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1 Mart 2014 tarihinde Yeni Mezun Asistan işe alımlarımıza başlıyoruz.
Sen de aramıza katılmak istiyorsan www.kpmg.com/tr
adresinden bizi takip edebilir ve başvurunu yapabilirsin.

Görüşmelerimiz Nisan ayında başlayacak, işe alım sürecimize ihtiyaçlar 
doğrultusunda Mayıs ayı sonuna kadar devam edeceğiz.

Başvurunu 1 Mart’tan itibaren, Mayıs ayına kadar yapabilirsin.

İŞE ALIM SÜRECİMİZ BAŞLIYOR! 

1 MART
Yeni Mezun işe 
alım sürecimiz 

start alıyor.

29 MART
İngilizce Sınavımızı 

yapıyoruz.

14-24 NİSAN
Partner 

Görüşmeleri 
yapılıyor.

21 MART
Genel Yetenek 

Sınavımızı 
yapıyoruz.

7-16 NİSAN
Bölüm Müdürleri 

& İK ile görüşmeler 
yapılıyor.

16-25 NİSAN
İş Tekliflerini 

iletiyoruz.

GÖRÜŞME İPUÇLARI
Mezuniyet yaklaşıyor. Bir yandan projeler, vizeler devam ederken, diğer yandan iş arama telaşı 

içinde koşturman gerekecek! Bu yoğun temponun seni strese sokması çok doğal. Özellikle 
iş görüşmelerine hazırlanırken bazı püf noktalarına dikkat edersen bu süreci daha kolay 
atlatabilirsin. Sana yardımcı olacağını düşündüğümüz ipuçlarına göz atmaya ne dersin?

 Görüşmede geçmiş başarılarını ve 
istekliliğini vurgulamak önemlidir, ancak 
bunları anlatırken abartıdan kaçınmalı.

 Kendinle ilgili yanlış bilgiler vermemeli.

 Görüşmeye giderken spor giyimden uzak 
durmalı, ancak abartıdan da kaçınmalı. 

 Bir önceki işin/stajın ya da okuldaki 
hocaların hakkında olumsuz yorumlar 
yapmamalı.

 Sorulara sadece evet ya da hayır 
cevabı vermek yerine, görüşmeyi 
gerçekleştirecek kişinin seninle ilgili fikir 
edinebilmesini sağlayacak uzunlukta 
cevaplar vermeli.

 Resmi bir teklif alana kadar özellikle ücret 
ile ilgili sorular sormamalı. Teklif sırasında 
ücret ve yan haklar ile ilgili detaylı olarak 
bilgi alabilirsin.

NE YAPMALI

 Görüşmeden önce şirketi ve bulunduğu 
sektörü araştırmalı.

 Görüşme için uygun kıyafetler giymeli.

 Görüşmeye söylenen saatten mutlaka 
birkaç dakika önce gitmeli.

 Beden dilinin önemini unutmamalı.
 Her zaman dik durmalı ve ilgili
    görünmeye özen göstermeli.

 Görüşme boyunca göz temasını 
sürdürmeli.

 Kendine güvenini ve enerjini yüksek 
tutmalı.

 İş, şirket ve sektör ile ilgili detaylı sorular 
sormalı.

 Görüşme sonunda görüştüğün kişiye, 
verdiği bilgiler ve ayırdığı zaman için 
teşekkür etmeli.

NE YAPMAKTAN KAÇINMALI
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Üniversite Etkinlik Adı Etkinlik Tarihi Etkinlik Yeri

Çeşitli Üniversiteler Genç İK Zirvesi 5-Mart Taksim Lares Park Hotel

Marmara Üniversitesi Career Days 11-Mart Göztepe Kampüs

Marmara Üniversitesi Sektör Toplantıları ve Kariyer Günleri 12-Mart Bahçelievler Kampüs

ODTÜ Girişimcilik Zirvesi 12-Mart ODTÜ Kampüs

3 İK Career Plus 13-Mart Polonezköy Caliente Otel

Marmara Üniversitesi Case Study 14-Mart Göztepe Kampüs

Dokuz Eylül Üniversitesi Kariyer Mutfağı 18-Mart Dokuz Eylül Kampüs

Koç Üniversitesi Consulting Days-Sektör Günleri 19-Mart Koç Kampüs

İstanbul Üniversitesi YN&KG 24-Mart Topkapı Eresin Otel

Yıldız Teknik Üniversitesi Kariyer Panayırı 26-Mart Yıldız Kampüs

İstanbul Üniversitesi Kariyer Günleri 2-Nisan Beyazıt Kampüs

İstanbul Üniversitesi Kariyer Günleri 3-Nisan Avcılar Kampüs

Boğaziçi Üniversitesi P&R Days 15-Nisan Boğaziçi Kampüs

ÜNİVERSİTE ETKİNLİK TAKVİMİ
İşte KPMG’yi yakından tanımak, bizlerle tanışmak için beklediğin fırsat!

Aşağıdaki etkinliklerden sana uygun olanı seç ve katıl.

UFUK YURTSEVEN, DENETİM

KPMG hakkında global bilgiler aktarıldı ve 

arkamıza böyle global bir firmayı aldığımızı 

bilmek, bize güven verdi. Sunum yapan 

yöneticiler, müdürler ve diğer arkadaşlar 

gerçekten çok sıcakkanlı. Bu da bana 

hiyerarşinin çok baskın olmadığını gösterdi. 

Hiçbir zaman soru sormaktan çekinmeye 

gerek olmadığını ve çok sert kuralların 

işlemediğini gözlemlediğimi söyleyebilirim.

ESRA ÖNDER (ANKARA)Bundan sonraki süreçte de KPMG’yi her zaman yanımda bulacağıma eminim, çünkü ilk günden bunu hissettiren bir tutumla karşılaştık. Her sorunumuza içtenlikle yanıt aldık ve en önemlisi de herkes burada 24 saat gülüyor (kesintisiz). Oyüzden hiç yabancılık çekmedim sanırım.

Ekim 2013’te 130 Asistan arkadaşımız oryantasyon programı ve teknik eğitimlerin ardından aramıza katıldı.

İçlerinden dört arkadaşımıza izlenimlerini sorduk. Gelin yeni mezun oryantasyonumuzu ve KPMG’yi onlardan dinleyelim…

ORYANTASYONDAN İZLENİMLER

KEREM DENİZ, VERGİ (İZMİR)

KPMG gibi büyük bir firmada iş hayatına başlamak 

benim için büyük bir mutluluk. Üniversite benim için 

lisans eğitimi iken, KPMG’yi yüksek lisans eğitimimi 

yapacağım, bireysel gelişimim açısından büyük bir 

fırsat olarak görüyorum. İki günlük süreçte karşılaştığım 

ortamı başka yerde kolay kolay bulamayacağımı 

düşünüyorum. En üst kademeden alt kademeye kadar 

herkesin ilgi ve alakası bizleri fazlasıyla memnun etti.

MELİH AYKURT, DENETİM

KPMG’ye gelmeden önce aklımda belli öngörüler 

vardı, bunların doğru olduğunu gördüm. Burada 

çok sıcak bir aile ortamı var. İş hayatıyla,özel hayatını 

beraber götürebileceğin bir ortam var. Ne kadar 

stresli bir işimiz olduğunu ve yoğun tempolarla 

çalışacağımızı bilerek buraya geldik. Burada 

olmaktan hem mutluyum hem de gururluyum.
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KPMG TÜRKİYE HAKKINDA 
BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Son 4 yılda 500’den fazla yeni mezun 
arkadaşımız KPMG ailesine katıldı. 

KPMG GO Programı kapsamında KPMG 
Türkiye’den 20’yi aşkın profesyonelimiz, 
İngiltere, ABD, Hollanda ve Lüksemburg üye 
firmalarında görev yaparak, kariyerlerini 
zenginleştirme şansı yakaladı.

20

12
KPMG Uluslararası Vaka Analizi Yarışması 

“Ace the Case” ile son 3 yılda 60 üniversite 
öğrencisine analiz ve sunum becerilerini 
sergileme ve geliştirme fırsatı sunduk. 
İçlerinden12’si İstanbul, Hong Kong ve 
Madrid’de yapılan KPMG Global Vaka 
Yarışması’na katılma şansını yakaladı.

16 KPMG Türkiye’de 10-12 yıl içerisinde asistanlıktan 
şirket ortaklığına uzanan bir yol seni bekliyor.

KPMG Türkiye çevre, eğitim ve toplum alanlarındaki 
kurumsal sosyal sorumluluk etkinlikleri kapsamında, 

Tema, Lösev, Yased, Kızılay, Fabider, Tesyev, Van 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi gibi kuruluşlarla el ele 

projeler üretiyor.

Sosyal sorumluluk

500’den fazla

750 çalışan
2000’e yakın müşteri

KPMG Türkiye; İstanbul, İzmir ve 
Ankara’daki ofislerinde 750 çalışanıyla 

2000’e yakın müşterisine vergi, denetim 
ve danışmanlık hizmeti veriyor.

Sektör Bilgisi

 İletişim 
Becerileri

Profesyonel 
İmaj

 Ekip Çalışması 
ve İşbirliği

BENZİN

BENZİN

BENZİN

Uluslararası Finansal 
Raporlama Standartları 

(IFRS)

Vergi Usül 
Kanunları 

(VUK)

Denetim 
Prensipleri

VERGİ

DANIŞMANLIK

DENETİM

DENETİM

VERGİ
DANIŞMANLIK

DANIŞMANLIK

VERGİ

DENETİM

KPMG vergi tasdik ve bağımsız denetim hizmetine bakışını değiştiriyor,
ayrı  ayrı verilen hizmetler artık tek bir çatıda birleşiyor!

Bağımsız denetim ve vergi tasdik yetkinlikleri ile donatılmış başarılı ve 
geleceğe yön veren bir profesyonel olmak istiyorsan ,
Müşterilerine daha kapsamlı ve çok boyutlu bir hizmet vererek bir adım 
önde olmak istiyorsan;
Uzmanlaşacağın alanları kendin seçerken işi profesyonellerinden 
öğrenmek istiyorsan,
 
KPMG seni bu büyük değişimin parçası olmaya ve kariyer hedeflerini 
gerçekleştirmeye davet ediyor.

İş tanımı için buraya tıklayınız.

6 7

http://www.kariyer.net/kpmg-turkey/audit-and-tax-assistant-is-ilani-i1143054/?tmpsno=1&f=f15j&ulkeId=0&sehirId=0&firmaAd=kpmg-turkey&pozisyonad=audit-and-tax-assistant-is-ilani


KPMG Türkiye’de üç farklı yolda 

kariyer yapma şansı sunuyoruz. 

Hâlâ hangi alanda çalışmak 

istediğine karar veremediysen, 

buradaki sorularımıza göz 

atmanı öneriyoruz.

- DENETİM -
- VERGİ -

- DANIŞMANLIK - 
KARİYER 

YOLLARINDAN 
HANGİSİ SENİN 
İÇİN UYGUN?

Danışmanlık senin için uygun bir iş mi?

DANIŞMANLIK
Danışmanlık Bölümü’nde, müşterilerimizin büyüme, performans, 
risk ve kurumsal yönetim kararlarında katma değer yaratan 
çözümler sunuyoruz. Sunduğumuz danışmanlık hizmetlerini 
aşağıda inceleyebilirsin: 

•	 Yatırım	Danışmanlığı	
•	 Kurumsal	Finansman
•	 Finansal	Modelleme	ve	İş	Modellemesi	
•	 Strateji	
•	 Risk	Yönetimi	Danışmanlığı
•	 İç	denetim,	Risk	ve	Uyum	Danışmanlığı
•	 BT	Danışmanlığı	
•	 Suistimal	Önleme	ve	İnceleme	
•	 Finansal	Yönetim	ve	Raporlama	

•	 Excel’i	sadece	data	girişi	yapacak	kadar	değil,	aynı	
zamanda karmaşık veriler arasındaki ilişkileri ve genel 
trendleri belirlemek üzere ileri düzeyde öğrenmek 
istiyorsan, 

•	 Çok	kısıtlı	bir	zaman	dilimini	etkin	biçimde	kullanıp	
karmaşık iş anlaşmalarını inceleyerek görüş bildirmek 
gibi zorlayıcı hedeflerden kaçınmıyorsan,

•	 Uzun	ve	yorucu	bir	iş	gününü	sonlandırmanın	en	
iyi yolunun, proje raporunu tamamlamaları için 
diğer ekip arkadaşlarına yardım ederek işi bitirmek 
olduğunu düşünüyorsan, 

•	 Farklı	müşterilerin	birbirine	hiç	benzemeyen	kompleks	
sorunlarına yönelik çözümler üretmek için gereken 
yaratıcılığa sahip olduğunu düşünüyorsan,

•	 Bazı	projelerde	haftalar	hatta	aylar	boyunca	farklı	
lokasyonlardaki müşteri firmaların ofisinde çalışmak 
sana cazip geliyorsa,

•	 Görev	yaptığın	projelerde	senden	daha	deneyimli	
çalışanların sana yapacağın işi öğretmesi ve kontrol 
etmesinin, işi öğrenmenin en iyi yolu olduğunu 
düşünüyorsan… 

 Danışmanlık senin için uygun bir iş!

•	 Her	geçen	gün	bilgi	dağarcığına	yeni	bilgiler	
eklemeyi seviyorsan, 

	•	 Matematiksel	hesaplamalarda	becerikli	
olduğunu biliyorsan,

•	 Başarlı	bir	kariyere	sahip	olabilmek	için	
bir konuda derinlemesine uzmanlaşmak 
gerektiğini düşünüyorsan,

•	 Zaman	kısıtı	altında	çalışırken	bile	yaptığın	
işten keyif alıyorsan,

•	 Bir	sorunun	doğru	cevabını	bulmak	
için günlerce araştırma yapmaktan 
çekinmiyorsan,

	•	 Fikrini	savunurken	mantıklı	
argümanlar geliştirip uygun verilerle 
destekleyebiliyorsan…

 

•	 KPMG	ofisinde	olduğu	kadar	farklı	müşterilerin	
ofislerinde de çalışmaktan keyif alıyorsan,  

•	 İleri	düzeyde	Excel	bilgisine	sahipsen	ve	karmaşık	
formüller ile çok miktarda veri üzerinde çalışmayı 
seviyorsan,

•	 Muhasebe	alanında	uzmanlaşıp	Serbest	
Muhasebeci Mali Müşavir olmayı hedefliyorsan,

•	 Bir	ekibin	parçası	olmayı,	yalnız	çalışmaya	tercih	
ediyorsan,

•	 Detaylara	dikkat	edip,	eksik	ya	da	çelişen	verileri	
kolayca farkediyorsan,

•	 Bir	raporu	yetiştirmek	gerektiğinde	uzun	saatler	
boyunca çalışıp yine de yaptığın işten keyif 
alıyorsan…

Denetim senin için uygun bir iş mi?
Vergi senin için uygun bir iş mi?

DENETİM
KPMG denetim hizmetleri kapsamında, müşteri 
firmaların hazırladığı finansal tabloları denetleyerek, 
yatırımcılar, alacaklılar ve ülkeye özgü yasal 
gerekliliklere yönelik raporlar hazırlarız. Denetim 
hizmetlerimizi dört ana başlık altında toplamaktayız.

•	 Mali	Tablo	Denetimi
•	 Bilgi	Sistemleri	Denetimi
•	 Mevzuat	Uyum	Hizmetleri
•	 Mesleki	Uygulama	Bölümü

VERGİ
Vergi Bölümü’nde çalışırken, Türk vergi sisteminin şirketlerin 
uzun dönemli finansal sonuçlarına olan etkilerini gözlemliyor, 
gerek yerel gerekse uluslararası vergi kanunlarını güncel olarak 
takip ediyoruz. Yerel ve uluslararası ölçekte sunduğumuz 
başlıca vergi hizmetlerimizi aşağıda bulabilirsin:

•	 Gerçek	Kişilerin	Vergilendirilmesi	Hizmetlerimiz
•	 Dolaylı	Vergi	Hizmetlerimiz
•	 Gümrük	ve	Dış	Ticaret	Hizmetlerimiz
•	 Finansal	İşlem	Vergilerinin	Denetimi
•	 Kurumlar	Vergisi	ile	İlgili	Danışmanlık,	Denetim	ve	Tasdik	

Hizmetlerimiz
•	 Kurumsal	Birleşme	ve	Devralma	İşlemlerimiz
•	 Muhasebe	ve	Mali	Müşavirlik	Hizmetlerimiz
•	 Transfer	Fiyatlandırması	Hizmetlerimiz
•	 Vergi	Hizmetlerimiz

 Denetim senin için uygun bir iş! Vergi senin için uygun bir iş!
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YILDIRIM ATALAY
VERGİ MÜDÜRÜ, LÜKSEMBURG
Lüksemburg, yüzölçümü açısından çok küçük ve nüfusu çok az olan 
bir ülke. Aynı zamanda uluslararası iş dünyasında çeşitli sebeplerle 
Avrupa’nın önde gelen ülkelerinden biri ve bu talebin karşılanması 
için iş gücü gereksinimleri çok büyük oranda yabancı çalışanlarla 
karşılanıyor.	Bu	açıdan	tam	anlamıyla	bir	“expat”	ülkesi.	En	hoşuma	
giden taraf birçok milletten çok sayıda kişiyle tanışıp farklı kültürleri 
öğrenme fırsatı oldu diyebilirim. Teknik anlamda ise halihazırda 
kendi departmanımda dahil olduğum uluslararası vergilendirme 
ve yapılandırmalar konusundaki tecrübemi doğru bir lokasyonda 
artırdığımı düşünüyorum.

MÜGE ÖZTÜRK
İNSAN KAYNAKLARI ÜCRETLENDIRME VE YAN 
HAKLAR MÜDÜRÜ, NEW YORK
Yaşam tarzını, kültürünü bilmediğiniz bir ülkeye gitmek, 
orada tek başına yaşamak, çalışma hayatına ayak 
uydurmak, kendinizi kişisel ve profesyonel olarak çok 
geliştirmenizi sağlıyor. Bu deneyimin size kattıkları ile
daha güçlü ve başarılı biri olarak
değiştiğinizi görebiliyorsunuz.
Özellikle New York gibi bir
şehirde yaşama ve çalışma
fırsatı bulduğum için çok mutluyum. 

*KPMG Global Opportunities 
programı ile KPMG üye 
ülkelerinde çalışma fırsatı 
bularak, farklı kültürleri tanıma 
ve uluslararası projelerde yer 
alma imkanına sahip olabilirsin.

GO* PROGRAMINA KATILANLAR ÖZGECAN BERBER
KIDEMLİ DENETİM MÜDÜRÜ, LONDRA
Benim şansım belki de KPMG’nin global bir şirket olduğunu en fazla 
hissedebileceğiniz birimi olan International Financial Reporting Group 
(IFRG)’de çalışmam oldu. IFRG’de bildiklerini başkalarına aktararak 
yardımcı olmak ve daha fazlasını öğrenmekten başka bir derdi olmayan 16 
farklı ülkeden, 54 arkadaş edindim. İşte ve iş dışında birlikte geçirdiğimiz 
zamanlarda birbirimizi, kültürlerimizi tanıma 
fırsatımız oldu. Profesyonel açıdansa, 
müşterilerimin KPMG algısında olumlu bir 
etki yarattığına ve teknik açıdan kendimi 
geliştirdiğime inanıyorum.

BURAK DÖŞ
VERGI MÜDÜRÜ, VARŞOVA
Yurt dışı görevlendirmesinin teknik bilgilerimi 
geliştirmem anlamında katkıları olduğunu 
düşünüyorum. KPMG Varşova’da edindiğim 
tecrübe ve kazandığım dostluklar bu 
görevlendirmenin en önemli artıları oldu 
benim için. Polonya’da mevcut uzmanlık 
alanım dışında “Turkish Desk” olarak da 
çalışma fırsatım oldu. Yeni bir kültür, yeni 
insanlar... Seyahat etmeyi seven, yeni kültürleri 
tanımak isteyen ve bunun yanı sıra farklı bir iş ortamında çalışmayı 
hedefleyen tüm arkadaşlara bu programa katılmayı öneririm.
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ÇALIŞMA ORTAMIMIZ

KPMG’de çok çalışır ama kendi hobi ve ilgi 
alanlarımıza da mutlaka zaman yaratırız. İşimizin 
bize kattığı pek çok kazanımdan birisi de bir 
ekibin parçası olmaktır. Bu ekip çalışmasının 
bir yansıması olan hobi kulüplerimiz, KPMG 
çalışanlarının iş haricindeki bir amaçla bir 
araya gelmesi ve ilgi alanlarını paylaşması için 
mükemmel fırsatlar yaratır. 

Fotoğraf, seyahat, dalış, sinema, drama, 
müzik, spor gibi değişik alanlarda hobileri 
olan arkadaşlarla bu kulüplerin çatısı altında 
toplanıyoruz. KPMG’liler olarak bizler yaşadığımız 
çalışma ortamında ilk önce ekiplerin rahat 
iletişim kurabilecekleri ve keyifle çalışabilecekleri 
özellikler ararız. Örneğin, iş arasındaki molalarda 
kafeteryalarımızda sohbet eder, Yaza Merhaba 
veya Happy Hour gibi etkinliklerde birlikte zaman 
geçirmenin tadını çıkarırız.

KPMG Kariyer Sayfası    I    KPMG Vergi Portalı 

www.kpmg.com.tr
www.kariyer.net 
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