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2014 yılında beşincisi yapılacak olan Dermatoloji Yeterlik Sınavı’nın Kuramsal kısmı adayların 
ulaşımlarını daha kolay sağlayabilmeleri amacıyla İstanbul ve Ankara’da yapılacaktır. 
Uygulama aşaması ise daha önceki yıllarda olduğu gibi Ankara’da gerçekleştirilecektir. Bu 
seçimde Yeterlik Sınavı’nın yapılandırılmasında birlikte çalıştığımız Hacettepe Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı’nın eğitim laboratuvarlarını kullanacak olmamız da 
rol oynamaktadır. 

Her Deri ve Zührevi Hastalıkları uzmanı yeterlik sınavlarına katılma hakkına sahiptir. Son yıl 
uzmanlık öğrencileri ise yeterlik sınavlarının bilgiye yönelik olan kuramsal sınav aşamasına 
katılabilirler. 

Sınavın 1. aşaması (Kuramsal sınav) çoktan seçmeli 100 sorudan oluşmaktadır. Sorular tüm 
eğitim kurumlarında görev yapan Hocaların katkıları ile oluşturulan soru bankasından, 
“Çekirdek Eğitim Programı Bilgi Hedefleri”ndeki konulara göre seçilmektedir. Kuramsal 
sınavda başarılı olan uzman adaylar sınavın 2. aşamasına girmeye hak kazanmaktadırlar. 
Sınavın 2. aşamasının (Uygulama sınavı) soruları da “Çekirdek Eğitim Programı Beceri 
Hedefleri” göz önüne alınarak hazırlanmaktadır. Sınavla ilgili detaylar için http://www.
turkdermatoloji.org/duyuru 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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1. Atopik dermatite benzeyen kronik ekzematöz 
dermatit, piyoderma veya süpüratif otitis media gibi 
yineleyen enfeksiyonların görüldüğü, trombositopeninin 
eşlik ettiği, erkeklerde görülen ve X’e bağlı geçiş 
tanımlanan durumu işaretleyiniz.
a) Miyeloperoksidaz eksikliği 
b) Griscelli sendromu 
c) Chediac-Higashi sendromu 
d) Kronik granülomatöz hastalık 
e) Wiskott-Aldrich sendromu 

2. Carcinoma en cuirasse adı verilen derideki 
sklerodermoid değişiklik en sık hangi kanserin deriye 
metastazı sonucu izlenir?
a) Prostat kanseri
b) Akciğer kanseri
c) Renal hücreli kanser
d) Meme kanseri
e) Tiroid kanseri

3. “Fiziksel ürtiker-stimulus ile lezyonların başlaması 
arasında geçen süre” eşleşmelerinden yanlış olanı 
işaretleyiniz.
a) Akuajenik ürtiker - 5 dakika
b) Soğuk ürtikeri - 10 dakika 
c) Kolinerjik ürtiker - 15 dakika
d) Solar ürtiker - 5 saat
e) Basınç ürtikeri - 6 saat

4. Tinea kapitis süperfisyalis tedavisi için doğru ifadeleri 
işaretleyiniz.
I. Bulaşma riskine karşı, hasta bir hafta okuldan alıkonmalıdır
II. Tedaviye başlamadan önce enfekte saçlar epile edilmelidir
III. Sistemik tedavide ilk seçenek griseofulvindir
IV. Enflamasyona karşı tek doz sistemik steroid verilebilir
a) I ve II
b) I ve III
c) II ve IV
d) I, II ve III
e) I, II ve IV 

5. Steroid sulfataz” enzim eksikliği ile seyreden iktiyozis 
tipini işaretleyiniz.
a) İktiyozis vulgaris
b) Lameller iktiyozis
c) X’e bağlı iktiyozis
d) Nonbüllöz konjenital iktiyoziform eritroderma
e) Epidermolitik hiperkeratoz

6. DRESS Sendromu için en önemli mortalite nedeni 
hangisidir?

a) Sepsis

b) Akut solunum yetmezliği

c) Fulminan hepatit

d) Akut böbrek yetmezliği

e) Pankreatit

 

7. Kaşıntı ile ilgili olmayan nöropeptidi işaretleyiniz. 

a) Vazoaktif intestinal peptid

b) Kalsitonin gen ilişkili peptid

c) P maddesi

d) Beta interferon

e) Nörokinin A

8. Hangisi kütanöz T hücreli lenfoma değildir?

a) Primer kutanöz anaplastik büyük hücreli lenfoma

b) Granülomatöz gevşek deri

c) Aktinik retiküloid 

d) Woringer–Kolopp hastalığı

e) Sezary sendromu 

9. Behçet hastalığı tedavisinde yer almayan ilacı 
işaretleyiniz.

a) Kolşisin

b) Metotreksat

c) Dapson

d) Allopurinol

e) Talidomid

10. Hangisi sekonder lenfödem nedenleri arasında yer 
almaz?

a) Lenfoma

b) Filariyazis

c) Rozase

d) Kriyofibrinojenemi

e) Obezite
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