
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCAS SİSTEMİ 

ÇALIŞMA PRENSİPLERİ



 � �頴眫  � 虒蘟蘟 蘟 ђ ' ђ  AVUKAT 

1. Telefon İşlemleri: 

 

• Avukatlar sistem tarafından aldığı son 9 soruşturma veya kovuşturma dosyalarının 

mesajını alabilirler. 

 

• Avukatlar durumlarını aktif ya da pasif yapabilirler: 

 

OCAS’ı ; sisteme kayıtlı olan cep telefonundan arayarak, soruşturma ve kovuşturma 

durumlarını süreli veya süresiz olarak aktif ya da pasif yapabilme özelliğidir.Pasif 

durumunu seçtiği takdirde sistemden görevlendirme alamazlar.Aynı işlemleri  

yaparak durumunu aktif yapması halinde tekrar görevlendirme alırlar.Kendilerini 

pasiften aktife geçirdikleri anda puanları ortalama puanın altında ise, ortalama puana 

eşitlenir.Eğer puanları ortalamanın üstündeyse puanları aynı kalır. 

 

• OCAS tarafından yapılan atamanın avukat tarafından iptali: 

Avukatın OCAS’ı sisteme kayıtlı cep telefonundan arayarak, sistem tarafından 

kendisine atanan dosyayı kabul ettikten sonra şahsi mazeretlerinden veya hukuki 

sebeplerden dolayı dosyayı iptal etme özelliğidir.Bu iptal edilen dosyalar normal 

aranmadaki görevi reddetmeden farklı olarak kabul edilen görevin iadesi olması 

sebebiyle baro ve sistem tarafından farklı bir şekilde değerlendirilir.Mazeret baro 

tarafından uygun görülmediği takdir de baronun insiyatifi doğrultusunda normal 

dosya red ceza puanında daha farklı bir katsayıda ceza puanı alır.Mazeret baro 

tarafından kabul edilirse dosyadan herhangi bir puan almadan göreve devam eder. 

• Kurumlarda sonradan oluşan menfaat çatışma durumunu avukatlar sisteme 

bildirebilirler. 

 

Avukatlar ; birden fazla sanık ya da mağdurun ataması yapıldıktan sonra, aralarında 

sonradan oluşan menfaat çatışmasını sisteme telefon üzerinden bildirebilirler.Avukat 

dosyayı iade edip bütün kişiler içinde yeni avukat talep etme hakkına sahiptir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. WEB İşlemleri: 



• Avukatın sistem üzerinden alabileceği belge ve raporlar: 

� Yetki Belgesi (Görevlendirme Yazısı) 

� Görevlendirme Sonuç Belgesi 

� Gider Belgesi 

� Ödeme Listesi 

 

• Sistem üzerinden nöbet listesi sorgulaması yapabilirler: 

Avukatlar ; Web sitesi üzerinden ay,gün,soruşturma,kovuşturma,gece,gündüz ve 

bölge seçeneklerini belirleyerek, o güne dair nöbet listesini ve sıralamasını 

görebilirler. 

 

• Sistemden nöbet günü belirleme: 

Sistem nöbet listesi hazırlanmasında esnek bir yapıya sahiptir.Baronun insiyatifine 

göre  değişkendir.İstenirse nöbet listeleri baro tarafından hazırlanıp sisteme girilir, 

istenirse avukatlar kendi nöbet günlerini kendileri belirleyebilirler.Örnek olarak ocak 

ayının 5-6-7’si günleri gece nöbetçi olup 8-9-10’u günleri gündüz nöbetçi olup,şubat 

ayının bütün günlerinde gece ve gündüz nöbetçi olabilirler. 

 

• Mazeret Bildirimi: 

Avukatlar talebin yapıldığı esnada sesli olarak veya daha sonra web sayfası üzerinden 

yazılı olarak mazeret bildirebilirler. Dosya reddedildiği an itibariyle sistem tarafından 

avukata ceza puanı işlenir daha sonra mazereti baro tarafından geçerli sayıldığı 

takdirde o dosyadan almış olduğu ceza puanı silinir. Aksi takdirde baro tarafından 

hiçbir işlem yapılmazsa avukat otomatik olarak ceza puanını almış olur. 

 

• Avukat CMK bilgilerinin güncellenmesi : 

Avukat  CMK bilgi güncelleme ekranından sadece cep telefonu ve iş adresini 

değiştirebilir. Bu bilgiler güncellendiği an itibariyle sistem yeni telefon numarası 

üzerinden arama yapar ve yetki belgesinde avukatın yeni adresi gözükür. 

 

• Avukat aktif/pasif durumunun belirlenmesi: 

Avukatın,  Web sayfası üzerinden soruşturma ve kovuşturma durumlarını süreli veya 

süresiz olarak aktif ya da pasif yapabilme özelliğidir. Pasif durumunu seçtiği takdirde 

sistemden görevlendirme alamazlar.Aynı işlemleri  yaparak durumunu aktif yapması 

halinde tekrar görevlendirme alırlar.Kendilerini pasiften aktife geçirdikleri anda 

puanları ortalama puanın altında ise, ortalama puana eşitlenir.Eğer puanları 

ortalamanın üstündeyse puanları aynı kalır. 

  

• Eksik Dosya Girişi: 

Avukatlar baro izin verdiği takdirde sisteme geçilmeden önceki  veya sisteme geçiş 

esnasındaki  almış oldukları sistem dışı görevleri eksik dosya girişinden OCAS 

sistemine kaydedebilirler.  

 

• Banka Hesabı Bilgileri Güncellemesi: 

Savcılık biriminin CMK ödemeleri sırasında ödeme emri için kullanacakları banka 

hesap numarasını avukat sistemden kendisi güncelleyebilir. 

 



OCAS PUAN SİSTEMİ 
 

• Sistem parapuan esasıyla çalışır. 

• Parapuan sistemi avukatın kendisine sistem üzerinden tebliğ ettiği dosyanın türüne 

ve dosyadaki kişi sayısına bağlı olarak hesaplanır. Örneğin ; 

 

o 1 kişi soruşturma = 14,6 puan 

o 1 kişi sulh ceza      = 24,8 puan 

o 1 kişi asliye ceza   = 24,8 puan 

o 1 kişi ağır ceza       = 45,2 puan  

o 2 kişi ağır ceza       = 90,4 puan 

o 10 kişi ağır ceza     = 452 puan 

 

• Sistem; öncelikli olarak talebin yapıldığı dosyanın yeri ve durumuna göre uygun olan 

nöbet listesi içinden puanı en düşük olan avukatı arar.Avukatların dosyaları kabul ya 

da red durumlarına göre aldıkları puanlar anlık olarak güncellenir ve bu esasa göre 

yine puanı en düşük olan avukat aranır.Örnek; 

 

Aranma Sırası 1)Avukat 1 = 50 puan 

Aranma Sırası 2)Avukat 2 = 60 puan  

Aranma Sırası 3)Avukat 3 = 70 puan 

  

Yukarıdaki aranma sırası ve puanlı üç avukattan Avukat 1’in, 1 kişilik bir soruşturma 

dosyası alması halinde sıra ve puanlar aşağıdaki gibi değişecektir; 

 

  Aranma Sırası 1)Avukat 2 = 60 puan 

  Aranma Sırası 2) Avukat 1 = 64,6 puan 

  Aranma Sırası 3) Avukat 3 = 70 puan 

 

İlk Durma göre düşünürsek eğer Avukat 1 dosyayı kabul etmeseydi ve sıradaki Avukat 

2 dosyayı kabul etseydi aranma sırası ve puanlar aşağıdaki şekilde değişecekti; 

 

  Aranma Sırası 1)Avukat 1 = 64,6 puan 

  Aranma Sırası 2)Avukat 3 = 70 puan  

  Aranma Sırası 3)Avukat 2 = 74,6 puan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OCAS CEZA PUANI SİSTEMİ 
 

• Avukatlar sistem tarafından atanan dosyayı reddetmesi halinde parapuan sistemine 

dayalı olarak dosyanın türü ve de kişi sayısına göre bir ceza puanı alırlar.Bu ceza puanı 

yasal ve hukuki bir ceza puanı olmayıp, sadece avukatın sistemdeki aranma sırasını 

belirleyen sistem puanına eklenen bir ceza puanıdır. 

 

• Sistem tarafından avukata tebliğ sırasında telefonlarının kapalı veya meşgul olması, 

telefonlarını açmamaları veya görüşme esnasında hattın kesilmesi durumunda sistem 

avukatı 1’er dakika arayla 3’er defa arar. 3 arama sonucunda aynı işlem tekrarlanır ise 

otomatik olarak avukatın dosyayı kabul etmediği varsayılarak sistem ceza puanı işlemi 

gerçekleşir ve sıradaki yeni avukat aranır. 

 

• Avukatlar sistem tarafından aldıkları dosyaları,daha sonra geçerli bir mazeretleri olmadan 

iptal ettikleri takdirde , bu iptal edilen dosyalar normal aranmadaki görevi reddetmeden 

farklı olarak kabul edilen görevin iadesi olması sebebiyle baro ve sistem tarafından farklı 

bir şekilde değerlendirilir.Baronun insiyatifi doğrultusunda farklı bir katsayıdan ceza puanı 

uygulaması yapılır. 

 

• Baro tarafından avukatın iletmiş olduğu mazeretler incelenerek geçerli bulunduğu 

takdirde almış olduğu ceza puanı silinir. Geçerli bulunmaması veya hiçbir işlem 

yapılmaması halinde ceza puanı avukatın hanesinde kalır. 

 

• Baronun insiyatifinde olmak üzere aşağıdaki uygulamalar yapılabilir: 

 

o Belirli sayıda görevi kabul etmeyen avukatlar,belirli bir süreyle CMKlistesinden 

çıkartılabilirler.Örnek 3 defa görevi kabul etmeyen müdafi 3 ay CMK listesinden 

çıkartılabilir. 

o Belirli bir sayıda görevi kabul edip daha sonra haklı bir mazereti olmadan iptal 

veya iade ettiği takdirde, belirli bir süreyle CMK listesinden çıkartılabilir. Örnek; 3 

defa görevi kabul edip daha sonra haklı mazereti olmadan iade ettiği takdirde 6 

ay CMK listesinden çıkartılabilir. 

o Belirli bir sayıda görevi kabul edip,görevi iptal ya da iade etmediği halde görev 

yerine gitmeyip bu durumunu baro veya sisteme bildirmeyip görevini kötüye 

kullanma durumunda belirli bir süreyle veya tamamen CMK listesinden 

çıkartılabilirler.Örnek 3 defa görevi kabul edip, görevi iptal ya da iade etmediği 

halde görev yerine gitmeyip bu durumunu baro veya sisteme bildirmediği, 

görevini kötüye kullandığı takdirde süresiz olarak CMK listesinden çıkarılabilir. 

 

 

 

 

 



SİSTEMDE BARONUN İSTEĞİ DOĞULTUSUNDA AYARLANABİLECEK ÖZELLİKLER 

o Özellikle gece görevlerindeki dosya kabul oranını arttırmak ve bu zor koşullarda görevini 

yerine getiren müdafileri ödüllendirmek amacı ile gece kabul edilen görevlerden aldıkları 

puanlar gündüz sistemine geçildiği anda sıfırlanabilir. Ancak gece nöbet listesinde 

bulunup görev kabul etmeyen avukatın almış oldukları ceza puanları aynı kalır ve 

sıfırlanmaz. Bu doğrultuda gece görevlerinde kabul edilen dosyalardan puan alınmayacağı 

için dosya kabul oranı ciddi oranda artar ve sorunsuz bir sistem işleyişi sağlanmış olur. 

Gece görevinde alınan ceza puanları, silinmeyeceği için avukatlar gitmeyecekleri günlerin 

gecelerinin nöbet listelerine, kendilerini eklemeyeceklerdir. Bu doğrultuda sistemde 

arama esnasında kabul etmeyen avukat sayısı az olacağından, görevlendirmelerin daha 

hızlı yapılması sağlanacaktır. Bu uygulama; bayram,yılbaşı,resmi tatiller ve özel günler gibi 

herhangi bir zamanda baronun isteği doğrultusunda uygulanabilir. 

o Nöbet listelerindeki gece saati uygulaması, uygulanan ilin coğrafi durumu kış veya yaz 

mevsimi olması gibi durumlara bağlı olarak baronun isteği doğrultusunda 

değiştirilebilinir. 

Örnek;  İzmir ili : 20:00 – 08:00 , Antalya ili = 00:00 – 08:00 ,  Diyarbakır ili = 21:00 – 08:00 

o Baronun isteği doğrultusunda belirli suçlar için arama kısıtlanması yapılarak, belirli 

avukatın o suçları içeren görevler için arama yapmaması sağlanabilir. Örnek; 

� Terör suçlarına gitmek istemeyen avukatlar sisteme girildiği takdirde sistem bu 

suçlar için avukatları aramaz 

� Cinsel içerikli suçlarda sanık veya şüpheli müdafiliğine gitmek istemeyip sadece 

mağdurlar için görevlendirilmek istenen bayan avukatlar sisteme tanıtılarak o 

bayan avukatların bu suçlar için aranmaması sağlanabilir. 

o Baronun isteği doğrultusunda merkez olarak nitelendirilien  ilçelerde kendi içerisinde 

gruplanarak müdafilerin kendi ev veya işyerlerine yakın karakollardan talep gelmesi 

sağlanabilir.Örnek olarak avukatın gündüz nöbet listesindeyken iş adresine yakın olan 

karakollardan gece nöbet listesinde ise ev adresine yakın olan karakollardan talep gelmesi 

sağlanabilir. 

 


