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OCAS TÜRKİYE(KULLA�MA KLAVUZU) 
 
www.ocastürkiye.com adresinden girildiğinde karşınıza sizden 
il,tip,kullanıcı adı ve parola isteyen bir sayfa çıkmaktadır.Şehir kısmında 
bulunduğunuz ili (örnek izmir)   ve Tip kısmında da Avukatı seçiniz. 
Aşağıdaki örnekte görüldüğü gibi sizden istenilen bilgilerle sisteme giriş 
yapınız. 
  

 
 
Bilgileri doğru girip başarılı bir giriş yaptığınızda önünüze aşağıdaki gibi 
bir ekran gelir,bu ekranda gördüğünüz güvenlik resminiz eğer doğru ise 
şifrenizi giriniz ve OTURUM AÇ butonunu tıklayınız. 
 
 
                                   

                                    
 



 
 
 
Giriş sayfanızda sol tarafta menüler orta ekranda sistem ile ilgili 
alabileceğiniz haberler ve duyurular bulunmaktadır. 
 

 

 

 

 
 
 
 
DOSYALAR VE ÖDEMELER : 
 
 
*SORGULAMA ÖDEME RAPORLARI=Bu kısıma girildiğinde 
karşımıza aşağıda görülen sayfa gelecektir. 
 



 
 
 
Yetki belgenizi yazdırmak istiyorsanız listeden söz konusu olan 
dosyayı soldaki SEÇ butonuna tıklayarak seçiniz ve üstteki 
menüde bulunan YETKİ BELGESİ YAZDIR butonuna 
tıklayınız.Karşımıza aşağıdaki ekran gelecektir. 
 

 



Bu ekranın çıktısını almak için sağ üst köşede bulunan işaretli 
kısımdaki yazdır butonuna tıklandığınızda yetki belgenizi 
alabilirsiniz. 
 
Eğer pdf formatında çıktı almak istiyorsanız aşağıdaki ekranda 
görünen işlemleri yapınız.  
 

 
 
Yapılacak İşlemler: 
 

1- Şekilde görüldüğü gibi Acrobat(pdf)  file ‘ı seçiniz. 
2- Seçtiğiniz ekranın yanındaki export butonunu tıklayınız. 
3- Karşınıza gelen ekrandaki print butonunu tıklayınız. 
 

İşleminiz tamamdır. 
 
 



Ödeme Raporlarınızın çıktısını almak istiyorsanız üst menüdeki 
ÖDEME RAPORLARI butonunu tıklayınız. 
 

 
 
Bu alanda GÖREVLE�DİRME SO�UÇ RAPORU , GİDER 
BELGESİ ve ÖDEME LİSTELERİ�İ� çıktısı alınabilir.  
 
A) Görevlendirme sonuç raporunun çıktısı: 
 

 



B) Gider Belgesinin Çıktısı: 
 

 
 
C) Ödeme Listesinin Çıktısı: 
 

 



Dosyayı kabul ettiğinizi belirtmek ve dosyayla ilgili kısa notlar 
eklemek için DOSYA KABUL butonunu tıklayınız.Karşımıza 
çıkan ekrandaki listeden söz konusu dosyayı aşağıdaki ekranda 
görüldüğü gibi soldaki SEÇ butonuna tıklayarak dosyayı seçiniz 
ve DOSYA KABUL KAYDET ’e tıklayınız. 
 

 
 
Sayfanın alt kısmında dosyanın ek notlarının tutulması için 
şekildeki gibi bir panel çıkar. 
 

 
 
Ek notları ilgili yerlere yazdıktan sonra DOSYA KABUL 
BİLGİLERİ�İ KAYDET butonuna tıklayarak ek notlarınızı 
kaydedebilirsiniz.  
 
 



Banka bilgilerinizi görmek veya güncellemek için BA�KA 
BİLGİLERİ butonunu tıklayınız.İlgili dosyayı soldaki SEÇ 
butonuna tılayarak seçiniz ve BA�KA BİLGİLERİMİ 
GÜ�CELLE butonuna tıklayınız.Sayfanın en altında şekildeki  
gibi bilgilerinizi güncelleyip kaydedebileceğiniz ya da bilgilerinizi 
iptal edebileceğiniz bir panel çıkacaktır. 
 

 
 
Dosyanızı iptal etmek istiyorsanız DOSYA İPTAL butonuna 
tıklayınız.Karşımıza çıkan listeden ilgili dosyayı aşağıda 
görüldüğü gibi soldaki SEÇ butonuna tıklayarak seçiniz ve 
DOSYA İPTAL butonunu tıkayınız.  
 

 
 



*EKSİK DOSYA KAYDET= Bu kısım sisteme giriş yapılmayan, 
kayıt altında tutulmayan, elle atama yapılmış dosyaları sonradan 
sisteme kaydetmek için kullanılır. 
 
Sol menüdeki EKSİK DOSYA KAYDET butonuna basıldığında 
karşımıza aşağıdaki gibi bir ekran çıkacaktır. 
 

 
 
 
 
 
İlk olarak en üstte bulunan DOSYA TÜRÜ kısmından dosyanızın 
türünü seçiniz. KİŞİ BİLGİLERİ alanında sanık-mağdur türü,o 
kişinin adı,soyadı,cinsiyeti,doğum tarihi bilgilerini doldurunuz ve 
hemen altında kişinin suç tanımını seçiniz.Bu bilgileri girdikten 
sonra KİŞİ EKLE butonuna basıp bekleyiniz.Karşınıza aşağıdaki 
gibi bir sayfa çıkacaktır. 
 



 
 
 
Aynı dosyanın içine varsa diğer sanık,sanık-mağdurun adını 
girmek için SEÇ e tıklayın,biraz bekleyip yukarıdaki kişi 
bilgilerini tekrar doldurunuz ve yine KİŞİ EKLE ye 
basınız.Girdiğiniz kişi bilgilerinin hatalı olduğunu fark ettiyseniz 
SEÇ e tıklayıp KİŞİ GÜ�CELLE ile bilgileri 
değiştirebilirsiniz.Yaptığınız girişin yanlış olması durumunda ise 
yine SEÇ e tıklayıp KİŞİ SİL butonu ile kaydı silebilirsiniz.En 
alttaki SORŞTURMA EVRESİ BİLGİLERİ , HAK İHLALİ VE 
KÖTÜ MUAMELE BİLGİLERİ ve GÖREVLE İLGİLİ 
�OTLAR kısımlarına eklemek istediğiniz bilgiler varsa bunları 
ekleyip DOSYA O�AYLA butonuna basınız. Dosyanız sisteme 
kaydedilmiştir. 
 
       
TELEFO� ARAMA KAYDI 
 
*ARA�A� DOSYA LİSTESİ= Bu kısımda aldığınız dosyaların 
takibini yapabilirsiniz. 
 
Sol menüdeki ARA�A� DOSYA LİSTESİ botununa 
tıkladığınızda karşınıza alttaki ekran çıkacaktır. 



 

 
 
Bu ekranda aldığınız dosyaların listesi bulunmaktadır. 
 
*ARAMA İŞLEM KAYDI= Bu kısımda arama işlem kayıtlarınızı 
sorgulayabilirsiniz.Aramalarınızın işlem zamanı ,basılan tuşlar 
,sonuç dosyanın atama no’su ,müvekkilinizin adı,soyadı ve 
TCK’sının kayıtları bu kısımda tutulur. 
 
Sol menüdeki ARAMA İŞLEM KAYDI  butonuna tıkladığımızda 
karşımıza şekildeki gibi bir ekran çıkacaktır.  Arama 
işlemlerinizin kayıtlarını sorgulamak için ilk olarak aşağıdaki 
şekilde görüldüğü gibi hangi kurumdaki dosyalarınızı sorgulamak 
istiyorsanız KARAKOL ,SAVCILIK ,SORGU HAKİMLİĞİ yada 
MAHKEME seçeneklerinden birini seçiniz ve SORGULA 
butonuna basınız.Aşağıdaki şekilde örnek olarak KARAKOL 
seçeneği seçilip SORGULA butonuna basılmıştır. 
 
 
 

 
 
 



�ÖBET GÜ�LERİ 
 
*�ÖBET LİSTESİ SORGULAMA= Bu kısımda belirtilen tarih 
için nöbet listelerini sorgulayabilirsiniz. 
Sol menüdeki �ÖBET LİSTESİ SORGULAMA butonuna 
tıkladığımızda karşımıza şekildeki gibi bir ekran çıkacaktır. 
 
 

 
 

1- LİSTE TÜRÜ VE LİSTE BÖLGESİ kısmındaki LİSTE 
TÜRÜ kısmında SORUŞTURMA yada KOVUŞTURMA 
seçeneklerinden birini seçiniz. 

2- LİSTE BÖLGESİ kısmından öğrenmek istediğiniz bölgeyi 
seçiniz. 

3-  GECE-GÜ�DÜZ kısmından GECE yada GÜ�DÜZ 
seçeneklerinden birini seçiniz. 

4- Alttaki �ÖBET AYI kısmında öğrenmek istediğiniz ayı 
seçiniz. 

5-  �ÖBET GÜ�Ü kısmından öğrenmek istediğiniz günü 
seçiniz.  



6- SORGULA butonuna basınız. 
 
SORGULA butonunun alt kısımda girdiğiniz bilgiler için o 
tarihteki nöbet listesi karşınıza çıkacaktır. Şekildeki ekranda 
LİSTE TÜRÜ:SORUŞTURMA, LİSTE BÖLGESİ:ÇEŞME, 
GECE-GÜ�DÜZ:GECE, �ÖBET AYI:Ekim,�ÖBET GÜ�Ü:14 
seçilmiştir. 
*�ÖBET GÜ�Ü BELİRLEME= Bu kısımda kendi nöbet 
günlerinizi belirleyebilir, hangi gün nöbetçi olduğunuza 
bakabilirsiniz. 
 
Sol menüdeki �ÖBET GÜ�Ü butonuna tıkladığımızda karşımıza 
şekildeki gibi bir ekran çıkacaktır.   
 

 
 
�öbet günlerinizi sorgulamak için; 



 
1- LİSTE TÜRÜ VE LİSTE BÖLGESİ kısmından 

SORUŞTURMA yada KOVUŞTURMA seçeneklerinden 
birini seçiniz. 

2- LİSTE BÖLGESİ kısmında bölgenizi seçiniz. 
3- �ÖBET AYI kısmından öğrenmek istediğiniz ayı/ayları 

seçiniz. 
4- SORGULA butonuna basınız. 
 
Aşağıdaki GÜ�DÜZ LİSTESİ ve GECE LİSTESİ kısımlarında 
yanında işaret bulunan günler nöbetçi olduğunuz günlerdir. 
 
�öbet günü eklemek için; 
 
1- LİSTE TÜRÜ VE LİSTE BÖLGESİ kısmından 
SORUŞTURMA yada KOVUŞTURMA seçeneklerinden birini 
seçiniz. 
2-LİSTE BÖLGESİ kısmında bölgenizi seçiniz. 
3-�ÖBET AYI kısmından istediğiniz ayı/ayları seçiniz. 
4-GÜ�DÜZ LİSTESİ ve GECE LİSTESİ kısımlarında 
istediğiniz günleri seçiniz. 
5-KAYDET butonuna basınız. 
 
�öbet gününüz sisteme eklenmiştir. 
 
MAZERET İŞLEMLERİ 
 
*YAZILI MAZERET BİLDİRME= Bu kısımda dosyayı 

reddettiğiniz veya iptal ettiğiniz durumlarda sisteme giriş yaparak 
mazeretinizi yazılı olarak baronun okuyabileceği şekilde 
bildirebilirsiniz. 

 
Sol menüdeki YAZILI MAZERET BİLDİRME butonuna 
tıkladığımızda karşımıza şekildeki gibi bir panel çıkacaktır.  

 



 
 

Mazeretinizi GÖREV İPTALİ VEYA TALEP REDDİ 
MAZERETİ�İZİ YAZI�IZ kısmına yazdıktan sonra MAZERET 
KAYDET butonuna basınız. Mazeretiniz yazılı olarak sisteme 
kaydedilmiştir. 
BİLGİ GÜ�CELLEME 
 
*CMK BİLGİLERİ= Bu kısımda CMK bilgilerinizi 
güncelleyebilir , aktif olduğunuzu askıya alındığınızı yada istifa 
ettiğinizi belirtebilirsiniz. 
 
Sol menüdeki CMK BİLGİLERİ butonuna tıkladığımızda 
karşımıza alttaki gibi bir ekran gelecektir. 
 

 
 
CMK Bilgilerinizi güncellemek için; AVUKAT CMK kısmında 
ilgili yerleri doldurarak yada önceden kayıtlı bilgilerinizi 
güncelleyerek BİLGİLERİ KAYDET butonuna basınız. 



 
DURUM kısmına tıkladığınızda karşımıza alttaki gibi bir ekran 
gelecektir. 
 

 
Hazırlık evresi durumunuzu belirtmek için; HZ.BÖLGE 
kısmında bölgenizi seçip, AKTİF ,ASKIYA ALI�DI yada İSTİFA 
seçeneklerinden birini seçip KAYDET butonuna basınız. 
 
Mahkeme evresi durumunuzu belirtmek için; MAH.BÖLGE 
kısmında bölgenizi seçip, AKTİF ,ASKIYA ALI�DI yada İSTİFA 
seçeneklerinden birini seçip KAYDET butonuna basınız. 
 
 
 
*ŞİFRE VE PAROLA İŞLEMLERİ= Bu kısımda şifrenizi ve 
parolanızı isteğiniz doğrultusunda değiştirebilirsiniz. 
 
Sol menüdeki ŞİFRE VE PAROLA İŞLEMLERİ butonuna 
tıkladığımızda karşımıza alttaki gibi bir ekran çıkacaktır. 
 



 
 

KULLA�ICI İŞLEMLERİ: 

 
* ŞİFRE VE PAROLA İŞLEMLERİ =Bu kısımda şifre ve parola 
değişme işlemleri yapabilirsiniz. 
Şifre değişimi için ŞİFRE DEĞİŞTİR kısmındaki EVET’e 
tıklayınız.İlgili yerleri doldurup O�AYLA butonuna basarak işlemi 
tamamlayınız. 
Parola değişimi için PAROLA DEĞİŞTİR kısmındaki EVET’e 
tıklayınız.İlgili yerleri doldurup O�AYLA butonuna basarak işlemi 
tamamlayınız. 

 
 

ÇIKIŞ : 

 
* SİSTEMDE� GÜVE�Lİ ÇIKIŞ = Bu buton işlemleriniz bittiğinde 
sistemden güvenli olarak çıkış yapmanızı sağlar. 

 


