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lasyon, uygulamalı kineziyoloji, manuel 
tıp ve KPR olmak üzere toplamda 32 
etkinlik gerçekleştirdik. Tüm organi-
zasyonlara verdiğiniz destek ve yüksek 
katılımınızla sağladığınız güven, doğru 
yolda olduğumuzu gösteriyor. 

2012’ de aynı zamanda International 
Federation of Medical Associations of 
Neural Therapy (Dünya Nöralterapi 
cemiyetlerini içinde taşıyacak bir çatı 
örgütü) IFMANT kuruldu. 03.11.2012 
tarihinde Baden Baden Tamamlayıcı Tıp 
Haftası kapsamında kuruluşu ilan edilen 
bu çatı örgütün, Dünya Sağlık Örgütü 
(WHO) tarafından bir danışma komis-
yonu kurularak da destek görmekte 
olduğunu da gururla bildiririm. Bu ve-
sileyle, İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz 
nöralterapi kongrelerinde yakinen tanı-
mış olduğunuz ve Nöralterapi tarihinde 
çok önemli bulunan bu bilim insanlarını 
aldıkları görevler ile belirtmek gerekti-
ğini düşünüyorum. 

Başkan: Doç. Dr. Wolfgang ORT-
NER, 2. (eş) Başkan: Prof. Dr. Hüse-
yin Nazlikul, Bilimsel Sekreter: Doç. 
Dr. Rudolf Hausammann, Sayman: 
PD.Dr. Dr. Petja Piehler, Üye: Prof. 
Dr. Hans Barop (Dernekler arası eğitim 
Koordinatörü) Bilim Kurulu Baş-
kanları: Dr. H. Barop ve H. Nazlıkul.

International Federation of Medical 
Associations of Neural Therapy’ın ikin-

Bir yılı daha başarıyla geride bırakırken 
önümüzde Nöralterapi ve Tamamlayıcı Tıp 
adına ulaşılması gereken daha pek çok hedef 
koyduğumuzu bildirmek isterim, bunları 
Türk Nöralterapistlerinden aldığımız güç ile 
başaracağımız inancındayım.
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Değerli Meslektaşlarım, Sevgili Nö-
ralterapi Sevdalıları ve Bütüncül Tıbbın 
gönüllü elçileri, 

2004 yılında başlamış olduğumuz 
nöralterapi yolculuğunda 2012’yi ardı-
mızda bırakarak yeni ufuklara yol alı-
yoruz. 2004’ten bu yana Türkiye’de 8, 
Almanya’da 2 sempozyum ve 2012’ye 
kadar 4 kongre’de 2000 üzerinde katı-
lım gerçekleştirerek, verdiğimiz emeğe 
karşılık verdiniz. 

2012 her yönü ile nöralterapi açı-
sından çok başarılı ve iz bırakan bir yıl 
oldu. Öncelikle 14-17.06.2012 tarihleri 
arasında gerçekleştirdiğimiz IV. Ulusla-
rarası Nöralterapi Kongresine ve 22-23 
Eylül 2012’de İstanbul’da VIII. Herget 
Nöralterapi Sempozyumu’na katılan ve 
destek sunan tüm değerli meslektaşla-
rıma teşekkür ederek başlamak istiyo-
rum. 

Derneğimiz BNR’nin ve BARNAT 
ekibinin almış olduğu karar çerçeve-
sinde 2012’de gerçekleştirdiğimiz 4. 
Kongre’de, Imke Plischko’ya Lorenz 
Fischer tarafından, Prof. Dr. Jürgen 
Giebel’e Hans Barop tarafından ve 
Wolfgang Ortner’e benim tarafımdan 
Onursal Üyelikleri takdim edildi. 

2012 yılı içinde BARNAT (BNR, 
BAR, MTD ve BTR) ekibi olarak, nö-
ralterapinin yanı sıra, akupunktur, şe-
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Son olarak tüm bu süreçte benim 
hep yanımda olan dernek yönetim ku-
rulu üyeleri BARNAT ekibi ve BNR 
eğitmeni arkadaşlarıma sonsuz teşek-
kürlerimi sunarım. Nöralterapi’nin et-
kinliğine olan inancınız ve derneğimize 
verdiğiniz destek ve katkılarınız için ay-
rıca hepinize teşekkür ederim.

Hepinize çalışmalarınızda başarılar 
dilerim.

Kongre Başkanı ve
Nöralterapi Derneği Başkanı
Prof. Dr. Hüseyin NAZLIKUL
www.noralterapi.com.tr
www.huseyinnazlikul.com 

eğitimlerin geçerliliği için kendi stan-
dartlarında eğitmen olan eğitmenlerce 
verilmesini ön görüyor. 

Konu manuel tıptan açılmışken size 
buradan bir başka sevinçli haber daha 
vermek istiyorum. Wolfgang von Hey-
mann ile birlikte iki ciltlik ilk kapsamlı 
Türkçe manuel tıp eğitim kitabını yaz-
maya başladık, kitap için fotoğraf çekim-
lerini tamamladık, şema ve şekil çizimle-
rini nerdeyse bitirdik ve 2013 içinde bu 
kitapları sizlerle buluşturmak için yoğun 
bir şekilde çalışıyoruz. 

Bir yılı daha başarıyla geride bırakır-
ken önümüzde Nöralterapi ve Tamam-
layıcı Tıp adına ulaşılması gereken daha 
pek çok hedef koyduğumuzu bildirmek 
isterim, bunları Türk Nöralterapistler-
den aldığımız güç ile başaracağımızın 
inancındayım.

9-11 Mayıs 2013’de III. Greifswald 
Nöralterapi Sempozyumu ve hemen 
devamında 12-14.05.2013 Berlin’de özel 
bir manuel terapi kursunu Wolfgang ile 
birlikte Almanya’da Türk Hekimlerine 
vereceğiz. Greifswald Sempozyumu ve 
Manuel Terapi hospitasyon kursuna ka-
tılım sınırlı olacağından kayıtlarınızı şim-
diden yaptırmanızı öneririm. 

2013-2014 BARNAT Eğitim takvimi 
de artık netleşti ve yoğun bir program 
bizi bekliyor. BARNAT Ekibi yoğun bir 
tempo ile çalışıyor. Yılda en az üç kez 
bu dergiyle karşınıza çıkıyor ve yayınla-
nacak olan makaleleri titizlikle faydala-
nacağınız şekilde hazırlıyoruz. 

2012 yılı benim içinde oldukça yo-
ğun bir yıl oldu. “Detoksu Keşfet” kita-
bım kitapçıların rafl arında yerini aldı. Bu 
dergi elinize ulaştığında “Hayatı Keşfet” 
kitabı da gözden geçirilmiş ve genişletil-
miş şekliyle karşınıza çıkacak daha doğ-
rusu kitapçıların rafl arında yer alacak. 
İlk baskısında 400 sayfa civarında olan 
kitap 560 sayfaya çıktı. Mevcut yazıları 
aktif hale geldiği ve eklemeler çok ciddi 
bir değişiklikle karşınızda olacak. 

Hayatı Keşfet bir ilk oldu; kitabın 
sunuşu bir birinde kıymetli bilim insan-
larınca yazıldı. Bu bağlamda sunuşları ile 
bana destek olan, kadim dostum Prof. 
Dr. Cihan Aksoy, bilim insanı Prof. Dr. 
Önder Küçükerman ve değerli asista-
nım Dr. Tijen Acarkan’a buradan tek-
rar teşekkür ediyorum. Nisan ayı içinde 
“Neden Yanlış Yaşıyoruz” da sizlerle bu-
luşacak. 

ci başkanlığı görevi ile birlikte önümüz-
deki üç yıl için kolları şimdiden sıvadık. 
04-06.10.2013 tarihleri arasında ÖNR 
(Avusturya Nöralterapi Derneği) ile 
IFMANT Viyana’da Uluslararası kong-
re gerçekleştirecektir. ÖNR’nin bu 7. 
kongresi ve IFMANTın ilk kongresi, PD. 
Dr. Helmut Lietzer ve Dr. Wolfgang 
Ortner başkanlığında gerçekleşecek. 
22-25.05.2014 tarihlerinde İFMANT’ ın 
ilk Dünya Kongresi, İstanbul’da BNR’nin 
ev sahipliğinde yapılacaktır. 

Türkiye Manuel Tıp Derneği, FİMM 
(Dünya Manuel Tıp Federasyonu) üye-
liğine Ekim 2008’de Bulgaristan’da ka-
bul edilmişti ve 2012 yılı içinde FIMM 
Genel Kurulu ilk kez Türkiye’de ya-
pıldı. Bu toplantı 17-20 Eylül’de İstan-
bul da gerçekleşti. Türkiye’de bilimsel 
çalışmaların gelişmesine büyük destek 
olan, o dönem Danimarka Manuel Tıp 
derneği başkanı olan 2010 Eylül ayında 
Potsdam’da benim de bildiri ve work-
shop ile katıldığım Dünya Manuel Tıp 
Kongresi kapsamında yapılan genel ku-
rulda FİMM başkanlığına seçilen Palle 
Holck’u yakalandığı amansız hastalığın-
dan dolayı 03.09.2012 tarihinde zaman-
sız bir şekilde kaybettiğimiz de kendisini 
rahmetle anarak paylaşmak istiyorum.

FIMM genel kurulu ve kongresinin 
hemen ardından 21.09.2012 tarihinde 
İ.Ü.T.F bünyesinde FIMM ve MTD (Ma-
nuel Tıp Derneği) Türkiye’de ilk kez 
Prof. Dr. Cihan Aksoy başkanlığında 
bir Manuel Tıp Sempozyumu gerçek-
leştirdik. Bir gün boyunca manuel tıp 
konusunda dünyada sözü geçen bilim 
adamları sunum ve deneyimlerini bizim-
le paylaştılar. Bu Sempozyum’a Türki-
ye üç sunumla (Cihan Aksoy, Hüseyin 
Nazlikul ve Demirhan Dıracoğlu) katkı 
sundu. Sempozyumun gerçekleşmesi 
2011 Prag’da yapılan FIMM kongresine 
katılan Dr. Tijen Acarkan’ın talebi üze-
rine kararlaştırıldı. İlk kez ülkemizde 
gerçekleşmesi Manuel Tıp Sempozyum 
programının oluşması ve gerçekleş-
mesinde Wolfgang von Heymann’ın 
büyük katkısı oldu. Sevgili dostum von 
Heymann’a tüm desteği için buradan 
tekrar teşekkür etmek istiyorum. Bildi-
ğiniz gibi 2011 yılından beri Türkiye’de 
ilk kez uluslarası geçerliliği olan bilimsel 
anlamda üst düzeyde bir eğitim prog-
ramını Wolfgang ve ben birlikte veri-
yoruz. Çünkü FİMM ve ESMM verilen 
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