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EDITORIAL / EDİTÖRDEN

Mehmet Çakıcı
The negative effects of the COVID-19 pandemic are devastatingly affecting all humanity worldwide. We are following with
concern the number of new cases emerging every day, the increase in the number of patients entering quarantine and the
number of deaths. The social and economic effects of the Covid-19 outbreak made people's lives even more difficult. The
socioeconomic problems that emerge with the psychological destruction created by this health crisis make the situation even
worse. Research has revealed several mental problems of individuals who fear and worry about COVID-19, triggered by issues or
information about this infectious disease. Intense mental symptoms such as anxiety, depression, PTSD, anger, impulsivity,
paranoia, death anxiety, hygiene obsessions, suicidal thoughts seem to come to the fore in this process. In this case, it is seen
that a second pandemic has emerged worldwide. While the entire humanity was struggling with the Covid 19 pandemic, it has
faced a pandemic of mental health disorders that can be defined as a psychopathological syndrome due to the Covid 19
Pandemic. Mental health professionals try to protect themselves from health threats while dealing with the treatment of their
patients in this global pandemic. In this difficult period, it is seen that it becomes even more difficult to conduct scientific
studies. The Cyprus Turkish Journal of Psychiatry and Psychology also aims to try an effort for the scientific world. The increasing
demand to publish articles to our journal makes us happy. We believe that the articles published in our latest issues on the
Covid 19 pandemic made a serious contribution to science in this important period. The number of indexes attended by each
number of Journal is gradually increasing. The presence of the Journal in the Web of Science and ULAKBİM evaluation process
excites us and makes us look to the future with even more hope. In this direction, we tried to make up for our shortcomings
with a new format in this issue. In this direction, the Cyprus Turkish Journal of Psychiatry and Psychology was included in the
NAPS Journal List by the Novel Academy Publication Standard (NAPS) in the evaluation, recommendation, accreditation and
certification process in order to raise the publication quality standard. In addition, the Journal has been included in the
International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) List. We do not doubt that the Journal will come to a structure that
will serve humanity even more. I hope the new issue will be beneficial to everyone, and I thank the friends who contributed.
COVID-19 salgınının olumsuz etkileri dünya çapında yıkıcı bir şekilde tüm insanlığı etkilemektedir. Her geçen gün ortaya çıkan
yeni vaka sayıları ile karantinaya giren hasta sayısı ve ölenlerin sayısındaki artışı endişeyle takip ediyoruz. Covid-19 salgınının
sosyal ve ekonomik etkileri, insanların hayatını daha da zor hale getirdi. Bu sağlık krizinin yarattığı psikolojik yıkım ile ortaya çıkan
sosyoekonomik sorunlar durumu bir o kadar daha kötüleştirmektedir. Araştırmalar, COVID-19'dan korkan ve endişelenen
bireylerin, bu bulaşıcı hastalıkla ilgili sorunlar veya bilgilerle tetiklenen bir dizi ruhsal sorunu ortaya çıkarmıştır. Anksiyete,
depresyon, TSSB, öfke, dürtüsellik, paranoya, ölüm anksiyetesi, temizlik takıntıları intihar düşünceleri gibi yoğun ruhsal
belirtilerin bu süreçte öne çıktığı görülmektedir. Bu durumda da dünya çapında ikinci bir pandeminin ortaya çıktığı
görülmektedir. Tüm insanlık, Covid 19 pandemisi ile mücadele ederken, Covid 19 Pandemisine bağlı ortaya çıkan ve bir
psikopatolojik sendrom olarak tanımlanabilecek ruh sağlığı bozukluğu pandemisi ile karşı karşıya gelmiştir. Ruh sağlığı çalışanları
bir taraftan bu global pandemide hastalarının tedavisi ile uğraş verirken diğer yandan kendilerini sağlık tehditlinden korumaya
çalışmaktadır. Yaşanan bu zor dönemde bilimsel çalışma yapmakta ayrıca daha da zorlaştığı görülmektedir. Kıbrıs Türk Psikiyatri
ve Psikoloji Dergisi de bilim dünyasına kendi üzerine düşen çabayı göstermeyi hedeflemektedir. Dergimize gösterilen ve her
geçen gün artan yazı yayınlama talebi bizleri mutlu etmektedir. Covid 19 pandemisi ile ilgili son sayılarımızda çıkan yazılar bu
önemli dönemde bilime ciddi katkı sağladığı kanaatindeyiz. Giderek her sayıda Derginin katıldığı index sayısı da artmaktadır. Web
of Science ve ULAKBİM değerlendirme sürecinde derginin bulunması bizleri heyecanlandırmakta ve geleceğe daha da umutla
bakmamızı sağlamaktadır. Bu doğrultuda bu sayıda yeni bir format ile eksiklerimizi gidermeye çalıştık. Bu doğrultuda Kıbrıs Türk
Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, yayın kalite Standardını yükseltmek amacıyla Novel Academy Publication Standart (NAPS)
tarafından değerlendirme, öneri, akreditasyon ve sertifikasyon sürecine alınarak NAPS Dergi Listesine dahil edilmiştir. Ayrıca
Dergi, International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) Listesine de girmiştir. İnsanlığa daha da çok hizmet edeceği bir
yapıya Derginin geleceğinden kuşku duymuyoruz. Yeni sayının herkese hayırlı olmasını ümit eder, katkı koyan arkadaşlara çok
teşekkür ederim.
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