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Sayın Bursa İstinaf Mahkemesi
Hakimlerine
Villeurbanne, 26 Mayıs 2020
Sayın Hakimler,
Tuna Altınel bir Fransız üniversitesi olan “Claude-Bernard Lyon 1” bünyesinde 1996’dan beri öğretim
üyesi – araştırmacı olarak görev yapmakta olup, 21 Şubat 2019 tarihinde Villeurbanne’da Lyon-RhôneAlpes “Amitiés Kurdes” (“Kürt Dostluk Derneği”) tarafından halka açık olarak düzenlenmiş olan bir
toplantıya katılmış olmasından dolayı şu an ağır ceza kapsamında yargılanmaktadır.
Balıkesir Ağır Ceza Mahkemesi, 21 Şubat 2020 tarihinde yayınlanan gerekçeli kararı ile Tuna Altınel’i bu
suçlardan beraat ettirmiştir. Ne var ki, Savcılıkça mahkemeniz nezdinde bu karara itiraz edilmiştir.
Aşağıdaki hususları dikkate almanızı istirham eder, dileğimizin bu davanın bir an önce görülmesi
olduğunu bilmenizi isteriz.
Lyon 1 Üniversitesi olarak hatırlatmak isteriz ki: Tuna Altınel bir yıldan uzun bir süre önce
tutuklanışından bu yana Türkiye’de kalmak zorunda bırakılmaktadır ve pasaportuna el konmuş
olmasından dolayı Claude-Bernard Lyon 1 Üniversitesi’nde öğretim üyesi ve araştırmacı olarak
görevlerini yerine getirememektedir. Halbuki, Tuna Altınel Fransız hukukuna göre hiçbir suç işlemiş
değildir ve kendisine isnat edilen fiiller Fransız hukuk sistemine tabidir. Fransız hukuk sisteminde,
öğretim üyesi ve araştırmacıların ifade özgürlüğünün anayasaya ile teminat altına alınmış olduğu
unutulmamalıdır.
Bursa İstinaf Mahkemesi’nden şu hususu dikkate almasını talep ediyoruz: Tuna Altınel Fransız öğretim
üyesi ve araştırmacısı statüsünde olup Fransa’nın kanunlarına ve anayasasına aykırı en ufak bir fiilde
bulunmamıştır.
Mahkemenizden talebimiz, Tuna Altınel’in kendisine isnat edilen suçlardan aklanmasına ve böylece
pasaportu kendisine iade edilerek Lyon 1 Üniversitesi’ne dönüp öğretim üyesi – araştırmacı olarak
görevinin başına geçmesine imkan verilmesidir.
Tuna Altınel matematikte kendisine özgü olan bir uzmanlık alanında çalışmakta olup, mesai arkadaşı
olan araştırmacıların onun bu alandaki vasıflarına ve öğretim üyesi olarak katkılarına ihtiyaçları vardır.
Tuna Altınel, öğrencileri tarafından ve özellikle de matematik araştırmaları alanında danışmanı olduğu

öğrenciler tarafından beklenmektedir. Onun Lyon 1 Üniversitesi’nde bulunamaması, matematik
bölümünde ve genel olarak tüm üniversitede ciddi zorluklar yaşanmasına yol açmaktadır.
Saygılarımla
Frédéric Fleury, Rektör
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