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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 March issue of 2023. Earthquakes in Turkey 

after the Covid-19 pandemic left humanity faced with another disaster. As a result of these earthquakes, more than 40 thousand people died, 

more than 100 thousand people were injured and hundreds of thousands of people were left homeless. Hundreds of thousands of the people 

left behind lost their homes, jobs, cities and lives in fifteen seconds. After these earthquake disasters, millions of people started to experience 

mental problems. Psychological trauma and disaster centers have begun to be established in the regions. Interventions for the losses experienced 

were insufficient. In fact, it is not enough to establish Psychological Trauma and Disaster Centers. Sufficiently trained and qualified specialists 

are needed. Qualified Mental Health Professionals are needed to assist people with Mental Trauma. There is also a need to increase the training 

of experts working in the field of mental health on Mental Trauma and Psychological First Aid. It is also clear that universities and scientific 

institutions should also provide information support in order to carry out programmed scientific studies for people who need help. Our journal, 

on the other hand, will continue its contribution to current events. 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 continue to be 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 2023 yılının Mart sayısını da yayınlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Covid-19 

pandemisinden sonra Türkiye’de yaşanan depremler insanlığı başka bir felaketle karşı karşıya bırakmıştır. Bu depremler sonucunda 40 binden 

fazla insan ölmüş, 100 binden fazla insanın yaralanmış ve yüzbinlerce insan evsiz kalmıştır. Geride kalan insanların da yüz binlercesi on beş 

saniyede evleri, işleri, şehirleri ve yaşamları yok olmuştur. Bu deprem felaketlerinden sonra milyonlarca insan ruhsal sorunlar yaşamaya 

başlamışlardır. Bölgelerde ruhsal travma ve afet merkezleri kurulmaya başlanmıştır. Yaşanan kayıplara yönelik müdahaleler ise yetersiz 

kalmıştır. Aslında Ruhsal Travma ve Afet Merkezleri kurulması yeterli değildir. Yeteri kadar eğitimli ve kalifiye uzmana ihtiyaç vardır. Ruhsal 

Travma geçiren insanlara yardım için kalifiye Ruh Sağlığı Uzmanlarına ihtiyaç bulunmaktadır. Ruh sağlığı alanında çalışan uzmanlarında 

Ruhsal Travma ve Psikolojik İlk yardım konusunda eğitimlerinin artırılmasına da gerek vardır. Üniversitelerin ve bilim kurumlarının da 

yardıma ihtiyaç duyan insanlara yönelik programlı bilimsel çalışmalar yapılabilmesi için bilgi desteği vermesi gerektiği de açıktır. Dergimiz 

ise gelişen güncel olaylara yönelik katkı verici tutumuna ise devam edecektir. 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 indekslenmeye devam edilmektedir. Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi olarak tüm okuyucularımıza iyi 

çalışmalar diler katkı koyan tüm yazarlara teşekkür ederiz. 
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