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OCAS ÖDEME İŞLEMLERİ 

OCAS sistemine kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılır. 

 

Sol taraftaki menü sütununda İşlemler menüsüne tıklanarak Görevlerim alt başlığı seçilir. 

 

Görevlerim ekranına geçiş yaptığınızda “Ödemesi Olmayanlar” seçili olarak gelecek olup burada kabul ettiğiniz CMK 
görevlerinizden ödeme almaya hak kazandığınız tarafınıza yapılmış atamalar listelenmektedir. Ödeme işlemi yapmak 
istediğiniz atamanızı sorgulama ekranından ilgili kriterleri girerek ve alt taraftaki listeden bulabilirsiniz.  
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Görevleriniz listesinde ödeme almak istediğiniz atamanızın sağ tarafında yer alan kalem şeklindeki  butonuna 
tıklayarak dosya içeriğine giriniz. 

 

Dosya içeriğine girdiğiniz görevinize ilişkin bilgilere ulaşacaksınız. Dosyaya ait bilgileri kontrol ediniz, bilgilerde bir yanlışlık 
olması durumunda Baro CMK Yetkilisi ile iletişime geçiniz.  

Ödeme işlemleri savcılıklar tarafından soruşturma numarası üzerinden yürütülmektedir. Bu ekranda ödemeler kısmında 
yer alan soruşturma no kutucuğuna, dosyanın soruşturma numarasını yazınız. Savcılık görevlendirmelerinizde bu numara 
zabıtlarda yer aldığından oradan alıp ilgili kutucuğa yazabilirsiniz. Kolluk talebi üzerine yapılan görevlendirmeler için ise 
Savcılık ön bürodan soruşturma numarasının öğrenilmesi mümkündür.  

Kovuşturma görevlerinde ise esas numarası size önceden bildirildiğinden, tarafınıza bildirilen bu esas numarasını ilgili 
kutucuğa yazınız. 

Ödenecek tutar sisteme önceden yüklendiği için otomatik olarak gelecektir. Soruşturma aşamasında aynı dosyada aynı 
kişi adına birden fazla avukatın CMK kapsamında görev alması durumunda ödenecek tutar görev alan avukat sayısına 
sistem tarafından otomatik olarak bölünecektir. Ücretin bölünmesi Yönetmelik hükmü gereğidir.  

KDV oranı, tarife ve mevzuatta yer alan düzenlemelere göre KDV oranını seçmeniz gerekmektedir. Tevkifat 
uygulansın/uygulanmasın kısmını da ilgili mevzuat gereği seçmeniz ya da boş bırakmanız gerekmektedir. 

Gider kısmı CMK hizmetinde yapmış olduğunuz zorunlu yol masraflarınızın yazıldığı kısımdır. Konu ile ilgili Baro CMK 
yetkilisinden bilgi alabilirsiniz. 

Soruşturma Kurumu kısmında ilgili atamanın bağlı olduğu Cumhuriyet Başsavcılığı seçilmelidir. 

Ardından kaydet butonuna tıklayınız. 
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Kaydetme sonrası ekrana çıkan butonlardan yazdır butonuna tıklayarak ilgili göreve ait görevlendirme yazınızın 
çıktısını alabilirsiniz. 

Ödeme işlemleri devamında kaydetme işlemi sonrası çıkan “Onay Havuzuna Gönder” butonuna tıklayarak ilgili dosya için 
ödeme onay ekranına gönderilmesini sağlayın. 
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Görevinizi Onay Havuzuna gönderdikten sonra artık görevlerim kısmından değil, Ödeme/Ödeme Onay kısmında tahakkuk 
içerisinde (ödeme listesi) görüntüleyebilirsiniz.  

 

OCAS ekranındaki sol tarafta bulunan menülerden Ödeme menüsünden Ödeme Onay alt menü başlığına tıklayınız. 
Burada Ödeme işlemlerinin başlaması için hazırlanmış olan tahakkuklarınızın listesini göreceksiniz.  

Ödeme-Ödeme Onay kısmından tarih seçerek sorgulama yaptığınızda son hazırladığınız tahakkuk en sonda “Baro 
Onayına Gönder” durumunda yer alacaktır.  

Birden fazla göreviniz için tek bir ödeme listesi oluşturmak istemeniz durumunda; Ödeme Onay kısmından Baro 
onayına gönderme işlemi yapmadan önce; listeye almak istediğiniz her bir göreviniz için ayrı ayrı “Görevlerim” 
kısmından düzenlemelerini gerçekleştirerek “Kaydet” ve ardından “Onay Havuzuna Gönder” olarak işlem yaptığınızda, 
ödeme onay kısmına düşen görevleriniz tek bir tahakkukta (ödeme listesinde) gözükecektir. Ödeme onay kısmında tarih 
girişi yapıp sorguladığınızda bu görevlerinizin tek bir tahakkukta (ödeme listesinde) listelenmiş olduğunu göreceksiniz.  

Oluşturulan her tahakkuk (ödeme listesi) için ayrı makbuz düzenlenmesi gerekmektedir.  

Görevleriniz arasında farklı Cumhuriyet Başsavcılıklarına makbuz kesilmesi gereken görevleriniz ve KDV oranının 
birbirinden farklı olduğu görevleriniz için ayrı bir ödeme listesi oluşturmalısınız.  
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Onay havuzuna gönderme işlemlerinizi tamamladıktan sonra son oluşturulan tahakkukta bulunan “Baro Onayına 
Gönder” butonuna tıklayarak, ödeme dosyanızı baroya göndermiş olacaksınız.  

 

Tahakkuk karşısında yer alan yazdır butonu ile de ödeme listesi ve gerekli formların çıktısını alabileceksiniz.  

 

Oluşturduğunuz tahakkuku Baro Onayına gönderdikten sonra görevlerim kısmından aynı aşamaları takip ederek “Ödeme 
Onay” kısmında ayrı bir ödeme listesi oluşturabilirsiniz. 
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Oluşturduğunuz ödeme listesinde yanlışlık yapmanız halinde OCAS’ta ödeme onay kısmında   tıkladığınızda açılan alt 
ekranda “avukata geri gönder”  simgesine tıklayarak yeniden “Görevlerim” kısmına dönmesini sağlayabilirsiniz.  

(Baro CMK yetkilisi kendi ekranından evrakları kontrol ettiğinde göndermiş olduğunuz evrakta bir hata veya eksiklik 
olması durumunda ilgili görev evrakını düzeltme için sistem üzerinden size geri gönderebilir, gönderilen bu evrak tekrar 
Görevlerim menüsünden açılan listenizde belirir.) 

 

 

 

Ödeme için gereken evraklarınızı fiziki olarak CMK servisimize teslim etmeniz üzerine gerekli kontroller sağlanacaktır. 
Belgelerinizde hata/eksiklik varsa düzeltilmesi, yok ise makbuzunuzu düzenlemeniz için tarafınıza e-posta ile bildirim 
yapılacaktır.  

 


