
2015’in başında KPMG Türkiye’nin dönüşüm 
programından söz etmiş, “Benzerlerimizden daha 
bariz ayrışacağımız bir dönem olacak” demiştiniz. 
Neler yaptınız, programın hangi aşamasındasınız?
KPMG Türkiye olarak başlattığımız büyük dönüşümde 
5. yılımızı geride bıraktık. Bu, varış noktası olan bir 
yolculuk değil. Geçmiş 5 yılda pek çok alanda yaptığımız 
esaslı dönüşümü şimdi müşterilerimize, iş dünyasına, 
mesleğimizi seçme potansiyeli olan gençlere ve genelde 
kamuoyuna daha etkili anlatacağımız bir döneme başladık.  
Dönüşüm programının belli eksenleri var elbette ama 
ölçü olabilmesi için öncelikle şunu söyleyeyim; 5 yıl içinde 
bizim için amiral gemisi vasfındaki müşteri sayımızda 
çok önemli ilerleme kaydettik. Geniş, büyük, uluslararası 
ölçekte iş yapan müşteri sayımızı artırdık, artırmaya 
da devam edeceğiz. Geçen 3 yılda toplam gelirlerimiz 
içinde bizim amiral gemisi diyebileceğimiz müşterilerin 
toplam gelire oranları sırasıyla yüzde 28, yüzde 30 ve 
yüzde 36 oldu. Bu bize, gerçekleştirdiğimiz dönüşümün 
yatırım boyutu olduğunu, bu çabanın meyvelerini verdiğini 
gösteriyor. Hem mevcut müşterilerimize sunduğumuz 
hizmet hem hizmetin niteliği bakımından her geçen yıl 
ölçülebilir bir iyileşme ve memnuniyet sağlanmasını 
amaçlıyoruz ki hizmet türümüz değişse bile -örneğin 
denetim rotasyonu nedeniyle ayrılmak zorunda kalırsak 
danışmanlık hizmetlerimizle- onlarla yaşam boyu bir ilişki 
tesis edebilelim. 

KPMG TÜRKİYE

KPMG Türkiye, 5 yıl önce çıktığı “dönüşüm” yolculuğunda 
hız kesmeden ilerliyor. Dinamikleri iyi okuyarak çizilen rotada 
kararlılıkla atılan adımların getirisi; sürdürülebilir başarı... 
Beşinci yılda yine yüzde 20’nin üzerinde büyüyen şirket, 
‘dönüşümün’ sonuçlarına ulaşma eşiğinde.İnsan temeli 
üzerinde yükselen başarının yarısının kaynağı inanmış 
kadrolarsa yarısı da liderlik elbette. Dönüşüme ve değişime 
liderlik eden KPMG Türkiye Başkanı Ferruh Tunç, “Varış 
noktası yok” dediği o yolculuğu anlattı.

Bilgi, dönüşüm, 
güç, güven 
merkeziyiz 



Ferruh Tunç, “Değişim 
ve büyümenin 
sağladığı geniş, genç 
lider kadrosunu daha 
da güçlendirecek 
programları devreye 
alıp, nihayetinde 
süreç odaklı, 
teknolojiden azami 
yararlanan, birbiriyle 
entegre süreçlerden 
oluşan etkin, verimli 
şirket olma yolundaki 
büyük dönüşümü 
tamamlamak 
üzereyiz. Yeni 
dönemin ihtiyacı 
olan danışmanlık 
hizmetlerine 
odaklandık” diyor. 
Rakamların anlam 
katıldığı sürece 
değerli olduğunu 
vurgulayan Tunç, 
müşteri, sektör 
ve meslek odaklı 
faaliyetlerini anlatırken 
aslında KPMG’yi 
KPMG yapan ruhun 
perdesini aralıyor
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Hizmet verdiğiniz ana başlıklarda sizi farklılaştıran 
unsurlar neler?
5 yıldır istikrarla geliştirdiğimiz danışmanlık hizmetlerimiz 
içinde yer alan Yönetim Danışmanlığı hizmetimizde geçen 
yıl KPMG Almanya ile gerçekleştirdiğimiz stratejik işbirliği 
ile niteliksel bir sıçrama yaptık. Bunun bizi farklılaştırdığına 
inanıyoruz. Bir yandan Almanya yönetim danışmanlığı 
ekibinde faaliyet sürdürmekte olan bir grup arkadaşımızı 
Türkiye’ye yerleştirirken, öte yandan iki ülke pratiği 
arasında kaynak, bilgi kullanımı bakımından tam bir 
geçişkenlik kurduk ve Türkiye pazarının “Büyük Dörtler” 
dışındaki yönetim danışmanlığı şirketlerinden almaya 
eğilimli oldukları hizmetleri sunmaya başladık. Bu ekiple 
aynı zamanda Ortadoğu ülkelerine de hizmet götürüyoruz. 
Arkadaşlarımız bu günlerde yoğun şekilde, daha geniş 
müşteri kesimi tarafından daha iyi ayırt edilmelerini 
sağlayacak örnek projeleri hayata geçiriyorlar.

Denetim sektöründe 6 yıl önce yaşadığımız büyük 
rotasyonun da etkisiyle denetim sezonuna bağlı “çok 
çalışmayı” sektörün kaderi olmaktan çıkarıyoruz.. Pazarda, 
özellikle iş gücü pazarında denetim sektöründe yoğun 
sezonlarda insanüstü düzeyde çalışıldığı kanısı var; ama 
bu KPMG Türkiye için artık geçerli değil. Yoğun sezon, söz 
gelimi Ocak-Nisan aralığı bizim için başka dönemlere göre 
çok çalıştığımız bir dönem; ama buradaki fazla çalışmayı 
bir bağ bozumu yoğunluğu ve neşesine indirgeyebiliyoruz. 
Üstelik arkadaşlarımız hasat sonrasında bunun tadını az 
çalışarak çıkarabileceklerini biliyorlar. Bu işimizi ilginç de 
kılıyor. Burada da KPMG Türkiye’nin farklılığıyla, sektöre 
öncülük ettiğine inanıyoruz.

Finansal denetim ve vergi denetimi süreçleri birbirinden 
tamamen ayrıymış gibi icra ediliyor Türkiye’de. Biz bu 
alanda da farklılık yarattık. “Vergi-Denetim Entegrasyonu” 
adlı projemizle vergi denetim sürecinin mali tabloların 
sağlanması ile ilgili yanını, elektronik yanı dahil olmak 
üzere bağımsız denetim standart ve tekniklerini o alana 
uygulayarak gerçekleştiriyoruz. Bir risk alanı olarak verginin 
bağımsız denetimde alışılageldik boyutunun çok ötesinde 
bir nitelikle ve netlikle konumlanmasının da taraflara 

önemli faydalar sağlaması söz konusu. Bundan müşteri, 
düzenleyici, çalışan ortak şekilde yararlanıyor. Süreçlerimiz 
daha kaliteli hale geliyor, maliyetlerimiz azalabiliyor ve 
çalışanlarımız çoklu yeteneğe sahip olabiliyor. Tarafların 
önümüzdeki yıllarda bundan daha fazla yararlanabilmesini 
ve farkımızı daha iyi görmesini bekliyoruz.

Son çözümlemede, 5 yıllık dönüşüm hikâyemizi insani 
sorumluluk eksenine oturtmaya yoğunlaşırken bunu aynı 
zamanda yeni bir sıçrama zemini olarak da düşünüyoruz. 
Teknik tanımların ötesine geçerek mesleğimizin; iş 
dünyasından başlayarak toplumun, ülkenin, bölgenin ve 
dünyanın iyiliği, güveni ve geleceği için taşıdığı önemi 
daha çok idrak ediyor, paylaşıyor, anlatıyoruz. Çalışmanın 
anlamını, kendimizin ve toplumun üst değerleriyle 
buluşturup paylaşarak daha güçlü iş liderleri yetiştiriyor, 
daha sorumlu bir kurum haline geliyor, müşterilerimiz için 
daha çok değer üretebiliyoruz. 

Bununla yetinmeyip, kargayı kandıran tilki hikayesine itibar 
etmeden, denetim işinin değerini sorguluyor, yeniden 
keşfediyor ve bu yolla paydaşlarımızla daha değerli 
bir ilişki kurma yolculuğuna çıkıyoruz. Kısa süre önce 
tamamıyla arkadaşlarımızın yazdığı, denetim işinin çeşitli 
önemli yanlarını ele alan, gelişim, değişim önerileri içeren 
hacimli bir kitabını, iş dünyamızın bütün ileri gelenlerine 
dağıttık. Şimdi kitabı konuları daha ayrıntılı ve daha somut 
mutabakatlar, çözüm önerileri üretecek şekilde ayrıca 
gündeme getireceğiz.  Sektörün önde gelen finansal 
yöneticileri ve liderleri ile başlattığımız yuvarlak masa 
çalışmalarının şimdiden teveccüh ve ilgiyle karşılandığını, 
benzer alanlarda farklı ama olumlu davranışları tetiklediğini 
görmekten çok memnunuz. 

Buna benzer bir çalışmayı vergi hizmetlerimizle ilgili olarak 
da yürütüyoruz. Çok yakında “Sorumlu Vergicilik” ortak 
başlığı altında vergi danışmanlık ve denetim hizmetlerinin 
değişen zamanda, gelişen farklı ihtiyaç ve beklentiler 
karşısında nasıl evrildiğini ele alacağımız hacimli bir 
başka kitabı kamuoyu ile paylaşacağız. Arkadaşlarımızın 
çalışmaları bitmek üzere. 
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Son çözümlemede, 5 yıllık dönüşüm hikâyemizi insani 
sorumluluk eksenine oturtmaya yoğunlaşırken bunu aynı 
zamanda yeni bir sıçrama zemini olarak da düşünüyoruz. 
Teknik tanımların ötesine geçerek mesleğimizin; iş 
dünyasından başlayarak toplumun, ülkenin, bölgenin ve 
dünyanın iyiliği, güveni ve geleceği için taşıdığı önemi 
daha çok idrak ediyor, paylaşıyor, anlatıyoruz.



Nedir sorumlu vergicilik?
2008 yılındaki krizle iş dünyası ve iş modelleri değişti. 
Lehman batarken, iş dünyasına ‘sürdürülebilirlik’ 
adlı bir kavram bıraktı. Hiçbir şey olmaz gibi görünen 
büyük şirketlerin batması, ekonominin kurtarılması 
gerekçesiyle bu şirketlerin kamu kaynakları kullanılarak 
ayağa kaldırılmaya çalışılması vatandaş nezdinde 
farklı bir duyarlılığı ortaya çıkardı. Şirketlerin, kamusal 
yükümlülüklerini yerine getirme konusunda neler 
yaptıklarıyla ilgili hassasiyetler belirdi. Hatta şirketlerin 
kendi vergileriyle kurtarılmasına tepki gösteren 
kamuoyunun, onların ürünlerini almayarak açıkça protesto 
ettiğine tanık olduk. 

Bunu iş diline çevirecek olursak; en basit anlatımla, 
şirketlerin tüm kamusal yükümlülüklerini yerine getirmekle 
beraber vergi konusunda büyük bir risk yönetim alanı 
olduğunu görüyoruz. Vergisini eksik ödemek bir mali 
ceza ile yüz yüze kalmaktan öte sonuçlar doğuruyor. 
Buradan yola çıkarak diyoruz ki; değişen iş dünyasına 
paralel şirketlerin vergiye bakışı da artık değişmeli. Vergi 
danışmanlığı, vergi denetimi hizmeti veren şirketin 
de mesleğine ve hizmetine bakışının değişmiş olması 
gerekli. Bu değişikliği en iyi anlatan sözcük, sorumluluk... 
Yani, yasal yükümlülüğün neyse onu en uygun 
şekilde yerine getirmelisin. Zorlanmış vergi planlama 
yöntemleriyle bundan kaçınmak artık geride kalmış bir 
vergi yönetimi anlayışı bize göre. Elbette gereğinden 

fazla vergi ödetmekten söz etmiyoruz; işletmenin vergi 
mevzuatındaki yasal düzenlemelerin verdiği imkanlardan 
maksimum yararlanarak ama riskleri de minimize 
ederek doğru bir tutum alması gerekir, diyoruz. Bu bir 
bakış açısı değişikliği gerektirdiği gibi, konunun dünden 
farklı yönetilmesini de gerektiriyor. Kamu idarelerinin, 
kamu hazinelerinin 2008 sonrası yaşananlar nedeniyle 
gelire çok fazla ihtiyaç duyması, vergi gelirlerine daha 
çok odaklanmaları, ülkeler arası vergi matrahlarının 
kaymasına karşı daha hassas olmaları gibi yeni dönemi 
karakterize eden yeni ve karmaşık konu başlıkları var bu 
alanda... Verginin dili sadeleşmeli... Hem düzenleyiciler 
hem danışmanlar hem de uygulayıcılar açısından 
daha yalın, sade, kamuoyunun da anlayabileceği bir 
mevzuat üretmeliyiz. Vergi toplama, inceleme yapısını 
sadeleştirmeliyiz. 

Yüksek teknoloji kullanan, yetişmiş insan gücüne 
sahip, değerli mal ve hizmet üreten ve sürdürülebilirliği 
eksen almış kurumlarla geleceğe güvenle ilerlememiz 
gerekiyor. Danışmanlık hizmetlerimize bu perspektiften 
baktığımızda da tıpkı denetim ve vergi alanlarında olduğu 
gibi iş sonuçlarına yansıyacak bakış açısı değişikliklerinin 
tetikleyicisi olacağımıza inanıyoruz. Diyebilirim ki; bizi 
farklılaştıran en önemli şey,  işimize anlayışımızı ve 
kalbimizi de en az teknik yeterliliğimiz kadar koymamızla 
ortaya çıkıyor, daha da çıkacak.
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Peki bu sürdürülebilirliği nasıl sağlıyorsunuz? 
Büyüme, karlılık, çalışan sayısı, pazar payı gibi klasik 
başarı ölçüleri elbette belli ölçülerde şirketler için 
başarı göstergesi. Ama sadece bunlara yaslanarak iş 
yapıp, diğer taraflarda ağırlıklı olarak şirketin algısını 
cilalamakla, kozmetik iyileştirmelerle uğraşılırsa süreklilik, 
sürdürülebilirlik elden kaçırılır, konjonktürel dalgalanmalara 
açık hale gelinir. Bir de bakarsınız övündüğünüz 
klasik başarı kriterleri tam tersine dönmüş… 2008 ve 
sonrası yaşananlarla bunu daha iyi anlıyoruz. Hâlâ da 
işletmeler dünyası buradan çıkabilmiş değil. O sebeple 
biz baştan beri sadece klasik göstergelerimiz çok iyi 
diye rahat etmemeyi ilke edindik. Büyüme ve gelişme 
debimizi sürekli kılacak kültür ve anlayışı besliyor, 
onu güçlendiriyoruz. Nasıl derseniz; rakamların henüz 
ölçemediği, sahip olduğumuz, fakat yetinmediğimiz 
varlıklarımız var ve onları bir şekilde çoğaltmak istiyoruz 
sürekli olarak. Bunlar, yerine göre bir veya birkaç yaratıcı 
genç liderin aramıza katılması veya şirketimizde yetişmesi 
olabilir örneğin... Bir bütün olarak çalışma arkadaşlarımızın 
değerlerine ne denli sadık oldukları, arkadaşlarını ve 
hikâyelerini ne kadar sevdikleri, müşterileri ve başka 
paydaşları için çözümler üretebilmede ne ölçüde adanmış 
ve mahir oldukları gibi şeyler ya da… Arabanın gösterge 
tablosuna göz atmayı sürdürüyoruz ama onun ölçemediği 
nice özelliklerinin onu iyi bir araba yaptığını unutmuyoruz. 
Öte yandan, sonuçlarını karar alanların göremeyeceği 
yatırımlar yapmaktan asla vazgeçmiyoruz. Gençlere 
ve geleceğe yatırım yapıyoruz. Bu ve benzeri gündelik 
davranışlar, doğru stratejilerle bir araya geldiğinde formülü 
kolay bulunamayan bir terkip üretiyor. O gelişmeye açık 
olarak “biz” dediğimiz şey. Yerine göre biz büyümemeyi de 
göze alabiliriz.

‘Gençlere yatırım’ dediniz... KPMG Türkiye’nin bu 
konuda politikası nedir?
5 yıldır süren önemli dönüşümün sonuçlarından biri olarak 
genç ve dinamik bir lider kadrosuna sahibiz. Önceliğimiz, 
bu genç kadronun yarının güvenilir, kalıcı liderleri haline 
gelmesi için desteklenmesi. Biz buna “kazanan liderler” 
diyoruz. İşlerini yaparken geçirdikleri deneyimlerle 
yetişiyorlar. Yurtiçi ve yurtdışında özel eğitimlere tabi 
tutarak onları güçlendiriyoruz. Bir bakıma şimdiki yönetici 
liderlerden sonraki yönetici kuşağı olarak, KPMG’nin yarını 
için hazırlıyoruz.

Yeni dönemde Türkiye’nin en önemli sorunlarından biri 
eğitimli genç mezun işsizliği. Her yıl 4-5 bin başvuru 
oluyor, her yıl çok iyi eğitimli 150-200 aralığında genci 
KPMG’de işe alıyoruz. Bu önemli bir gurur kaynağı bizim 
için... Çocukları bizde işe başladığı için anne-babaların 
rahat ettiği, huzur duyduğu bir iş yeriyiz. Böylelikle kendi 
ailelerimize de bir çeşit borç ödüyoruz. Yakın zamana kadar 
bizde hayli çok çalışıldığına dair endişeler vardı. Söylediğim 
gibi bunu da aşıyoruz, hatta aştık. Gençlere sahipliği 
dahil, tümüyle onlara ait olan bir şirketi teslim etmek için 
çalışıyoruz. Bu bir poz ya da kılıf değil, bir gerçek. 

Bir başka şekilde ifade etmem gerekirse; bizim sektörde 
çalışanların belli ölçülerde başka işlere geçmesi beklenir. 
Yetişenlerin bazıları dışarıya çıkar bazıları kalır ve terfi 
eder. Şu anda KPMG’deki genç kuşakta işten ayrılma 
oranı 2012’ye oranla hemen hemen yarı yarıya azaldı. 
Yüzde15-20 aralığı, sektörümüz için olması gereken bir 
tazelenme oranı. Çok az sayıda yeterince başarılı olamayan 
arkadaşımızla, burada öğrendiklerini kullanarak kariyerine 
başka alanlarda devam etmek isteyen arkadaşımızı 
yuvadan uçuruyoruz.

2015 yılı içinde 189 yeni mezun genç arkadaşımıza 
KPMG’de çalışma fırsatı verdik. Şu anda binden fazla 
çalışanımız var ve yaş ortalamamız 29. 



İstikrarlı ve sürdürülebilir büyümenin 
faydası ne?
İyilikler, olumluluklar zaman içinde 
tekrarladıkça hafızalarda yer eder, 
davranışları yönlendiren alışkanlıklar 
haline gelir, karakter ve kültür ögeleri 
olur. Büyüyeceksek, bu kendimiz ve 
paydaşlarımız için dengeli ve iyi manada 
olmalıdır. Bize, birbirimizi kolayca 
tanımamızı ve güvenmemizi sağlayacak bir 
karakter ve kültür inşa etmelidir. İstisnalar 
bir yana, büyüme bu yüzden bir devamlılık 
taşımalı. Ama büyüme paydaşlardan bir 
veya birkaçının pahasına olmamalıdır. Bu 
uzun bir doğa yolculuğu gibi. Bazı parkurları 
çok çekici, bazı parkurları hayati tehlikeler 
içermemeli. Tekdüzelikten de uzak, güvenli 
ve güzel olmalı. 

KPMG küresel ağındaki durumunuz ne 
bu bakımdan?
Küresel KPMG ağına dahil ülke pratikleri 
içinde son 4 yıldır daima ilk 3’te yer 
alıyoruz. EMA’da daima ilk 2 sıradayız. 
Dünyada ilk 2 Çin ve Hindistan arasında 
gidip geliyor. Bizim büyümelerimiz organik. 
Hiçbir şirketi satın almıyoruz, hiçbir şirketle 
birleşmiyoruz. 4 senedir yaptığımız sağlıklı 
büyüme…

Biraz da KPMG Türkiye’ye dair 
rakamlara bakalım. 2015’te yüzde 23 
büyüme görünüyor...
Her yıl sürdürülebilir, değerli bir büyümeyle 
yola devam ediyoruz. Önceki 4 yılda olduğu 
gibi yüzde 20’nin üzerinde büyüdük. 2015 
büyüme rakamımız yüzde 23... Bu bize 5 
yıl önce giriştiğimiz dönüşüm hamlesinin 
kısa erimli olmadığını gösteriyor. Her yıl 
aşağı yukarı aynı oranda üstüne koyarak 
istikrarlı şekilde büyüyoruz. Bu çok olumlu 
bir geçmiş başarısı.

Peki kadın çalışanlar açısından şirkette 
durum ne?
Genç mezunlar için KPMG nasıl bir 
imkansa ve bu Türkiye için ne kadar 
değerliyse, KPMG’de kadın çalışanlar için 
de aynı durumun söz konusu olduğunu 
söyleyebilirim. Şirketimiz ve bence 
sektörümüz  Türkiye’de kadınların en rahat 
çalıştığı alanlardan birisi. Kadın farkındalığı, 
bizim için salt bir kalkınma  ve gönül alma 
alanı olmaktan çıkmış durumda. Bu konuda 
bir ikna sürecine ihtiyaç yok şirketimizde. 
Bu doğal bir hal. Kadın ve erkek tam olarak 
eşit. Tek hassasiyetimiz; işe alımlarda 
orana dikkat ederiz. Bir cinsin yığılmasını 
önleyecek işe alım yaparız. Kadın çalışan 
sayımızın tüm çalışanlara oranı yüzde 
47, yönetici kademesinde bulunan 
toplam kadın müdür, direktör ve partner 

oranımız yüzde 44 ve bu sene terfi eden 
müdürlerimizin yüzde 32’sı kadındır. Kadın 
partner sayımızı ise biraz daha artırmalıyız.

Şu anda sektörde ne konuşuluyor? 
Sanırım eskisi kadar güneşli olmayan 
iktisadi hava ve bölgesel gelişmelerle 
ilgili biraz endişe var. İş dünyası için çok 
değerli olan hizmetlerimizin değerinden, 
zor koşullar nedeniyle taviz vermemeli, 
aksine bunu artırmalıyız. Yeni dönemin 
getirdiği sorunlar kadar imkanlar da 
var; bizler ülkemiz iş dünyasını kalite, 
verimlilik, etkinlik, şeffaflık gibi alanlar 
üstünden dünya kalitesinde hizada 
tutmak için çalışıyoruz. Günün geçici 
olmayan ihtiyaçlarını karşılamakta (iletişim 
teknolojisi ve dijital dönüşüm alanlarında 
UFRS 9-15-16 gibi uluslararası raporlama 
standart değişikliklerine uymakta) 
tetikteyiz. Danışmanlık bölümümüzün 
alt uzmanlık alanlarına bakmaksızın ekip 
olarak ve müşteri ihtiyacına göre ürün-
hizmet tasarlayabileceği yeni bir pozisyona 
geçiyoruz. Danışmanlıkta adına kısaca 
yönetim danışmanlığı denilen alanda 
uluslararası kaynaklardan daha kolay 
yararlanacağımız bir yapıdayız. Finans 
sektöründe, sektör örgütlenmesine gittik. 
Uzmanlığı ne olursa olsun bu sektördeki 
arkadaşlarımızı bir hatmış gibi örgütledik; 
hem kendi aralarında daha büyük bir 
etkileşime girsinler hem de fonksiyonel 
sağırlıklar kalksın istedik. Ayrıca 2017’de 
bağımsız denetim büyük rotasyonu 
var. KPMG olarak çalışmalarımızı hiç 
aksatmadan, büyük enerjimizle ve 
çalışanlarımızın zarar görmeyeceği bir 
pozisyonla bu rotasyondan çıkmak 
istiyoruz.

Bunu biraz açıklar mısınız?
Avrupa’ya ve diğer gelişmiş pazarlara 
göre rotasyon maalesef bizde çok kısa 
aralıklarla yapılıyor. Geçen rotasyonun 
sonuçlarına baktığımızda sektörümüze 
yardım ettiğini söylemek güç. Ülkemizde 
belli bir ölçeğin üzerinde olan bütün 
sermaye piyasası şirketleri ve bankalar, 
denetçilerini bir anda değiştirmek zorunda 
kaldı. Yönetmesi zor, rekabet açısından 
istenmeyen sonuçları doğuran bir süreç 
yaşandı. Düzenleyicilerin risk yönetimi 
amaçlı getirdiği rotasyonun, risk önleyici 
olmaktan öte risk doğurucu sonuçlar 
çıkarabilecek bir uygulama olabileceğini 
gözledik geçen dönem. Yeni rotasyonun 
bir önceki kadar olumsuz sonuçlar 
doğurmaması en büyük dileğimiz. KPMG 
Türkiye olarak rotasyonun ardından bizim 
için de yeni bir dönem başlayacak.
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Küresel KPMG ağına 
dahil ülke pratikleri 
içinde son 4 yıldır 
daima ilk 3’te yer 

alıyoruz

#3

Önceki 4 yılda olduğu 
gibi yüzde 20’nin 

üzerinde büyüdük. 
2015 büyüme 

rakamımız yüzde 23...

%23

Kadın çalışan sayımızın 
tüm çalışanlara oranı 

yüzde 47

%47




