
12.10.2022 12:37 T.C. MONTREAL BAŞKONSOLOSLUĞU - TÜRK UYRUKLU SÖZLEŞMELİ SEKRETER SINAV DUYURUSU

https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/sf_IlanDetay.aspx?id=f9da2344-b85d-44c1-92b5-ac09f3dc16d6 1/3

 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

 Ana Sayfaya
Dön

T.C. MONTREAL BAŞKONSOLOSLUĞU - TÜRK
UYRUKLU SÖZLEŞMELİ SEKRETER SINAV

DUYURUSU

İlan B�lg�ler�
 

T.C. 
Montreal Başkonsolosluğu  

Türk Uyruklu Sözleşmel� Sekreter Sınavı Duyurusu 

ÖNEMLİ: Sınav, Montreal/Kanada’da düzenlenecek olup,
adayların pasaport, v�ze ve seyahat �şlemler� tamamen kend�
sorumluluklarında olacaktır. 

T.C. Montreal Başkonsolosluğunda münhal bulunan
b�r (1) sözleşmel� sekreter poz�syonuna sınavla personel
alınacaktır. 

I) ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:  
1.   Türk�ye Cumhur�yet� vatandaşı olmak,  
2.   Sınav tar�h� �t�barıyla 41 yaşından gün almamış olmak,  
3.   En az l�se veya deng� okulları �le bu okullarla eşdeğer olduğu
M�ll� Eğ�t�m Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan
mezun olmak, 
4.   Kamu haklarından yoksun bulunmamak,  
5.   Ağır hap�s veya 6 aydan fazla hap�s veya affa uğramış olsalar
dah� z�mmet, �ht�las, �rt�kâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
sahtec�l�k, �nancı kötüye kullanmak, dolaylı ��as g�b� yüz kızartıcı
b�r f��lden dolayı hap�s cezasından hükümlü bulunmamak,  
6.   Erkekler �ç�n askerl�ğ�n� yapmış olmak veya yapmış sayılmak
(Askerl�k görev� ertelenm�ş olan adayların başvuruları kabul
ed�lmeyecekt�r.), 
7.   Her türlü �kl�m koşullarında görev yapmaya engel durumu
bulunmadığını sağlık kurulu raporu �le belgelemek (Sağlık
Kurulu Raporu �st�hdam ed�lecek adaylardan �sten�r),  
8.   Çok �y� derecede Fransızca ve Türkçe b�lmek, 
9.   B�lg�sayar kullanab�lmek.  

II) BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER: 
1. Özgeçm�ş (CV) (Adayın adres�, telefon numarası ve e-posta
adres�ne de özgeçm�şte yer ver�lmel�d�r.), 
2.  Türk�ye Cumhur�yet� pasaportuna sah�p adayların pasaport
örneğ� �le �şlem görmüş sayfaları (Kar�yer Kapısı Platformu’na
tek b�r belge hal�nde yüklenmes� gerekmekted�r.), 
3.  Nüfus cüzdanının (T.C. k�ml�k kartının) aslı veya onaylı suret�, 
4. En son mezun olunan okuldan alınan d�plomanın aslı veya
onaylı suret� (yurt dışındak� okullardan mezun olan adayların
l�se veya ün�vers�te d�plomalarından b�r�ne �l�şk�n Eğ�t�m
Müşav�rl�kler�/Ataşel�kler�, M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı ya da
Yükseköğret�m Kurulundan alacakları denkl�k belgeler�n�,
Kar�yer Kapısı Platformu üzer�nden yapılan başvuru sırasında
“Ek Dosya” bölümündek� “Denkl�k Göster�r Belge” alanına
yüklemeler� gerekmekted�r.), 
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yüklemeler� gerekmekted�r.), 
5.  Erkekler �ç�n askerl�k kes�n terh�s belges� veya askerl�kle �l�ş�ğ�
olmadığına da�r belge, 

6.  Son 6 ay �ç�nde çek�lm�ş 1 adet renkl� ves�kalık
fotoğraf, Sözkonusu belgelerden e-Devlet s�stem�nden tem�n
ed�lemeyenler�n aday tarafından Kar�yer Kapısı Platformu’na
yüklenmes� gerekmekted�r. 

III) SINAV:Sınava g�rerken pasaport veya nüfus cüzdanının (T.C.
k�ml�k kartının) aslının �braz ed�lmes� gerekmekted�r.  

a) Yazılı Yeterl�l�k Sınavı:Yazılı eleme sınavı 28 Kasım 2022 günü
saat 11.00’de, Başkonsolosluğumuzun bulunduğu 1000, rue
Sherbrooke Ouest, Montréal/KANADA adres�nde yapılacaktır. 

Yazılı Sınav Konuları:  
Türkçe’den Fransızca’ya çev�r� (1 saat) 
Fransızca’dan Türkçe’ye çev�r� (1 saat) 
Türkçe kompoz�syon (1 saat) 
Matemat�k (1 saat) 

 B) Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı Yazılı yeterl�l�k sınavında
başarılı olan adaylar 2 Aralık günü saat
10.00’da Başkonsolosluğumuzda yapılacak sözlü ve uygulamalı
yarışma sınavına davet ed�leceklerd�r.  

Sözlü Sınav Konuları: Türk İnkılap Tar�h�, Osmanlı Tar�h�, Türk�ye
ve Dünya Coğrafyası, Genel Kültür. 

Uygulamalı Sınav Konuları: Dakt�lo (B�lg�sayar) sınavı   

IV) BAŞVURU TARİHİ:Başvurular 10 Ek�m 2022 TSİ 15:00 �le 13
Kasım 2022 TSİ 23:59 arasında e-Devlet s�stem� üzer�nden
Dış�şler� Bakanlığı, Kar�yer Kapısı - Kamu İşe Alım sekmes�nden
ve Kar�yer Kapısı (�seal�mkar�yerkap�s�.cb�ko.gov.tr) adres�nden
alınacaktır. Adayların sınava katılab�lmeler� �ç�n Kar�yer Kapısı
Platformu üzer�nden yukarıda bel�rt�len tar�hler arasında
yapacakları başvurunun yanı sıra, tüm başvuru belgeler�n�n
asıllarını veya onaylı suretler�n� en geç 18 Kasım
2022 günü mesa� b�t�m�ne kadar T.C. Montréal
Başkonsolosluğunun 1000, rue Sherbrooke Ouest, Su�te 800,
Montréal, QC, H3A 3G4, CANADA  adres�ne elden veya postayla
ulaştırmış olmaları da gerekmekted�r. Postada meydana
geleb�lecek gec�kme ve kayıplardan Başkonsolosluğumuz
sorumlu olmayacaktır.  

Adayların başvurularının geçerl� sayılab�lmes� �ç�n, başvuru
�şlemler�n� Kar�yer Kapısı Platformu üzer�nden tamamlamaları
ve aynı zamanda tüm başvuru belgeler�n� eks�ks�z şek�lde �şbu
duyuruda bel�rt�len süreler dah�l�nde T.C. Montreal
Başkonsolosluğuna ulaştırmaları gerekmekted�r. 

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar
hakkında yasal �şlem yapılacak olup, �st�hdam ed�lseler dah�
görevlend�rmeler� �ptal ed�lecek ve varsa kend�ler�ne ödenm�ş
olan ücretler yasal fa�z� �le tazm�n ed�lecekt�r.Adaylar, yazılı
sınava katılıp katılamayacaklarını Kar�yer Kapısı Platformu
üzer�nden tey�t edeb�leceklerd�r.  

V) SINAV YERİ: 
Yazılı Sınav: T.C. Montreal Başkonsolosluğu, 1000 rue
Sherbrooke Ouest, Montréal, QC, H3A 3G4, CANADA   
Sözlü ve Uygulamalı Sınav: T.C. Montreal Başkonsolosluğu, 1000
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rue Sherbrooke Ouest, Montréal, QC, H3A 3G4, CANADA   (Yazılı
ya da sözlü sınav tar�h�nde veya sınav yer�nde değ�ş�kl�k
yapılması hal�nde sınava katılmaya hak kazanan adaylara ayrıca
e-posta �le b�lg� ver�lecekt�r.)   

E-ma�l: [ema�l]consulat.montreal@mfa.gov.tr[/ema�l] 

T.C. Montreal Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmel�
Sekreter Sınavı Duyurusu 
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