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15 Temmuz sözde darbe girişimi asıl darbeyi 
eğitim alanına vurmuştur. Eğitimin en önemli 
saç ayağı üniversiteler kapatılmış, binlerce ye-
tişmiş akademisyen herhangi bir sebep gösteril-
meden bir gecede işlerinden atılmış, hatta ha-
pishanelere gönderilmiştir. Bu çalışma, 15 Tem-
muz sonrası yapılan akademik darbenin, Türki-
ye’nin köklü devlet üniversitelerinden birisi olan 
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ’ndeki olumsuz etkilerini 
analiz etmektedir.    

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 1978 yılında Kayseri Üni-
versitesi adı altında kuruldu. 1982 yılında Erciyes 
Üniversitesi adını almıştır. Erciyes Üniversitesi 
bugün toplam 19 fakülte, 1 yüksekokul, 2 mes-
lek yüksekokulu, 7 enstitü, 6 bölüm, 44 araştır-
ma merkezi ve 1350 yataklı gelişmiş bir uygula-
ma hastanesi ile hizmet vermektedir. Gevher 
Nesibe Hastanesi'ne ek olarak Kalp ve Damar 
Hastalıkları Hastanesi, Organ Nakli ve Diyaliz 
Hastanesi, Onkoloji Hastanesi, Çocuk Hastanesi 
ve Kemik İliği Nakil ve Kök Hücre Tedavi Merke-
zi bölgenin en önemli sağlık kuruluşlarıdır. Yak-
laşık 65.000'e yakın öğrenci eğitim almaktadır 
[1]. Ayrıca 23 Temmuz 2016'da hukuksuzca ka-
patılan Melikşah Üniversitesi, Erciyes Üniversi-
tesi'ne devredilmiş ve MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ 
kampüsüne "Erciyes Üniversitesi 15 Temmuz Yer-
leşkesi" adı verilmiştir [2]. 

15 Temmuz sonrası Türkiye’de sadece devlet 
üniversitelerinden 6.070 akademisyen atılmıştır 
[3]. Kapatılan 15 vakıf üniversitesindeki 2,808 
akademisyen bu sayıya dahil edilmemiştir.  ER-
CİYES ÜNİVERSİTESİ’ndeki 2398 akademisyen-
den sözde darbe girişimi sonrası 144 kişi, yani 
toplam akademisyenlerin %6’sı atılmıştır. Tablo 
1’de atılan akademisyenlerin unvanlara göre 
dağılımları verilmiştir. 

Akademisyenlerin bilimsel katkılarının objektif 
olarak ölçülmesi üniversitelerin ve ülkelerin 
dünyadaki durumlarını anlamak için yaygın ola-
rak kullanılmaktadır. Google Akademik [4], 
araştırmacıların yayınlarını, atıf sayılarını ve in-
deks değerlerini takip edebilecekleri önemli bir 

açık kaynaktır. Bu analizde, atılan akademisyen-
lerin bilimsel katkılarını incelemek için Google 
Akademik kriter alınmıştır. Atılan akademisyen-
lerin ortalama atıf sayısı 891.83 olarak hesap-
lanmıştır ki bu sayı oldukça yüksektir. Örneğin 

Profesör SALİH ÖZGÖÇMEN’in 10261; Yardımcı 
Doçent KAZIM ZİYA GÜMÜŞ’ün 10159 atıf sayısı 
bulunmaktadır. Ayrıca altı çizilmesi gereken 
önemli bir husus da atılan 24 akademisyenin 
500’den fazla atıf sayısı varken 52 akademisye-
nin de 100’den fazla atıf sayısı bulunduğudur. 

Atıf sayısının yanında atılan akademisyenlerin h-
indeks değerleri de incelenmiştir. h-indeks ya-
yın sayısı ile atıf etkinliğini bir arada ölçtüğün-
den dolayı nitelikli bilimsel katkıyı ölçme konu-
sunda daha güvenilirdir. Türkiye’de üniversite-
ler, Akademik Veri Yönetimi sistemi ile h-indeks 
sayılarını yayınlamaktadır. Fakat tüm akademis-
yenleri yayınlamak yerine alanlardaki en yüksek 
20 atıf sayısına sahip olan akademisyenleri sıra-
lamaktadırlar [5]. Akademik Veri Yönetimi siste-
minin bulunduğu web sitesindeki güncel rakam-
lara göre ERCİYES ÜNİVERSİTESİ’nin alanlara 
göre en yüksek h-indeks sayısına sahip 20 aka-
demisyenin ortalama h-indeksi 14 olarak hesap-
lanmıştır. Atılan akademisyenlerin h-indeks   or-
talaması 13.10 olarak bulunmuştur ki bu atılan           

AKADEMİSYEN ATILAN SAYISI 

Profesör 27 

Doçent 31 

Yardımcı Doçent 35 

Öğretim Görevlisi 10 

Araştırma görevlisi 40 

Uzman 1 

TOPLAM 144 

Tablo 1 ERCİYES Üniversitesi’nden atılan  
akademisyenlerin unvanlara göre dağılımı 
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akademisyenlerin ERCİYES ÜNİVERSİTESİ’ne 
olan katkısını açıkça göstermektedir.  

15 Temmuz sözde darbesinden sonra ERCİYES 
ÜNİVERSİTESİ’ndeki akademisyenlerin sadece %
6’lık kesiminin atılmasına, üstelik MELİKŞAH 
ÜNİVERSİTESİ’nin tüm imkân ve altyapısına el 
konulmasına rağmen, bu güzide üniversitenin 
dünyadaki akademik başarı sıralamasında %17 
oranında dramatik bir gerilemeye engel oluna-
mamıştır [10]. Yukarıdaki bilgiler göz önüne 
alındığında sözde darbe girişimi sonucunda ER-
CİYES ÜNİVERSİTESİ’nde ve Türkiye’de bilimsel 
çalışmalara çok ağır bir darbe vurulduğu açıkça 
görülmektedir. 
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15 Temmuz sonrası mağdur edilen akademisyenlerin 
bireysel başarılarına bakıldığında bazılarının çok önemli 
bilimsel katkı sağladıkları da görülmektedir [6][7][8]. 
Örneğin; 

Prof. Dr. Salih KUK 

ABD’de Johns Hopkins Üni-
versitesi Sıtma Enstitü-
sü’nde çalışmalar yapmış 
ve yaptığı çalışma Nature 
Medicine dergisinde kapak 
konusu olarak yayınlanmış-
tır.  

Rekombinant DNA teknolo-
jisi konusunda ülkenin öncü 
bilim insanlarından birisi-
dir.  

Prof. Dr. Yunus SERİN  

Kayseri’ye önemli katkıları olan, çayır, mera, yem bitki-
leri yetiştiriciliği ve ıslahı konusunda uzman olan. Prof. 
Dr. Serin ödüllendirilmek 
yerine vatandaşlıktan çıkar-
tılmıştır.[9] 

AKP iktidarı döneminde 13 
yıl Tarım Bakanlığına danış-
manlık yapmıştır.  

Çok yıllık kılçıksız brom 
(Bromus inermis Leyss) ve 
çok yıllık adi otlak ayrığı 
(Agropyron cristataum L. 
Gaertn.) isimli 2 bitki ıslah 
etti. 

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün isteği üzerine Kayse-
ri’de hektarı 60 kg olan verimliliği 136 bin dekar bozul-
muş merayı ıslaha almıştır. İki yıl içinde verimliliği 267 
kat artırarak 16 tona çıkarmıştır. 

Doç. Dr.  
Mustafa TUTAK 
Kan Dolaşımını Des-
tekleyici Fonksiyonel 
Giysileri ilk defa ge-
liştiren bilim adamı 
ünvanı almıştır.  
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