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EDITORIAL / EDİTÖRDEN 

Mehmet Çakıcı 

 

Dear Readers, 

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

We observe that the Covid-19 pandemic has experienced a fluctuation in this period and continues to be a threat to humanity. 

Economic crises in the world and wars between countries are also emerging as other threats to humanity. These emerging social 

problems also lead to the emergence of mental health disorders more in the world. Unfortunately, in this period, countries spend 

more resources on armament, not on the development of science. Despite all these negative conditions, the world of science 

continues its journey. Our journal continues to serve science and humanity by continuing its journey in the world of science. 

We also observe that the number of articles sent is increasing day by day. When the number of downloads and readings of our 

journal is increasing day by day, we are even more pleased. In this issue, we are very pleased to share articles with rich scientific 

knowledge with you. In addition to the ongoing ULAKBİM evaluation process, our journal's entry into the SCOPUS and Web 

of Science lists reveals the importance of the journal. As of 2021, our journal is indexing articles in the Emerging Source 

Citation Index. As the Cyprus Turkish Journal of Psychiatry and Psychology, we wish all our readers a good work and thank 

all the authors who contributed. 

 

 

Değerli Okuyucular, 

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

Covid-19 pandemisinin bu dönemde bir dalgalanma yaşadığını ve insanlık için tehdit olmaya devam ettiğini gözlemlemekteyiz. 

Dünyada meydana gelen ekonomik krizler ve ülkelerin birbiri ile giriştiği savaşlar da insanlık için diğer tehdit unsurları olarak 

da ortaya çıkmaktadır. Ortaya çıkan bu büyük sosyal sorunlar da ruh sağlığı bozukluklarının dünyada daha fazla ortaya 

çıkmasına yol açmaktadır. Maalesef bu dönemde ülkeler bilimin gelişimine değil silahlanmaya daha çok kaynak 

harcamaktadırlar. Tüm bu olumsuz koşullara rağmen bilim dünyası da kendi yolculuğunu sürdürmeye devam etmektedir. 

Dergimiz de bilim dünyası içerisindeki kendi yolculuğuna devam ederek bilime ve insanlığa hizmet etmeye devam etmektedir. 

Her geçen gün gönderilen yazı sayısının da daha çok arttığını da ayrıca gözlemlemekteyiz. Dergimize yönelik her geçen gün 

artan ilgi indirme ve okunma sayıları incelendiğinde bizleri daha da çok memnun etmektedir. Bu sayımızda da zengin bilimsel 

bilgi içeren yazıları sizlerle paylaşmaktan son derece memnunuz. Devam eden ULAKBİM değerlendirme sürecinin yanı sıra, 

dergimizin SCOPUS ve Web of Science listelerine girmesi derginin önemini ortaya koymaktadır. Dergimiz 2021 yılı itibarıyla 

Emerging Source Citation Index’de yazılar indekslenmektedir. Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi olarak tüm 

okuyucularımıza iyi çalışmalar diler katkı koyan tüm yazarlara teşekkür ederiz. 
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