
ÖNSÖZ 

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. 

2015-KPSS Lisans 04-05 Temmuz 2015 tarihlerinde 81 il merkezi ile Lefkoşa’da dört oturumda yapılmıştır. 12 

Temmuz 2015 tarihinde yapılan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 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) katılmışlardır. 

Bu yayında, 2015-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 2015-KPSS’de nasıl bir başarı gösterdiklerine 

ilişkin bilgi edinmelerine yardımcı olacaktır. 

ÖSYM İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan bu yayının üniversitelere, 

araştırmacılara, adaylara ve diğer ilgililere yararlı olmasını dilerim. 

 

 

Prof. Dr. Ömer Demir 
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 
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AÇIKLAMALAR 

2015-KPSS’ de oturumlara göre uygulanmış testler ve soru sayıları aşağıda belirtilmiştir. 

 

Sınavda 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 

 

Standart 

 

Soru Sayısı 

GENEL YETENEK 603315 22,899 9,453 60 

GENEL KÜLTÜR 601022 21,595 10,942 60 

ÖABT 283559 21,985 9,291 50 

EĞİTİM BİLİMLERİ 417450 38,961 16,149 80 

HUKUK 105829 4,979 5,256 30 

İKTİSAT 105020 4,636 4,001 30 

İŞLETME 100424 4,798 3,63 30 

MALİYE 105126 6,066 5,054 30 

MUHASEBE 104444 4,299 5,049 30 

ÇAL. EKO. VE END. İLŞ. 68555 7,139 3,688 30 

EKONOMETRİ 55710 0,476 1,726 30 

İSTATİSTİK 57876 0,32 1,811 30 

KAMU YÖNETİMİ 69204 5,619 3,89 30 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER 68542 3,777 3,48 30 

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, 2015-KPSS sonuçları üç bölümde incelenmektedir. Birinci bölümde yer alan ve 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 2015-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 programları için 

ortalama ve standart sapma hesaplanmamış ve bu yükseköğretim programları o test için sıralamaya dâhil 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 2015-KPSS’ye girenlerden 43 adayın Genel Yetenek, 43 adayın Genel Kültür ve 43 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 19,74 ve standart sapmasının ise 

7,12 olduğu görülmektedir. Bu ortalamaya göre tüm yükseköğretim programları içindeki başarı sırası 2798, “Aile 

Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği” grubu içindeki başarı sırası 2 ve Gazi Üniversitesinin bu tabloda yer alan 

yükseköğretim programları içindeki başarı sırası 78’dir. “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 ikinci bölümde, adayların puan aralıklarına göre dağılımları ise üçüncü bölümde 

bulunmaktadır.  

Bu yayındaki bilgiler, bilgi kaynaklarının 25.12.2015 tarihindeki durumları esas alınarak oluşturulmuştur. 
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AİLE EKONOMİSİ VE BESLENME ÖĞRETMENLİĞİ 43 2798 43 2055 ---- ---- 43 806 ---- ---- ---- ----

GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 19,74 2 19,08 2 ---- ---- 40,44 2 ---- ---- ---- ----

7,12 78 8,71 85 ---- ---- 13,59 38 ---- ---- ---- ----

AİLE EKONOMİSİ VE BESLENME ÖĞRETMENLİĞİ 24 2754 24 1223 ---- ---- 23 686 ---- ---- ---- ----

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) 19,9 1 22,04 1 ---- ---- 41,86 1 ---- ---- ---- ----

6,68 61 8,79 33 ---- ---- 13,75 20 ---- ---- ---- ----

AİLE EKONOMİSİ VE BESLENME ÖĞRETMENLİĞİ 67 ---- 67 ---- ---- ---- 66 ---- ---- ---- ---- ----

PROGRAMLARI TOPLAMI 19,8 ---- 20,14 ---- ---- ---- 40,94 ---- ---- ---- ---- ----

6,91 ---- 8,79 ---- ---- ---- 13,55 ---- ---- ---- ---- ----
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