Kamu ( KPSS )
KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (KPSS) ORTAÖĞRETİM/ÖNLİSANS
1. KPSS nedir?
KPSS (Ortaöğretim / Önlisans) ortaöğretim okullarından veya önlisans programlarından (lise, meslek
lisesi, iki yıllık meslek yüksekokulları ve dengi açık öğretim) mezun olanlar ile sınavın geçerlilik süresi
içerisinde (iki yıl) mezun olabilecek durumda bulunanlar için yapılan ve devletin belli kadrolarda
personel alımı için yaptığı sınavdır.
2. KPSS ne zaman yapılır?
KPSS genelde her yıl ÖSYM tarafından yapılır. Ancak geçen yıl ortaöğretim mezunları için sınav
yapılmamıştır. Bu sınav sonucunda alınan puan iki yıl boyunca yapılacak atamalarda
kullanılabilecektir. Bir daha ki sınavın ne zaman olacağı belli değildir.
3.
v

KPSS puanı ile nerelere başvurulabilinir?
Devletin açacağı teknisyen, şoför, memur, hizmetli v.s. kadrolarına başvurulabilinir.

4. KPSS
60 genel yetenek, 60 genel kültür olmak üzere toplam 120 soru vardır. Sınav süresi 120 dakikadır.
KPSS’DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI

GENEL YETENEK
1) Türkçe % 50 (30 soru)
2) Matematik % 50 (30 Soru)
a) Sözcük bilgisi %
5
a) Sayılarla işlem yapma % 10
b) Dil bilgisi %
b) Matematiksel ilişkilerden yararlanma %
10
10
c) Anlatım özellikleri % 5
c) Problem çözme % 20
d) Okuduğunu anlama %
d) Temel geometri bilgilerinden yararlanma
30
%5
e) Tablo, grafik okuma ve yorumlama % 5
GENEL KÜLTÜR
1) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi %
40(24Soru)
3) Temel Yurttaşlık Bilgisi % 15 (9 Soru)
a) III. Selim’den itibaren Türk
inkılabını
a) Hukuk başlangıcı ve genel kamu hukuku,
hazırlayan etkenler % 5
devletler umumi ve özel hukuku % 5
b) Ulusal Kurtuluş Savaşı %
10
b) Anayasa % 5
c) Atatürk ilke ve inkılapları %
15
c) İdare % 5
d) Atatürk Dönemi: İç olaylar ve dış politika
% 10
2) Türkiye Coğrafyası % 30 (18

4) Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel ve
Güncel Sosyoekonomik Konular % 5 (3

Soru)
a) Türkiye’nin fiziki özellikleri %5
b) Türkiye’nin beşerî özellikleri % 5
c) Türkiye’nin ekonomik özellikleri % 20

Soru)
5) Türk Kültür ve Medeniyetleri % 10 (6
Soru)
a) Selçuklular ve önceki dönem % 5
b) Osmanlılar dönemi % 5

