Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology Vol.3 Issue.2

Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology Vol.3 Issue.2
Doi: 10.35365/ctjpp.21.02

EDITORIAL / EDİTÖRDEN

Mehmet Çakıcı

Dear Readers
We are immensely proud to publish a new issue of the Cyprus Turkish Journal of Psychiatry and Psychology. Our journal is
growing and developing every time. Of course, we also experience new information and experiences. Applications to our journal
are also growing every year. Already, the number of articles received in the whole of last year, even without publishing this issue,
has exceeded the previous year. As such, our journal has been publishing 3 issues a year in the last two years, but as of this year, it
has come to the point of publishing 4 issues a year. There are also articles from writers from a wide variety of regions and
different nations. This creates the opportunity to present different scientific studies to the readers of our journal. The quality of the
articles is also increasing day by day. This makes us more selective about the articles and allows the publication of scientific
articles with higher scientific quality. With the format change we made, especially in the last 2 issues of our journal, we increased
the presentation feature of the journal to the highest point. When we examine the number of citations received by the journal
articles, we expect that the metric values will be high as of the end of this year. Another feature of our journal is that a new index
is added to each issue. Therefore, we reach more readers. One of the issues that excites us and makes us happy the most as we
enter this issue is the evaluation and acceptance of our journal by SCOPUS. From now on, we will continue to improve our efforts
to ensure that our journal is included in other indexes. We will continue to produce science and inform scientists in these days
when the Covid-19 pandemic continues to affect the world in the strongest way with different variants. In this direction, we think
that it is necessary to provide a better understanding by giving priority to studies aimed at understanding the psychological effects
of the Covid-19 pandemic. Because we are of the opinion that there is not only a Covid-19 pandemic in the world today, but also a
pandemic of mental health disorders. We fully believe that our June 2021 issue will be an issue that our readers will enjoy and
benefit from in this period of difficulties all over the world.
Sayın Okuyucular
Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi’ni yeni bir sayısını yayınlamaktan büyük bir kıvanç duyuyoruz. Dergimiz her
defasında daha büyüyor ve gelişiyor. Tabii ki bizler de yeni deneyimler ve tecrübeler yaşıyoruz. Dergimize başvurular da her
geçen yıl büyümektedir. Daha şimdiden geçen yılın bütününde gelen yazı kadar bu sayıyı yayınlamadan dahi gelen yazı sayısı
geçen yılı geçmiş durumdadır. Böyle olunca da son iki yılda dergimiz yılda 3 sayı çıkarken bu yıl itibarı ile yılda 4 sayı çıkma
noktasına gelmiştir. Çok çeşitli bölgelerden ve farklı uluslardaki yazarlardan da yazılar gelmektedir. Bu da dergimizin
okuyucularına farklı bilimsel çalışmaları sunma olanağı yaratmaktadır. Yazıların kalitesi de her geçen gün artmaktadır. Bu da
bizleri yazılarla ilgili daha fazla seçici kılmakta ve bilimsel kalitesi daha yüksek bilimsel yazıların yayınlanmasına olanak
sağlamaktadır. Dergimizin özellikle son 2 sayısında yaptığımız format değişikliğiyle de derginin sunum özelliğini en yüksek
noktaya çıkardık. Dergi makalelerinin aldığı atıf sayısını incelediğimizde de bu yılsonu itibarı ile metrik değerlerinin yüksek
olacağı beklentisindeyiz. Dergimizin bir diğer özelliği de her sayıda yeni bir dizin daha eklenmiş olmasıdır. Dolayısıyla daha çok
okuyucuya da ulamış oluyoruz. Bizi bu sayıya girerken en çok heyecanlandıran ve mutlu eden konulardan biri de SCOPUS
tarafından dergimizin değerlendirilerek kabul edilmesi olmuştur. Bundan sonra da dergimizin diğer dizinlere girmesini sağlamak
için çalışmalarımızı geliştirerek sürdüreceğiz. Covid-19 pandemisinin en güçlü şekilde değişik varyantlar ile dünyada etkisini
sürdürdüğü bu günlerde bilim üretmeye ve bilim insanlarını bilgilendirmeye devam edeceğiz. Bu doğrultuda özellikle Covid-19
pandemisinin yarattığı ruhsal etkileri anlamaya yönelik çalışmalara da öncelik vererek daha iyi anlaşılmasının da sağlanması
gerektiği düşüncesindeyiz. Çünkü bugün dünyada bir tek Covid-19 pandemisi değil ruh sağlığı bozuklukları pandemisi olduğu da
kanaatindeyiz. Tüm dünyada zorlukların yaşandığı bu dönemde 2021 Haziran sayımız okuyucularımızın keyifle bilgilenerek
yararlanacakları bir sayı olacağına inancımız tamdır.
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