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Türk Dermatoloji Yeterlik Yürütme Kurulu Başkanlığı 'na, 

10.11.2012 tarihinde 3. Dermatoloji Yeterlik Sınavının I. basamağı yapılmış, 

11.11.2012 tarihinde ise 2. basamak sınavı yapılmıştır. 

Sınava toplam 22 kişi (19 kişi yazılı sınava, 2011 sınavında yazılı sınavı geçen 3 kişi 

uygulama sınavına) başvurmuştur. Başvuranlar arasından 10.11.2012 tarihinde yapılan yazılı 

sınava 13 kişi katılmıştır. Sınav Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilgisayar Laboratuarında 

sınav komisyonu üyeleri ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi 

AD'ndan 2 öğretim üyesinin gözetmenliğinde gerçekleşmiştir. Sınavda teknik destek vermek 

üzere Pleksus bilişim firmasının bir elemanı da hazır bulunmuştur. Bu sınavda 2'si uzmanlık 

öğrencisi olmak üzere toplam 7 kişi 70 puan barajını aşarak başarılı olmuştur. 

2012 yılı Dermatoloji Yeterlik Sınavının yazılı sınav aşamasında başarılı olan 7 adaydan 

Deri ve Zührevi Hastalıklar uzmanı olan 5 aday ve 2011 sınavında yazılı sınavı geçen 3 aday 

olmak üzere toplam 8 aday 11.11.2012 tarihinde yapılan uygulama sınavına girmiştir. İki aday 

son sene asistam olması nedeni ile uzman olduktan sonra uygulama sınavına girmeye davet 

edilmiştir. Sınav Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilgisayar Laboratuarında sınav 

komisyonu üyeleri, 2 TDYYK üyesi ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve 

Bilişimi AD'ndan 2 öğretim üyesinin gözetmenliğinde gerçekleşmiştir. 

Yazılı ve uygulama sınav sonuçları aşağıdaki tablolarda verilmiştir. 

Uygulama sınavında 4 aday başarılı olarak Yeterlik Belgesi almaya hak kazanmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. Saygılarımla 

 

 

 

 

 

 



2012 TÜRK DERMATOLOJİ YETERLİK SINAVI SONUÇLARI 

Yazılı sınav geri bildirim sonuçları 

 5 4 3 2 1 

Sınav soruları açık ve anlaşılırdı 8 3    

Soru sayısı yeterliydi 10 2    

Sınav süresi yeterliydi 10     

Tüm dermatoloji konularım içeriyordu 7 4    

(I: çok zayıf, 2: zayıf, 3: Orta, 4: İyi, 5: Çok iyi) 

Düşünceler: 

I. Daha önceki sınavlara göre daha uzmanlık için uygun düzeydeydi sorular. Teşekkürler 

2. Sorular biraz sordu ve pek klinik ağırlıkta değildi. Emeği geçen herkese teşekkürler 

3. Sorular iyiydi. Ancak çelişkili sorular vardı. 

4. Çelişkili sorular mevcuttu. Bu kadar zor olmasına gerek yok, genel bilgilerle ilgili daha 

çok soru olmalı. 

5. Sendromlarla ilgili soru sayısının fazla olduğunu düşünüyorum. 

6. Sorular BOARD sınav sorusu hazırlama tekniklerine hiç uyulmadan hazırlanmış. 

Birçoğu ezbere dayalı, soması kolay ancak BOARD sınav felsefesine taamen uzaktı. 

BOARD sınav sorularını sadece froefsyonelleşmiş bir ekibin hazırlaması gerekir. 

Amacın bir eleme sınavı olmadığı unutulmamalı. Sevgiler ve teşekkürler 

Uygulama sınavı geri bildirim sonuçları 

 5 4 3 2 1 

Sınav soruları açık ve anlaşılırdı 5 2    

Soru sayısı yeterliydi 5 2    

Sınav süresi yeterliydi 5 2    

(I: çok zayıf, 2: zayıf, 3: Orta, 4: İyi, 5: Çok iyi) 

Düşünceler 

1. Bekleme durakları orta sıralarda olmalıydı. 

2. Teşekkürler 

3. Emeği geçen hocalarımıza çok teşekkür ederim. 

4. Teşekkür ediyorum. Sorular çok özenle hazırlanmış. Emeğinize sağlık 



5. Teşekkürler. Bir yıl önceki sınava göre daha uygun ve güzel bir sınavdı. Çok daha 

objektif ve kapsamlı bir sınavdı. Emekleriniz için teşekkürler 


