2019
Üniversitenin bilgisini şehre taşıma görevini, bilimle kültürün birbirini tamamlaması ve
bilginin paylaşılması gerekliliği anlayışı ile halka açık, haftalık konuşma etkinlikleri ile
gerçekleştirmeyi hedefleyen ÇÜTAM’ın Kültür Evinde (ATO Kısacıkzade Konağı), 2019
(Ocak-Aralık) yılında alanında uzman isimler tarafında toplam 38 konuşma yapılmıştır.
Katılımcıların soru ve katkılarıyla etkin bir bilgi alışverişine sahne olan Kültür Evindeki
toplantılara değişik sebeplerle katılamayan ancak kaçırdıkları için üzülen katılımcıların isteği
üzerine Merkezin Facebook sayfasından canlı yayın yapılmaya başlanmıştır. ÇÜTAM Kültür
Evi katılımcıları, sunumların yazılı olarak kalıcı hâle gelmesine ilişkin isteklerini de birçok kez
dile getirmişlerdir. Bu istek doğrultusunda Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları
Merkezi, Kültür Evinde düzenlediği etkinlikleri yayın hâline getirme yolunda 2019 yılında
önemli bir aşamaya erişmiştir. ÇÜTAM Kültür Evinde hem akademi dünyasına hem de genel
okura yönelik yapılan bu konuşmaların yazılı metinlerinin yayımı ise e-dergi (Haziran-Aralık)
olarak ÇÜTAM Kültür Evi Konuşmaları (ÇÜTAM-KEK) adıyla http://turkoloji.cu.edu.tr/
adresinden sürdürülmüştür. Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezinin
(ÇÜTAM) süreli yayınlarından olan akademik ve bilimsel dergi ÇÜTAD’ın 4. cildinin 2. sayısı
da 2019 yılında yayımlanarak Türkoloji çalışmalarına katkı sağlanmıştır. Dergide, Aralık 2019
sayısından itibaren araştırma makaleleri, çeviriler ve tanıtma yazılarının yanı sıra biyografilere
(vefeyat) de yer verilmiştir. Derginin Haziran 2019 sayısında derleme makalelerin yayımıyla
birlikte ÇÜTAD’ın farklı türlerle akademiye katkısının artırılması sağlanmıştır. Söz konusu
sayıda 8 araştırma makalesi, 2 derleme, 1 çeviri ve 1 tanıtma yazısı yayımlanmıştır. ÇÜTAD’ın
Aralık 2019 sayısında ise 14 araştırma makalesi, 2 çeviri, 2 tanıtma ve 1 biyografi yazısına yer
verilmiştir.
ÇÜTAM, 2019’da ÇÜTAD’ın Ulakbim TR-Dizin’e katılımına dair başvuruda
bulunmuş ve değerlendirme süreci başlamıştır. Ayrıca dergi, MLA Modern Language
Association ve SOBIAD Sosyal Bilimler Atıf Dizini’nde taranmaya başlanmıştır.
2002 yılından 2015 yılına değin öncelikli olarak ağırlık verdiği çalışma alanı, Türkolojide
ihtiyaç duyulan bir makale veritabanı oluşturmak olan ÇÜTAM, bu doğrultuda yürüttüğü
çalışmalarla 2019 yılında makale veritabanı yayını konusunda Türkiye’de ve dünyada internet
başvuru kaynağı olarak da önemli bir ihtiyacı karşılar hâle gelmiştir.
2020
ÇÜTAM Kültür Evindeki konuşmalar, küresel salgın dolayısıyla çevrimiçi konuşmalar olarak
Nisan 2020’den itibaren “cutam1996” Instagram adresinden sürdürülmüştür. Instagram’da
canlı yayımlanan konuşmalar, sonrasında Merkezimizin Instagram (cutam1996) ve Youtube
sayfasında (ÇÜ Türkoloji Araştırmaları Merkezi) da yayımlanmıştır. Bu doğrultuda, 2020
yılında (ocak-aralık), Türkiye’den ve yurt dışındaki çeşitli üniversitelerden alanında uzman
isimlerin konuşmacı olarak katılımlarıyla toplam 39 konuşma yapılmıştır. Ayrıca, ÇÜTAM
Kültür Evi etkinlikleri kapsamında uzaktan yapılan bu konuşmaların yazılı metinleri de
http://turkoloji.cu.edu.tr/ adresinden yılda iki sayı hâlinde e- dergi olarak (Haziran-Aralık 2020)
yayımlanmaya devam edilmiştir.
5. cildinin 1. sayısıyla 2020 yılında Türkolojiye hizmet vermeye devam eden Çukurova
Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi’nin Haziran 2020 sayısında 9 araştırma makalesi,
3 tanıtma yazısı ve 1 çeviri yer alırken Aralık 2020 sayısında ise 17 araştırma makalesi, 1 çeviri
ve 1 tanıtma yazısı yayımlanmıştır.
Kuruluş tarihi olan 1996’dan bu yana farklı projelerle Türk dünyası araştırmalarına
hizmet eden ÇÜTAM’ın http://turkoloji.cu.edu.tr/ adresindeki makale veri tabanı,
araştırmacıların gönderdiği yayımlanmış bilimsel çalışmalarla her geçen gün genişlemiş ve

2020 yılında söz konusu veri tabanında 8072 yazarın 21333 makalesi erişime açık hāle
getirilmiştir.
2021

9 Haziran 2015’te başlayan ve her Çarşamba, saat 15.30’da gerçekleştirilen ÇÜTAM
Kültür Evi Konuşmaları, Ocak 2021 tarihi itibarıyla 200. konuşma olarak hafızalarda yerini
almıştır. 2021 yılının ilk etkinliğine uzaktan konuşmacı olarak Türk Dil Kurumu Başkanı Prof.
Dr. Gürer Gülsevin konuk edilmiştir.
2021 (ocak-aralık) yılında canlı yayın olarak toplam 39 konuşma yapılmıştır. 3 Kasım
2021 tarihine kadar Instagram’dan canlı olarak yayımlanan konuşmalar, sonrasında Merkezin
Instagram (cutam1996) ve Youtube sayfasında (ÇÜ Türkoloji Araştırmaları Merkezi) da yerini
almıştır. Bu konuşmaların yazılı metinleri ÇÜTAM-KEK Dergisi’nin Haziran 2021 sayısında
yayımlanmıştır.
Kovit19 dolayısıyla uzaktan gerçekleştirilen ÇÜTAM konuşmaları, Kasım 2021
itibarıyla yeniden ÇÜTAM Kültür Evinde (ATO Kısacıkzade Konağı) yüz yüze konuşmalar
şeklinde yapılmıştır.
ÇÜTAM’ın akademik dergisi ÇÜTAD, 2021 yılında 6. cildiyle Türkoloji alanına katkı
sağlamaya devam etmiştir. Dergi, 4. c itibaren Ulakbim Tr-Dizin’de de taranmaya başlanmıştır.
ÇÜTAD’ın Haziran 2021 sayısında 22 araştırma makalesi yer alırken, Aralık 2021’de ise 16
araştırma makalesi, 2 derleme makalesi, 1 tanıtma yazısı ve 2 çeviri yazısı yayımlanmıştır.
Kültür Evi bünyesinde yapılan uzaktan konuşmalar ve süreli yayınlar dışında veri tabanı
çalışmalarını da sürdüren ÇÜTAM’ın makale bilgi sistemindeki yazıların sayısı 2021 yılında
21407’ye ulaşmıştır.
2022

ÇÜTAM etkinlikleri 2022 yılında da Merkezin Ato tarafından tahsis edilen Kültür
Evinde yüz yüze olarak sürdürülmüştür. 2015 yılından Temmuz 2022’ye kadar ÇÜTAM
bünyesinde toplam 267 etkinlik gerçekleştirilmiştir. Bu etkinliklerin büyük bir kısmı hem
Instagram canlı yayını olarak yayımlanmış hem de daha sonrasında Merkezin YouTube
sayfasında video olarak yer almıştır. Yıl içerisinde yapılan konuşmaların yazılı metinleri ise
ÇÜTAM-KEK Dergisi’nin Haziran 2022 sayısıyla hem akademi dünyasına hem de genel okura
sunulmuştur.
ÇÜTAD’ın 7. cildinin 1. sayısı da Haziran 2022’de bilim dünyasıyla buluşmuştur.
Derginin Haziran 2022 sayısında 17 araştırma ve 1 derleme makalesi yer almıştır. ÇÜTAM’ın
makale bilgi sistemindeki çalışmaları da hālihazırda devam etmektedir.

