
Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology Vol.4 Issue.1 

 

Çakıcı, M. (2022).  2 

 

Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology Vol.4 Issue.1  

Doi:10.35365/ctjpp.22.01 

EDITORIAL / EDİTÖRDEN 

Mehmet Çakıcı 

 

Değerli Okuyucular, 

Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi olarak 2022 yılının ilk sayısını da yayınlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İçinde 

bulunduğumuz Covid-19 sürecinin olumsuz etkileri devam etmekle beraber insanlık aşılanma sayesinde bu pandemi ile daha 

baş edebilir hale geldiği görülmektedir. Dünya genelinde yeni varyantların çıkıyor olma ihtimali ise korku ve kaygı 

duygularımızın devam etmesine neden olmaktadır. Bilim dünyası ise mücadelesini artırdığı bilimsel çalışmalar ile devam 

etmektedir. Aynı zamanda Ruh Sağlığı alanında da her gün Covid-19 ile ilgili bilgiler dergimizde de olduğu gibi her geçen gün 

artmaktadır. Dergimiz, birincil ilke olarak bilim insanına hizmet etmeyi her zaman önde tutmaya devam edecektir. Bu 

doğrultuda vazgeçmediğimiz bilimsel tutumumuz nedeniyle dergimize yönelik her geçen gün ilgi de artmaktadır. Bu ilgiyi 

okunma ve gönderilen yazı sayısı nedeniyle somut olarak gözlemliyoruz. Bu sayımızda da bilimsel içerikleri siz, her geçen gün 

artan okuyucularımızla buluşturmaktan son derece memnunuz. Devam eden ULAKBİM değerlendirme sürecinin yanı sıra, 

dergimiz SCOPUS ana listesine girmiş bulunduğunu da sizlere büyük bir mutlulukla belirtmek isterim. Ayrıca dergimiz Web 

of Science değerlendirme sürecini de başarı ile geçtiğini de sizlerle bir diğer büyük mutluluğumuz olarak paylaşmak isteriz. 

Umuyoruz ki, bilim adına katkı sağlamayı amaçlayan, bu yoldaki bilim insanlarına ışık olabilmişizdir. Kıbrıs Türk Psikiyatri 

ve Psikoloji Dergisi olarak tüm okuyucularımıza iyi çalışmalar diler katkı koyan tüm yazarlara teşekkür ederiz. 

 

Dear Readers, 

As the Cyprus Turkish Journal of Psychiatry and Psychology, we are happy to have published the first issue of 2022. Although 

the negative effects of the Covid-19 pandemic we are in continue, because of increasing vaccination, it is seen that humanity 

has become more able to cope with Covid-19 pandemic. The possibility of new variants emerging around the world causes our 

feelings of fear and anxiety to continue. The scientific world, on the other hand, continues its struggle with scientific studies. 

At the same time, information about Covid-19 in the field of Mental Health is increasing day by day, as in our journal. Our 

journal will always continue to prioritize serving the scientist as a primary principle. In this direction, due to our scientific 

attitude that we have not given up, interest in our journal is increasing day by day. We observe this interest concretely due to 

the number of reads and articles sent. In this issue, we are very pleased to bring scientific content to you, our readers, who are 

increasing day by day. In addition to the ongoing ULAKBİM evaluation process, I would like to inform you with great pleasure 

that our journal has entered the SCOPUS main list. In addition, we would like to share with you that our journal has successfully 

passed the Web of Science evaluation process, as another great happiness. We hope that we have been able to be a light for 

scientists on this path who aim to contribute to science. As the Cyprus Turkish Journal of Psychiatry and Psychology, we wish 

all our readers a good work and thank all the authors who contributed. 

 

 
1Prof. Dr., Cyprus Science University, Economics, Administrative and Social Sciences Faculty, Department of Psychology, Kyrenia, TRN 

Cyprus, Orcid Id: https://orcid.org/0000-0002-7043-183X  

Address of correspondence/Yazışma adresi: Dr. Fazıl Küçük Street, 80, Cyprus Science University, Economics, Administrative and Social 

Sciences Faculty, Department of Psychology, Kyrenia, TRN Cyprus. E-mail: editör.ktpp@gmail.com 

 

 

© 2021 The Author(s). Published by Cyprus Mental Health Institute / Cyprus Turkish Journal of Psychiatry and Psychology 

(www.ktppdergisi.com). This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 

4.0 license which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, provided the original work is 

properly cited and is not used for commercial purposes. http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 

 

  


