
2017 KPSS Kılavuzunda Yapılan Değişiklikler  

2017- KPSS sınav uygulamasında; 

- Genel Kültür-Genel Yetenek Testi için verilen süre 120 dakikadan 130 dakikaya 

çıkartılmıştır. 

- Aynı gün içerisinde sabah ve öğleden sonra olmak üzere 160 dakikalık iki oturum 

halinde ve her oturumda 5 testin yer aldığı KPSS alan bilgisi sınav uygulaması, iki 

günde sabah ve öğleden sonra olmak üzere 4 oturumda ve her alanın ayrı bir test 

olarak uygulanacağı bir formata dönüştürülmüştür. 

- Daha önce 5 testin bir kitapçıkta yer aldığı uygulama yerine her adayın kendi alanı ile 

ilgili testlere odaklanabilmesine imkân sağlamak üzere alan testleri birbirinden 

ayrılmış, böylelikle adayların çözmeyecekleri testler için salonda zorunlu olarak 

bulunma süresi azaltılmıştır. 

- Her test için ayrı bir kitapçık ve ayrı bir süre öngören yeni uygulamada kapsam 

geçerliliğinin artırılması amacıyla test bazındaki soru sayısı 30’dan 40’a çıkarılmış, 

bunu karşılamak üzere sınav süresine gerekli ilave yapılmış, İstatistik için 60 diğer  

tüm testler için sınav süresi 50 dakika olarak belirlenmiştir 

- KPSS değerlendirme işlemlerinde daha önce doğru ya da yanlış hiçbir cevabı 

bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara dahil edilmez iken, yeni 

uygulamada GENEL YETENEK Testi ile GENEL KÜLTÜR Testinin her birinde ve 

ilgili alan testinde en az bir ham puanı bulunmayan adaylar için ilgili alanda ALAN 

TESTI PUAN’ı hesaplanmayacaktır.  

- Ekonometri testi,  bu alanla ilgili KPSS puanı kullanılmadığından kaldırılmıştır. 

- Kullanılmayan KPSS puan türleri sadeleştirilmiş olup ekteki şekliyle uygulanacaktır. 

(Ek 1),  

- Lisans düzeyinde yapılan KPSS’lerde alan testleri (İşletme, Muhasebe, Hukuk, Kamu 

Yönetimi, İktisat, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 

İlişkileri, İstatistik) Cumartesi ve Pazar günlerinde sabah ve öğleden sonra olmak 

üzere iki veya üç test olarak uygulanacaktır.  Ekli tabloda verilmiştir. (Ek 2) 

- Daha önce 16 alanda yapılan ÖABT sınavı Okul Öncesi Öğretmenliğinin de eklenmesi 

ile 17 alanda yapılacaktır. 

- ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerde (Almanca, Arapça, Çince, 

Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ilgili yılda 



yapılan İlkbahar Dönemi Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)  

sonuçlarından oluşturulan KPSS120 puan türü kullanılacaktır.  

Özetle;  

- Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinde sınav süresi 120 dakikadan 130 dakikaya 

çıkarılmıştır. 

- Ekonometri Testi kaldırılmıştır. 

- KPSS Puan Türleri yeniden ekteki şekliyle belirlenmiştir. (Ek 1) 

- Yabancı Dil Sınavı sonuçlarının puanlamaya dâhil edilmeyecek olup, 2017 YDS 

İlkbahar Dönemi Sınav sonuçları kullanılacaktır. 

- Lisans düzeyinde yapılan KPSS sınavlarında alan testlerinin (İşletme, Muhasebe, 

Hukuk, Kamu Yönetimi, İktisat, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve 

Endüstri İlişkileri, İstatistik) Cumartesi ve Pazar günlerinde sabah ve öğleden sonra 

olmak üzere iki veya üç test olarak uygulanacaktır. (Ek 2), 

- Alan testlerinin her biri ayrı kitapçıklarda yer alacaktır. 

- Alan testlerinin her biri için ayrı sınav süresi belirlenmiştir. 

- Alan testlerinin her birinde 40’ar soru yer alacak ve 40 soruluk her test için (60 

dakikalık İstatistik testi hariç) sınav sürsi 50 dakika olaraktır. 

- Değerlendirme işlemlerinde, adayın en az bir ham puanı bulunmayan testlerin 

ağırlıklandırıldığı puan türleri hesaplanmayacaktır. 

 


