Türk Telekom START’ı
Merak Ediyorum
START nedir?
START, kariyer yolculuğunda internet, mobil,
telefon ve TV’yi 360° deneyimleyeceğin
yeni işine ilk adımı atarken, geniş kapsamlı
eğitim ve gelişim programı fırsatı sunan genç
yetenek işe alım programıdır.

START’a kimler başvurabilir?
START Yeni İşim
•
•
•
•
•
•

4. sınıf / Yüksek Lisans öğrencisiysen ya
da yeni mezunsan,
Lisans eğitimini tercihen İİBF veya
mühendislik fakültelerinde aldıysan,
İş tecrüben 1 yıldan azsa,
“İngilizceyi çok iyi bilirim” diyorsan,
ve 25 yaşını doldurmamışsan
START Yeni İşim tam sana göre!

START Stajım
3. / 4. sınıf öğrencisiysen,
Kariyer yolculuğuna 6 hafta sürecek staj
programıyla başlamak istiyorsan,
Tercihen İİBF veya Mühendislik
fakültelerinde okuyorsan,
“İngilizceyi çok iyi bilirim” diyorsan,
ve 25 yaşını doldurmamışsan
START Stajım’a başvurmanın tam zamanı!

START’a katılmak için hangi
aşamalardan geçerim?
START’a başvurduktan sonra kriterlere
uygunsan, yeteneklerini ve İngilizce bilgini
göstermek için online sınavlara girer,
başarılı olursan bir sonraki aşama olan grup
mülakatlarına katılırsın. Ardından Kişilik
Envanteri uygulaması ile seni daha yakından
tanıma imkânına sahip oluruz. Bu adımdan
sonra birebir mülakatlarımız var. Sonrasında
START Yeni İşim adaylarını START kampı
bekliyor. Yeteneklerini burada gösterip bir
adım öne çıkmak senin elinde.
Süreci başarıyla tamamlayabilirsen uzun
soluklu bir gelişim programı ve çok yönlü
telekomünikasyon deneyimi seni bekliyor!

#TurkTelekomSTART

Online sınav ya da birebir
görüşmeler sırasında benden
istenilen bir belge var mı?
Hiçbir etapta senden bir belge talep
etmiyoruz.

Farklı illerden START’a
başvuru yapabilir miyim?
START’a her ilden başvuru yapabilir,
Değerlendirme Merkezi ve birebir görüşmeler
için Ankara veya İstanbul’u seçerek süreci
tamamlayabilirsin.

İş görüşmelerinde senden ne
bekliyoruz?
Kendine hedefler belirleyen, işini tutkuyla
yapan, hızlı adapte olabilen, yeniliğe açık,
sonuca en çevik şekilde ulaşan, inovatif
bakış açısına sahip, dinamik ve yaratıcı
çalışma arkadaşları arıyoruz.

Türk Telekom’a ağırlıklı olarak
hangi bölümlerden alım
yapılıyor?
START kapsamında tercihen, İktisadi
İdari Bilimler Fakültesi ve Mühendislik
Fakültesi’nden (İşletme, Endüstri, Bilgisayar,
Matematik, Elektrik, Elektronik, Haberleşme,
Telekomünikasyon, Yazılım Mühendislikleri)
işe alım yapılır.

Diğer bütün soruların için,
start@turktelekom.com.tr adresine e-posta
atabilirsin.

Son başvuru tarihi
27 Mart 2020

Seni aramızda görmek için
sabırsızlanıyoruz...

