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Sorbonne Üniversitesi Tuna Altınel’e pasaportunun iadesi için çağrıda bulunur.

Paris, 15 Aralık 2020

Doç. Dr. Tuna Altınel 1996 yılından beri Claude Bernard Lyon 1 
Üniversitesi’nde matematik doçentidir. “Barış için Akademisyenler” 
oluşumunun aktif üyesi olan Tuna Altınel, Türk yetkili mercileri tarafından 
hakkında “terör örgütü propagandası yapmak” suçlaması ile dava açılarak 
2019 Mayıs - 2020 Eylül ayları arasında Türkiye’de tutuklu kalmıştır. 
Beraatının geçtiğimiz 3 Eylül günü kesinleşmiş olmasına rağmen, 
pasaportunun iadesi için yaptığı başvuru Türk idari makamları tarafından 
reddedilmiş olduğundan hala Türkiye’den çıkamamaktadır.

Tuna Altınel, 2019 Şubat ayında üyesi olduğu Kürt Dostluk Derneği (Amitiés Kurdes) 
tarafından düzenlenen bir etkinliğe katılmış olmasından dolayı yargıç önüne 
çıkarılmıştır. Ayrıca, 2016 Ocak ayında, “Bu ülkenin akademisyen ve araştırmacıları 
olarak bu suça ortak olmayacağız” başlığı altında 2015 ve 2016 yıllarında Türk 
güvenlik güçlerince Türkiye’nin nüfusunun çoğunluğu Kürt olan güney-doğu 
bölgesinde yürütülen operasyonları kınayan ve barış görüşmelerine yeniden 
başlanmasını isteyen dilekçeyi imzalamasından dolayı da hakkında dava açılmıştır.

Mayıs ayında kişisel amaçlarla Türkiye’ye giriş yaptığı esnada tutuklanan Tuna 
Altınel, 81 gün tutuklu kalmış, daha sonra tutuksuz olarak yargılanmak üzere 
serbest bırakılmış, 24 Ocak 2020 tarihinde davası sonuçlanmıştır. Beraatının 3 
Eylül’de kesinleşmiş olmasına rağmen, yetkili mercilerce pasaportu iade 
edilmediğinden hala Türkiye’den çıkamamaktadır.

Bu karar, demokratik eleştiri ve ifade özgürlüğünün ciddi ve haksız bir şekilde 
ihlalidir. Sorbonne Üniversitesi’nin üyesi olduğu EUA ve LERU, son zamanlarda 
Brezilya’da, Türkiye’de (örneğin Noémie Levy-Aksu’ya karşı) ve bazı Avrupa 
ülkelerinde meydana gelen benzer özgürlük ihlallerini daha önce kati bir dille 
kınamış bulunmaktadır.

Sorbonne Üniversitesi, pasaportunun ve seyahat özgürlüğünün iadesi konusunda 
Tuna Altınel’e kesin ve tam desteğini bir kez daha ifade eder. Daha genel olarak, 
Sorbonne Üniversitesi, insan hakları savunucularının tümüne karşı her tür tacize ve 
özgürlüklerin önüne konan tüm engellere son verilmesi çağırısında bulunur.
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