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Bir Hastanın Nöralterapi ve Diğer Komplementer Teda-
viler ile Takibi", İ. Demiryılmaz & A. Ferah: "Yara İyileş-
mesinde Bağ Dokusunun Yeri ve Nöralterapi Yaklaşımı", 
M. Evrensel: "Ortomoleküler Tıp Yaklaşımıyla Magnez-
yum Takviyeleri", T. Dürer ise "Amalgam" başlıklı, bu son 
derece kompleks olan hastalık tablosunda bütüncül yaklaşı-
mın tüm yönleri ile ele alındığı yazıyı bulacaksınız. 

2017, her yönü ile nöralterapi açısından çok başarılı ve iz 
bırakan bir yıl oldu. Almanya'da Greifswald Tıp Fakültesinde 
Sempozyum, İstanbul'da Sempozyum, yurt dışında katıldığı-
mız 15 Kongre ve 2017 yılı içinde BARNAT ve Avrupa Asya 
Tamamlayıcı Regülasyon Tıbbı Federasyonu (AATRTF, 
BNR, BAR, MTD, BUKK ve BTR) ekibi olarak, nöralterapi-
nin yanı sıra, akupunktur, şelasyon, uygulamalı kineziyoloji, 
manuel tıp ve KPR olmak üzere toplamda 35 etkinlik gerçek-
leştirdik. Bu yıl temel bağırsak eğitimi, manuel terapi ve nö-
ralterapide hospitasyon ve vaka değerlendirmeleri, eğitmen 
eğitiminin yanı sıra pek çok etkinlik gerçekleştirdik. İlk kez 
bu yıl BARNAT ve BNR & IFMANT iş birliği ile Ankara'da 
hem nöralterapi eğitimleri hem de Bütüncül olarak Tetik 
noktaların patofizyolojisi, muayenesi ve MAS – TN hem nö-
ralterapi ve Manuel Tıp PiR teknikleri ile tedavi konulu eği-
timleri başarılı olarak tamamladık. Nöralterapi eğitimlerini 
eş zamanlı hem Ankara’da hem de İstanbul’da dernek bünye-
sinde gerçekleştirdik. Hepsi dolu dolu geçti. Tüm organizas-
yonlara verdiğiniz destek ve yüksek katılımınızla sağladığınız 
güven, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. 

2018 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 yayınlanacak olan makaleleri titizlikle faydalanacağınız şe-
kilde hazırlıyoruz. 

Sevgili Nöralterapi sevdalıları, iki yılda bir gerçekleşen Nö-
ralterapi Kongrelerinin yedincisini ve aynı zamanda IV. Dünya 
Nöralterapi kongresini, Bilimsel Nöralterapi ve Regülasyon 
Derneği (BNR), International Federation of Medical Associa-
tions of Neural Therapy (IFMANT) ve Internationale Gesels-
chaft für Neuraltherapie nach Huneke (IGNH)’ın işbirliği ile 
07-10 Haziran 2018’de İstanbul – Point Otel Barbaros‘ta ger-
çekleştireceğiz. IFMANT, IGNH yanında Avusturya, İsviçre, 

Değerli meslektaşlarım, sevgili nöralterapi sevdalıla-
rı ve bütüncül tıbbın gönüllü elçileri,

Regülasyon tıbbının en önemli bilimsel ayağı nöralterapi-
dir; İçinde hem geleneksel tedavi yöntemleri hem de modern 
yöntemler yer alır ve regülasyon tıbbı bugün kronik hastalık-
ların anlaşılmasındaki patofizyoloji temlerinin dayanır.  

Ülkemizde Bilimsel Nöralterapi ve Regülasyon Derneği 
(BNR), nöralterapinin Türk hekimlerine tanıtılması ve pra-
tik uygulamalarında kullanmalarının sağlanması amacıyla 
01.12.2004 tarihinde kurulmuştur. 2004 yılında başlamış ol-
duğumuz nöralterapi yolculuğunda 2015 yılını da ardımız-
da bırakarak yeni ufuklara yol alıyoruz. 2004’ten bu yana 
Türkiye’de 13, Almanya’da 5 sempozyum ve 2017’e kadar 6 
Kongre’de 3000 üzerinde katılım gerçekleştirerek, verdiğimiz 
emeğin karşılığını bulmamızı sağladınız.

Bir yılı daha başarıyla geride bırakırken önümüzde Nö-
ralterapi ve Tamamlayıcı Tıp adına ulaşılması gereken daha 
pek çok hedef koyduğumuzu bildirmek isterim, bunları Türk 
Nöralterapistlerinden aldığımız güç ile başaracağımızın 
inancındayım.

Elinize aldığınız yeni sayıda pek çok makale bulacaksınız. 
BARNAT okuyucularının ve nöralterapi uygulayıcılarının iyi 
dokümante ettikleri vakaları bizlerle paylaşması bu metodun 
daha da yaygınlaşmasına kaynaklık edecektir. 

Bu dergide başlıca yazılar: T. Acarkan & h. Nazlıkul: 
"Fasya Fonksiyonları, İşlevsel Görevleri ve Nöralterapi 
Yaklaşımı", N. Özkan & H. Nazlıkul: "Fonksiyonel Ve De-
jeneratif Bel Şikayetlerinde Nöralterapi Ve Manuel Tıp 
Yaklaşımı", D. Erdoğan: "Olgu Sunumu: Ülseratif Kolit'li 

Regülasyon tıbbının en önemli bilimsel 
ayağı nöralterapidir; İçinde hem 
geleneksel tedavi yöntemleri hem de  
modern yöntemler yer alır.  
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sınız. Kurs ve eğitimlerde en iyi efektifi almak adına başvuru-
ları sınırlı olarak tutuyoruz bu sebeple, bu seneki tüm eğitim 
kayıtlarınızı erkenden yaptırmanızı önemle vurguluyorum. 

Sevgili dostum, sevgili arkadaşım sevgili meslektaşım, 
sevgili Demet Erdoğan  BARNAT için uzun yıllardır yürüt-
mekte olduğu editörlük görevini bırakıyor. Bu bir ayrılık de-
ğil, bir istifa değil, istifaya zorlama asla değil, bu bir bayrak 
teslimidir. BARNAT ekibinin görev teslimi bir gelenektir. 
Son birkaç yıldır gerçekleştirdiğimiz Sempozyumun baş-
kanlıklarını her seferinde iki farklı meslektaşımız üstlendi. 
Dernek başkanlarımızdan da değişiklikler olmaktadır. Buna 
somut örnek olarak geçen yıl yapılan sempozyum başkanlığı-
nı Demet Erdoğan ve Mustafa Karakan yaparken, bu yıl için 
gerçekleştirdiğimiz sempozyum başkanlığını ise Tijen Acar-
kan ve Mehmet Ali Elmacıoğlu yaptı.  

BARNAT kuruluşundan beri Demet Erdoğan ile birlikte 
yolculuk yaptık ve dergideki editörlük görevini benden daha 
uzun süre yaptı. Bayrak teslimi, iş paylaşımı gelişim için çok 
değerli olan bu yaklaşım bizim BARNAT ailesinde bir gele-
nek haline geldi ve doğru olan da bu. 

Sevgili Demet’in şimdiye kadar verdiği tüm emekler için, 
bana ve BARNAT’ta bu yolda yoldaş olduğu için çok teşek-
kür ediyorum. Sevgili Demet bilmelisin ki hem benim için 
hem de BARNAT ailesi için çok kıymetlisin. 

 BARNAT’ı daha iyi bir yere taşımak adına; Sen, Tijen 
Acarkan, Neslihan Özkan ve tüm eğitmenlerimiz bugüne 
kadar çok emek verdiniz ve bu bayrağı daha yükseklere çı-
karmak adına, artık yeni kan alarak bir basamak daha yük-
seltmemiz gerekir. 

BARNAT bizim büyüttüğümüz bugüne getirdiğimiz ev-
ladımız, bizim emeğimizle yarattığımız önemli bir değerdir. 
Sevgili Demet’in de belirtiği gibi bu bir yol ayırımı değil, istifa 
değil bu bir bayrak teslimidir. Tüm emeklerin için tekrar tek-
rar teşekkür ediyorum. 

Birlikte ve BARNAT’ı çıkaran, destek veren, okuyan ta-
kip eden, eğitimlerime katılan ve destek olan herkesin ortak 
sinerjisi ile regülasyon tıbbını ve tamamlayıcı tıbbı ülkemizde 
hak ettiği 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)

Almanya, Yunanistan, İspanya, Meksika, Ekvador, Brezilya ve 
Kolombiya Nöralterapi Dernekleri katılımları ile bu Kongreye 
destek verdiler. Kongre programı ekte yer almakta ve istenirse 
www.neuraltherapy2018.com adresinde bulabilirsiniz.

Bu kongreye Türkiye’den ve Avrupa’dan yaklaşık 250-300 
hekimin katılımını bekliyoruz. Ön duyurularda ve kongre 
programında belirttiğimiz üzere 25 yabancı konuşmacı; 40’ın 
üzerinde sunum; 10 workshop ile VII. Nöralterapi Kongresi, 
tamamlayıcı tıp için farklılığı ve bilimsellik için farkındalığı 
ortaya koyacaktır. Ülkemizde düzenlenen en büyük katılımlı 
tıbbi kongrelerde bile bu kadar çok yabancı konuşmacıya yer 
verilemediğine de dikkatinizi çekmek isterim. 

Eylül/Ekim ayında her zaman olduğu gibi yine sempoz-
yumumuz olacak; XIV. Geleneksel Herget – Nöralterapi 
Sempozyumu. BNR Kuruluşundan bu yana, her yıl ger-
çekleştirilen Ulusal Sempozyum Nöralterapi ve Regülasyon 
tıbbı yaklaşımı ile sorunun kaynağının ve çözümünün tüm 
yönleriyle değerlendirildiği ve bilgilerin aktarıldığı önemli bir 
bilimsel buluşma platformudur.

Yurtdışında da pek çok kongre olacak BNR ve IFMANT 
o kongrelerin tamamımda yer alacaktır. Bende BNR Başkanı, 
IFMANT II. Başkanı olarak pek çok kongrede bilimsel tebliğ 
sunacağım ve WS’lar yapacağım. Nisan’da hem 134. ZAEN 
Kongresi, hem 37. DGfAN Kongresi, Mayıs’ta 13. IGNH’ın 
Greifswald Günleri, Ekim – Kasım 2018’da Baden Baden 
52. Tamamlayıcı Tıp Kongresi, Kasım’da Bad Meinberg 26 
devamında Malorca’da, Aralık’ta Viyana Ağrı Günleri, Eylül 
ayında Arjantin Nöralterapi Kongresi bunlardan sadece bir-
kaç tanesidir. 

Programa bakıldığında pek çok kursun olduğu, artık tri-
ger nokta kurslarının, enjeksiyon kursu, manüel terapi, şe-
lasyonun artık vazgeçilmez eğitimler arasında yer aldığı da 
görülecektir. 

Kendinden emin olmayan insan, sevgiyi kendisinden de-
ğil, karşısındakinden bekler. Ama biz Nöralterapi ailesi ola-
rak bundan hiç şüphe etmedik ve sevgiyi hiçbir zaman karşı-
dan beklemedik ve sevgiyle almak için de çaba vermedik. İşin 
gerçeğinde işimizi sevdik ve sevgiyle hazırladık ve sevgiyle 
sunuyoruz. Evet, iyi ki doğdum, doğdum ki sizlere sevgimi 
aktarayım, sizin sevginizle de regüle olayım ve sizlerle bu ya-
şamın güzelliklerini, derinliklerini, sevdalarını, heyecanlarını 
ve de en önemlisi mutluluklarını paylaşayım…

Son olarak; 2018 döneminde gerçekleştirmeyi planladığı-
mız eğitim programını da bültenin son sayfalarında bulacak-


