CCRC (Ceza Davaları İnceleme Komisyonu) nedir?
Ceza Davaları İnceleme Komisyonu’na genellikle CCRC denir. Ceza davalarını incelemek
amacıyla kurulmuştur. Mahkum olan kişinin yanlış olarak hüküm giydiğini veya yanlış
cezanın verildiğini düşündüğü durumlarda CCRC davaları gözden geçirir. Söz konusu kişinin
temyiz başvurusunun da olumsuz sonuçlandığı davaları inceler.
CCRC bir hükümle veya cezayla ilgili bir sorun bulursa, davayı tekrar temyize gönderebilir.
Bir davayı tekrar temyize gönderebilmemiz için, davanın farklı görünmesine yol açan yeni ve
önemli bir şeyin ortaya çıkmış olması gereklidir. Bunlar güçlü yeni deliller veya iddialar
olabilir. Bunları bulmak çok zordur ve pek çok davanın temyize geri gönderilmesi mümkün
olmamaktadır.
CCRC tamamen bağımsızdır. Mahkemelere, polise veya savcılara çalışmıyoruz. Kendi
davalarının incelenmesi için başvuruda bulunan kişilere çalışmıyoruz. Hatalı olduğu iddia
edilen kararları tarafsız bir şekilde soruşturabilmek için tüm taraflardan bağımsız bir
konumda dururuz. Hükmün veya cezanın güvenliğini etkileyebilecek önemli bir yeni delil
veya başka önemli bir husus olduğu taktirde davayı yeniden temyize gönderebiliriz.
CCRC’nin temel hedeflerinin arasında eşitlik vardır. Çallışmalarında ayrımcılık olmamasına
özen gösterir. Tüm çalışanları için fırsat eşitliği yaratan, dahil edici bir kültür oluşturmakta
kararlıdır. CCRC, eşitlik konularında çalışanlarına sürekli olarak eğitim sunar.
CCRC ne yapar?
Bazı mahkemelerin verdiği hükümleri ve cezaları soruşturabiliriz. Bu mahkemeler Sulh Ceza
Mahkemeleri (Magistrates’ Court), Ceza Mahkemeleri (Crown Court), Gençlik Mahkemeleri
(Youth Court), Askeri Mahkeme (Court Martial) veya Askeri Sivil Mahkeme’dir (Service
Civilian Court).
Ancak temyiz mahkemeleri bir hükmü bozabilir veya bir cezayı azaltabilir. CCRC’nin işi
davaları incelemek ve temyiz mahkemelerine geri göndermektir. Bunu ancak, yapmak için iyi
bir neden olduğunu düşündüğümüz durumlarda yaparız. Bir davayı temyize
gönderdiğimizde, mahkeme temyiz davasını görmek zorundadır. Bir davayı temyize
gönderdiğimizde, mahkeme temyizi kabul etmediği durumlarda bile cezayı arttıramaz.
Davaları soruşturmamıza yardımcı olan özel yasal yetkilerimiz vardır. Bu yetkileri kullanarak,
İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda’da özel kurumlardan ve kamu kurumlarından ihtiyacımız
olan belgeleri temin edebiliriz. Bunlara polisin, savcıların ve mahkemelerin elinde bulunan
bilgiler dahildir. Delilleri inceleyebilir, yeni dava yasalarını göz önüne alabilir ve bilimsel
uzmanlar görevlendirebiliriz. Ayrıca yeni ve eski tanıkları bulabilir ve sorgulayabiliriz.
Bağımsız bir kurum olduğumuz için, hangi belgeleri temin edeceğimize ve hangi
soruşturmaları yürüteceğimize CCRC olarak kendimiz karar veririz.
Eski davaları gözden geçirebiliriz. CCRC’ye başvurmak için bir zaman sınırı yoktur. Çok eski
davalara bakmamız, belgeler ve deliller imha edilmiş olabileceği için daha zordur.
Avukatınız yoksa da davanıza bakabiliriz. Bize başvurmak için yasal bir temsilciniz olması
gerekli değildir, ama bir avukat (solicitor) size yardımcı olabilir.
Yasaklama emirlerine (prevention order) bakamayız. Ancak yasaklama emrine yol açan
hükme veya cezaya bakabiliriz.
Özel hukuk konularına ve göçmenlikle ilgili konulara bakamayız.

CCRC’ye kimler başvurabilir?
Yanlış olarak hüküm yediğini veya yanlış bir ceza verildiğini düşünen herkes CCRC’ye
başvurabilir. İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda’da bir ceza mahkemesi tarafından mahkum
edilmiş olmanız gerekir. Hakkınızda verilen hükme, cezaya veya her ikisine bakmamızı
isteyebilirsiniz. Bize başvurmak ücretsizdir.
CCRC’ye ne zaman başvurmam gerekir?
CCRC’ye ancak normal yöntemlerle temyiz mahkemesine başvurmaya çalıştıktan sonra
başvurmalısınız.
Temyiz için son başvuru süresi geçtikten sonra da temyiz başvurusu yapmaya
çalışabilirsiniz. Temyiz davanızı kaybettiyseniz ama yine de hakkınızda verilen hükmün veya
cezanın yanlış olduğunu düşünüyorsanız, davanızın gözden geçirilmesi için CCRC’ye
başvurmalısınız.
Ya davamı temyiz etmediysem?
Normal yöntemlerle temyiz mahkemesine başvurmamışsanız, CCRC genellikle size mektup
yazıp önce temyize başvurmanız gerektiğini anlatacaktır. Kişilerin normal yöntemlerle temyiz
mahkemesine başvurmadan önce bize başvurduğu durumlarda, CCRC çok nadir olarak
davaya bakmayı kabul eder. Daha önceden temyiz başvurusu yapılmamışsa, bizim davayı
temyize göndermemiz ancak çok özel nedenler olduğu taktirde mümkündür. Bunlara “istisnai
durumlar” deriz.
Temyize nasıl başvuracağınız hakkında bilgi almak için Ceza Temyiz Ofisi (Criminal Appeal
Office) ile 020 7947 6011 numaradan temas kurabilirsiniz.
“İstisnai durumlar” nelerdir?
İstisnai durumlar çok nadirdir. Temyize başvurmamış olmanızın iyi bir nedeni olması gerekir.
Ayrıca CCRC’nin yardımı olmadan şimdi başvuramıyor olmanızın da iyi bir nedeni olması
gerekir. Otomatik istisnai durum yoktur. Her davanın ayrıntılarına bakıp istisnai durum olup
olmadığına biz karar veririz.
Neler istisnai durum değildir?
İstisnai durum olmayan durumların bazı örnekleri şunlardır:
Temyize başvurmayı unuttunuz veya son başvuru süresini geçirdiniz. Bu durumlarda
mahkemeden yine de temyiz isteğinde bulunabilirsiniz. Buna “süresi geçtikten sonra” (“out of
time”) başvurmak denir.
Avukatınız (solicitor veya barrister) temyiz etmemenizi tavsiye etti. Bu, temyize başvurmanızı
engellemez.
Temyize gitmenize yardım edecek bir avukat bulamadınız. Yasal yardım almadan kendiniz
de temyize başvurabilirsiniz.
Normal yöntemlerle temyize gitmek hakkında nereden bilgi bulabilirim?
Bir Ceza Mahkemesi tarafından mahkum edildiyseniz, ‘Appealing a conviction or sentence to
the Court of Appeal – help for applicants’ (‘Bir hükmün veya cezanın bozulması için Temyiz
Mahkemesi’ne gitmek – başvuranlar için bilgiler’) adlı kitapçıkta faydalı bilgiler bulabilirsiniz.
Bu kitapçık cezaevi kütüphanesinde mevcut olmalıdır. Kitapçığı ve gerekli olan formları

internette https://www.gov.uk/appeal-against-crown-court-verdict adresinde bulabilirsiniz.
Kitapçığı ve formları kağıt üzerinde temin etmek istiyorsanız 020 7947 6011 numaradan
Ceza Temyiz Ofisi’ni arayabilirsiniz.
JUSTICE adlı hayır kurumunun da ‘How to Appeal’ (‘Temyize Nasıl Gidilir’) başlıklı faydalı bir
kitapçığı vardır. Bu kitapçık Ceza Mahkemesi davalarında temyiz konusunu ele alır. Kitapçığı
https://justice.org.uk/our-work/publications/how-to-appeal adresinde bulabilirsiniz.
Sulh Ceza Mahkemeleri ile ilgili olarak temyiz hakkında bilgi ise www.gov.uk/appeal-againstsentence-conviction adresinden edinilebilir.
CCRC’ye nasıl başvurulur?
Bir temyiz davasını kaybetmişseniz ve şimdi CCRC’ye başvurmak istiyorsanız, başvurunun
CCRC’nin başvuru formlarını kullanarak yazılı olarak yapılması gereklidir.
Başvuru formu bir sınav değildir ve elimizden geldiğince kolay olmasını sağlamaya çalıştık.
Başvurmak için
•
•
•

kağıt üzerinde bir form doldurabilirsiniz
formun internet sitemizdeki PDF şeklini indirebilirsiniz
Online başvuru formunu doldurabilirsiniz.

Bizimle temas kurarsanız size bir form postalayabiliriz. 0121 233 1473 numarayı arayarak
veya info@ccrc.gov.uk adresine mail atarak bizimle iletişim kurabilirsiniz.
Bize kağıt üzerinde bir form gönderiyorsanız, göndermeden önce formu imzalamanız
gerekir.
Sizin adınıza bir başkası da başvuruyu yapabilir. Davanızı ele almamızı istediğinizi kontrol
etmek için sizinle temas kuracağız.
Online formu doldurursanız, size bir mail gönderip formun elimize geçtiğini bildireceğiz. Bu
mail, online formunuzu gönderdikten sonra 5 işgünü içinde gönderilecektir. Ondan sonra,
bize faydalı olacağını düşündüğünüz belgeler varsa gönderebilirsiniz.
Online formu kaydedip daha sonra tekrar dönüp değiştirmeniz mümkün değildir. Bu nedenle
online formu doldurmaya başlamadan önce pdf şeklini okuyup elinizdeki bilgileri
toparlamanız faydalı olabilir.
Unutmayın, CCRC’nin davanızı temyiz mahkemesine gönderebilmesi için önemli yeni deliller
veya önemli yasal iddialar olması gereklidir. Bunların bir mahkeme tarafından daha önce
duyulmamış olması gerekir.
Başvurunuz, hüküm ve/veya cezanız hakkında sorunlu bulduğunuz her şeyi bize anlatma
fırsatınızdır.
“Önemli yeni deliller veya yasal iddialar” nelerdir?
Bunlar davanız veya temyiz davanız sırasında ele alınmamış olan hususlardır. Örneğin, o
zaman bilinmeyen yeni deliller veya bilim alanında yeni bir gelişme. Jürinin, hakimin veya
yargıçların o zaman da bildiği hususları yeniden gözden geçiremeyiz. Davanız sırasında
bilinen bilgileri, hakkınızda yanlış hüküm verildiğini düşünseniz bile yeniden gözden
geçiremeyiz. Davanızın şimdi çok farklı görünmesini sağlayan yeni bir husus olması gerekir.
Davanız veya temyiziniz sırasında zaten gündeme getirilmiş olan hususları tekrar etmeniz
durumunda size yardımcı olamayız.

CCRC’ye, temyiz mahkemesinin davanız hakkında farklı bir şekilde düşünmesini sağlayavak
yeni ve önemli bir husus gereklidir. Yeni olduğunu ve davanızı farklılaştıracağını
düşündüğünüz her şeyi başvuru formunuzda bize anlatmanız gerekir.
Başvuru formumu ne yapacaksınız?
Başvuru formunuzu aldığımızda, ondan sonra neler olacağını size yazılı olarak bildireceğiz.
Sizi mahkum eden mahkemenin ve temyiz sürecinizin dosyaları gibi ihtiyaç duyduğumuz
belgeleri temin edeceğiz. Davanızı gözden geçirip geçirmeme kararını vermemiz için başka
belgeler de temin etmemiz gerekebilir. Davanızı gözden geçirmeye başlama kararı verirsek
size bunu yazılı olarak bildireceğiz. Ama davanızı gözden geçirmemeye karar vermemiz de
mümkündür: Örneğin,
Temyiz davanız devam etmekteyse.
Daha önce temyize gitmediyseniz ve davanızı normal yöntemlerle temyize gitmenizden önce
gözden geçirmemiz için özel nedenler yoksa (Yukarıdaki ‘Ya davamı temyiz etmediysem?’
bölümüne bakınız).
Başvurunuzda davanızı temyize gönderebilmemizi sağlayacak önemli yeni hususlar yoksa.
Bu durumların geçerli olduğuna karar verirsek, size mektup yazıp kararımızı açıklayacağız.
Verdiğim bilgilerle ne yapacaksınız?
CCRC’ye başvurursanız, verdiğiniz bilgileri davanızı gözden geçirmek için kullanacağız. Bu
bilgileri başka kurumlara ait olan belgeleri temin etmek için kullanabiliriz. Bu belgeler, sizin
hakkınızda veya başka bir kişi veya konu hakkında olan ve davanızı etkileyebileceğini
düşündüğümüz belgeler olabilir.
İhtiyacımız olduğunu düşündüğümüz belgeleri, kurumlar veya kişiler bize vermek istemese
bile temin edebiliriz. Bir davayı incelemeye başladıktan sonra, hangi malzemelere ihtiyacımız
olduğuna karar veririz. Elimizdeki bilgilere çok özen gösteririz. Sadece ihtiyacımız olan
bilgileri temin ederiz. Bu bilgileri sadece ihtiyacımız olduğu sürece tutmayı amaçlarız.
Davalar hakkındaki bilgileri nasıl ve ne zaman paylaştığımız konusunda çok dikkatli
davranırız. Bilgileri ancak 1995 Ceza Temyiz Yasası ve 2018 Veri Koruma Yasası’nın izin
verdiği durumlarda paylaşırız. Bir davayı temyize gönderdiğimizde genellikle temyiz bilgilerini
başvuru sahibiyle, temyiz mahkemesiyle ve savcılıkla paylaşırız. Davayı temyize
gönderirken genellikle davanın mağduruna da haber veririz.
Genellikle, davanın hangi dava olduğunu belirten ve niye temyize gönderildiğini açıklayan
kısa bir basın açıklaması yayınlarız. Ayrıca başvuru sahibinin temas bilgilerini yanlışlıkla
mahkum edilmiş kişilere destek sunan bir hayır kurumu olan Adli Hata Destek Servisi
(Miscarriage of Justice Support Service) ile de paylaşabiliriz.
Davama kim karar verecek?
Bir davayı temyize gönderip göndermemeye Komisyon Üyelerimiz karar verir. Komisyon
Üyelerimizin çeşitli meslekleri vardır. Birçoğu hukukçudur. Hepsi deneyimli oldukları için
seçilmişlerdir. Hepsi karmaşık konularda önemli kararlar verme yeteneğine sahip olduklarını
kanıtlamıştır. Komisyon Üyeleri Başbakan’ın tavsiyeleri doğrultusunda Kraliçe tarafından
atanır.
Süreç ne kadar sürer?

Çok karmaşık olmayan bir inceleme birkaç haftada tamamlanabilir. Daha karmaşık bir
inceleme aylarca sürebilir.
Legal Aid alabilir miyim?
Davanızda yardımcı olması için bir avukatın sizin adınıza Legal Aid (Yasal İşler İçin Para
Yardımı) alması mümkün olabilir. Avukat bulma konusunda 0845 345 4345 numaradan Civil
Legal Advice ile temas kurabilirsiniz.
CCRC davamla ilgili olarak benimle nasıl iletişim kuracak?
Çoğu zaman sizinle veya temsilcinizle mektuplaşarak iletişim kuracağız. Bize bir mail adresi
bildirdiyseniz, posta yerine mail adresinizi kullanacağız. Başvuru formunuz elimize
geçtiğinde size bunu muhakkak bildireceğiz. Davanızdaki gelişmeler hakkında size güncel
bilgiler vereceğiz. Doğru adresinizi biliyor olmamız önemlidir.
Adresiniz değişirse veya başka bir cezaevine geçerseniz bize haber vermeyi unutmayın.
Cezaevinden CCRC ile iletişim kurmanın kuralları vardır. Bu kurallar Prison Service Order
4400’de belirtilmiştir. Okuma veya yazmakta zorlanıyorsanız, sizinle iletişim kurmanın uygun
bir yolunu bulmaya çalışacağız. Gerekli olduğunda malzemeleri başka dillere tercüme
ettirmemiz de mümkün olabilir.
CCRC ile nasıl temas kurabilirim?
CCRC’ye telefon edebilirsiniz, fakat yazılı iletişimi tercih ederiz. Her şeyin kayıtlı olmasına
ihtiyacımız vardır, böylece davanızı incelerken kayıtlara danışmamız mümkün olur.
CCRC’nin iletişim bilgileri bu belgenin sonunda verilmiştir.
Beni ziyaret edecek misiniz?
Çoğu davada ihtiyacımız olan her şeyi yazılı olarak veya telefonda temin etmemiz mümkün
olur. Sizinle yüz yüze görüşmemiz gerektiğini düşünürsek, bir video konferansı veya toplantı
düzenleyebiliriz.
CCRC davamı yeniden temyize göndermemeye karar verirse ne yapabilirim?
Size adil bir şekilde davranılmadığını düşünürseniz CCRC’ye resmi olarak şikayet
edebilirsiniz. Şikayetinizi davanızı kapatmamızdan sonra üç ay içinde yapmanız gerekir.
Şikayet ederseniz CCRC’nin nasıl davrandığınızı inceleriz. Resmi şikayet sürecinde davanızı
tekrar gözden geçiremeyiz.
Kararımızı vermemizle ilgili bir sorun olduğunu düşünürseniz hukuksal bir inceleme
yapılması için İdari Mahkeme’ye (Administrative Court) başvurabilirsiniz. Bunu yapmak için
önce bize şikayet etmeniz gerekli değildir. Hukuksal inceleme sürecinin de zaman sınırları
vardır. Bu yola başvurmadan önce bağımsız yasal danışmanlarla görüşmelisiniz.
CCRC’ye yeniden başvurabilirsiniz. Davanızda, temyiz davanızda veya CCRC’ye daha önce
yaptığınız bir başvuruda ele alınmamış olan önemli yeni deliller veya iddialar varsa CCRC’ye
yeniden başvurabilirsiniz. Yeni bir form doldurmanız ve neyin yeni olduğunu bize anlatmanız
gerekir. Ayrıca, bunun daha önceki başvurunuzda niye dahil edilmediğini de belirtmeniz
gerekir.
CCRC davamı incelerse sınırdışı edilmem durdurulur mu?
CCRC’ye başvurmak sınırdışı edilme sürecinin durdurulması hakkını size otomatik olarak
vermez. Davanızı temyize gönderirsek, sınırdışı edilmeniz temyiz sürecinin sonuna kadar

durdurulabilir. CCRC’ye başvurduktan sonra sınırdışı edilirseniz, davanızı gözden
geçirebiliriz. Bir iletişim adresi veya mail adresi vermeniz gereklidir.
CCRC’ye başvurursam hapis cezam arttırılabilir mi?
Bir hapis cezası CCRC’ye başvurdunuz diye arttırılamaz. Hapis cezası davayı temyize geri
gönderirsek de arttırılamaz.
CCRC ve nasıl çalıştığı hakkında nereden ayrıntılı bilgi bulabilirim?
İnternet sitemizdeki bir dizi belgede CCRC hakkında ayrıntılı bilgi vardır. Bu belgelere resmi
politikalar denir. Belgeleri www.ccrc.gov.uk adresinden indirebilirsiniz. Bize mektup yazarak
da temin edebilirsiniz.

