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Öz: Dünyada akademik hareketlilik artıyor. Buna paralel olarak özellikle Türk akademisyenler de akademik
hareketliliğe daha fazla katılmaya ve hatta gittikleri ülkelerde uzun süre kalarak ulusaşırı akademik alanlarını
genişletmeye çalışıyorlar. Bu hareketlilik görünümü içinde Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Türk akademisyenlerinin
en önemli destinasyonlarından biri durumundadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde, Kaliforniya Üniversitesi (UC)
yükseköğrenim sistemi, 10 kampüsünde çok sayıda öğrenci, akademisyen ve akademisyene ev sahipliği yapar ve Türk
akademisyenlerin Amerika’da en fazla tercih edilen bir üniversite durumundadır. Bu kampüslere yönelik ulusaşırı
akademik hareketlilikte bir artış olmasına ve ulusaşırı akademik bir alan gelişmiş olmasına rağmen, bu konuda az
sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu bağlamda, UC sistemi içinde çeşitli kampüslerde bulunan Türk akademisyenleri ile
derinlemesine görüşmeler gerçekleştirdik.
Bu çalışmada, Türk akademisyenlerin değişen hareketlilik motivasyonlarını, uluslararası ağ oluşturma süreçlerinin
temel unsurlarını ve Türk akademisyenlerin ulusaşırı aktiviteleri araştırdık. Buna göre ulusaşırı ağlarını görselleştirdik
ve ABD'deki Türk akademisyenlerinin ulusaşırı etkinliklerini bu ulusaşırı akademik alanın hem potansiyelini hem de
sürdürülebilirliğini anlamak için değerlendirdik.
Araştırmamızın bir sonucu olarak, Türkiye'deki akademisyenlerin son yıllarda Türkiye'de artan siyasi istikrarsızlık
nedeniyle ABD'de kurumlarla ve bireysel araştırmacılarla daha fazla akademik bağlantı kurduğunu öğrendik. ABD
merkezli Türk akademisyenler tarafından desteklenen mevcut ulusaşırı ağlar, bu süreçte yeni katılımcılara destek
vermiştir. Bu bağlantılar, akademisyenlerin hem yerel hem de uluslararası araştırma konularını ve sosyo-politik
farkındalığını etkilemekte, geniş bir akademik alan yelpazesi içinde literatürü yeniden şekillendirmekte ve bu ulusaşırı
alanın hem potansiyelini hem de sürdürülebilirliğini geliştirmektedir. Ancak, Türkiye'den tek yönlü bilgi aktarımı,
Türkiye'deki uzun vadeli yükseköğretim olanaklarını olumsuz yönde etkileyeceği de açıktır.
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Abstract: Academic mobility is increasing around the world, and Turkish academics are seeking to become more
mobile. The United States of America (USA) is one of the most important destinations for Turkish academics. Within the
USA, the University of California (UC) system of higher education hosts a large number of visiting students, scholars,
and academics over its 10 campuses and is a preferred location for Turkish academics. Although overall transnational
academic mobility has increased, resulting in more transnational academic spaces, few studies exist on this issue. In
this context, we conducted in-depth interviews with Turkish academics located at several campuses within the UC
system.
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In this study, we explore changing mobility motivations, key elements of the transnational network construction
process, and various types of transnational activities among Turkish academics. After that, we map transnational
networks and explore transnational activities of Turkish academics in the USA to understand both the potential and the
sustainability of this transnational academic space.
As a result of our research, we understand that academics from Turkey have sought more academic connectivity with
institutions and individual researchers in the USA due to increased political instability in Turkey in recent years.
Existing transnational networks, supported in part by USA-based Turkish academics, have aided them during this
process. These connections also affect the research topics and socio-political awareness of both local and transnational
academics, reshaping the literature for a wide spectrum of academic fields and enhancing both the potential and
sustainability of this transnational space. However, one-way transfers of knowledge out of Turkey can negatively affect
long-term higher education capabilities in Turkey.
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