
www.barnat.com.tr Cilt 12, Sayı 1 : 2018  Bilimsel Tamamlayıcı Tıp, Regülasyon ve Nöralterapi Dergisi | iii

yerek, hastalığın tüm altta yatan gerçek nedenlerine yönelik 
bütüncül çözümler sunmaya çalışmasıdır.

Geçen yıl, arkamızda çok başarılı bir yıl bıraktık. Bu yıl 
içinde önümüze büyük hedefler koyduk ve yoğun bir eğitim 
programının yanı sıra uluslararası arenada BARNAT ekibini 
temsil etmek için pek çok etkinlikte (Kongre, sempozyum, 
Konferanslar) konuşmacı olarak katıldık. 

07-10.06.2018 tarihleri arasında BNR VII. Uluslara-
rası Nöralterapi Kongresi’nin ve IV. Dünya Nöralterapi 
Kongresi’ne İstanbul’da ev sahipliği yapıyoruz. Bu başarılı 
kongre grafiğini devam ettirmek istiyoruz. VII. Uluslararası 
Nöralterapi ve Regülasyon Tıbbı Kongresi, Uluslararası Nö-
ralterapi Derneğinin başkanlığında Almanya, Avusturya, Ko-
lombiya, Meksika, Arjantin, İspanya, Bulgaristan, Hollanda, 
İsviçre ve Yunanistan Nöralterapi Derneklerinin katılımı ile 
gerçekleştirilecektir. 

Nöralterapi, çeşitli hastalıkların, özelliklede ağrının ve or-
gansal disfonksiyonlarının lokal anestezikler kullanılarak pe-
riferik ve Vejetatif sinir sistemi yoluyla tedavisidir. Bu tedavi 
için prokain ve lidokain kullanılır. 

Nöralterapi fonksiyonel, reversible, akut veya kronik bir-
çok hastalıkta ve disfonksiyonda endikedir. Klinikte tanı ve 
tedavi amacıyla veya klasik tedavilere destek olarak da uygula-
nır. Nöralterapi uygulamalarında başarılı olabilmek için doğru 
anamnez, teşhis, anatomik ve fizyolojik bilgi, lokal anestezik-
lerin etki ve yan etkileriyle birlikte Nöralterapi teknikleri hak-
kında yeterli bilgi ve pratiğe gereksinim vardır. Nöralterapinin 
sınırları uygulayıcının yeterliliğine ve müdahale edilen kişinin 
regülasyon ve rejenerasyon kapasitesine bağlıdır. 

Kongre süresince dünya çapında Nöralterapi'ye katkı 
sunmuş ve bilimselliğiyli ön plana çıkmış olan bilim adam-
larını ülkemizde ağırlayacağımız için son derece gururluyuz. 

BARNAT ekibi, bu dergiyi çıkaran dernekler ve Regülas-
yon Federasyonumuzla birlikte gelecek yıl içinde 30.05.2019- 
02.06.2019 tarihleri arasında 562 Yıllık Tıp Fakültesi Greifs-
wald Tıp Fakültesi Greifswald Üniversitesi Anatomi Kürsü-
sünde VI. Greifswald BNR Sempozyumu – Almanya ger-
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da bırakarak yayın hayatımızı sürdürüyoruz. 12 yıl önce 
Türkiye’de Tamamlayıcı Tıp sözcüğü bir bilinmezken BAR-
NAT ekibi bu eksikliği görerek ve sorumluk bilinciyle bu ala-
na şimdiye kadar büyük emek vererek geliştirdik.

Tamamlayıcı Tıp ve Regülasyon Tıbbın diğer bir adıyla 
Fonksiyonel Tıp, binlerce yıldır birçok tıp sisteminde uygula-
nan bir paradigma (bakış açısı) olmasına rağmen, Almanya’da 
1960 yıllından beri yeni modern versiyonu ile aslında dünya-
da daha yeni yeni ses getiren ve hızla yükselen bir tıp ekolü-
dür. İşlevsel Tıp, 21. yüzyılın tıbbı, tıbbın geleceği ve modern 
tıbbın ötesi olarak da ifade edilen bu tıp ekolünde, hastalıktan 
çok hastaya ve belirtilerden çok nedenlere bakılırken, teda-
vide sentetik ilaçlar ile sınırlı kalınmayıp, perhiz, beslenme 
ve doğal tedavi yöntemlerine de kucak açılır. BARNAT aile-
si olarak bu alanda büyük emek ve enerji harcadık. Şimdiye 
değin benimde yer aldığım ve önem verdiğim bilimselliği ve 
etik olarak en disiplinli olan alanların Sağlık Bakanlığınca hak 
ettiği değeri görmemesi yaptıklarımızın yanlış olduğu anla-
mına gelmediği gibi eninde sonunda hak ettiği ciddiyeti gö-
recek olacağına inancımız tamdır. 

Tamamlayıcı Tıp ve Regülasyon Tıbbın paradigma itibari 
ile birçok tıp sistemine benzerlik gösterse de, başlıca ayrıştığı 
nokta, modern gelişmeler ve regülasyon yöntemleri sentezle-
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Bu dergi elinize ulaştığında sevgili yeni editörümüz Prof. 
Dr. Yusuf Tamam hocamız ile birlikte çevirmiş olduğumuz 
Eklem ve Yumuşak Doku Enjeksiyon kitabımız Kongre 
Kitabevi’nde çıkmış, okuyucu ile buluşmuş olacak. 

Aynı zamanda Yusuf Hoca ile birlikte Prof. Dr. Lorenz 
Fischer’in Nöralterapi kitabını da çeviriyoruz ve inanıyorum 
ki bu yıl en geç sempozyumda elinizde olacaktır. 

Ben de bunun yanı sıra Prof. Dr. Hans Barop’un Nöral-
terapi Cep Atlas kitabını çevirdim. Kongreye yetişmeyecek 
ancak bu yıl elinizde olacağını ümit ediyorum. Ayrıca; Aku-
punktur, Kulak Akupunktur, Ozon, Manuel Terapi kitapla-
rımındı bu yıl içinde elinizde olması için büyük çaba içinde 
olduğumu bilmenizi isterim. 

Derginin içinde yer alan birbirinden güzel pek çok makale 
var. Bunları derginin yeni editörü Yusuf hocam tek tek atıfta 
bulunduğu için ben, tüm bu yazıları ile dergimizi zenginleş-
tiren her bir bilim insana yürekten teşekkür etmek ve destek-
lerini çok önemsediğimi belirtmek isterim. 

Her BARNAT ailesi mensubunun bu yıl ve gelecek yıl 
içinde gerçekleştireceğimiz etkinlikler için birer elçi gibi ça-
lışıp destek vermesi, katılması, yazı yazması, çalışmalar yap-
ması yayınlaması ve kongre sempozyumlarımda sunum talep 
etmesini istiyorum. 

Regülasyon Tıp’ı ve Tamamlayıcı tıbbı ülkemizde hak et-
tiği yere hep beraber taşımak dileğimle…

Hepinize çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Hüseyin Nazlıkul, MD, Prof. 
BNR Başkanı (President of BNR),
IFMANT 2. Başkanı (Vise President of IFMANT)

çekleştireceğiz. Bu Sempozyum oldukça geleneksel bir hale 
geldi. Daha öncede IGNH ile birlikte 4 Sempozyum gerçek-
leştirmiştik ve BNR olarak iki yılda bir olan 6. sempozyumu 
gerçekleştiriyoruz.

Bu yıl kongremizin yanı sıra IVX. Geleneksel Herget Sem-
pozyumunu da eğitim programına aldık ve 06-07.10.2018 ta-
rihinde gerçekleştireceğiz.

Tüm eğitimlerimizi 2018 seminer programları altında gö-
rebilirsiniz. 

Benim ise programım bunun dışında; bu yıl içinde yurt-
dışında 9 Kongre’ye konuşmacı olarak katıldım ve daha bir 
kısmına da katılacağım. 136. ZAEN KONGRESI TAMAM-
LAYICI TIP VE REGÜLASYON TIBBI KONGRESI AL-
MANYA Nöralterapi Bilimsel ve Regülasyon Bilimsel 
Platform Konferansına ve aynı tarihlerde Salzburg’ta 
NADH Uluslararası Konferansına katıldım. Nisan 
2018’de Erfurt’da 37. KONGRESS DER DGFAN – TE-
DAVİ EDEN HAKLIDIR ALMANYA katıldım.

22-26.06.2018 Heidelberg Tıp Fakültesi bünyesinde Hun-
ter çalışma grubunun 4 Nöralterapi Kongresinde yer alaca-
ğım.  07-09.09.2018 tarihlerinde Dünya Akupunktur Kong-
resinde ICMART Congress Münih katılacak ve MS, TN ağ-
rıları konusunda bir sunum ve WS gerçekleştireceğim. 30.10 
– 04.11.2018 tarihlerinde Baden Baden’de gerçekleşecek olan 
52. Tamamlayıcı Tıp haftasında 3 sunum bir kurs ve bir WS 
gerçekleştireceğim. 

Bu yoğunluğun içinde BARNAT’ta BAYRAK teslimi ya-
şadık. Prof. Dr. Yusuf Tamam BARNAT’ın yeni editörü ola-
rak bu sayıdan itibaren sorumluluğu aldı ve BARNAT’ın al-
mış olduğu bu bayrağı daha yükseklere taşıyacak olduğuna 
da inancım tamdır.  


