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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 December issue of 2022. We 

are still observing the effectiveness of the Covid-19 pandemic even today. Economic crises and mental problems in the world 

today threaten humanity. Mental health problems continue to increase all over the world. However, it becomes even more 

difficult for states to cope with mental problems. In addition to institutional needs, there is also the need for specialists. Although 

experts are tried to be trained, the need for qualified experts is a great necessity for societies. However, we do not believe that 

states are fully aware of this need. There is also a need for more scientific studies and projects to meet mental health needs. 

Our journal continues to serve science on its own journey. Our journal ranks first in the indexes with the widest network in the 

field of psychiatry and psychology in its local region, Cyprus. It is pleasing when the increasing interest in our magazine is 

examined in terms of the number of downloads and readings. In this issue, we are very pleased to share articles with rich 

scientific knowledge with you. The fact that our journal is on the SCOPUS and Web of Science lists also reveals the importance 

of its existence. Our articles are indexed in the Emerging Source Citation Index in Web of 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. 

 

 

Değerli Okuyucular, 

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

Covid-19 pandemisinin etkinliğini hala bugün dahi gözlemlemekteyiz. Bugün dünyada meydana gelen ekonomik krizler ve 

ruhsal sorunlar insanlığı tehdit eder haldedir. Ruh sağlığı sorunları da tüm dünyada artarak devam etmektedir. Ancak ruhsal 

sorunlarla başa çıkmakta devletler için daha da zor hale gelmektedir. Kurumsal ihtiyaçlar yanında uzman ihtiyacı da 

bulunmaktadır. Uzmanlar yetiştirilmeye çalışılsa da kalifiye uzman ihtiyacı toplumlar için büyük bir gerekliliktir. Ancak 

devletlerin bu ihtiyacın tam olarak farkında olduğu inancında değiliz. Ruh sağlığı ihtiyaçlarının giderilmesi için daha çok 

bilimsel çalışmaya ve projeler hazırlanmasına da gereklilik vardır. Dergimiz ise kendi yolculuğunda bilime hizmet etmeye 

devam etmektedir. Dergimiz kendi yerel bölgesi olan Kıbrıs’ta psikiyatri ve psikoloji alanındaki en geniş ağa sahip indekslerde 

ilk sıradadır. Dergimize yönelik her geçen gün artan ilgi indirme ve okunma sayıları açısından da incelendiğinde memnuniyet 

vericidir. Bu sayımızda da zengin bilimsel bilgi içeren yazıları sizlerle paylaşmaktan son derece memnunuz. Dergimizin 

SCOPUS ve Web of Science listelerinde bulunması da varlığının önemini ortaya koymaktadır. Web of Science’de Emerging 

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

okuyucularımıza iyi çalışmalar diler katkı koyan tüm yazarlara teşekkür ederiz. 
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