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Editörden/Editorial 
 
 

Değerli Okuyucularımız, 
 
Klinik Psikoloji Dergisinin (KPD) 2022 yılı Nisan sayısı ile tekrar karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi, bu sayımıza 

katkı sağlayan tüm değerli yazarlarımıza ve hakemlerimize teşekkür ederek başlamak isteriz. 

 

2022 yılının dergimiz için hedeflediği indekslere girme başarısını gösterdiği bir yıl olmasını temenni ediyoruz. 

Özellikle, dergimizde yayımlanan makalelerin uluslararası düzeyde daha görünür olmasını sağlamak için uluslararası 

indeksler tarafından taranmasını oldukça önemsiyoruz ve bu süreci titizlikle yürütmeye çalışıyoruz. Güzel haberleri 

yakın zamanda sizlerle paylaşmayı umut ediyoruz.  

 

Katkılarını ve desteklerini ilk günden bu yana bizden esirgemeyen tüm taraflara teşekkürü borç biliriz. Klinik 

Psikoloji Dergisine olan ilgi ve desteğinizin devam etmesini temenni eder, keyifli okumalar dileriz.  

 

 

Saygılarımızla, 

Dr. İbrahim YİĞİT 

Editörler Kurulu a. 

7 Nisan 2022 
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• Yazar notları (eğer var ise), bu kısımda verilmelidir. Tez çalışmaları, proje çalışmaları ve çeşitli kurumlar tarafından desteklenen (fonlanan) 

çalışmaların bildirilmesinde ve çalışmaya katkı sağlayan diğer kişi ve kuruluşlara yapılacak olan teşekkürlerde bu kısım kullanılmalıdır. 

• Yazı başlığı en fazla 15-20 kelimeden, kısa başlık ise en fazla 4-6 kelimeden oluşmalıdır. 

• Başlık sayfası, sistem üzerinden gönderilecek ana metnin içinde yer almamalı; “basliksayfasi” adıyla ayrı bir dosya olarak Ek Dosyalar 

(Additional Files) kısmına yüklenmelidir.   

Öz ve Anahtar Kelimeler 

• Öz hem Türkçe hem de İngilizce olarak her iki dilde hazırlanmalıdır. Türkçe olarak gönderilecek yayınlar, İngilizce “Abstract” içermelidir. 

Benzer şekilde, İngilizce olarak yazılan bir yayın, Türkçe “Öz” içermelidir. 

• Türkçe ‘Öz’ ve İngilizce ‘Abstract’ başlıkları altında hazırlanacak olan bölümler, 150-250 kelime aralığında olmalıdır. Öz/Abstract 

bölümlerinde alt-başlıklara (giriş, yöntem vb.), atıflara ve kısaltmalara yer verilmemelidir. 

• Öz ve Abstract bölümlerinin başında Türkçe ve İngilizce tam başlıklar yer almalıdır. 

• Görgül araştırma yazılarında, öz bölümünün ilk cümlesinde çalışmanın konusu ile ilişkili genel bir alanyazın bilgisi verildikten sonra 

çalışmanın amacı, yöntemi (çalışma deseni, temel ölçme araçları ve katılımcıların yaş aralığı), bulguları (temel sonuçlar) ve klinik önemine 

ilişkin bilgiler kısa bir biçimde ele alınmalıdır. Derleme yazılarının öz bölümünün ilk cümlesinde çalışmanın konusu ile ilişkili genel bir 

alanyazın bilgisi verildikten sonra, derlemenin amacı, yöntemi (veri kaynakları) ve sonucu (olası uygulamalar, klinik doğurgular ve ilerleyen 

çalışmalara öneriler) ele alınmalıdır. 

• Türkçe Öz bölümünün altında ‘Anahtar kelimeler’ ve İngilizce Öz bölümünün altında ‘Key words’ başlıkları kullanılarak 4-6 anahtar kelime 

veya kısa ifade verilmelidir. Anahtar kelimeler dizinlerde kullanılacağı için yazının konusunu net bir şekilde ifade etmelidir. 

• Türkçe ve İngilizce özün her biri yeni bir sayfadan başlamalıdır. 

Ana Metin 

• Görgül araştırmalarda ve meta-analiz çalışmalarında ana metin giriş, yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç ve öneriler bölümlerinden 

oluşmalıdır. Diğer yazı türlerinde, yazının içeriğine uygun alt başlıklar seçilebilir. Tüm yazılarda ilerleyen çalışmalara yön verecek sonuç ve 

önerilere ayrı bir bölüm başlığı altında mutlaka değinilmelidir. 

• Ana metnin ilk sayfasında, “giriş” başlığı verilmemeli, bunun yerine yazının başlığı yer almalıdır. 

• Giriş bölümünde, araştırmanın konusu ile uyumlu olarak alanyazında yapılan diğer çalışmaların bulguları ve kuramsal bilgiler, araştırmanın 

amacı ve/veya hipotezleri yer almalıdır. 



• Çalışmanın yöntem bölümü örneklem, veri toplama araçları, istatistiksel analizler ve işlem olmak üzere 4 alt başlıkta sunulmalıdır. 

• Yöntem bölümünün işlem kısmında veya örneklemin tanıtıldığı kısımda, ilgili araştırmaya ilişkin etik kurul onay bilgileri (onay veren 

kurumun adı, toplantı karar sayısı ve tarihi) mutlaka belirtilmelidir. Aynı bilgiler, bu bölümün dışında, ilgili yazının kaynaklar bölümünden 

önce de “Etik İlkelere Uygunluk” başlığı altında ifade edilmelidir (Ayrıntılı bilgi için bkz. Etik İlkelere Uygunluk Politikası). 

• Bulgular bölümünde, istatistiksel olarak anlamlı bulguların raporlanmasında testin istatistiksel değeri, serbestlik derecesi ve anlamlılık 

dereceleri mutlaka belirtilmelidir. Anlamlı olmayan bulgular raporlanmalı ancak bu bulgular için istatistiksel değerler verilmemelidir. 

• Bulguların raporlanmasında, Amerikan Psikologlar Birliği’nin yayın ilkeleri (bkz. Publication Manual of American Psychological 

Association-7th Edition) dikkate alınmalıdır. Özellikle, p, F ve B gibi istatistiksel değerlerin italik yazılması ve istatistiksel analizlerin 

anlamlılığına işaret eden p değerlerinin açık bir şekilde yazılması (örn., p = .032) beklenmektedir. 

• Tartışma bölümünde, bulguların alanyazın ile ilişkisine ek olarak çalışmanın klinik doğurguları da değerlendirilmelidir. Ayrıca bu bölümde 

çalışmanın yöntemine ilişkin sınırlılıklara da yer verilmelidir. 

• Tartışma bölümünün sonunda, sonuç ve öneriler alt başlığı altında çalışmanın gelecek çalışmalara yön verecek sonuçları ve yazarların 

önerileri yer almalıdır. 

Kaynaklar 

• KPD, genel politika olarak Amerikan Psikologlar Birliği’nin yayın ilkelerini (bkz. Publication Manual of American Psychological 

Association-7th Edition) benimsemektedir. Dergiye gönderilen yazılara katkı sağlayan her araştırmacı, bu el kitabında belirtilen yazım ve 

yayın ilkelerine uymakla ve bu el kitabına atıf yapmakla yükümlüdür. Yazım kurallarına ve yayın ilkelerine uymayan yazılar dergide 

değerlendirmeye alınmaz. 

• Metinde yer alan kaynakların doğruluğundan yazarlar sorumludur. Metnin yazımında kullanılan tüm kaynaklar hem metin içerisinde hem de 

metnin sonunda yer alan “Kaynaklar” bölümünde yer almalıdır. Kaynaklar bölümüne yeni bir sayfadan başlanmalı ve kullanılan kaynaklar 

alfabetik sırayla, asılı paragraf (0,5 cm ölçüsünde) formatında listelenmelidir: 

Örnek 

Savaşır, I. ve Şahin, N. (1995). Wechsler Çocuklar İçin Zekâ Ölçeği (WÇZÖ-R) El Kitabı. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları. 

• Metin içerisinde yapılan atıflar yalnızca kullanılan kaynağın yazarlarının soyadlarını ve yayın yılını içermelidir. Kullanılan kaynaktaki yazar 

sayısı 1 veya 2 ise kaynağın ilk kullanıldığı yerde tüm yazarların soyadları verilir. Kullanılan kaynaktaki yazar sayısı 3’ten fazla ise metnin 

her yerinde ilk yazarın soyadına ek olarak “ve ark./ve arkadaşları” ifadeleri kullanılmalıdır. Örnekler aşağıda sunulmuştur: 

Çelik (2017) … 

Yiğit ve Çelik (2016)… 

Hisli Şahin ve arkadaşları (2010) … 

Guzey ve Yiğit’e (1992) göre … 

(Erden ve ark., 2020).  

• Kaynaklara ilişkin diğer yazım kuralları ile ilgili olarak lütfen Amerika Psikologlar Birliği’nin yayın ilkeleri el kitabının (bkz. Publication 

Manual of American Psychological Association, 7. Baskı) 8., 9. ve 10. Bölümlerine bakınız. Ayrıca, akademik yazım kurallarına ilişkin 

Türkçe bir kaynağa bu linkten ulaşabilirsiniz. 

• Kaynaklar, yeni bir sayfadan başlamalıdır. Kaynak vermeye ilişkin temel örnekler aşağıda sunulmuştur: 



Dergi Makalesi Formatı 

Yazar, Y., Yazar, Y., Yazar, Y. ve Yazar Y.Y. (Yıl). Makalenin adı. Süreli Yayının Adı, Cilt(Süreli yayının sayısı), sayfa aralığı. DOI numarası 

Örnek 

Şenkal Ertürk, İ. ve Kömürcü, B. (2017). Şizofreninin tekrarlanmasında ailede duygu dışavurumunun önemi ve sonuçları üzerine bir derleme. 

Klinik Psikoloji Dergisi, 1(1), 44-51. 

Kitap Formatı 

Örnek 

Savaşır, I. ve Şahin, N. (1995). Wechsler Çocuklar İçin Zekâ Ölçeği (WÇZÖ-R) El Kitabı. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları. 

Kitap Bölümü Formatı 

Yazar, Y., Yazar, Y. ve Yazar, Y. (Yıl). Kitap bölümünün adı. Kitabın adı (Baskı sayısı) içinde (Cilt, Sayfa aralığı). Basım Yeri: Yayınevi. 

Örnek 

Kağıtçıbaşı, Ç. (1997). Individualism and Collectivism. Handbook of Cross-cultural Psychology: Social behavior and applications (2. baskı) 

içinde (3, 1-49). Needham Heights, MA: Allyn & Bacon. 

Tablolar, Şekil Başlıkları ve Şekiller 

• Tablolar, Şekil Başlıkları ve Şekiller yazarların isteği doğrultusunda ya metin içerisinde ya da metnin sonunda verilebilir. Metnin sonunda 

verilmesi durumunda, Kaynaklar bölümünden sonra sırasıyla Tablolar, Şekil Başlıkları, Şekiller ve Ekler bölümleri şeklinde yer almalıdır. 

Bu bölümlerin her birine yeni bir sayfadan başlanmalıdır. 

• Tablolar Microsoft Word programının tablo oluşturma ve düzenleme özellikleri kullanılarak hazırlanmalıdır. Tablo numarası ve Tablo 

başlığı için ayrı bir sayfa kullanılmamalı, bu bilgiler her bir tablonun üstünde kelimelerin baş harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır. 

Tablolarda kullanılan istatistiksel bulgular kısaltmalarla ifade edilmelidir. 

• Şekil numarası ve şekil başlıkları tek bir sayfa içerisinde kelimelerin baş harfleri büyük olarak yazılmalıdır. Şekillerin adı, tanımı, başlığı 

şekillerin üzerinde değil, altında yer almalıdır. 

• Gönderilecek şekiller, çözünürlük açısından en az 300 DPI düzeyinde olmalıdır. Şekiller hazırlanırken, Power Point veya online araçlar 

(örn., lucidchart) kullanılması önerilmektedir. 

• Gönderilecek olan tablo ve şekillerin toplam sayısı 6’yı geçmemelidir. 

Ekler 

• Ekler bölümü metnin en sonunda yer almalıdır. 

• Ekler bölümünde, ölçek geliştirme veya uyarlama çalışması gönderen yazarlar, bu ölçüm araçlarına ilişkin formlara bu kısımda yer 

verebilirler. 

• Metin içinde yer verilecek ekler kısmına, araştırmada kullanılan tüm ölçüm araçları, onam formları veya etik kurul formları eklenmemelidir 

(ayrıntılı bilgi ve işlemler için Bkz. Etik İlkelere Uygunluk Politikası) 

 



Dergi Yayın Politikaları 

Etik İlkelere Uygunluk Politikası 

KPD’ye gönderilen yazılara katkı sağlayan tüm araştırmacılar, Amerikan Psikologlar Birliği ve Türk Psikologlar Derneği tarafından 

yayımlanmış olan etik yönetmelikler doğrultusunda her türlü araştırma ve yayın etiği pratiğine uymakla yükümlüdürler. Türk Psikologlar 

Derneği Etik Yönetmeliği’ne bu linkten ve Amerikan Psikologlar Birliği’nin Etik Kodlarına ise bu linkten ulaşabilirsiniz. Ayrıca, 

KPD International Committee of Medical Journal Editors’ın önerileri doğrultusunda Committee on Publication Ethics’in Editörler ve 

Yazarlar için Uluslararası Standartlarını kabul ettiğini ve yayınlarında dikkate aldığını beyan etmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. Araştırma 

ve yayın etiğine uymayan yazılar, Yayın Kurulu tarafından incelenir ve değerlendirmeye alınmaz. 

KDP’ye gönderilen araştırma yazıları ve olgu sunumlarında, ilgili yazının etik kurul onayına ilişkin bilgiler (onay veren kurum, karar sayısı ve 

tarihi), Yöntem bölümünde İşlem veya Örneklem bölümlerinden birinde ifade edilmeli ve makale yükleme sistemine “etikkurul” adıyla dosya 

olarak yüklenmelidir. Bunun yanı sıra, aynı bilgiler, Kaynaklar kısmının hemen öncesinde, “Etik İlkelere Uygunluk” başlığı altında tekrar 

aktarılmalıdır.   

Yazarlara ilişkin etik kurallar ve ilkeler aşağıda sıralanmıştır: 

• KPD’ye yüklenecek tüm yazıların özgün olması, daha önce başka bir yerde yayınlanmamış olması ya da aynı anda birden fazla dergiye 

değerlendirme için gönderilmemiş yazılar olması gerekmektedir. Poster, sözlü sunum ya da tez makalesi ise bunun yazar notları şeklinde 

başlık sayfasında belirtilmesi gerekmektedir (Bkz. Başlık Sayfası). 

• Yazılarda ifade edilen düşüncelerden yazarları sorumludur. 

• Yayın sayısının arttırılması amacıyla bir çalışma birden fazla parçaya bölünerek yayınlanamaz. 

• Makalenin hipotezlerinin doğrulanması veya sonucunun desteklenmesi amacıyla veri üretilemez ve/veya veriler üzerinde oynanamaz. 

• Daha önce yayınlanmış bir makale, kitap veya metinde yer alan hiçbir ifade yazarların kendisi yazmış gibi sunulamaz. Yazarlar, 

faydalandıkları tüm kaynaklara atıf vermekle yükümlüdür. 

• Bir makale gönderilmeden önce, sorumlu yazar makalenin tüm yazarlarından izin almalıdır. 

• Bir makalenin tüm yazarları çalışmanın bulgularının doğruluğundan sorumludur. 

• Yazar sıralaması makale gönderilmeden önce belirlenmiş olmalıdır. Makalenin kabulünden sonra yazar sıralamasında yapılması istenen 

herhangi bir değişiklik kabul edilmez. Yazar ekleme talebi ise yalnızca makalenin revizyon aşamasında değerlendirmeye alınır.   

• KPD’de yayımlanan her araştırma için, araştırmacılar çalışmanın verilerini 5 (beş) yıl süre ile saklamakla yükümlüdürler. Gerekli görüldüğü 

durumlarda, yazıların verileri ve analiz dosyaları yazarlardan istenebilir. 

• Yazarlar olası bir çıkar çatışmasını (örn. çalışmaya fon sağlayan kurumlar) bildirmekle yükümlüdür. 

• Yazarlar araştırma süresince, veri topladıkları katılımcıları araştırma hakkında bilgilendirmekle ve katılımcılarından Bilgilendirilmiş Onam 

Formu almakla sorumludur. 

Hakemler veya Editörler makale değerlendirme sürecinde bu etik kurallara uyulmadığından şüphelenirlerse makaleyi reddetmekle, eğer makale 

yayınlanmışsa makaleyi geri çekmekle yükümlüdür. Makalenin geri çekilmesi, makalenin online platformda görülmeye devam etmesi ancak 

etik sebeplerle geri çekildiğine dair işaretlenmesi anlamına gelmektedir. 

KPD’de yayınlanan tüm makalelerden yalnızca kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. Alıntı yapılan yazıların içeriğindeki hatalı bilgilerden 

alıntıyı yapan ve yayımlayan kişi ya da kuruluşlar yasalar karşısında sorumludur. 

 

 



İntihal Politikası 

iThenticate – İntihali Engelleme Programı, akademik çalışmalardaki intihalleri tespit etmek amacıyla KPD tarafından kullanılmaktadır. Program 

doğrudan akademik yayınların değerlendirilmesi ile ilgili kapsamlı bir akademik içeriğe sahiptir. iThenticate’e yüklenen her belge büyük bir 

veri tabanındaki belgelerle karşılaştırılmaktadır. Bu veri tabanı içinde 90.000’den fazla önemli gazete, dergi, süreli yayınlar ve kitapların yanı 

sıra tüm bunlara ek olarak 17 milyardan fazla web sayfası ve arşivi bulunmaktadır. iThenticate, 70.000’den fazla bilimsel dergiden gelen 30 

milyon üzerindeki içeriğin ve 150’den fazla yayınevinden 86 milyon üzeri makalenin bulunduğu veri tabanlarını kontrol etmektedir. Yayıncı 

ortakları arasında CrossRef, Gale, Emerald, ABC-CLIO, SAGE Reference, Oxford University Press, IEEE, Elsevier, Nature Publishing, Ovid, 

Taylor&Francis, PubMed, Pearson, McGrawHill, Wiley ve EBSCOhost gibi büyük yayınevleri bulunmaktadır. KPD’ye çalışmalarını gönderen 

yazarlar etik ihlal yapmadıklarını beyan etmiş sayılırlar. iThenticate programı aracılığıyla intihal yaptığı tespit edilen yazarların eserlerine 

dergimizde yer verilmez. Bu konuyla ilgili rapor yazara ve (gerekli görülmesi halinde) ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilir. 

Açık Erişim Politikası 

KPD, açık erişimli bir dergidir. Bu bağlamda KPD, Budapeşte Açık Erişim Hareketine (Budapest Open Access Initiative-BOAI) taraf olmuştur. 

BOAI’ye göre Açık Erişim, “[hakem değerlendirmesinden geçmiş bilimsel literatürün], İnternet aracılığıyla; finansal, yasal ve teknik engeller 

olmaksızın, serbestçe erişilebilir, okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, basılabilir, taranabilir, tam metinlere bağlantı verilebilir, 

dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir olması”dır. Çoğaltma ve dağıtım üzerindeki tek 

kısıtlama yetkisi ve bu alandaki tek telif hakkı rolü; kendi çalışmalarının bütünlüğü üzerinde kontrol sahibi olabilmeleri, gerektiği gibi 

tanınmalarının ve alıntılanmalarının sağlanması için, yazarlara verilmelidir. 

Telif Hakkı Devri Politikası 

Telif Hakkı Devri, bilginin telif hakkı yasası kapsamında korunmasını ve dağıtılmasını korumayı sağlama amacı taşımaktadır. KPD’de 

yayımlanmak üzere kabul edilen yazıların basılı ve elektronik kopyasına ilişkin telif hakkı Klinik Psikoloji Araştırmaları Derneği’ne devredilir. 

Bu doğrultuda, yazının kabulünden sonra yazının sorumlu yazarı tarafından, tüm yazarları adına “KPD Telif Hakları Devir 

Formu”nun doldurulup imzalanarak, editor@klinikpsikoloji.org adresine gönderilmesi gerekmektedir. KPD Telif Hakları Devir Formunu 

indirmek için tıklayınız. 

Ücret Politikası 

KPD, sisteme yüklenen veya kabul edilen yazılar için yazarlardan herhangi bir “başvuru ya da işlem ücreti” talep etmez. Benzer şekilde, KPD 

yayınlanan makale ve yazılar için yazarlara ücret ödemez. Ayrıca, yayına kabul edilen yazılara KPD tarafından DOI ataması gerçekleştirilmekte 

ve bu işlem için yazar(lar)dan ücret telep edilmemektedir.  

Kabul Sonrası İşlemler 

Makaleniz KPD’de yayına kabul aldıktan sonra, sırasıyla Telif Hakkı Devri, DOI ataması, Türkçe/İngilizce dil düzeltisi, dizgi, düzeltme 

okuması (proof-reading), online ilk baskı ve baskı aşamaları gerçekleşir. 

Telif Hakkı Devri 

Yayına kabul edilen bir yazının basılı ve elektronik kopyasına ilişkin telif hakkı Klinik Psikoloji Araştırmaları Derneği’ne devredilir. Bu 

doğrultuda, yazının kabulünden sonra yazının sorumlu yazarı tarafından “KPD Telif Hakları Devri Formu” imzalanarak sisteme yüklenmelidir 

(Bkz. Telif Hakkı Devri Politikası). 

 



Türkçe/İngilizce Dil Düzeltisi ve Dizgi 

Editörler ve hakemlerin makalenizi uygun bir biçimde değerlendirebilmesi için metnin iyi ve anlaşılır bir dille yazılmış olması gerekmektedir. 

Eğer makalenizi İngilizce olarak yazmışsanız, anadili İngilizce olan bir başka meslektaşınızdan yardım isteyebilir veya profesyonel İngilizce Dil 

Düzelti servislerinden yararlanabilirsiniz. 

Makaleniz yayına kabul aldıktan sonra, KPD’nin Dil Editörleri tarafından dilbilgisi ve yazım kuralları açısından incelenecek ve gerekli 

düzeltmeler gerçekleştirilecektir. Dil düzeltisi tamamlanan bir makale, yazarlar tarafından gerçekleştirilecek düzeltme okuması sonrasında 

dizgiye alınır. 

Düzeltme Okuması (Proof-reading) 

Düzeltme okumasının amacı, dizgiden kaynaklanan yazım ve imla hatalarının belirlenmesi ve makalenin anlamsal bütünlüğünün kontrol 

edilmesidir. Makalenin içeriğinde (örn., yeni bulgular, düzeltilmiş değerler, başlık, yazarlık sıralaması vb.) Editörün izni olmadan herhangi bir 

değişiklik yapılamaz. Düzeltme okuması için yazar(lar)a sağlanan süre 7 gün olarak belirlenmiştir. 

Online İlk Baskı ve Baskı 

KPD’de yayına kabul edilen her makaleye DOI (Digital Object Identifier) numarası atanır ve sonrasında online olarak yayımlanır. Online olarak 

basılan bir makale yayın sırasına alınır. Sırası gelen makale, bir cilt ve sayıya atanarak baskı tamamlanır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Peer Review Policy 

The Journal of Clinical Psychology Research (JCPR) is a peer-reviewed scientific journal. All manuscripts submitted to the Journal are first 

reviewed by the Editor-in-Chief. Approximately 40% of the reviewed manuscripts are rejected without proceeding to a further peer-review 

evaluation, as they are considered not to be related to the scope of the journal or do not have the quality to be published. For all other manuscripts, 

an Editor (or Associate Editor) is assigned from the Editorial Board according to their subject. Manuscripts decided to proceed to peer review are 

sent to at least two reviewers. 

This journal follows a DOUBLE-BLIND procedure. That is, the author(s) of the manuscript do not know to which reviewers the manuscript is 

sent, and the reviewers assigned to the manuscript do not know which author(s) the manuscript belongs to. The authors, therefore, are 

requested not to share any self-identifying information or citations in the text (please make sure you remove personal information on 

your Word document and upload the title page as a separate file to the Additional Files section). 

The Editor assigned to the manuscript decides to accept, reject or revise it based on the suggestions or comments from the reviewers. Please note 

that a decision of revision does not imply or guarantee that the revised manuscript will be accepted. Revised articles are reviewed by the Editor (if 

necessary, they will be forwarded to the Reviewers again) and a decision of acceptance, rejection, or re-revision is made. 

In this journal, the average time from submission to first decision is 50 days and the average time from submission to acceptance is 120 days. 

Please click for detailed information on journal metrics. 

Online Manuscript Submission 

This journal uses EJManager online submission system. Please click to log in.  

To submit your manuscript to the JCPR, you must register on this online submission system. Please click for a new registration.  
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Format and Language 

• The submitted work should be in English or Turkish. 

• There is no page limit for the submitted work to the JCPR. 

• Work submitted for publication must be written in the Microsoft Office Word program (Word 2007 or higher) in A4 paper size, double-

spaced, and doc/docs format using a normal, plain font (preferably 11-point Times New Roman for text). 

• All text including references, quotations, figures, graphics, tables, and legends should be double-spaced, all margins should be 2.5 cm 

(Please note that you can arrange your tables that need to be arranged in larger dimensions by making the page orientation horizontal). 

• All manuscripts should contain title, abstract, keywords, main text, references, appendices, tables, figures, and figure captions, 

respectively. 

• Abstract, references, appendices, tables, figure captions, and figures should be started on a separate page. Introduction, method, results, 

discussion, and conclusion and suggestions sections should not be started on a separate page. 

• All pages including references, appendices, tables, figure captions, and figures should be numbered consecutively. Page numbering 

should be positioned in the upper right corner of each page, with a running head on the left. 

• Abbreviations should be defined at first mention and used consistently thereafter. 

• If you need help with writing in English, you can ask a colleague who is a native English speaker or fluent in English to review your 

manuscript for clarity or contact the Editor for a support request. 

• If the manuscript is accepted for publication, a Language Editor reviews your manuscript to ensure that your meaning is clear and 

identifies problems that require your review. 



Title Page 

• The title page should include title, running head, all author names and surnames, affiliations (i.e., institution, department), contact 

information (mail addresses; city, state, country), and all author 16-digit ORCIDs. Contact information (including e-mail and phone of 

the corresponding author should be written separately. 

• The above-mentioned information of all authors should not be included anywhere other than the title page. 

• Any acknowledgements, author notes, and disclosures/declarations (i.e., funding, potential conflict of interest, informed consent) 

should also be included on this page. 

• Title of the manuscript should be concise and informative, with a maximum of 15-20 words. Running head should be a maximum of 4-6 

words. 

• Title page should not be included in the main text to be submitted via the online submission system; it should be uploaded as a separate 

file named “titlepage” to the Additional Files section. 

 

Extended English Abstract 

• When the submitted work written in Turkish is accepted to the publication, the corresponding author is asked to upload an extended 

English abstract in 30 days upon the aceptance.   

• The extended English abstract should be concise and informative, with a maximum of 1000-2000 words (except Tables, Figures, and 

References). 

• For original articles, it should include Title (including Short Title or Running Head), Introduction, Methods, Results, Discussion and 

References. Any subheadings other than the headings stated above should not be used. For other types of articles (e.g., reviews, case 

reports), there are no specific titles; the author(s) can determine main or sub-headings according to the content of the article. 

• References to be used in the article should be in accordance with APA-7 format (in the English version) and should be placed at the end 

of the article. The author(s) should take care to use the references they used in the full text of the article as much as possible in the 

extended English abstract. 

• If Tables or Figures are preferred to be used, all of these should also be in APA-7 format (There is no obligation to add Tables or 

Figures). 

• Statements of Compliance with Ethical Principles and Conflict of Interest should not be included in the extended English abstract. 

• It is recommended that the extended English abstract be reviewed by a professional or an expert with a good level of English. In 

addition, JCPR Language Editors will review the extended abstract before publication, making necessary edits. 

Abstracts and Keywords 

• Abstract should be in both English and Turkish. The submitted work in Turkish should contain an "Abstract" in English. Similarly, the 

submitted work in English should contain a Turkish "Abstract" (Öz). 

• The abstracts should be between 150 and 250 words, with each starting on a new page and full titles in both English and Turkish. 

• Subheadings (e.g., Introduction, Method), references, and abbreviations should not be included in the Abstract section. 

• In the empirical research articles, an abstract should contain general literature related to the subject of the study, purpose, method (e.g., 

study design, measurement tools, and age range of the participants), results, and clinical implications. In the review articles, an abstract 

should contain general literature related to the subject of the study, purpose, method (data sources), and important findings (clinical 

implications and recommendations for future studies). 

• A maximum of 4-6 keywords and short phrases which can be used for indexing purposes should be given in this section. 

 



Main Text 

• In empirical and meta-analysis research, the main text should include Introduction, Method, Results, Discussion, and Conclusion and 

Suggestions sections. In other article types, the authors can use subheadings suitable for the content of the manuscript. For all article 

types, conclusions, and suggestions that will guide future studies should be included under a separate section title. 

• On the first page of the main text, the title of "Introduction" should not be given, instead, the full title of the article should be included. 

• In the Introduction part, theoretical work, previous findings in accordance with the subject of the research, the purpose of the research, 

and/or its hypotheses should be included. 

• The method part should be formed under four subheadings: Sample, Measures, Statistical Analysis, and Procedure. 

• Ethics approval information (i.e., the name of the ethics committee, the number and date of ethics committee decision) must be included 

in the Procedure or Sample part in the Method section. The same information on ethics approval should be also included under the 

subheading "Compliance with Ethical Standards" just before the References section (for detailed information, see Compliance with 

Ethical Standards). 

• In the Results section, significance level and degrees of freedom must be specified in reporting statistically significant results. Non-

significant results should be reported without giving statistical values for these results. 

• In reporting the results, the publication principles of the American Psychological Association (see Publication Manual of American 

Psychological Association-7th Edition) should be taken into consideration. In particular, statistical values such as p, F, and B should be 

written in italics, and p values are expected to be written clearly (e.g., p = .032). 

• In the discussion section, in addition to discussion of the findings with the previous literature, clinical implications of the findings 

should also be included. Moreover, the limitations of the study should also be included in this section. 

References 

• This journal follows the publication principles of the American Psychological Association (see Publication Manual of American 

Psychological Association-7th Edition) as the style and punctuation of the reference. Every researcher who contributes to the manuscript 

submitted the JCPR should comply with the writing and publication principles stated in this manual and is suggested to refer to this 

publication. Manuscripts that do not comply with APA style will not be evaluated in the journal. 

• Authors are responsible for the accuracy of the references in the text. All references used in the text should be also included in the 

"References." References section should be started on a new page and the references used should be listed in alphabetical order, in a 

hanging paragraph (0.5 cm) format. 

Tables, Figure Captions, and Figures 

• Tables, Figure Captions, and Figures can be given either in the text or at the end of the text as appendices. If they are given at the end of 

the text, they should be listed as Tables, Figure Captions, Figures, and Appendices, respectively, after the References section. Each of 

these sections should be started on a new page. 

• Tables should be prepared by using the Microsoft Word program, with title captions with the initial letters of the words in the capital. A 

separate page should not be used for the table number and the table caption. Statistical results used in the tables should be expressed 

with abbreviations. 

• Figures and tables should always be cited in text in consecutive numerical order. 

• Figure and table captions should be in bold type. 

• Figures should be a minimum resolution of 300 dpi. The author(s) are suggested to use PowerPoint or online tools (e.g., lucidchart). 

• The number of figures and tables should be a maximum of 5-6. 

 

 



Appendices 

• Appendices should be at the end of the text. 

• In this section, the author(s) who submit development or adaptation study of a scale can include the measurement tools regarding these 

measurement tools. 

• Measurement tools, consent forms, or ethics committee forms used in the manuscript should not be added to this section. 

Journal Policies 

 

Compliance with Ethical Standards 

All researchers who contribute to the JCPR are obliged to comply with all kinds of research and publication ethics practices in line with the ethical 

regulations published by the American Psychological Association and the Turkish Psychologists Association. You can access the Ethical 

Regulations of the Turkish Psychological Association via this link and the Ethical Codes of the American Psychological Association via this link. 

In addition, as a member of the Committee on Publication (COPE), this journal declares to follow the recommendations of the International 

Standards of the COPE for Editors and Authors and takes into account in its publications. Please click for detailed information. 

In original articles and case reports submitted to the JCPR, Ethics approval information (i.e., the name of the ethics committee, the number and 

date of ethics committee decision) must be included in the Procedure or Sample part in the Method section as well as under the subheading 

"Compliance with Ethical Principles" just before the References section. Moreover, an (official) document of ethics approval should be uploaded 

as a file under the name of “ethicsapproval” via the online submission system (i.e., Additional Files). 

The ethical rules and principles include the following: 

• All manuscripts submitted to this journal should be original and should not have been published elsewhere in any form or language 

(partially or in full) unless the new work concerns an expansion of previous work. 

• The manuscript should not be submitted to more than one journal for simultaneous consideration. 

• Author(s) are responsible for the opinions expressed in the manuscripts. 

• A single study should not be split up into several parts to increase the quantity of submissions and submitted to various journals or to 

one journal over time. 

• Results should be presented clearly, honestly, and without fabrication, falsification, or inappropriate data manipulation. 

• No data, text, or theories by others are presented as if they were the author’s own (‘plagiarism’). The authors should cite all scientific 

work used in the text. 

• Before a manuscript is submitted, all authors should approve the final version of the manuscript. 

• All authors are responsible for the accuracy of the study's findings. 

• The order of the authors should be determined before the article is submitted. Please note that any change request in authorship should 

be explained in detail and that changes to authorship cannot be made after acceptance of a manuscript. 

• For each article published in the JCPR, researchers are obliged to keep the data of the study for 5(five) years. If deemed necessary, the 

data and analysis files can be requested from the authors. 

• Authors are obliged to report a potential conflict of interest (e.g., institutions that fund the study). 

• All authors are requested to include information regarding informed consent if the study involved human participants. 

Reviewers or Editors are obliged to reject the article if they suspect that these ethical rules are not followed and withdraw the article if the article 

has been published. Withdrawal of the article means that the article continues to appear online but is flagged as being withdrawn for ethical 

reasons. 



All articles published in the JCPR can be cited only by using appropriate referencing. Individuals or organizations that cite and publish erroneous 

information in the content of the quoted articles are responsible before the law. 

Plagiarism Policy 

iThenticate - Plagiarism Detection Software is used by the JCPR to detect plagiarism in scientific studies. The software has comprehensive 

academic content directly related to the evaluation of academic publications. Each document uploaded to iThenticate is compared with documents 

in a large database. In this database, there are more than 90.000 important newspapers, magazines, periodicals, and books, as well as more than 17 

billion web pages and archives. iThenticate controls databases with over 30 million content from more than 70,000 scientific journals and over 86 

million articles from more than 150 publishers. Publisher partners include major publishers such as CrossRef, Gale, Emerald, ABC-CLIO, SAGE 

Reference, Oxford University Press, IEEE, Elsevier, Nature Publishing, Ovid, Taylor & Francis, PubMed, Pearson, McGraw-Hill, Wiley, and 

EBSCOhost. Authors who submit their work to the JCPR are deemed to have declared that they have not committed ethical violations. The works 

of authors found to have plagiarized through the iThenticate program are not included in our journal. The report on this issue is sent to the 

author(s) and (if deemed necessary) to the relevant institutions and organizations. 

Open Access Policy 

The JCPR is an open-access journal. In this context, JCPR became a party to the Budapest Open Access Initiative (BOAI). According to the 

BOAI, Open Access means “free availability on the public internet, permitting any users to read, download, copy, distribute, print, search, or link 

to the full texts of these articles, crawl them for indexing, pass them as data to software, or use them for any other lawful purpose, without 

financial, legal, or technical barriers other than those inseparable from gaining access to the internet itself. The only constraint on reproduction 

and distribution, and the only role for copyright in this domain, should be to give authors control over the integrity of their work and the right to 

be properly acknowledged and cited.” The detailed information can be found via this link.  

Copyright Transfer Policy 

Copyright Transfer is intended to ensure that information is protected and distributed under copyright law. The copyright for printed or electronic 

copies of the articles accepted to be published in the JCPR is transferred to the Association of Clinical Psychology Research. After the acceptance 

of the manuscript, "the JCPR Copyright Transfer Form" must be filled in and signed on behalf of all authors by the corresponding author of the 

manuscript and sent to editor@klinikpsikoloji.org. 

Click to download the JCPR Copyright Transfer Form. 

Publication Charge Policy 

This journal does not charge any "submission or processing fee" from the authors for manuscripts submitted or accepted. JCPR does not also 

make a payment to authors for accepted or published articles. In addition, for the articles accepted for publication, a DOI is assigned, with 

charging no fee. 

Post-Acceptance Process 

Upon acceptance, the following steps will take place respectively: (1) DOI assignment; (2) Turkish and English language editing; (3) Adaptation 

of the manuscript to journal format and typesetting; (4) Proofreading and (5) Publishing online under "Articles in Press." 

 

 

 

 



Copyright Transfer Form 

The copyright for printed or electronic copies of the articles accepted for publication is transferred to the Association of Clinical Psychology 

Research. After the acceptance of the manuscript, the "JCPR Copyright Transfer Form" must be signed by the corresponding author and uploaded 

to the online submission system (See Copyright Transfer Policy). 

Language Editing 

The text must be written in a good and understandable language for Editors and Reviewers to accurately evaluate your work. If you have written 

your article in English, you can seek help from a native English speaker/colleague or use professional English Language Proofreading services 

(Please note that the use of a language editing service is not a requirement for publication in this journal). 

After your article is accepted for publication, it will be reviewed by the JCPR’s Language Editors in terms of clarity, grammar, and spelling and 

necessary corrections will be made, which is followed by typesetting.  

Proof Reading 

The purpose of the proof is to check for typesetting or conversion errors and the completeness and accuracy of the text, tables, figure captions, and 

figures. Substantial changes in content (e.g., new results, corrected values, title, and authorship) are not allowed without the approval of the 

Editor. The time provided to the author(s) for proofreading is 7 days. 

Online First 

Accepted articles will be published online (without a volume and issue) after receipt of the corrected proofs, with an assigned DOI. Articles 

published online are placed in the queue for publication.  

 

 


