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Bugün Nöralterapi dışında tamamlayıcı tip alanında pek 
çok yönetmelik yayınlanmaktadır. Hatta bunların bir kısmı 
yardımcı elemanlar tarafından uygulanabilirliği ön görülen 
metotlardır. Tüm bunlara bakarak Nöralterapinin ne oldu-
ğunu tekrar hatırlatmak ihtiyacı duymaktayız.  Nöralterapi 
bir regülasyon tedavisidir ve refleks tedavilerinin içinde en 
etkin yöntemlerin basında gelmektedir. Son yıllarda giderek 
artan oranda tamamlayıcı tıp uygulamaları güncel tıp uygu-
lamaları ile birlikte kullanılmaya başlanmıştır. Bu yeni akımla 
Nöralterapi her geçen gün daha çok hastanın iyileşmesine 
yardımcı olmuş ve birçok insanın bedensel dengesine ulaş-
masını sağlamıştır.

Ülkemizde, Bilimsel Nöralterapi ve Regülasyon Der-
neği; tamamlayıcı tıbbın en önemli unsurlarından biri olan 
Nöralterapi’nin Türk hekimlerine tanıtılması ve pratik uy-
gulamalarında kullanımının sağlanması amacıyla 01.12.2004 
tarihinde kurulmuştur. Bu tarihten günümüze kadar 5 adet 
Uluslararası Katılımlı Kongre ve 10 adet sempozyum gerçek-
leştirilmiştir. Hekimler için vermiş olduğumuz eğitimler ar-
tarak devam etmektedir.

Derneğimizin eğitim programlarına Türkiye’nin her ye-
rinden katılan hekimler, özellikle tamamlayıcı tıp uygula-
malarına gönül vermiş ve yasadıkları şehirlerde bu alanda 
yapılan çalışmalara öncülük eden hekimlerdir. Bu hekimler, 
aynen Avrupa’da olduğu gibi ülkemizde de tamamlayıcı tıb-
bın giderek daha da yaygınlaşması için yoğun çaba ve emek 
vermektedirler.

Bu sene gerçekleştireceğimiz kongreye hem Türkiye’den 
hem de Avrupa’dan yaklaşık 400 hekimin katılımını bekle-
mekteyiz. Ön duyurularda da ilan edildiği üzere kongreye 27 
yabancı konuşmacı katılım sağlayacaktır. Şimdiye kadar ülke-
mizde düzenlenen en büyük katılımlı kongrelerde bile bu ka-
dar çok yabancı konuşmacıya yer verilmemiştir.

Özellikle Nöralterapi konusunda önyargısı olan herkesi, 
Nöralterapinin köklülüğünü ve bilimsel dayanaklarını göz-
lemleyebilmeleri için 22-25 Mayıs 2014 tarihlerinde Istanbul 
Titanic Business Hotel’de gerçekleştireceğimiz 5. Nöralterapi 
Kongresi’ne davet ediyorum.  
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Sevgili meslektaşlarım ve değerli BARNAT okuyucuları; 8 yıl 
önce yayın hayatına başlayan, içeriği yazılarla zenginleşmiş, 
sunuş şekli değişmiş ve daha geniş hekim kitlesini hedefine 
koymuş olan dergimizin, 2014 yılının ilk sayısını sizlerle buluş-
turmanın heyecanını yaşıyoruz.

İçinde bulunduğumuz çağda özellikle Tamamlayıcı Tıp 
alanında, Türkiye’de çok hızlı bir değişim yaşanıyor. Tamam-
layıcı Tıp konusunda yeterli donanımı olmayan birçok kimse 
bilinçsizce uygulamalar yapmakta. Bizler 10 yıldır başta Bi-
limsel Nöralterapi ve Regülasyon Derneği (BNR) olmak üze-
re, Bilimsel Tamamlayıcı Tıp (BTR), Bilimsel Akupunktur 
(BAR), Bilimsel Uygulamalı Kineziyoloji (BUKK) ve Manuel 
Tıp Dernekleri (MTD) kapsamında bu sürecin bilimsel içeri-
ğini geliştirmek ve bilimi hekimlerle buluşturmak için büyük 
emek vermekteyiz. Her ne kadar bazı kesimler bu çalışmala-
rımızı görmezden gelse de biz Türkiye’de Tamamlayıcı Tıp 
konusunda en önemli çalışmaları yürüttüğümüzün bilincin-
deyiz. 8 yıl boyunca kimseye boyun eğmenden,  kimseden 
destek almadan sadece kendi imkânlarımızla düzenli bir ya-
yın çıkarmak, böylece bu kıymetli çalışmaları tüm hekimleri-
mize ulaştırmak amacı içerisindeyiz.

Regülâsyon Tıbbı bugün için Tamamlayıcı Tıbbın belke-
miğini oluşturmaktadır. Aslında klasik olarak Tamamlayıcı 
Tıp disiplinleri içinde yer alan Manuel Terapi, Akupunktur, 
Klinik Kineziyolji, Manyetik Alan Tedavisi, Şelasyon, Beslen-
me ve Nöralterapi birer regülasyon tedavileridir.

Nöralterapinin; uygulandığı bölgedeki lokal etkisinin yanı 
sıra, bugün kibernetik etkileşim ile birlikte sinirsel, hormonal, 
hücresel ve psişik bir düzenleme sistemi ile etki yaptığı kanıt-
lanmıştır. Bu kadar etkin bir tedavinin hala Sağlık Bakanlığı 
tarafından hak ettiği değeri görmüyor olması, Regülâsyon 
Tıbbına emek veren biz BARNAT ekibini üzmektedir.

BU SENE GERÇEKLEŞTİRECEĞİMİZ 
KONGREYE HEM TÜRKİYE’DEN HEM DE 
AVRUPA’DAN YAKLAŞIK 400 HEKİMİN  
KATILIMINI BEKLEMEKTEYİZ.
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