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5. Türk Dermatoloji Yeterlik Sınavı
Beşinci Türk Dermatoloji Yeterlik Sınavı’nın Kuramsal aşaması 02 Kasım 2014 tarihinde
Ankara ve İstanbul’da yapılacaktır. Uygulama aşaması ise 08 Kasım 2014 tarihinde Ankara’da
gerçekleştirilecektir. Uzman hekimlerin sürekli eğitim alanındaki bireysel gelişmelerinde
teşvik edici rol oynaması amacıyla yapılmakta olan yeterlik sınavlarına (board sınavları)
katılım; zorunluluk değil gönüllülük esasına dayanmaktadır.
Sınav için son başvuru tarihi 10 Ekim 2014’dür. Bilgilerini gözden geçirmeyi, sınava girmeyi
ve yeterlik belgesi almayı isteyen tüm adayları sınava bekler, başarılar dileriz.
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2013 Yeterlik Sınavından Örnek Sorular
1. Hangisi fotoyaşlanmanın
değildir?
a) Solar elastoz
b) Kronik aktinik dermatit
c) Ensenin kutis romboidalisi
d) Civatte poikiloderması
e) Kolloid milyum

klinik

bulgularından

2. Horizontal gelişim fazı olmadan, de novo vertikal
gelişim fazı göstererek tümör şeklinde ortaya çıkan
melanom tipini işaretleyiniz.
a) Yüzeyel yayılan melanom
b) Akral lentiginöz melanom
c) Nodüler melanom
d) Lentigo malign melanom
e) Mukozal melanom

3. Mikst bağ doku hastalığında aşağıdaki hastalıklardan
hangisinin belirtileri bulunmaz?
a) Sistemik lupus eritematozus
b) Sistemik skleroz
c) Lokalize skleroderma
d) Dermatomiyozit
e) Polimiyozit

4. Bir yıl önce farkedilip takibi önerilen ancak
gecikmeli olarak kontrole gelen, dilin alt yüzeyinde hafif
büyüme gösteren 1,5 cm çaplı, eritemli, keskin sınırlı,
asemptomatik maküler lezyonu olan 65 yaşındaki erkek
hastada ne yapılır?
a) Sifiliz serolojisi istenir
b) Akciğer grafisi istenir
c) Lezyondan biyopsi alınır
d) Total cerrahi eksizyon için yönlendirilir
e) Karbondioksit lazer tedavisi için yönlendirilir
5. Skuamöz hücreli karsinom gelişme riski olan liken
planus klinik alt tipini işaretleyiniz.
a) Aktinik liken planus
b) Hipertrofik liken planus
c) Atrofik liken planus
d) Büllöz liken planus
e) Liken pilanopilaris

6. Bir hafta önce tiroidektomi yapılan 50 yaşında bayan
hasta gövde, kol ve bacaklarında aniden gelişen eritemli
zeminde çok sayıda dağınık yerleşimli püstüler lezyonları
nedeni ile acil servise başvurdu. Öyküsünden diz ve
dirseklerinde ara ara eritemli skuamlı papüllerin oluştuğu
öğrenilen hastanın, muayenesinde ve laboratuvar
tetkiklerinde ateş, lökositoz, eritrosit sedimentasyon
yüksekliği mevcuttu. Bu hastanın tanısında ilk olarak
hangisi düşünülmelidir?
a) Subkorneal püstüler dermatoz
b) İmpetigo kontagioza
c) Akut generalize egzantematöz püstüloz
d) Generalize püstüler psoriasis
e) Generalize mukokütanöz kandidiyazis
7. Kuru (kentsel) tip deri layşmaniazisinin etkeni
hangisidir?
a) Leishmania tropica
b) Leishmania infantum
c) Leishmania major
d) Leishmania donovani
e) Leishmania mexicana
8. Pemfigus
formlarından
hangisinde
direkt
immünofloresan incelemede otoantikorlar hem
intersellüler aralıkta, hem de bazal membran zonunda
depolanmış olarak saptanır?
a) Pemfigus vulgaris
b) Pemfigus vejetans
c) Pemfigus foliaseus
d) Paraneoplastik pemfigus
e) Pemfigus herpetiformis
9. Hangisi alopesi areata için kötü prognoz göstergesi
değildir?
a) Ailesel alopesi areata öyküsü
b) Atopi öyküsü
c) Başka otoimmün hastalıkların eşlik etmesi
d) İleri yaşlarda başlangıç
e) Tırnak tutulumu
10. Retinoid X reseptörüne selektif olan retinoidi
işaretleyiniz.
a) İsotretinoin
b) Beksaroten
c) Asitretin
d) Alitretinoin
e) Etretinat
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