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Başak Palabıyık
Vergi Danışmanlığı
KPMG işe alım süreçlerinden başlayarak sıcak 
atmosferiyle beni oldukça etkiledi. Çevrenizdeki 
herkes size kariyer yolunuzda destek olmak, size 
bir şeyler katmak için uğraşıyor. Ben KPMG’yi 
üniversitenin devamı gibi düşünüyorum çünkü 
yapacağımız iş, bilgi birikimimizi sürekli 
genişletmemizi gerektiriyor. Bu aşamada KPMG’nin 
yeni asistanlara sunduğu oryantasyon ve eğitimler 
hem çevrenizde sizin gibi hayata yeni atılan diğer 
insanlarla kaynaşmanızda, yalnız olmadığınızı 
anlamanızda hem de yapacağınız işi genel 
anlamda kavramanızda oldukça yardımcı oluyor. 
Ayrıca iş dışındaki aktiviteler için çalışanlara 
yaratılan olanaklar da şahane. Kaç şirketin 
üniversite gibi kulüpleri vardır mesela? Müzikle 
ilgileniyorsanız, enstrüman çalıyorsanız bir müzik 
grubumuz bile var. Fotoğrafla ilgileniyorsanız sizin 
gibi fotoğraf meraklılarıyla gezilere çıkabilir, 
fotoğraflarınızı ofis ortamında sergileyebilirsiniz. 
Ben bu ailenin bir parçası olmaktan çok mutluyum, 
kariyerine denetim sektöründe başlamak isteyenler 
için KPMG doğru seçim!

Işınsu Göndem
Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi 

Genç ve dinamik kadrosu, farklı sektörlerde yeni 
deneyimler edinme avantajlarıyla KPMG’nin bana 
hem kariyer hem de hayat başarısı anlamında çok 

farklı tecrübeler kazandıracağına inanıyorum. Kısa 
sürede çok güzel ve kalıcı olduğuna inandığım 

arkadaşlıklar edindim. Ayrıca oryantasyon sırasında 
gördüğüm kadarıyla farklı sosyal sorumluluk 

projeleri, fotoğraf ve müzik kulübü, away day’ler gibi 
sosyalleşebilme imkanınızın bolca yaratıldığı bir yer 

burası.  Eğer sabah 9 akşam 5 masa başı ve rutin 
işlerin insanı değilseniz, mobilite sizin için bir engel 

değil, aksine rutin hayatınıza renk katacağına 
inandığınız bir eylemse KPMG aradığınız yer olabilir. 

Ben burada olduğum için kendimi gerçekten mutlu 
ve şanslı hissediyorum.

Ekim 2014’te 130 asistan arkadaşımız oryantasyon programı ve üç hafta 
süren teknik eğitimlerden sonra aramıza katıldı. Eğitimlerden sonra verilen 
kokteyl ile kariyerlerine keyifli bir başlangıç yapan asistanlarımıza 
oryantasyon süreci ile ilgili izlenimlerini sorduk.

Oryantasyondan 
izlenimler

Ferruh Bilgiç
Denetim ve Vergi 

KPMG’de etkin olarak çalışmaya başlanmadan önce 
bir dizi oryantasyon ve eğitim programına katıldık. 

Kurum kültürü, organizasyon yapısı ve 
kullanacağımız teknik bilgiler gibi konularda 

alanında uzman birçok kişi ile tanışma ve sohbet 
etme fırsatı yakaladık. Ayrıca eğitim sürecinde 

benimle beraber çalışma hayatına başlayan 
arkadaşlarımla tanışma ve beraber aktivitelere 

katılma fırsatı buldum. En önemlisi KPMG’de samimi 
ve stresten uzak bir çalışma ortamı var. Oryantasyon 

ve eğitim sürecinde emeği geçen tüm KPMG 
çalışanlarına teşekkür ediyor, yeni başlayan çalışma 

arkadaşlarıma kariyer hayatlarında başarılar 
diliyorum.

Baran Gencer
Transfer Fiyatlandırması
KPMG samimi çalışanları ve rahat çalışma 
ortamıyla beklentilerimin çok üstünde, 
keyifli bir deneyim yaşamamı sağladı. 
Oryantasyona beklediğimden çok daha 
sıcak bir hava hakimdi ve yeni başlayan 
arkadaşlarla hızlı bir şekilde 
kaynaşmamızı sağladı. Şirketin 
çalışanlarına verdiği değeri çok iyi 
yansıtan, iyi planlanan bir 
organizasyondu. 



Denetim sektörünü daha yakından tanımak ve kariyerlerine bu alanda yön vermek 
isteyen yeni mezun ve son sınıf öğrencisi 81 denetim ve vergi stajyerimiz beş ay 
sürecek yoğun bir staj programına başladılar. 5 aylık staj döneminin sonunda ise 
değerlendirme sürecinden geçerek asistan olarak kariyerlerine devam etme 
fırsatına sahip olacaklar. Gelin onları daha yakından tanıyalım.

Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü’nden 
Haziran 2014’te mezun oldum. Kariyerime şekil 
verme aşamasında başlangıç noktasının önemli 
olduğuna inandığım için birkaç ay kendi 
açımdan değerlendirmeler yaptım ve sonunda 
KPMG bünyesine katılma isteğim ağır bastığı 
için uzun dönem staj programına başladım.  
Tercihimde belki de en belirleyici nokta 
KPMG’nin her daim öğrenme odaklı, iş üzerinde 
öğretime devam etme politikasıydı. Denetim 
sektörünün kişisel gelişimi destekleyici ve 
limitleri esnetmeye teşvik edici yapısına dahil 
olurken KPMG’nin benimsediği rahat ve keyifli 
çalışma ortamını, iş ve özel yaşam arasında 
kurduğu dengeyi yakından tecrübe edebilme, 
şirket çatısı altında birlik olmaya verilen önemin 
bir parçası olma fırsatı yakaladım.

Aylin Çiftçi
Neden KPMG?

Staj Programı Ethem Bal
Oryantasyon süreci nasıl geçti?
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi İşletme Bölümü mezunuyum. 
Üniversitede aldığım denetim dersinden 
sonra kariyerime denetim alanında 
başlamaya karar verdim ve bunun için en 
doğru yer olan KPMG ailesine katılma 
fırsatı bulduğum için çok mutluyum. 
Oryantasyon ve eğitimler KPMG’yi 
tanımak ve anlamak için gerçekten çok 
yararlı oldu ve çok güzel insanlarla 
tanıştım. Kariyerime yön verecek düzeyde 
önemli deneyimler elde ettim. Bana bu 
fırsatı sunduğu için KPMG ailesine 
minnettarım.

Güney Demirci
Neden denetim sektöründe 

staj yapmayı tercih ettin?
Lisans eğitimimi Marmara Üniversitesi 

Bankacılık Sigortacılık Yüksekokulu’nda 
Sermaye Piyasası Bölümü’nde 2014 yılında 

tamamladım. Galatasaray Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Finansal 

Ekonomi Bölümü’nde yüksek lisans 
eğitimime devam ediyorum. Kendimi 

sürekli geliştirmek ve dinamik kalmak için 
denetim sektörünü seçtim. KPMG ile 
tanışmam 2010 yılında üniversitede 
düzenlenen bir sempozyum sonrası 

gerçekleşti. Denetim sektörü çok yoğun, 
KPMG bu yoğunluğu keyfe dönüştüren bir 

kurum ve her şeyden önce tecrübe 
kazanmak için bir okul. Burada bir aile 

ortamı var, seniordan partnera herkes size 
bir şeyler öğretmek, yardımcı olmak için 

can atıyor. Burada çalışmayı herkese tavsiye 
ederim.



 ERAY BÜYÜKSEKBAN
Vergi Danışmanlığı Şirket Ortağı

MURAT PALAOĞLU
Gümrük ve Ticaret Şirket Ortağı 

HAKAN GÜZELOĞLU
Vergi Tam Tasdik Şirket Ortağı

LARS MEYER
Yatırım Danışmanlığı Şirket Ortağı

1999
Boğaziçi Üniversitesi İşletme 

Bölümü’nden mezun oldu, 
Arthur Andersen’de 

çalışmaya başladı

2001
Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi 

Bölümü’nden mezun oldu, 
Arthur Andersen’de 

çalışmaya başladı

1999
Ankara Üniversitesi 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri
İlişkileri Bölümü’nden 

mezun oldu

1998
Marmara Üniversitesi 

Almanca İşletme Bölümü’nden 
mezun oldu, Arthur Andersen’de 

çalışmaya başladı

2011
15 yıllık KPMG Londra tecrübesinden 
sonra 2011 yılında geçici görevlendirme 

ile KPMG Türkiye’ye 
Yatırım Danışmanlığı 

Direktörü olarak geldi.

2002
KPMG’de çalışmaya 

başladı

2002
Ernst&Young’da 
çalışmaya başladı

2007
Boston Üniversitesi 

Finansal Ekonomi ve Çokuluslu 
Ticaret bölümlerinde yüksek 

lisans yaptı

2006
Ernst&Young Kıdemli 

Müdür

2007
Başbakanlık Gümrük 

Müsteşarlığı ve Gümrük
Ticaret Bakanlığı’nda Müfettiş 

ve Başmüfettiş olarak 
görev yaptı.

2005
Vergi Danışmanlığı

Müdürü

2010
KPMG’de Vergi Tam Tasdik 

Kıdemli Müdürü

2012
KPMG’de direktör 

olarak çalışmaya başladı
2012

KPMG Vergi Tam Tasdik 
Direktörü

2008
Vergi Danışmanlığı 

Kıdemli Müdürü

2011
Vergi Tam Tasdik 

Direktörü

2011
Vergi Danışmanlığı 

Direktörü

2014
Vergi Danışmanlığı 

Şirket Ortağı

2014
Vergi Tam Tasdik 

Şirket Ortağı

2014
Gümrük ve Ticaret 

Şirket Ortağı
2014

Vergi Tam Tasdik 
Şirket Ortağı

2014
Yatırım Danışmanlığı 

Şirket Ortağı

HAKAN ORHAN
Vergi Tam Tasdik Şirket Ortağı

2014 Yılı Partnerlerimiz 



Ace the Case, 4. sınıf veya yüksek lisans 
programı öğrencilerini hedefleyen ve dünyanın 
dört bir yanında KPMG üye ülkeleri tarafından 

da uygulanan ulusal bir vaka analizi yarışmasıdır. 

analiz ve sunum becerilerini geliştirme fırsatı 
elde edeceksin. Bunun yanı sıra KPMG 

Türkiye’nin kültürünü tanıyacak ve KPMG’de 
çalışmanın sana kazandıracağı olanakları 

öğrenme şansına sahip olacaksın.

MORE

DETAILS

COMING 

SOON

Eğer sen de bu yarışmaya katılırsan, takım 
arkadaşlarınla birlikte danışmanlık alanında 

gerçek vaka çalışmaları üzerinden



Müdür pozisyonuna terfi eden çalışanlarımız KPMG Global tarafından her yıl Berlin 
ve Budapeşte’de düzenlenen New Manager Milestone Event’e katılarak farklı 
ülkelerden müdürler ile tanışarak sosyal ağlarını genişletme fırsatı buluyorlar. 4 
gün süren bu eğitime katılan müdürlerimiz, yeni görevlerinde ihtiyaç duyacakları 
bilgi ve becerileri interaktif bir eğitim yoluyla hayata geçirmenin ilk adımlarını 
atarken kendi liderlik stillerini de keşfediyorlar. 

KPMG’de 
Müdür Olmak 

Müdürlerimiz bir yıl süren 
Bright Minds Bright Managers 
eğitim programı ile hem kendi 
kişisel yetkinliklerinin farkına varıp 
geliştirirken hem de ekip yönetimi 
ile ihtiyaç duyacakları bilgi ve 
becerileri edinme fırsatı buluyorlar. 

Global 
Opportunities
KPMG Global Opportunities programı ile yurtdışı 
görevlendirmelerinde bulunan  arkadaşlarımız deneyimlerini 
bizlerle paylaştı.

Burak Yıldırım
Kurumsal Finansman Kıdemli Müdürü,
Düsseldorf
GO programı ile Almanya’da geçirdiğim dönem 
hem iş tecrübesi hem de kültürel katkıları 
açısından benim için önemli bir deneyim oldu. 
Farklı bir ülkede çalışıp, değişik bir kültürde işini 
yapabilmenin, farklı yöntem ve teknikleri 
gözlemlemenin yetkinliklerimi geliştirme imkanı 
sağladığına inanıyorum. Birçok çokuluslu Alman 
firmasının ana merkezi ve uluslararası firmaların 
şubeleri Düsseldorf‘da olduğu için, farklı 
ülkelerden ve firmalardan arkadaşlar edinip 
Almanya dışındaki ülkeler ve kültürleri hakkında 
tecrübe edinme imkanına sahip oldum. Aynı 
zamanda KPMG Kurumsal Finansman Müdürü 
olarak ülkemi temsil etmek de benim için büyük 
bir onur ve eşsiz bir tecrübe oldu.

Hasan Nazikoğlu
Yatırım Danışmanlığı Kıdemli Müdürü, Madrid

GO Programı ile yurtdışında yaşama tecrübesi 
edinmek, farklı bir iş ortamı ve kültür içinde çalışmak 

gerçekten benim için çok değerli tecrübeler. 
Madrid´de kaldığım bir yıl boyunca tanıdığım onlarca 

yeni insan, Güney Amerika ve Güney Asya´da 
yaptığımız projeler ve bu projeler için yapılan 

seyahatler sayesinde tanıdığım yeni kültürler GO´nun 
en değerli katkıları oldu bana…

Kadir Bozkurt
Yatırım Danışmanlığı Müdürü, Londra
Geçen altı aylık dönemde gözlemlediğim ve 
etkilendiğim en önemli husus KPMG Londra 
ofisin bünyesinde barındırdığı birçok farklı 
ülkeden çalışanları ve hizmet verdiği dev 
müşterileri ile adeta bir kültür mozaiği ve bilgi 
hazinesi olması. Dünyanın önde gelen 
şirketlerinin karar mekanizmasında görev alan 
yöneticileri ile çalışmanın yanı sıra, birçok 
değişik ülkeden buraya gelen KPMG çalışanları 
ile çalışma fırsatı buldum. Böylelikle hem 
onların kültürlerini öğrenme şansı elde ettim 
hem de ileride Türkiye’ye döndüğümde 
kullanabileceğim farklı bakış açıları kazandım 
ve kazanmaya devam ediyorum. 



Kültür 
Mantarları
Kültür Mantarlarından biri olan 
Tiyatro Kulübümüz yaklaşık 8 aylık 
bir ekip çalışmasının sonucu olarak 
“Gözlerimi Kaparım Vazifemi 
Yaparım” oyununu sergiledi. 
Biletlerden elde edilen gelir ile Ağrı 
Türkeli İlkokulu’na kütüphane 
yardımı yaptık. İkinci oyunumuzu 
16 Aralık Salı günü sergileyeceğiz.



Aramıza yeni katılan arkadaşlarımızla KPMG Türkiye her geçen gün 
biraz daha büyüyor. Yeni başlayan her çalışanımız için TEMA’ya bir 
fidan bağışında bulunuyoruz. Bugüne kadar 1000 tane ağacımız 
oldu. Eğer sen de aramıza katılırsan, senin de bir fidanın olacak.

Farklı departmanlardan 
arkadaşlarımızdan 
oluşan Koşu takımımız 
“Adım Adım” yarışı 
kapsamında Türkiye 
Omurilik Felçlileri 
Derneği (TOFD) için 
koştu.

Sosyal Sorumluluk 
Projelerimiz

Genç Liderler Akademimiz, KPMG Gönüllüleri’nin de yardımıyla Bisiklet 
Montaj Atölyesi gerçekleştirdiler. Keyifli geçen bu işbirliği sonucu ortaya 
çıkan bisikletler Çekmeköy Saadet Yılmaz İlkokulu’ndaki ihtiyaç sahibi 
çocuklara hediye edildi. 



KPMG ailesi olarak 
yeni yılınızı kutlarız. 



Aramıza
katılmak için...

www.kpmg.com.tr

www.kariyer.net

http://www.kpmg.com/TR/tr/Bize-KATILIN/Sayfalar/default.aspx
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