
 

 
 

ÖN SÖZ 
 

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS), 18.03.2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
yürürlüğe konulan “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” ve bu 
Yönetmelik uyarınca Devlet Personel Başkanlığı ve ÖSYM tarafından hazırlanan “Kamu Görevlerine İlk Defa 
Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar ile İlgili Usul ve Esaslar” hükümlerine göre düzenlenmiştir. 

2014-KPSS LİSANS 05-06 Temmuz 2014 tarihlerinde 81 il merkezi ile Lefkoşa’da dört oturumda yapılmıştır. 
20 Temmuz 2014 tarihinde yapılan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ile 18 Ekim 2014 tarihinde yapılan Din 
Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 17 il merkezinde tek oturumda yapılmıştır. Tüm adaylar sınavda Genel 
Yetenek ve Genel Kültür testlerini zorunlu diğerlerini ise seçmeli olarak cevaplandırmışlardır. Öğretmen kadroları için 
bu sınava başvuran adaylar sınavın Cumartesi Sabah ve Cumartesi Öğleden Sonra oturumlarına ve alanlarına bağlı 
olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT), Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenler 
ise sınavın Cumartesi Sabah oturumuna ve alanlarına bağlı olarak Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testine (DHBT) 
katılmışlardır. 

Bu yayında, 2014-KPSS’ye giren adayların mezun oldukları / olacakları yükseköğretim programlarına göre 
ham puan ortalamaları ve başarı sıraları, ham puan dağılımları ve puan değer aralıklarına göre dağılımları yer 
almaktadır. Bu sonuçlar, yükseköğretim programlarının, kendi mezunlarının / öğrencilerinin 2014-KPSS’de nasıl bir 
başarı gösterdiklerine ilişkin bilgi edinmelerine yardımcı olacaktır.  

Bilgiler, ÖSYM İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının Dokümantasyon ve Arşiv Şube 
Müdürlüğünde derlenip, yayıma hazırlanmıştır. Bu kitaptaki bilgilerin, üniversitelere, araştırmacılara, kurum ve 
kuruluşlara, KPSS adaylarına ve diğer ilgilenenlere yararlı olmasını diliyorum.  
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A Ç I K L A M A L A R 
 

Sınavda, oturumlara göre uygulanmış testler ve soru sayıları aşağıda belirtilmiştir. 
 

 

 

 

2014-KPSS’ de uygulanan testleri yanıtlayan aday sayıları, bu adayların ham puanlarından hesaplanan 
aritmetik ortalama ve standart sapmalar ile her testin soru sayısı aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 
 

Test Adları Aday Sayısı Aritmetik Ortalama Standart Sapma Soru Sayısı 

GENEL YETENEK 1136110 25,629 10,843 60 
GENEL KÜLTÜR 1126184 18,65 10,482 60 
ÖABT 211522 22,267 8,513 50 
EĞİTİM BİLİMLERİ 317036 43,465 13,669 80 
HUKUK 157411 5,242 4,345 30 
İKTİSAT 154886 3,049 3,622 30 
İŞLETME 151707 4,386 3,333 30 
MALİYE 155827 5,552 5,057 30 
MUHASEBE 153703 2,553 3,861 30 
ÇAL. EKO. VE END. İLŞ. 92515 5,417 3,459 30 
EKONOMETRİ 73569 0,413 1,908 30 
İSTATİSTİK 84254 1,191 2,545 30 
KAMU YÖNETİMİ 93745 6,379 3,724 30 
ULUSLARARASI İLİŞKİLER 92571 4,605 3,417 30 
DHBT - 1 10595 11,359 3,356 20 

DHBT - 2 10595 5,436 3,02 20 

  

 Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Her test için doğru cevap sayısından 
yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunup, bu puanların ortalama ve standart sapmaları 
kullanılarak standart puanlar hesaplanmıştır. Bir testte, doğru ya da yanlış hiçbir cevabı bulunmayan adaylar bu test 
için yapılacak hesaplamalara alınmayıp bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmamıştır. 



 

 Bu yayında, 2014-KPSS sonuçları iki bölümde incelenmektedir. Birinci bölümde adayların mezun oldukları veya 
olacakları yükseköğretim programları esas alınarak hazırlanan tabloda, programlar alfabetik sırada ele alınmış ve her 
yükseköğretim programının bulunduğu üniversitelere ait bilgiler de alfabetik sırada listelenmiştir. Bir yükseköğretim 
program grubunun toplam bilgileri, o programa ait bilgilerin altında yer almıştır. Bu tabloda her bir program için 2014-
KPSS’ de uygulanan testlerden her birini yanıtlayan aday sayısı (ADAY), bu adayların bu testten aldıkları ham 
puanların ortalaması (ORT) ve ham puanlardan hesaplanan standart sapma (SAP) başlıkları altında ve ilgili test 
ortalamalarına göre hesaplanan başarı sıraları da “GNL”, “GRUP” ve “ÜNV” başlıkları altında yer almıştır. “GNL”, 
tabloda yer alan tüm yükseköğretim programları içindeki başarı sırasını; “GRUP”, aynı yükseköğretim program grubu 
(alanı) içindeki başarı sırasını ve “ÜNV” de ilgili üniversitedeki yükseköğretim programları içindeki başarı sırasını 
göstermektedir. Herhangi bir testi yanıtlayan aday sayısı 5’in altında olan yükseköğretim programı için ortalama ve 
standart sapma hesaplanmamış ve ilgili yükseköğretim programı, o test için sıralamaya dahil edilmemiştir. 
Yükseköğretim programı veya üniversite bilgisi geçerli olmayan ve kopya çektiği tespit edilen adaylar bu çalışmanın 
dışında tutulmuştur. 

Aşağıdaki tabloda Gazi Üniversitesinin “Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği” programından mezun 
olacak/olan ve 2014-KPSS’ye girenlerden 56 adayın Genel Yetenek, 56 adayın Genel Kültür ve 56 adayın da Eğitim 
Bilimleri Testini yanıtladıkları görülmektedir. Bu adaylar üç testin dışındaki testlerin hiç birini yanıtlamamışlardır. Genel 
Yetenek Testini yanıtlayan adayların ilgili testten aldıkları ham puanların ortalamasının 22,05 ve standart sapmasının 
ise 7,06 olduğu görülmektedir. Bu ortalamaya göre tüm yükseköğretim programları içindeki başarı sırası 3293, “Aile 
Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği” grubu içindeki başarı sırası 1 ve Gazi Üniversitesinin bu tabloda yer alan 
yükseköğretim programları içindeki başarı sırası 85’tir. “AİLE EKONOMİSİ VE BESLENME ÖĞRETMENLİĞİ 
PROGRAMLARI TOPLAMI” alanında ise bu programdan mezun olacak/olan adayların toplamına ilişkin bilgiler benzer 
şekilde yer almıştır. Diğer yükseköğretim programlarının bilgileri de aynı şekilde listelenmiştir. 

 

 
 
 

 Testlerin ham puan dağılımları ve puan değer aralıklarına göre dağılımları ise ikinci bölümde bulunmaktadır. Her 
iki bölümdeki tablolarda 2014-KPSS sonuçları koşullara uyan adayların cevapladıkları testlerden elde edilen ham 
puanlara göre incelenmektedir. 

 Bu yayındaki bilgiler, bilgi kaynaklarının 16.01.2015 tarihindeki durumları esas alınarak oluşturulmuştur. 
 
 
 

 


