OTOMATİK CMK ATAMA SİSTEMİ
MAHKEME BİRİMİ MODÜLÜ KULLAIM
KILAVUZU

OCAS TÜRKİYE(KULLAMA KLAVUZU)
www.ocasturkiye.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 Kurumu 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.

KAYIT İŞLEMLERİ :

* YEİ KAYIT GİRİŞİ= Bu kısmı yeni dosya girişi yapmak için
kullanınız. En üstte MAHKEME MÜZAKERE BİLGİLERİ alanında
MAHKEME kısmında bağlı olduğunuz kurumu seçtikten sonra DOSYA
O, DURUŞMA TARİHİ, GÖREV TİPİ VE DURUŞMA SAATİ kısmını
doldurunuz.

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 GÜCELLE ile bilgileri
değiştirebilirsiniz.Yaptığınız girişin yanlış olması durumunda ise yine SEÇ
e tıklayıp KİŞİ SİL butonu ile kaydı silebilirsiniz.
Dosyadaki kişiler arasında menfaat çatışması var ve/veya ifade başka yerde
alınacak ise yanlarındaki küçük kutucukları seçiniz.Seçtiğinizde karşınıza
aşağıdaki gibi bir ekran çıkacaktır.

İfade başka yerde alınacak ise bu kısma ifade yeri ve zamanı ,altına da ilgili
kişi telefonunu giriniz.Başka ekleme/değişiklik yapmayacaksanız en alttaki
DOSYAYI OAYLA butonuna basıp kaydınızı bitiriniz.
Yaptığınız bu dosya girişi ile OCAS dosyayı sisteme kaydederek avukat
atamaları için aramalara başlar.

* SORGULAMA İŞLEMLERİ = Bu kısmı girdiğinizde karşınıza çıkan
ekranda üstte DOSYA İŞLEMLERİ MEÜSÜ altta ise DETAYLI
SORGULAMA ve BÜTÜ KAYITLARI LİSTELE butonları yer
almaktadır.

Yukarıdaki resimde görüldüğü üzere DOSYA İŞLEMLERİ MEÜSÜ’nde
5 adet buton bulunmaktadır.Mahkemeler için aktif olan butonlar Kayıtları
Görüntüle, Avukat İşlemleri , Yazdırma İşlemleri ve Talep İşlemleri
butonlarıdır.
KAYITLARI GÖRÜTÜLE:
Sorgulama sayfasını yenileme:
En son yapılan kayıtları görüntüleyebilmek için sayfanın güncellemesini
saglamak istediginizde KAYITLARI GÖRÜTÜLE butonu içindeki
SORGULAMA SAYFASII YEİLE butonunu tıklayınız.

YAZDIRMA İŞLEMLERİ: Bu kısımda kayıt ettiğiniz dosya ve avukatı
için gerekli olan görevlendirme talep ve yetki belgelerini
yazdırabilirsiniz.Bunun içine yapacağınız işlemler şöyledir:
1) Ekranda görünen listeden ilgili olan dosyayı bulup,başındaki Seç
butonuna tıklayınız.
2) Şuan ilgili dosyayı seçmiş bulunuyorsunuz.Yukarıdaki YAZDIRMA
İŞLEMLERİ butonuna tıklayıp karşınıza çıkan iki butondan
görevlendirme talep belgesi için üsttekini,yetki belgesi için alttakini
tıklayınız.

TALEP İŞLEMLERİ : Bu kısımda mevcut olan dosyanın başındaki seç’ e
tıkladıktan sonra, seçili olan dosyaya kişi eklemek istersek KİŞİ EKLEME
BUTOUA , ifade yerinde degiştirme yapılacak ise İFADE YERİ
DEGİŞTİRME butonunu, seçili olan dosyayı iptal etmek istiyorsak TALEP
İPTAL butonunu tıklayınız.

AVUKAT İŞLEMLERİ : Bu kısımda avukatın dosyaya atandığı halde belli
bir süre içerisinde ifade almaya gelmemesi durumunda yapacağınız
işlemler şöyledir:
1) Ekranda görülen listeden söz konusu olan dosyayı bulunuz.İkinci
sütun DOSYA DURUM sütunudur,bu sütunda avukat ataması yapılıp
yapılmadığını ya da hala yapılıyor olduğunu takip edebilirsiniz.Avukat
ataması yapıldıysa 11.sütundaki AVUKAT KABUL ZAMAI nı kontrol
ediniz.Burada yazan zaman üzerinden belli bir süre geçmiş ve hala avukat
gelmemiş ise en baştaki sütunda yer alan SEÇ butonunu tıklayınız.
2) Şuan ilgili dosyayı seçmiş bulunuyorsunuz.Yukarıdaki AVUKAT
İŞLEMLERİ butonuna tıklayıp karşınıza çıkan iki butondan ikincisi olan
Avukat Gelmedi-Başka Avukat Gönder ‘e tıklayınız.

AVUKAT İŞLEMLERİ:

* AVUKAT SORGULAMA = Bu butona tıkladığınızda karşınıza
baroya bağlı tüm CMK avukatlarının T.C.K,Ad-Soyad,Sicil o,Tel o
ve Adres bilgileri bir liste halinde çıkmaktadır.Aradığınız avukatın
herhangi bir bilgisini üst kısımdaki ilgili kısma girerek de arama
yapabilir,aradığınız avukatın diğer tüm bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

MESAJ PAOSU:

*MESAJ YAZ-OKU =

Bu butona tıkladığınızda karşınıza çıkan
ekranda OCAS yetkili kişilerine öneri,istek,sorun ve genel
düşüncelerinizi yazıp BİLGİLERİ KAYDET butonuna tıklayarak
iletebilirsiniz.

KULLAICI 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 OAYLA butonuna basarak işlemi
tamamlayınız.
Parola değişimi için PAROLA DEĞİŞTİR kısmındaki EVET’e
tıklayınız.İlgili yerleri doldurup OAYLA butonuna basarak işlemi
tamamlayınız.

ÇIKIŞ :

* SİSTEMDE GÜVELİ ÇIKIŞ = Bu buton işlemleriniz bittiğinde
sistemden güvenli olarak çıkış yapmanızı sağlar.

