2011-KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (2011-KPSS) Lisans Düzeyi
(A Grubu ve Öğretmenlik)
SONUÇLAR: ÖZET DEĞERLENDİRME
9-10 Temmuz 2011 tarihlerinde her oturumu farklı alanlarda bilgileri ölçmek üzere
düzenlenen 2011-KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (2011-KPSS) Lisans Düzeyi A
Grubu ve Öğretmenlik sınavı 4 ayrı oturumdan oluşmuştur.
9 Temmuz 2011 Cumartesi sabah oturumunda Genel Kültür ve Genel Yetenek Sınavı (Genel
Yetenek Testinde 60 soru, Genel Kültür Testinde 60 soru, toplam 120 soru) ile Yabancı Dil
Sınavı (Almanca, Fransızca ve İngilizce testlerinin her birinden 60 soru) uygulanmıştır. Aynı
gün öğleden sonra Eğitim Bilimleri Sınavı uygulanmış, toplam 120 soru sorulmuştur. 10
Temmuz 2011 Pazar günü sabah ve öğleden sonra alan bilgisine yönelik sınavlar
uygulanmıştır. Sabah oturumunda Hukuk, İktisat, İşletme, Maliye ve Muhasebe alanlarını
içeren testler, öğleden sonra ise Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri,
İstatistik, Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarını içeren testler uygulanmıştır.
Genel Yetenek Genel Kültür Sınavına 474.184 aday başvurmuş olmasına rağmen, sınava
412.984 aday katılmış bunlardan 412.756 adayın sınavı geçerli sayılmıştır. Aynı oturumun
devamında yapılan Yabancı Dil Sınavına 151.717 aday başvurmuştur. Bu adayların
120.427’si sınavı girmiş ve sınava giren adayların 120.342’sinin sınavı geçerli sayılmıştır.
Cumartesi günü öğleden sonra yapılan Eğitim Bilimleri Sınavına başvuran 278.048 adayın
230.415’i sınava girmiş ve bu adayların 230.337’sinin sınavı geçerli sayılmıştır. 10 Temmuz
2011 Pazar sabah oturumuna 115.620 aday başvurmuş ve bu adayların 100.946’sı sınava
girmiştir. Sınavı geçerli sayılan adayların sayısı 100.877’dir. Aynı gün, öğleden sonra
uygulanan sınava toplam 70.889 kişi başvurmuş, başvuran adayların 55.396’sı sınava
girmiştir. Sınavı geçerli sayılan adayların sayısı ise 55.375’dir.
Tüm hafta sonu süren sınavlara toplam 920.168 aday katılmış bunlardan 919.687 adayın
sınavı geçerli olmuştur.
2011-LYS’de olduğu gibi 2011-KPSS’de de sınavlarının hazırlanmasında ve uygulanmasında
en üst düzeyde tedbir alınmış ve sınav süreci ÖSYM üst yönetimi tarafından yakından
izlenmiştir. Bu kapsamda, süreci özellikle internet üzerinden ve sınav esnasında sabote
etmeye yönelik girişimler zamanında fark edilerek gerekli tedbirler alınmış ve sınavlarda
herhangi bir sorun oluşmadan sınavlar tamamlanmıştır.
Adayların sınav sonuçları, 120 farklı puan türünde hesaplanmış ve duyurulmuştur.

