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LEGA
Tahsilat Odaklı
Yasal Takip Sistemi

Finans kurumları başta olmak üzere, tahsilat süreçlerine bağımlı olan tüm kurumların 
gerek lehe gerekse aleyhe tüm icra ve dava dosyaları modern bir ürünle buluşuyor.

Türkiye’deki her üç icra dosyasından birinin yönetildiği LEGA, gerçek UYAP 
entegrasyonu, web tabanlı arayüzü, güçlü finansal yönetimi ve sektörlere özel sunduğu 
yetenekleriyle hukuki süreçlerinizi yönetmeniz için ideal bir yasal takip sistemidir.

LEGA ile kadrolu avukatlar ve sözleşmeli bürolardan oluşan hukuk gücünü etkin bir 
şekilde yönetin, alacaklarınızın hızlı, kolay ve daha yüksek oranda tahsilatını sağlayın.

İdari ve yasal takip süreçlerinizin tümünü UYAP ile tam uyumlu 
gelişmiş yasal takip sistemi LEGA üzerinden yönetin, tahsilat 
oranlarınızı yükseltin.
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BAŞLICA SEKTÖRLER

LEGA’NIN AVANTAJLARI

Bireysel ve ticari 
müşterilere 

hizmet veren
Bankalar

Yüksek tutarda 
riski yöneten

Sigorta 
Şirketleri

Her gün 
yüzbinlerce 

geçişin yapıldığı
Otoyol ve Köprü 

İşletmeleri

Milyonlarca 
aboneye sahip

Telekom 
Operatörleri

Her ay 
milyonlarca 

fatura üreten
Enerji, Doğalgaz 
ve Su Dağıtım

Şirketleri

LEGA, büyük kurumların ihtiyaç duyduğu kurum içi entegrasyonların tamamını 
karşılarken, kurumlar arası entegrasyonda veri akışını her zaman güvenli ve 
kesintisiz bir şekilde sağlar.

UYAP entegrasyonu süreçleri otomatikleştirirken, web tabanlı arayüz sayesinde 
rahat bir kullanım sunar. SMS entegrasyonuyla da T.C. Kimlik Numarası veya 
doğrudan GSM numarası üzerinden borçlulara SMS gönderilebilir.

Gerçek UYAP Entegrasyonu 
UYAP’tan alınan tahsilat, masraf, harç ve safahat bilgilerini dosyaya otomatik 
olarak aktaran LEGA ciddi bir zaman ve efor tasarrufu sağlar. Ayrıca UYAP 
formatına uygun XML dosyalarını da hazırlar.

Web Tabanlı Arayüz 
LEGA, kurulum gerektirmeksizin her zaman ve her yerden ulaşılabilen bir 
çözümdür. Tüm web tarayıcıları ile uyumlu olan LEGA, üst düzey performans 
ve erişilebilirlik sunar.

Mevcut Davalarla İlişki Kurma 
Mevcut bir icra ve/veya dava dosyasının başka bir dosya ile ilişkilendirilebildiği 
yasal takip sistemi LEGA ile bu dosyanın altında başka bir icra/dava dosyası 
açmak mümkündür.

Güçlü Finansal Yönetim 
LEGA, finans sisteminiz ile kolaylıkla entegre olabilir. Ayrıca vekalet ücreti ve 
tahsil harcı hesaplamaları ile ücret kalemleri, faiz oranları ve tahsilat yönetimi 
gerçekleştirilebilir.

* UYAP entegrasyonunun kullanılabilmesi için kurumun Adalet Bakanlığı ile protokol imzalaması ve bakanlığın talep ettiği 
gereksinimleri yerine getirmesi gerekmektedir.
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LEGA’NIN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ
Kolay dosya atama: Dosyalar avukatlara ister manuel olarak, istenirse de avukatların performansına bağlı olarak 
otomatik atanabilir.
Gelişmiş bildirimler: LEGA üzerinden yönetilen hiçbir dosyada duruşma ve toplantılar kaçırılmaz. Avukatlar, 
takvimlerinde özelleştirebildikleri bildirimler sayesinde etkin bir zaman yönetimi sağlar.
Çoklu şirket desteği: Grup şirket veya holding yapısında birden fazla şirketin yönetimini tek bir ürün üzerinden 
etkin biçimde gerçekleştirebilirsiniz.
Paydaş yapısı takibi: Aynı alacak içinde birden fazla alacaklı kurumun olduğu durumlarda LEGA’nın Paydaş Yapısı 
Takibi özelliği devreye girer. Alacakların tahsilatı, paydaşların yapısı dikkate alınarak gerçekleştirilir.
Özelleştirilmiş avukat sözleşmeleri: LEGA, sözleşmeli hukuk büroları ile birden fazla ve farklı tipte sözleşmeler 
düzenlemenizi ve buna göre hareket edebilmenize olanak tanır.
Anında kampanya tanımlama: Tahsilatları hızlandıracak kampanyalar düzenlemek LEGA ile son derece kolaydır. 
Tarih, tip ve tutar gibi pek çok parametre ile kampanyalar kolayca belirlenebilir, başlatılabilir, değiştirilebilir veya 
sonlandırabilir.
Yetenekli döküm editörü: Talep, dilekçe, müzekkere ve ihtiyaç duyacağınız pek çok formatta döküm almak tek bir 
‘tık’ uzağınızdadır. Sistemin sunduğu yüzlerce şablondan biri seçilebilir veya özel bir döküm şablonu hazırlanabilir.
Dosya grupları: Bu özellik ile bir veya daha fazla dosya için dosya grupları oluşturmak ve bu gruplar üzerinde toplu 
işlem yapmak oldukça kolaydır. Dosyalar avukatlara iş olarak atanabilir ve tüm bu süreç tek bir ekranda 
tamamlanır.
İkinci elden icra takibi: İcra dosyasının ilk elden mi, yoksa ikinci elden mi bakılan bir dosya olduğunu takip eden 
LEGA, bununla birlikte dosya başına ek bilgi tanımlama özelliği ile kurumların kendi notlarını alabilmesine de 
olanak tanır.
Talep yönetimi: Sözleşmeli avukatlar ile kurumun hukuk birimi arasında yapılan tüm borç düşüm, belge yükleme, 
dosya iade vb. hakkındaki iletişim talep – onay mekanizması ile gerçekleştirilir.
Avans yönetimi: Avukatların talep ettikleri avans tutarlarının yönetimi LEGA tarafından takip edilir. Muhasebe 
sistemiyle entegre olabilen LEGA, bu avansların avukat hesaplarına aktarımını sağlar.
Masraf yönetimi: Avukatların ilk icra ve dava gibi dosya masraflarını kurumun hukuk biriminden talep edebilmesi 
mümkündür. Hukuk ve finans birimlerinin onayları sistemde tanımlanır ve önceki avanslarla mahsuplaştırılır.
Scorecard uygulaması: Avukatların performansları bu uygulama ile adil ve şeffaf şekilde karşılaştırılabilir. Bu 
sayede bir sonraki dosyada hangi avukatın görev alacağının belirlenmesi de kolaylaşır.
Dinamik raporlama: Dinamik raporlama özelliği hem operasyonel hem de yönetim seviyesinde raporlar 
üretmenize yardımcı olur. Böylece süreçler daha iyi okunabilir ve yorumlanabilir.
Çoklu para birimi ve dil: LEGA’da alacaklı hesaplardaki tahsilatlar TL dışındaki para birimleri ile de takip edilebilir. 
Çoklu dil desteği ile LEGA arayüzünü farklı dillerde kullanmak mümkündür.
Hızlı ve toplu işlem: Kritik sistemlerin merkezi olarak yönetildiği LEGA’da toplu işlemleri hiç olmadığı kadar hızlı bir 
şekilde tamamlamak mümkündür.
İhtarname ve ihbarname işlemleri: İcra dosyalarına ve klasöre bir veya birden fazla ihtarname bilgisi 
eklenebilmektedir. Güncel ihtarname bilgileri Lega’ya aktarılır.
Ön takip dosyalarının takibi: Ön takip durumundaki dosyalar için tahsilat bilgileri, dağılımları, iptal edilen son 
tahsilat bilgisi günlük olarak Lega’ya aktarılır. 
Gayri nakdi risk güncellenmesi: Nakde döndü bilgisi alınan Gayrinakdi Riskler için dosyanın vekiline ve sorumlu 
personeline Lega’da hatırlatma üretilebilmektedir. Gayri nakdi türündeki ürünler için,  Gayri Nakdi Risk Tutarı 
bilgileri Lega’da görüntülenmektedir.
Personel işlemleri: Sistemi kullanacak personel bilgileri departman, unvan, bağlı olduğu yönetici bilgileriyle 
tutulabilmektedir.
Kredi garanti fonu tahsilatı: KGF'ye gönderim yapılan tahsilatlara ilişkin detaylı excel(avukat bilgisi, mobis, kit 
detay no, borçlu bilgisi, tahsilat tarihi, tahsilat tutarı, banka tahsilat tutarı, KGF tutarı, KGF'ye gönderim tarihi, 
KGF'ye gönderilen tutar, masraf tahsilatı) alınabilmektedir.
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SEKTÖRLERE ÖZEL YETENEKLER
LEGA, farklı sektörler için özelleştirilmiş yeteneklere sahiptir. Süreç yönetimi ve takibi konusunda 
ek kolaylıklar sunan bu avantajlar ile zaman ve işgücü tasarrufu sağlamak mümkündür.

BANKACILIK
• Bireysel ve ticari müşterilere ait ürünlerin ödemelerinde yaşanan sorunların idari ve yasal takibini 

gerçekleştirir.
• Müşterilerden alınan ipotek, rehin, bono, çek, senet teminatlarını ve bu teminatlara bağlı olarak açılan 

takiplerin tek bir çatı altında yönetilmesini sağlar.
• Kurum tarafından verilen teminat mektuplarını ve bu mektupların iade süreçlerinin takibini sağlar.
• Nakit ve gayri nakit risklerin yönetimini gerçekleştirir.
• Bankacılık sektörüne özel ürünleri (kredi, kredi kartı, KMH vb.) yönetir ve bu ürünlerin hukuki süreçteki 

maliyetlerini hesaplar.
• Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli ürünlerin hukuki süreçteki tahsilat ve KGF iadelerinin yönetimini sağlar.
• NPL (Non-Performing Loan) satış sürecinin kolaylaşmasını ve hızlanmasını sağlar.
• Bir borçluya ait birden fazla dosya toplu halde yönetilebilir. Bu özellik hukuki operasyonların konsolide 

edilmesini kolaylaştırır.
• Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na (IFRS) göre oluşturulan raporlar, bankacılık süreçlerine 

doğrudan dahil edilebilir.

TELEKOM
• Borçluların e-Devlet üzerinden gerçekleştirdikleri ödemelerin alınması ve gerekirse iadelerinin 

yapılması mümkündür.
• Scorecard uygulamasından alınan performans sonuçları değerlendirilir ve yeni dosya atamalarında 

kullanılabilir.
• Kontratlı olarak satılan akıllı telefon vb. elektronik cihazların alacaklarının takibi mümkündür.
• Abonelere gönderilen fatura içinde telekom firması ile birlikte yer alan diğer tüm paydaşların yönetimi 

sağlanarak alacakların aktarımı yapılabilir.

ENERJİ / DOĞAL GAZ / SU
• Kaynakların yasal olmayan yollardan kullanımının ihbarı üzerine suç duyurusu dosyası otomatik olarak 

oluşturulabilir.
• Fatura ödemelerinde idari/yasal takip başlatılmadan önceki ve sonrasındaki faizler ayrı ayrı 

hesaplanabilir.

SİGORTA
• Dosya bazında anlık muallak tutarları görüntülenebilir ve periyodik olarak raporlanabilir.
• Tahkim Kurulu tarafından çözülme aşamasında olan taraflar arasındaki uyuşmazlıkların takibi sağlanır.

LEGA ile LEHE VE ALEYHE TÜM İCRA VE DAVA DOSYALARINI ETKİN BİR ŞEKİLDE YÖNETİN
• İlamlı Takip
• İlamsız Takip
• İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip
• Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yoluyla Takip
• Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip

• Adli Hukuk Davaları
• Adli Ceza Davaları
• İdari Yargı Davaları
• Tüketici Şikayetleri
• Sigorta Tahkim Komisyonu Davaları


