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Avrupa birli¤i ülkeleri aras›nda tüm konularda oldu¤u
gibi sa¤l›k ve sa¤l›k e¤itimi alan›nda ortak görüfle ve
uygulamas›na gidildi¤i bilinmektedir. Bu uygulamalardan
biriside Avrupa Cerrahi Kurulunun (EUROPEAN
BOARD OF SURGERY) uygulad›¤› yeterlilik
s›navlar›d›r. Burada amaç; e¤itimleri farkl› da olsa asgari
bilgi düzeyini ortaya konacak s›nav› geçerek temelde
bir genel cerrahi aç›s›ndan belli bir standard› yakalamakt›r.
Böylelikle tüm ad› geçen Avrupa ülkelerinde geçerli bir
diploma ile sertifikasyonun mümkün olmas›
hedeflenmektedir. Benzer s›navlar›n ülkemizde yeterlilik
göstergesi olarak Ulusal Cerrahi Derne¤i taraf›ndan
yap›ld›¤›n› biliyoruz. Avrupa cerrahi kurulunun
oluflturdu¤u yan dal uzmanl›k alanlar› s›navlar› cerrahinin
temelini oluflturan Genel Cerrahi, Koloproktoloji,
Endokrin Cerrahisi, Hepatopankreatobiliyer (HPB)
cerrahi, Cerrahi Onkoloji,  Torasik Cerrahi,
Transplantasyon ve Travma cerrahisi alanlar›nda
olmaktad›r. Her ne kadar Ulusal Cerrahi Derne¤inin bu
konuda genifl bir rapor haz›rlayarak Sa¤l›k Bakanl›¤›na
iletmesine karfl›n henüz bu derece farkl› alanlarda yan

dal uzmanl›k alanlar›n›n bakanl›kça kabulü ne yaz›k ki
henüz mümkün olmam›flt›r. Bununla birlikte gelecek
y›llarda olmayaca¤›n› söylemek içinde henüz vakit henüz
erkendir. Burada bahsetmek istedi¤im konu Avrupa
bünyesinde yap›lmakta olan bu s›navlardan
Koloproktoloji ile iliflkili olan› üzerine yap›lan›d›r.
Avrupa Cerrahi Kurulu bünyesinde bu s›navlar› organize
eden Avrupa Koloproktoloji alt birimi 1998’de
kurulmufltur. Koloproktoloji s›navlar› uygunluk
kriterlerini karfl›layan kiflilerin baflvurular›yla bafllayan
bir süreç sonras› tüm aflamalardan baflar›l› olmalar›
halinde kendilerine ad› geçen ülkelerde geçerli olan
Koloproktoloji Uzman› Diplomas› verilmesi ile
sonuçlanan bir süreçtir. Bu konudaki tüm aç›klamalar›
takip eden bölümde veya afla¤›da verilen internet adresine
girerek ö¤renilmesi mümkündür. Baflvuru formunun bir
örne¤inis bir sonraki bölümde bulabilirsiniz. EBSQ
s›nav› girifl uygunluk kriterlerini tafl›yan adaylar›n baflvuru
formundaki tüm bölümleri eksiksiz olarak doldurulmas›n›
takiben s›nav harc› yat›r›lma makbuzu ile s›nav›n ilk
aflamas› olan EBSQ I bafllamaktad›r (Tablo 1).
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1. Avrupa birli¤i ülkesi vatandafl› olma zorunlulu¤u
ortadan kalkm›fl olmakla birlikte Cerrah e¤itiminin
15 Avrupa birli¤i ülkesi veya bir UEMS ülkesi (‹zlanda,
Norveç, ‹sviçre) ya da ortak UEMS ülkesinde
(H›rvatistan, Macaristan, Malta, Polonya, Slovenya
ve Türkiye) tamamlanm›fl olmas› gerekmektedir.

2. EBSQ II k›s›m s›navlar›na girebilmek için Ulusal
uzmanl›k diplomas›n›n asl›n›n al›nm›fl olmas›
gerekmektedir. UEMS ülkelerindeki standart e¤itim
süresi ve sertifikasyon ifllemleri önemli farkl›l›klar
göstermektedir. Bu farkl›l›klar standart e¤itim flekli,
yetifltirme süresi, uzmanl›k derecesi aç›s›ndan
olmaktad›r. EBSQ s›navlar›n›n ulusal programlar
tamamlanmadan al›nmas› mümkün de¤ildir.

3. Uzmanl›k yetiflme süresinin tamamland›¤›na dair
sertifika (CCST)’dan sonra geçen y›l süresi kural› terk
edilmifltir. Buna neden uzmanl›k s›navlar›n›n art›k
mevcut olmas› ve baz› k›demli cerrahlar›nda bu
s›navlara girmek istemeleridir.

4. Baflka bir yerde gözlemci olarak bir süre bulunan
uzmanl›k ö¤rencileri daha sonradan CCST alanlar ile
ayn› e¤itimi almalar› durumunda kendilerine gözlemci
olarak bulunduklar› ülkede kal›c› oturma izni
verilmemifl olsa da uzmanl›k e¤itimlerini tamamlad›ktan
sonra EBSQ s›navlar› için aday olmalar› kabul
edilmektedir.

Resim 1. EBSQ II S›nav girifl belgesi ve s›nav ak›fl flemas›.Burada amaç aday›n gerek gerçeklefltirdi¤i ameliyatlar
gerekse yay›nlar ile koloproktoloji alan›nda yeterli olup
olmad›¤›n›n de¤erlendirilmesidir. Bu aflamadan baflar›l›
olan adaylara EBSQ II s›nav›na girme hakk›
tan›nmaktad›r. Bu aflama genellikle Avrupa Koloproktoloji
Derne¤inin (ESCP) Kongresinin yap›ld›¤› ülkede kongre
öncesi 1-2 gün içerisinde yap›lmaktad›r. Uygulanan
s›nav dili ‹ngilizce, Frans›zca ve Almanca’d›r. Bu
aflaman›n s›nav harc› s›nav günü sabah› peflin olarak
al›nmaktad›r. ‹lk aflamada 45 dk süren slayt perdesinden
yans›t›lan yaz›l› s›nav soru cevaplar›n›n verilen bir bofl
ka¤›da yaz›lmas› oluflturmaktad›r. Bu Bölümü takiben
sözlü s›nav bafllamaktad›r (Resim1).

Tablo 1. EBSQ S›nav Uygunluk kriterleri.

Sözlü s›nav›n ilk aflamas›nda 45 dk’l›k süre içerisinde
adaylara bilgisayar destekli s›nav ortam›nda Kolorektal
Cerrahi ile iliflkili lezyon görüntüleri, Röntgen Grafi,
Bilgisayarl› Tomografi,  Magnetik Rezonans
Görüntüleme, Endorektal Ultrasonografi, Anal
Manometri örnekleri üzerinden gidilmekte hasta hakk›nda
yorum yap›larak aday›n hastal›klar› de¤erlendirme
aç›s›ndan yeterlili¤i saptanmaya çal›fl›lmaktad›r. Bunu
takiben akademik de¤erlendirmeyi yapmak için adaya
kolorektal cerrahi alan›nda yay›n yapan dergilerden
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birinde yay›nlanm›fl bir makale verilip 1 saatlik
de¤erlendirmeyi takiben 45 dk’l›k s›nav süresi içerisinde
makalenin diseksiyonunu yapmas› istenmektedir (Resim
2).

Resim 2. S›nav akademik bölümünde incelenmek üzere
verilen makale örne¤i.

Burada yay›n›n akademik de¤erlendirmesinde yay›n›n
etik kurallara uyularak yap›lmas›ndan bafllan›p, çal›flma
dizayn› ve istatistik de¤erlendirme ve tart›flmas›na kadar
tümüyle detayl› inceleme gerekmektedir. Kan›mca s›nav›n
en zor bölümü olarak kabul edilebilir. Tüm bu s›nav
aflamalar›ndan al›nan notlar s›nav heyeti taraf›ndan
de¤erlendirilmekte ve takiben baflar›l› olan adaylara
diploma verilmektedir (Resim:3). Daha önce yap›lan
s›navlarda baflar›l› olan meslektafllar›m›z›n isimleri tablo
2’de görülmektedir.

2003 Barcelona Mehmet Ayhan Kuzu
2005 Bologna ‹brahim Ethem Geçim
2007 Malta U¤ur Sungurtekin
2007 Malta Mustafa Öncel

Tablo 2. EBSQ - Coloproctology s›navlar›nda
baflar›l› olan meslektafllar›m›z.

Resim 3. S›nav sonu verilen diploma.

TRKCD yönetim kurulu baflkan› Prof. Dr. Dursun Bu¤ra
ve ülke temsilcimiz Prof. Dr. Ethem Geçim hocalar›m›z›n
yo¤un çabalar› sonucu ESCP 2014 y›l› kongresinin
‹stanbul’da yap›lmas›n› sa¤lam›fllard›r. TRKCD yönetim
kurulu böyle büyük bir organizasyonun ülkemizde
yap›lmas›n›n bizim için bir f›rsat oldu¤unu kabul ederek
olabildi¤ince çok say›da aday›n bu s›navlara baflvurmas›n›n
ve baflarmas›n›n ülkemiz için gerekli ve önemli oldu¤unu
düflünmektedir. 2014 y›l›nda yap›lacak kongre öncesinde
düzenlenecek s›navlara haz›rlanmak için yeterli süre
vard›r. Bu s›navlarda baflar›l› olan meslektafllar›m›z›n
say›s›n›n artmas› ve ülkemizin uluslararas› arenada kabul
görmesinin sa¤lanmas› Türk Kolon ve Rektum Cerrahi
Derne¤inin en büyük amaçlar›ndan birisidir. Bu nedenle
dergimizin bundan sonraki say›lar›nda bir bölümünü bu
s›navlara haz›rlanmak üzere ay›rmay› düflünmekteyiz.
Bu konudaki her türlü sorunuzu ve ö¤renmek
istediklerinizi TKRCD web sayfas›ndan dergimize veya
usungurtekin@yahoo.com adresinden do¤ruca bana
iletebilirsiniz. Sorular›n›z ve cevaplar› bir sonraki dergi
say›lar›nda yayınlanacakt›r.
Hat›rlatmam gereken son bir konu da ülkelerin ESCP’de
mevcut kay›tl› üye say›s›na bak›larak temsil edildi¤inin
bilinmesidir. Ülkemizin ESCP platformunda daha güçlü
temsil edilmesi için olabildi¤ince çok meslektafl›m›z›n
üye olmas›n› sa¤lamakta di¤er bir hedeftir. Bu ifllemler
hakk›nda daha genifl bilgi edinmeniz için ülke temsilcimiz
Prof. Dr. Ethem Geçim ile tarlan-w@tr.net adresinden
irtibata geçmenizi öneririm.



Kaynak
1. http://www.escp.eu.com
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K›saltmalar:
UEMS: UNION EUROPÉENNE DES MÉDECINS
SPÉCIALISTES
EUROPEAN UNION OF MEDICAL SPECIALISTS
EBSQ: European Board of Surgical Qualification
Examination
CCST: Standard of the Certificate of Completion of
Specialist Training
ESCP: European Society of Coloproctology

UEMS’E ‹NTERNETTE NASIL ULAfiAB‹L‹RS‹N‹Z?
http://www.uemssurg.org/ internet adresinden girildikten
sonra “Divisions” bölümü seçilerek burada ç›kan
seçenekler aras›ndan “Coloproctology” yi seçip ortaya
ç›kan menüden birini t›klayarak istedi¤iniz bilgiye
ulaflabilirsiniz.

• Coloproctology
• EBSQ Examination

• Curriculum
• Fellows
• Executives
• Proceedings
• Societies

S›nav için baflvuru adresi:
European Board of Surgery Qualification (EBSQ)
EBSQ Coloproctology
c/o Berufsverband der Deutschen Chirurgen
Langenbeck-Virchow-Haus
Luisenstrasse 58/59
D-10117 Berlin
GERMANY
Tel: +49(0)30-2800 4100
Fax: +49(0)30-2800 4109
E-mail: office@uemssurg.org
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