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2012 yılında yapılacak
olan Dermatoloji Yeterlik
Sınavı ulaşımı her yöreden kolay olan Ankara’da
yapılacaktır. 2011 sınavında olduğu gibi beraber çalışmakta olduğumuz
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lik sınavlarına katılma hakkına sahiptir. Son yıl uzmanlık öğrencileri yeterlik sınavlarının bilgiye yönelik olan 1. aşamasına katılabilirler.
Sınavın 1. aşaması (yazılı sınav) çoktan seçmeli 100 sorudan
oluşmaktadır. Sorular tüm eğitim kurumlarının katkıları ile oluşturulmuş olan “Çekirdek Eğitim Programı Bilgi Hedefleri”ndeki konulardan hazırlanmıştır. Kuramsal sınavda başarılı olan uzman adaylar sınavın 2. aşamasına girmeye hak kazanmaktadır. Sınavın 2.
aşamasının (Uygulama sınavı) soruları “Çekirdek Eğitim Programı
Beceri Hedefleri” göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Sınavla ilgili
detaylar için http://www.turkdermatoloji.org/duyuru_detay.
php?id=96 web adresine başvurmak mümkündür.
Yönergeye göre Yeterlik Sınavının yazılı ve uygulama sınavında
başarılı olan adaylara sınava giriş tarihinden itibaren 10 yıl geçerli
olmak üzere “Türk Dermatoloji Yeterlik Belgesi” verilir.
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2011 yılında yapılan sınavda sorulan sorulardan örnekler-2:

1. Pitted keratolize neden olan mikroorganizma hangisidir?
a. Micrococcus sedentarius
b. Corynobacterium minutissimum
c. Candida albicans
d. Epidermopyton floccosum
e. Malassezia furfur
2. Hangisi nekrotizan fasiit tanısında yardımcı olan laboratuvar
risk göstergesi değildir?
a. Hemoglobin seviyesi
b. Potasyum seviyesi
c. Sodyum seviyesi
d. CRP
e. Glukoz seviyesi
3. Hangisi II. devir sifilizin papüler lezyonları arasında yer
almaz?
a. Venüs gerdanlığı
b. Kondiloma lata
c. Corona veneris
d. Certificat de verol
e. Liken sifilitikus

6. Ağrılı olmayan nodülü işaretleyiniz.
a. Ekrin spiradenom
b. Leiyomiyom
c. Trikoepitelyom
d. Glomus tümörü
e. Blue rubber bleb nevus
7. Herediter angioödem tanısı almış bir hastaya laparoskopik
kolesistektomi planlanıyor. Proflaksi için uygun olmayan ilaç
hangisidir?
a. Prednizolon
b. C1 inhibitör konsantresi
c. Traneksamik asit
d. Danazol
e. Taze donmuş plazma
8. Merkel hücreli karsinom etyolojisinde rol oynayan virüs
hangisidir?
a. HHV-8
b. Polioma virüs
c. HPV-16
d. EBV

4. Allerjik kontakt dermatit tanısı almış çok duyarlı kişilerde
bilinmeyen allerjenler ile test yapılırken hangi yöntem seçilmelidir?
a. Açık test
b. Kullanım testi
c. Deri yama testi
d. Prick test
e. İntradermal test
5. Direkt immunfloresan incelemede hem tüm epidermis
boyunca interselüler alanlarda, hem de bazal membran
boyunca IgG ve kompleman depolanması hangi hastalıkta
görülür?
a. Pemfigus vulgaris
b. Pemfigus vejetans
c. Pemfigus foliaseus
d. Paraneoplastik pemfigus
e. İlaca bağlı pemfigus

e. HTLV-1
9. Kutanöz lenfoid hiperplazinin klinik bulguları ve seyri ile
ilgili doğru ifadeyi işaretleyiniz.
a. Tedavi edilmediğinde ülserleşir ve sikatrisle iyileşir
b. B hücreli lenfomaya dönüşebilir
c. Tedaviden sonra sıklıkla nüks görülür
d. Lezyonlar daha çok baş, boyun ve omuzlara yerleşir
e. Lezyonlar bilateral yerleşir ve benzer özelliklere sahiptir
10. İnfantil akropüstülozun etyolojisinde en çok ilişkilendirildiği
hastalık hangisidir?
a. Herpes labialis
b. Skabies
c. İmpetigo
d. Pitriyazis versikolor
e. Tinea korporis

Cevap anahtarı: 1. a 2. b 3. a 4. a 5. d 6. c 7. a 8. b 9. d 10. b

