
OCAS Rapor Hazırlama 
 
1- OCAS sayfanıza girdikten sonra sol menüdeki “İşlemler” sekmesinden “Görevlerim”’ e tıklayınız, 
2- Görev listenizden ödeme evraklarını hazırlamak istediğiniz görevin en sağında bulunan  

“Düzenle” 

 
simgesine tıklayınız, 

3- Açılan görev detayı ekranındaki “Ödemeler” panelinden Soruşturma Numarası, Soruşturma 

Kurumu ve Gider Ücreti alanlarını doldurunuz, (Gider olarak talep edilen tutarlar Soruşturma 

Görevleriniz için 40TL, Kovuşturma Görevleriniz için 80TL olarak belirlenmiştir.) 

4- Gereken bilgileri girdikten sonra;  

“Kaydet” 

 
butonuna bastıktan sonra 

“Yazdır”  

  
seçeneğini kullanarak belgelerinizin çıktısını alınız. 

 

a-) Savcılık 
Görevlendirme yazısı, Gider Belgesi (İMZALAYINIZ), Tutanak (ASLI GİBİDİR YAPINIZ) 

b-) Defterdarlık 
Görevlendirme yazısı, Gider Belgesi (İMZALAYINIZ) 

c-) Baro 

Görev sonuç raporu (İMZALAYINIZ), Tutanak 

 

Not:   

 Toplam 3 ayrı dosya içerisinde [a-)Savcılık, b-)Defterdarlık, c-)Baro] raporlarınızı CMK 

Rapor Okuma Servisine önceden randevu alarak teslim edebilirsiniz! 

 Rapor ekinde sunulan duruşma tutanaklarının, katıldığınız ilk celse zabtı olduğuna 

dikkat ediniz. Sunduğunuz tutanağın ilk celseye ait olmaması halinde tutanağa, 

“katıldığım ilk celsedir” ibaresini ekleyip imzalayınız. 

 
5- Gerekli bilgilerin girişini yaptıktan ve çıktıları aldıktan sonra,  

“Onay Havuzuna Gönder” 

  
butonuna tıklayınız. Bu şekilde ücret talebinde bulunacağınız görevi Ödeme Onay sayfanıza 

göndermiş olursunuz.  

 Ödeme Onay sayfasında daha önce oluşturulup henüz Baroya gönderilmemiş bir tahakkuk 

dosyanız varsa gönderdiğiniz göreve ait ücret talebi mevcut tahakkuk dosyasına eklenecektir. 

 Ödeme Onay sayfasında baroya gönderilmeyi bekleyen bir tahakkuk dosyası yok ise, 

Gönderdiğiniz raporunuz için yeni bir tahakkuk dosyası oluşturulacaktır. 

6- Raporlamak istediğiniz tüm görevleriniz için yukarıdaki işlemleri gerçekleştirmeniz gerekmektedir. 

 

*Not: Karşıyaka görevleriniz, İzmir görevleriniz, Talimat görevleriniz için ayrı tahakkuk hazırlayınız!  

(Her bir grup için raporlar ilgili savcılıklarına yine ayrı ayrı gönderilmektedir.) 

 
7- Son olarak, “Ödeme-Ödeme Onay” ekranına gelerek tek bir tahakkuk dosyası altında 

toplanan görevlerinizi  

“Baro Onayına Gönder”  

 
      butonuna tıklayarak tarafımıza gönderiniz! 

 

 

 

 



 

 

TALİMAT GÖREVLERİNİZ HAKKINDA! 
 

Teslim edilecek “talimat” görevlerine ilişkin rapor hazırlarken:  

- Avukat Sayfası ana menüsünde yer alan İşlemler başlığındaki Görevlerim altındaki 

listeden raporunu hazırlamak istediğiniz görevin detay ekranına giriniz; 

 

İŞLEMLER

GÖREVLERİM

“Düzenle”  

  
simge butonuna basarak görev detay ekranını açtıktan sonra  

“ÖDEMELER “ panelinden  

 GİDER; öncelikle yol gideri olarak “0” yazmanızı öneririz. (Her Savcılığın ödeme uygulaması 

farklı olduğundan ve gider rakamı nedeniyle evrakın hiç ödenmeden iadesi sözkonusu 

olduğundan yol gideri olarak “0” yazmanızı öneriyoruz.)  

 SORUŞTURMA KURUMU; yine “ÖDEMELER” panelinde “soruşturma kurumu” olarak 

“DİĞER” seçilmelidir. Diğer seçilince açılan alanlara talimat evrakının ait olduğu (ödeme 

işlemini yapacak olan) Cumhuriyet Başsavcılığının ve diğer kutucuğa da bu savcılıktaki dosya 

numarasının yazılması  

 sonrasında  

“KAYDET”  

 
             Butonu ile kaydedilen dosya 

 

 

            “ödeme havuzuna gönder “ 

            
 

            butonu tıklanarak Ödeme Onay ekranınıza gönderilir. 

 

( Görüldüğü üzere; talimat görevleri için rapor hazırlarken yapılan işlemler diğer görevlerle aynı 

olmakla birlikte, tek fark seçilecek savcılığın “DİĞER” olarak seçilmesi,  ardından talimatı gönderen- 

ödemeyi yapacak savcılığın elle girilmesi sonrasında yanındaki kutucuğa esas savcılığın dosya 

numarasının yazılmasıdır.)  

Talimat görevleri de son olarak Baro onayına sunulmak üzere tüm görevleriniz gibi Ödeme 

Onay ekranında bulunan; 

“ Baro Onayına Gönder “  

         
Butonu ile Baro ekranına gönderilir.  

Her bir talimat görevi için ödeme ayrı savcılıklardan talep edileceğinden işlem pratiği 

açısından her bir talimat görevinin ayrıca tek başına bir tahakkuk dosyasında gönderilmesi 

gerekmektedir. 

 


