişim sektöründe uygulamaya 
konulan “ödüllü/başarılı” projeleri tanıtmayı amaçladığımız “Dosya” 
sayfalarımıza, İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü 
ve Ankara Cyberplaza’da (Bilkent)  ofisleri bulunan Etiya Bilgi 
Teknolojileri Yazılım San. ve Tic. Ltd. Şti.,  CRM  çözümlerini tanıtarak 
katkı verdi. İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü 
ve Ankara Cyberplaza’da (Bilkent)  ofisleri bulunan Etiya’da Proje 
Yöneticisi Utku Yazıcı, yeni nesil ürün olarak 2009 yılında geliştirilmeye 
başlanan Telaura CRM Suite’in 2011’de tamamlandığını bildirdi. 
Etiya, iş dünyası için yeni yazılım çözümleri üretme ve üretimi bilgi 
teknolojileri ile desteklemek amacıyla 2004 yılında İstanbul’da 
kuruldu. Yeni teknolojiler eski iş yapış alışkınlıklarını değiştiren Etiya, 
ortaya koyduğu çözümler ile yeni alışkanlıkların kurumlar için verimli 
olmasını amaçlıyor. 2004 yılından beri telekomünikasyon sektöründe, 
Web tabanli e-iş çözümleri, Sistem Entegrasyonu(SOA tasarım, 
implementasyon, tuning),  Müşteri etkileşim (ürün, envanter, provisyon 
ve aktivasyon yönetimi) çözümleri, Mobil ve Müşteri İlişkileri 
Yönetimi (Customer relationship management 
–CRM) çözümleri sunan Etiya, müşterilerinin 
ihtiyaçlarına net yanıtlar vermeyi, kolay entegre 
edilebilir, endüstri standartlarına uygun, ticari 
değeri yüksek ve değer yaratan ürün ve çözüm 
geliştirmeyi hedefliyor. Etiya, yeni nesil ürün 
olarak 2009 yılında geliştirmeye başladığı 
Telaura CRM Suite 2011’de tamamlayarak 
Türkiye’nin dünya pazarında sunacağı bir marka 
oluşturdu. Yüzde 100 Türk kaynaklar kullanılarak 
geliştirilen Telaura CRM Suite, 2011 Eylül’ünde 
TTNET tarafından kullanılmaya başlandı.
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Sekiz yılı aşkın bir süredir Telekomünikasyon alanındaki dev şirketlere 
yazılım ve entegrasyon konusunda çözümler sağlayan Etiya Bilgi 
Teknolojileri, özellikle CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) çözümleri 
konusunda Türkiye’de önemli bir yer edindi. Etiya, Top 500 ICT Türkiye 
2010 verilerine göre, Türkiye’nin 2. en büyük CRM sistemi sağlayıcısı. 
Akıllı Kampanya Sistemi, Sosyal Medya Analizi, Şikâyet Yönetim 
Sistemleri gibi konularda da yaptığı Ar-Ge çalışmaları ve geliştirdiği 
ürünler ile sadece telekomünikasyon değil, farklı sektörlere de hizmet 
vermeyi hedefliyor.
Etiya, 2010 yılında, telekom alanında yıllardır kazandığı bilgi birikimi ve 
deneyimiyle günümüzün hızlı gelişen teknolojisine uyum sağlayacak, 
karmaşık iş kuralları ve pazarlama stratejilerini destekleyecek ve 
yüksek profile sahip müşterilerin ihtiyaçlarına yanıt verebilecek yeni 
nesil bir CRM ürünü geliştirmek için yola çıktı. Bu kapsamda rekor 
sayılabilecek kadar kısa bir sürede “Telaura CRM Suite” adında yeni bir 
ürünü geliştirip 2011 Ağustos ayında Türkiye’nin en büyük İnternet servis 
sağlayıcılarından biri olan TTNet’in kullanımına sundu.
Telaura CRM Suite’in tasarlanması ve geliştirilmesi tamamen yerli 

kaynaklar ile ve Etiya’nın CRM konusunda sektörde edindiği derin deneyimle 
gerçekleştirildi. Telekom sektöründe yeni teknolojiler getiren, birden fazla modülün 
birbiriyle ve diğer dış sistemlerle entegre olarak çalışmasını sağlayan Tealura CRM 
Suite’in, analiz, tasarım, kodlama ve test süreçlerinde her biri konusunda uzman 
proje yöneticileri, yazılım mühendisleri, analiz ve test ekipleri görev aldı.

IT projelerinde sermaye yurtdışına gitmesin, bilgi birikimi ve insan 
kaynağı sağlansın
Etiya’nın başlıca amaçlarından bir diğeri de, bilgi teknolojilerinin (Information 
Technologies-IT) kullanılmaya başlamasından beri gerek kamu alanında gerek 
ise büyük kurumlarda gerçekleşen IT projelerinde kullanılan yabancı kaynaklar 
nedeniyle sermayemizin yurt dışına gitmesine engel olmak ve bu alanda bilgi birikimi 
ve insan kaynağı sağlamak. Telaura CRM Suite’in geliştirilmesi ve devreye alınması 
ile, CRM iş süreçleri ve büyük ölçekli yazılım implementasyonu, entegrasyonu ve 
idamesi konusunda ileri derecede bilgiye sahip analiz, yazılım ve test elemanları 
yetiştirildi ve yetiştirilmeye devam ediliyor. Bu projede istihdam edilen ve 
edilecek iş gücü, Türkiye’de büyük çaplı entegrasyon ve implementasyon 
projelerinde yıllardır süregelen yurtdışı kaynaklara olan bağımlılığı 
azaltacak.
Ürünün Türkiye’nin TTNet tarafından kullanılmaya başlanması ve 
kullanımının süreklilik arz etmesi ile yeni geliştirme ihtiyaçları 
ve bakım anlaşmaları ile yerli nitelikli işgücü kullanımı daha da 
artacak.
 
CRM alanında ödül alan ilk Türk şirketi
2011 yılında Oracle Most Impressive Customer Project Awards 
Ödülü’nü, Telaura CRM Suite aldı. Bu ödülün çok uluslu 
birçok şirketin aday çözümleri arasından Telaura’ya verilmiş 
olması şirketimiz için bir gurur kaynağı oldu. Bu ödül, ilk kez 
bir Türk şirketi tarafından kazanıldı. Aynı zamanda Telaura 
CRM Suite, TM Forum’un web sitelerinde “Best Practice” 
olarak, Oracle’ın global sitesinde ise “Başarı hikâyesi” 
olarak yer aldı.
Telaura CRM Suit Projesi, büyük ölçekli iletişim hizmeti 
sağlayıcılarına yönelik olarak, firmaların müşterilerini 360 
derece takip edebilecekleri, kârlılıklarını artırabilecek, 
ürünlerini pazara sunma süresini ve operasyonel 
maliyetlerini azaltacak hazır ve bütünleşik bir yazılım 
paketi olarak tasarlandı. 14 farklı modülden oluşan 
modüller arası iş süreçlerini destekleyen bütünleşik 
bir CRM çözümü olan ürünün ilk kurulumu şu anda altı 
milyon müşteri, dört bin kullanıcı ve günde yirmi binin 
üzerinde işlem kapasitesi ile sorunsuz olarak çalışıyor.
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İçindeki her bir modül, genel çözümün bir parçası, aynı 
zamanda kendi başına çalışabilir biçimde tasarlanan Telaura 
CRM Suit’te modüller, kendi aralarındaki iletişimi özel 
olarak geliştirilen orta katman üzerinden API’ler kullanarak 
yapıyorlar. Bu sayede modüllerden biri ya da birkaçı muadili 
olan başka modüller ile kolayca değiştirilebiliyor ve / veya tek 
başlarına farklı ortamlara adapte edilerek çalıştırılabiliyor.  Bu 
da ürüne büyük bir esneklik sağlıyor.
Telekomunikasyon iş süreçlerinde, yönetilmesi güç 
ve karmaşık pek çok iş kuralı bulunuyor. Bu kurallar, 
operatörlerin uçtan uca tüm süreçlerini etkiliyor. Bu alanda 
hizmet veren şirketlerin çok fazla entegrasyon noktası ve satış 
kanalı var. Farklı kanallardan başlatılan ya da tamamlanan 
tüm süreçlerde de bu iş kuralların validasyonu gerekiyor. 
Telaura CRM Suite, merkezi kural yönetimi sayesinde 
kendi içindeki tüm iş süreçlerinde tanımlı iş kurallarının 
doğrulanmasını sağlarken harici sistemlerde de bu kuralların 
işletilebilmesi için gerekli servisleri sunuyor. Bu özgün 
tasarım ve geliştirme ile tüm modüllerin içerisinden iş 
kurallarının validasyonu soyutlandı ve bu kuralların mükerrer 
şekilde implementasyonunun önüne geçildi. Ek olarak harici 
sistemlerde bu kuralların validasyonu için gereken maliyet 
azaltıldı. Uygulamanın veri modeli, parti-rol-hesap, ürün-
teklif, kullanıcı, etkileşim ve karakteristik kavramlarının 
genişletilerek kullanılması ile iş süreçlerindeki karmaşık ve 
değişim yönetiminde büyük kazanımlar sağlandı. 
Telaura CRM Suite’in veri modeli ve süreç tasarımlarının 
hazırlanmasında TM Forum standartları kullanıldı. TM Forum, 
telekomünikasyon ve enerji gibi hizmet sektörlerinde hem 
operatörlerin hem de yazılım sağlayıcıların benimsediği ve 
ortak bir çalışma sürekli gelişen bir çerçeve programıdır.  CRM 
çözümü üreticileri kendi uygulamalarını hızla bu standardın 
gereklerini karşılayacak biçimde dönüştürmeye önem veriyor. 
Telaura’nın Servis Tabanlı Mimarisi (SOA),  TM Forum’un eTOM 
ve SID standartları kullanılarak geliştirildi.
Ürünün Ar-Ge çalışmalarında kesin planlama ve geliştirme 
süreçlerini içeren metotlar yerine çevik süreç yönetiminden 
yararlanıldı. Veri erişiminde DB, veri paylaşımında XML, 
İnternet güvenliği yönetiminde SSL tercih edildi. Yazılım 
mimarisinin katmanları veri, model ve sunum katmanıdır. 
Veri tabanı olarak Oracle 11g, veri kaynaklarına erişimde DB 
bağlantısı, model katmanında Java Programlama dili, kullanıcı 
ara yüz katmanında ise JSF teknolojisi kullanıldı. 
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