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Nöralterapi bir regülasyon tedavisi-
dir ve re  eks tedavilerin içinde en etkin 
yöntemlerin ba nda gelmektedir. Son 
y llarda tamamlay c  t p uygulamalar  gi-
derek artan oranlarda güncel t p uygu-
lamalar  ile beraber kullan lmaya ba lan-
m t r. Bu yeni ak mla Nöralterapi her 
geçen gün daha çok hastan n iyile mesini 
ve sa l n  kazanmas n  sa lamaktad r.

Ülkemizde, Bilimsel Nöralterapi ve 
Regülasyon Derne i (BNR); Tamamla-
y c  T bb n en önemli unsurlar ndan biri 
olan Nöralterapi’nin, Türk hekimlerine 
tan t lmas  ve pratik uygulamalar nda 
kullanmalar n n sa lanmas  amac yla 
01.12.2004 tarihinde kurulmu tur. Bu 
tarihten günümüze kadar 4 adet Ulus-
lararas  Kat l ml  Kongre ve Türkiye’de 
9 ve Almanya’da Greifswald’da 3 Sem-
pozyum gerçekle tirilmi tir.

2006 May s ay nda düzenledi imiz 1. 
Nöralterapi Kongresi’ne 150; 2. Nöralte-
rapi Kongresi’ne 20; 3. Ulusal Nöralterapi 
Kongresi’ne 260 ve 2012’de 4. Nöraltera-
pi Kongresine 345 hekim kat lm t r. 

Derne imizin düzenledi i e itim 
ve kurslara bugüne kadar yakla k 900 
üzerinde hekim kat lm t r. Nöraltera-
pi’ nin yan  s ra BARNAT ekibi olarak 
düzenli ve sürekli olarak Mikrosistem 
Akupunktur, elasyon, Uygulamal  Ki-
neziyoloji, Maneul T p, GÇT alanlar na 
Nöralterapi uygulamas , Anti Aging gibi 
pek çok konuda hekimlere e itimler 
veriyoruz. Yapt klar m z n çok kötü tak-
litleri yok de il ama biliyoruz ki emek, 
bilgi, sevgi ve donan m er veya geç tüm 
Türk hekimlerince anla lacakt r. Emek 
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Sevgili meslekta lar m, sevgili nöral-
terapi ve regülasyon t bb n n sevdal lar , 
yeni BARNAT say m zla kar n zday z. 
Arkas nda sponsor olmaks z n, kimse-
den destek olmaks z n sürekli bir yay n  
2006’dan bu yana ç karmak pek kolay 
ve rastlan r bir durum de ildir. BNR 
ba ta olmak üzere, BTR, BAR ve ilkesel 
olarak BARNAT ekibi olarak biz önce 
hayal ettik ve hayallerimizin gerçekle -
mesi için de emek verdik. Bugün elinize 
alm  oldu unuz bu dergi bu eme in en 
önemli bir göstergelerinde bir tanesidir. 

Regülasyon T bb , temelde bedenin 
fonksiyonlar n  düzenlemek, yanl  fonk-
siyonlar  kompanse etmek ve iyile me 
sürecini ba latmak için kullan lan tüm 
tedavi yöntemleri için kullan lmaktad r. 
Bunlar n içinde hem geleneksel tedavi 
yöntemleri, hem de modern yöntem-
ler yer al r. Regülasyon T bb  bugün 
için “Tamamlay c  T bb n” belkemi ini 
olu turmaktad r. Bunlar n ba nda Nö-
ralterapi, Manuel Terapi, Akupunktur, 
Uygulamal  Kineziyoloji gelmektedir. 

Nöralterapi için ilk klinik anlaml  
gözlemin, 1906 Prof. Spiess’e ait olma-
s na ra men daha sonra 1920’li y llarda 
Huneke soyadl  iki Alman hekimin ta-
n mlad , daha önceleri var olan ancak 
unutulmaya yüz tutmu  olan, lokal anes-
teziyle uygulanan bir tedavi yöntemidir. 
Nöralterapinin, uyguland  bölgedeki 
lokal etkisinin yan  s ra, sinirsel, hor-
monal, hücresel ve psi ik bir düzenleme 
sistemi ile etki yapt  kan tlanm t r.
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kanl  Komisyonuna al nd m  bildiren 
bir plaketin taraf ma verilmesini, Nöral-
terapi için verdi imiz eme in bo una ol-
mad n n göstergesi olarak görüyorum. 

30 Ekim- 04 Kas m tarihlerinde 
Almanya’da Baden Baden’de, ortalama 
5000 hekimin kat ld  ve 47.si gerçekle -
tirilecek olan dünyan n en büyük Tamam-
lay c  T p Kongresi var. Bu Kongre’ye 
BNR’den iki e itmen kat l yoruz ve Dr. 
Tijen Acarkan’ n yapacak oldu u bir su-
num ile Baden Baden tarihinde bir ilk 
gerçekle tirece iz. Çünkü bu kongeye 
imdiye kadar ülkemizden kat l p sunum 

yapan bir Türk Hekimi hiç olmam t . Bu 
ilki de sizinle payla maktan son derece 
hakl  bir gurur içerisindeyim. 

imdiden kollar  s vad k; 22-25 Ma-
y s 2014 tarihlerinde stanbul Titanic 
Business Hotel Asya’da gerçekle tirme-
yi planlad m z 5. Uluslararas  kat l ml  
Nöralterapi Kongresi’nin haz rl klar  
içindeyiz. Bu kongre 2012 y l nda ku-
rulan ve WHO taraf ndan kabul edilen 
IFMANT’ n çat s  alt nda gerçekle ecek 
olan ilk Dünya nöralterapi kongresi ola-
cakt r. Kongrenin dili Almanca – Türkçe 
ve ngilizce olacakt r. IFMANT, GNH, 
ÖNR, SANTH, Bulgaristan, Yunanistan, 
spanya, Belçika, Hollanda ve Meksi-
ka nöralterapi cemiyetlerinin destek 
verecekler. Bu seneki kongreye hem 
Türkiye’den hem de Avrupa’dan yak-
la k 400 hekimin kat l m n  bekliyoruz. 

Ayr ca ön duyurumuzda da belirtti i-
miz üzere kongremize 20-25 yabanc  ko-
nu mac  kat lmaktad r. Ülkemizde düzen-
lenen en büyük kat l ml  kongrelerde bile 
bu kadar çok yabanc  konu mac ya yer 
verilemedi ine dikkatinizi çekmek isteriz.

5. Uluslararas  Kat l ml  Nöralterapi 
Kongresi’ne yapabilece iniz destek bu-
lundu unuz illerde ilgili olan hekimle-
rin bu kongreye kat l mlar n  sa lamak 
olacakt r. Bu çaban z n Nöralterapi’nin 
ve Tamamlay c  T p uygulamalar n n ül-
kemizde yayg nla abilmesi için ne kadar 
önemli oldu unu görmenizi isteriz. Her 
biriniz Nöralterapi uygulayarak mesle i-
nizden ne kadar keyif ald n z  ve has-
talar n z n sonuçlardan ne kadar mutlu 
oldu unu hat rlar n zda tutarak, bu me-
todun tüm hekimlere ula mas n  bilim 
ad na hede  emelisiniz... 

Sevgi ve sayg lar mla...
Prof. Dr. Hüseyin Nazl kul

mak, günlük hayatta ve i  hayat nda olas  
engelleri a mak için enerji depolamak, 
zinde olmak ve beden/ruh sa l m za 
sayg  göstermek mümkündür. Bunlar n 
i lendi i ba ar l  ve bir o kadar ilgili bir 
sempozyumdu. 

K sacas  vejetatif sinir sisteminin 
ve temel maddenin bozulmas , ya -
lanmada en önemli rol oynayan ne-
denlerden bir tanesidir. Bu sempoz-
yumda bu süreci tersine çevirmenin 
Nöralterapi sayesinde mümkün ola-
ca n  gösterdik. 

Öncelikle imdiye kadar bize inan-
d n z, kat l mlar n zla destek verdi iniz 
ve sürekli e itim talep etme durumunuz 
bizim do ru yolda oldu umuzun göster-
gesidir.

30 A ustos - 01 Eylül 2013 ta-
rihleri aras nda Güneydo unun ve 
Mezopotamya’n n gülen yüzü olan 
Mardin’deydik. Mardin’de Nöralterapi 
s nav haz rl k kursu verdik. Öncesinde 
Hasankeyf ve yöreyi gezdik, gördük 
ve ya ad k. 1,5 gün boyunca da yo un 
bir e itim yapt k. Bu e itime kat lanlar 
kendilerine 12 Dev adam ismini takt lar, 
ekipçe mücadele ettiler, Nöralterapi s -
nav n n hem yaz l  hem sözlü bölümün-
de ba ar l  oldular ve mezuniyet belge-
leri ile Nöralterapi’ye kat ld lar, di er 
bir deyi le kap dan girmeyi hak kazan-
d lar ve aram za ho  geldiler. Bu 12 dev 
adam bununla da kalmad , aralar ndan 2 
de erli meslekta m z da BNR e itmeni 
olmay  hak kazand lar. Doç. Dr. Yusuf 
Tamam ve Dr. Yüksel Küçükçelebi. 

4-6 Ekim 2013 tarihleri aras nda 
Avusturya Nöralterapi Cemiyeti’nin ku-
rulu  y ldönümü kapsam nda Viyana’da 
Uluslararas  Nöralterapi Forumu ger-
çekle ti. Benim elimde olmayan neden-
lerle kat lamad m kongreye, BNR’yi 
temsilen Dr. Tijen Acarkan kat ld  ve 
benim ad ma bilimsel bir sunum gerçek-
le tirdi. Bu kongre kapsam nda derne i-
mizin onursal Ba kanlar ndan Prof. Dr. 
Lorenz Fischer – Avusturya’n n tamam-
lay c  ve regülasyon t p ödülü olan Otto 
Bergmann ödülünü ald . Derne imizin 
onursal ba kan na bilimsel çal mala-
r  ile ilgili verilen bu ödül hakl  olarak 
bizi BNR kurucular n  ve üyelerini çok 
sevindirmi tir. Ayr ca Nöralterapi’nin 
uluslararas  geli imine ve bilimsel e-
killenmesine verdi im çabamdan dolay  
ÖNR Avusturya Cemiyetinin Onursal 
Üyeli ine ve Onursal Bilim Kurlu Ba -

h rs zl yla bir yere var lmayaca ca 
aç kça bilinmelidir. 

Derne imiz e itim programlar na 
Türkiye’nin her yerinden kat lan çok 
say da, özellikle Tamamlay c  T p uy-
gulamalar na gönül vermi  ve bu alan-
da ya ad klar  ehirlerde u ra  veren 
öncü hekimler var. Bu hekimler, aynen 
Avrupa’da oldu u gibi ülkemizde de ta-
mamlay c  t bb n giderek daha yayg nla -
mas  için yo un çaba vermektedirler.

Geçen say dan beri yo un e itimle-
rimizi devam etti i gibi çok ba ar l  bir 
sempozyum gerçekle tirdik. 21-22 Ey-
lül 2013’de stanbul’da gerçekle tirdi i-
miz IX. Geleneksel Herget Nöralterapi 
Sempozyumu’na ilgi oldukça yüksekti. 
70 hekim ve 30 civar nda Eczac n n ka-
t ld  bu Sempozyum’un önemi, konu 
olarak koruyucu hekimlik ve anti agingi 
içinde bar nd rmas yd . 

Sevgili BARNAT mtihaz sahibi ve 
de erli meslekta m, IFMANT, IGNH, 
BNR ve BTR e itmeni olan Dr. Tijen 
Acarkan’ n, sempozyumun ard ndan bö-
lümünde yazm  oldu u güzel de erlen-
dirmenin sadece ilk paragraf na burada 
yer vermek istiyorum. “21-22 Eylül 
2013 tarihinde stanbul’da TÜ Maçka 
Kampusu Sosyal Tesislerinde, 9. Gelenek-
sel Herget Nöralterapi ve Tamamlay c  T p 
Sempozyumunu ba ar yla ve yüksek bir 
kat l mla gerçekle tirdik. Sizlerle etkinlikle-
rimizin ard ndan yaz lar m zda payla t -
m z gibi, her geçen gün daha kalabal k bir 
bilim ordusu haline geliyor oldu umuz, bir 
kez daha gözler önündeydi. Nöralterapi’yi 
duyan, tedavi olan, nöralterapi uygulamas  
yapan say m z art yor gün be gün. Bu sene 
say m z geçen seneden çok daha fazlayd . 
Bu sene TÜ’nün salonuna zor s d k belli 
ki seneye X. cu sempozyumu daha büyük 
bir salonda yapmak durumunda olaca z.”

Zaman  geriye almak mümkün de il, 
ancak zaman  nitelikle kullanmak, Nö-
ralterapi sayesinde ba  dokusu ya m z  
gençle tirmek, bedende biriken toksin-
lerden ar nmak dolay s yla sa l kla ya  al-
mak mümkün olacakt r. Sempozyuma ilgi 
ve tüm oturumlar n dolu dolu geçmesi 
bu y l seçilen konunun ve Nöralterapi’nin 
geldi i yer bak m nda önemliydi. Do ru, 
yeterli ve sa l kl  beslenme, sa l k-
l  bir ya am için egzersiz ve spor, 
uzun y llar sürecek bir cinsel hayat, 
do an n bize sundu u yüzlerce bitki ve 
besinden yeterince yararlanmak, be-
denimizde herhangi bir araz ç kmadan 
olas  rahats zl klara kar  önlemimizi al-
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