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İşe alım sürecimiz 
başlıyor! 

22 Şubat 2016 tarihinde Yeni Mezun Asistan işe alımlarımıza 
başlıyoruz. Sen de aramıza katılmak istiyorsan www.kpmg.com/tr 
adresinden bizi takip edebilir ve başvurunu yapabilirsin. 

22 Şubat
Yeni mezun işe alım 
sürecimiz başlıyor

9-13 Mart 
Adaylar video 
görüşmelerini 

tamamlıyor

19 Mart
İngilizce sınavımızı 

yapıyoruz

28-29-30-31 
Mart, 1 Nisan

Bölüm müdürü 
ile görüşmeler 

yapılıyor

4-6 Nisan
Adaylar kişilik 

envanteri 
uygulamasını 
tamamlıyor

11-15 
Nisan

Partner 
görüşmeleri 

yapılıyor

16 Nisan
İş tekliflerini 

yapıyoruz

Bu tarihler yeni mezun işe alım sürecimizin ilk turu için geçerli olup, Nisan-Mayıs ve Haziran aylarındaki yeni mezun işe alımlarımızı facebook/kariyer sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Purpose



Görüşme ipuçları Üniversite etkinlik takvimi
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 bir göz at!

İşte KPMG’yi yakından tanımak, bizlerle tanışmak için beklediğin fırsat!
Aşağıdaki etkinliklerden sana uygun olanı seç ve katıl.

Bunları Yap:
• Görüşmeden önce şirketi ve bulunduğu sektörü araştır.
•  Görüşme için uygun kıyafetler giy.
•  Görüşmeye söylenen saatten mutlaka birkaç dakika önce git.
•  Beden dilinin önemini unutma. Her zaman dik dur ve ilgili görünmeye özen 

göster.
•  Görüşme boyunca göz temasını sürdür.
•  Kendine güven ve enerjini yüksek tut.
• İş, şirket ve sektör ile ilgili detaylı sorular sor.
•  Görüşme sonunda görüştüğün kişiye verdiği bilgiler ve ayırdığı zaman için 

teşekkür et.

Bunları Yapma:
• Görüşmede geçmiş başarılarını ve istekliliğini vurgulamak önemlidir, ancak bunları 

anlatırken abartıdan kaçın.
• Kendinle ilgili yanlış bilgiler verme.
• Görüşmeye giderken spor giyimden uzak dur. 
•  Bir önceki işin/stajın ya da okuldaki hocaların hakkında olumsuz yorumlar yapma.
•  Sorulara sadece evet ya da hayır cevabı vermek yerine görüşmeyi gerçekleştirecek 

kişinin seninle ilgili fikir edinebilmesini sağlayacak uzunlukta cevap ver.
• Resmi bir teklif alana kadar özellikle ücret ile ilgili sorular sorma. Teklif sırasında 

ücret ve yan haklar ile ilgili detaylı olarak bilgi alabilirsin.

Üniversite Kulüp Aktivite Adı Tarih

İTÜ Kariyer Merkezi Kariyer Zirvesi 23-Feb

ODTÜ IEEE Kampüs Gelişim Günleri 25-Feb

Anadolu Üniversitesi Sektör Buluşmaları Kariyer Kulübü 28-Feb

3İK 3İK Career Plus 2-Mar

İTÜ İşletme Mühendisliği Kulübü Yönetim Bilimleri Kongresi 3-Mar

Yeditepe Üniversitesi Kariyer Gelişim Ofisi Kariyer Fuarı 3-Mar

Akdeniz Üniversitesi Zihintonik 9-Mar

Marmara Üniversitesi İktisat Kulübü Kariyer Festivali 11-Mar

Kocaeli Üniversitesi Zihintonik 16-Mar

YTÜ Kalite Verimlilik Kulübü Ulusal Kalite Günleri 18-Mar

Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Pazarlama Kulübü Zihintonik 22-Mar

Bilgi Üniversitesi IEEE Zihintonik 25-Mar

İstanbul Üniversitesi İşletme Kulübü Zihintonik 1-Apr

Ege Üniversitesi İşletme Kulübü Zihintonik 8-Apr

Boğaziçi Üniversitesi İşletme Ekonomi Kulübü Boğaziçi Marka Zirvesi 9-Apr

Marmara Üniversitesi Finans Kulübü Marmara Ekonomi Zirvesi 27-Apr

İzmir Ekonomi Üniversitesi Kariyer Merkezi Kariyer Fuarı/Mülakat Haftası 6 Nisan / 18-26 Nisan

Dokuz Eylül Üniversitesi Business Club Kariyer Mutfağı Mart

Sabancı Üniversitesi Industrial Engineering Society Future On Campus Mart

İstanbul Üniversitesi İşletme Kulübü Kariyer Günleri Nisan

İstanbul Üniversitesi Kariyer Gelişim Merkezi Kariyer Günleri Nisan

Koç Üniversitesi Business Club Case by Case Nisan

Hacettepe Üniversitesi İşletme Topluluğu Kariyer Karnavalı Nisan

Işık Üniversitesi EMK Bilişim ve Teknolojide Kariyer Nisan

Kadir Has Üniversitesi Kariyer Merkezi Kariyer Günleri Nisan

Henüz tarihi belli olmamış etkinlikler için facebook/KPMGkariyer sayfamızı ziyaret edip, organizasyonlardan haberdar olabilirsin.



Kariyer yollarından 
hangisi senin için 
uygun?
KPMG Türkiye'de üç farklı yolda kariyer yapma 
şansı sunuyoruz. Hala hangi alanda çalışmak 
istediğine karar veremediysen, buradaki 
sorularımıza göz atmanı öneriyoruz.

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

• 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…

• 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… 

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.

Danışmanlık Bölümü’nde, müşterilerimizin büyüme, 
performans, risk ve kurumsal yönetim kararlarında katma 
değer yaratan çözümler sunuyoruz. Sunduğumuz danışmanlık 
hizmetleri aşağıdaki gibidir. 

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

- 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 

• 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…

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 hizmetlerimiz şunlardır:

-  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



KPMG Türkiye çevre, eğitim ve toplum 
alanlarındaki kurumsal sosyal sorumluluk 
etkinlikleri kapsamında, Tema, Lösev, 
Yased, Kızılay, Fabider, Tesyev, Açev gibi 
kuruluşlarla el ele projeler üretiyor.

KPMG Vaka Analizi Yarışması “Ace the Case” ile son 
5 yılda 100’den fazla üniversite öğrencisine analiz ve 
sunum becerilerini sergileme ve geliştirme fırsatı 
sunduk. İçlerinden 12’si İstanbul, Hong Kong ve 
Madrid’de yapılan KPMG Uluslararası Vaka Analizi 
Yarışması’na katılmaya hak kazanırken, 11-14 Nisan 
2016 tarihlerinde Dubai’de gerçekleştirilecek olan 
finallere katılan takım 18-19 Şubat 2016’da İstanbul’da 
gerçekleştirilecek yarışma sonucunda olacak. 

KPMG Türkiye hakkında 
bunları biliyor muydunuz?

“KPMG’li olmak” demek; çok 

çalışmanın yanında hep birlikte 

eğlenmek de demek! İş yaşamı 

dışında da ekip olmayı ve hobilerimizi 

birlikte gerçekleştirmeyi çok 

seviyoruz. Bu yüzden de KPMG 

Sosyal Kulüpleri’nde bir araya 

geliyoruz. Basketbol, voleybol, 

koşu takımlarımız, müzik grubumuz 

ve mesai sonrası düzenli olarak 

gerçekleştirdiğimiz zumba ve yoga 

dersleri ile KPMG’li olmanın hakkını 

veriyoruz!
KPMG Türkiye; İstanbul, İzmir ve 
Ankara’daki ofislerinde sayısı 1000’i aşan 
çalışanıyla 2500’ü aşkın müşterisine 
vergi, denetim ve danışmanlık hizmeti 
veriyor.

Son 5 yılda 600’den fazla yeni 
mezun arkadaşımız KPMG 
ailesine katıldı.

KPMG Türkiye’de asistanlıktan şirket ortaklığına 
uzanan yolda başarılı olarak şirket ortağı olmaya 
hak kazanmış 16 çalışanımız var.

KPMG GO programı kapsamında KPMG 
Türkiye’den 20’yi aşkın profesyonelimiz 
İngiltere, ABD, Hollanda, Lüksemburg, 
Fransa, İspanya, Polonya, Rusya, Almanya 
ve İsviçre firmalarında görev yaparak 
kariyerlerini zenginleştirme şansı yakaladı.

KPMG’de sosyal yaşam



GO programı

Hasan Nazikoglu 
Yatırım Danışmanlığı Direktörü, Madrid 

GO Programı ile yurtdısında yaşama tecrübesi edinmek, 
farklı bir iş ortamı ve kültür içinde çalışmak gerçekten 
benim için çok degerli 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…

Burak Yıldırım
Kurumsal Finansman Direktörü, Düsseldorf

GO programı ile Almanya’da geçirdigim dönem hem 
iş tecrübesi hem de kültürel katkıları açısından benim 
için önemli bir deneyim oldu. Farklı bir ülkede çalısıp, 
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 ülkemi temsil etmek benim için 
büyük bir onur ve essiz bir tecrübe oldu.

Algan Acar
Haziran 2015 tarihinden beri KPMG Amsterdam ofisinde denetim 
müdürü olarak çalışıyorum. 

Çalıştığım departmanda benim gibi çok fazla expat olması 
sayesinde farklı ülkelerden yeni insanlar ve kültürlerle tanışma ve 
farklılardan bir şeyler ögrenip kendimi geliştirme fırsatı buldum. 
İş anlamında da çok farklı projelerde görev alıyor, aynı zamanda 
Türk masasındaki görevim sayesinde KPMG Hollanda’nın Türk 
müşterileriyle olan projelerini yönetmeye devam ediyorum. 
Benim gibi gezmeyi, eğlenmeyi ve farklı kültürleri tanımayı 
sevenler için Amsterdam’da hayat tahmin ettiğiniz üzere çok 
güzel! KPMG GO Programı sayesinde iki sene sürecek bu fırsatı 
yakaladığım için için çok mutlu ve aynı zamanda KPMG Türkiye’yi 
temsilen burada bulunmamın bilinciyle çok gururluyum.

Emre Sağır
KPMG Birmingham ofisimizin denetim bölümüne Mayıs 2015 tarihinden itibaren 18 ay süreliğine 
katıldım.  

İngiltere’de 22 farklı şehirde KPMG ofisi bulunuyor. Birmingham, İngiltere’de Londra’dan sonra 
ikinci büyük ofis olma özelliğini taşıyor. Yaklaşık olarak 1,000 çalışanı mevcut. İstanbul ofisimiz 
ile benzer bir yapıda olduğunu söyleyebilirim. Buradaki ofisler arasındaki koordinasyon oldukça 
başaralı bir şekilde sağlanıyor. Sürekli bir bilgi akışı var. Şirket için de ve dışında sürekli olarak 
mesleki ve sosyal organizasyonlar düzenleniyor. “One Firm” kültürünü yaşıyorsunuz.  

İngiltere’de Birmingham’da olmamın en önemli nedeni ise KPMG UK otomotiv sektör liderinin 
Birmingham ofiste yerleşik olması. İstanbul ofiste müşteri portfoyumun önemli bir kısmını 
otomotiv şirketleri oluşturuyor. Burada aslında İstanbul’da kazandığım sektör tecrubesini 
kullanma şansım oluyor. Örnegin, şu anda GKN Driveline, BMW, Jaguar Land Rover, Rolls 
Royce Motors, Hyundai, Kia ve Pendragon gibi önemli otomotiv şirketlerinin farklı projelerinde 
görev alıyorum.Bu programın özellikle vurgulamak istediğim bir diğer önemli yönü ise bu 
süreç boyunca gerek KPMG içinde gerekse KPMG dışında bir çok farklı kisiyle iletişim ağınızı 
geliştirebilmeniz. Bu da kariyeriniz boyunca avantajını kullanabileceğiniz önemli bir artı faktör.   



Oryantasyon 

Okan Ekşi
Denetim ve Vergi Asistanı, İstanbul
KPMG firmasıyla işe başlamadan önce 
iki Hafta Bodrum’da geçen eğitim ve 
oryantasyon süreciyle tanışma fırsatı buldum. 
Orada benimle birlikte yeni işe alınan asistan 
arkadaşlarla da tanışma ve kaynaşma 
fırsatı buldum. Genel olarak keyifli geçen 
ve herkesin samimi olduğu bir programdı. 
Şirketin çalışanlarına verdiği değeri açıkça 
gösteren keyifli ve faydalı bir süreçti. 
Organizasyonda ve eğitimde emeği geçen 
tüm KPMG çalışanlarına teşekkür ediyorum.

Yankı Yağız Akpek
Vergi danışmanlığı ve Transfer 
Fiyatlandırması Asistanı, İstanbul
KPMG’de işe başlama sürecinde oldukça faydalı 
olduğunu düşündüğüm bir oryantasyon dönemi 
geçirdik. Bu dönem gerek birlikte çalışacağımız 
insanları tanımak gerekse yapıcağımız işe dair 
bir öngürüye sahip olmak açısından oldukça 
verimliydi. Oryantasyonumuzun Bodrum’da çok 
güzel bir atmosferde gerçekleşmesi ciddi bir 
motivasyon kaynağı oldu ve ayrıca KPMG’deki 
samimi ve insan odaklı anlayışı bir kez daha biz 
yeni asistanlara gösterdi. 

İrem Atay
Denetim ve Vergi Asistanı, İstanbul
KPMG, global ve kurumsal bir şirket olduğu kadar samimiyeti ve teknik donanımı da beraberinde 
getiren, kadrosunda sektörün önemli isimlerini barındıran, genç ve dinamik ekipleri ve çalışan 
herkesin size bir şeyler katmaya çalıştığı, kariyer alanında doğru adımları atabilmek adına 
büyük bir fırsat. Oryantasyon ve Bodrum eğitimleri, tahmin ettiğimden daha kısa bir sürede iş 
hayatına uyum sağlamama ve kalıcı olduğuna inandığım arkadaşlıklar kurmama imkan tanıdı. 
Oryantasyon, tüm çalışanlara verilen değeri gösteren, şirketin sosyal sorumluluk projelerini, 
aktivitelerini tanıtan, bizleri konularında uzman kişilerle tanıştırmaya ve KPMG yolculuğumuzda 
bizlere katkı sağlayacak bilgilere yönelik hazırlanmış olan faydalı bir organizasyondu. Eğitim 
sürecinin sürekli devam ettiği, monotonluktan uzak ve keyifli bir çalışma ortamına sahip olan bu 
topluluğun bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. 

Duygu Topuzluoğlu
Denetim ve Vergi Asistanı, Ankara
KPMG ile ilk iş görüşmesine geldiğim andan itibaren, benim de bu ailenin içinde olduğumu 
hissetmemi sağladı. Üniversitenin devamı olarak düşündüğüm, hem öğrendiğim hem de 
eğlendiğim bir sürü anı biriktirmeme neden olduğu için kendimi şanslı hissediyorum. İş yaşamına 
bizleri hazırlamak için sundukları oryantasyon programları, eğitimler, eğlenceler her şeyden önce 
kendinizi iyi hissetmenizi sağlıyor. Evet yoğun bir çalışma programımız olabilir :) ama çalıştığınız 
ortam sizi hem eğlendiriyor hem öğretiyor ise şanslısınız demektir. Her sene farklı fırsatları bir 
araya getirerek çalışanlarına sunuyor. Bu sene gittiğimiz Bodrum eğitimleri bu sürecin en güzel 
örneği oldu. Farklı alanlardan farklı insanlar olarak hepimiz daha rahat kaynaştık ve kalıcı olacağına 
inandığım dostluklar edindik. Toplu halde eğlenmenin en yüksek dozajda olduğu, sosyal sorumluluk 
çalışmalarını iş yaşamıyla birlikte yürütebileceğiniz, hobilerinizi birlikte yapmaktan zevk aldığınız 
arkadaşlarınızın olması ‘KPMG’li olma’nın en keyifli tarafı :) 

İlkay İlhan
Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi Asistanı, İstanbul
KPMG ailesine katılmadan önce, başvuru ve mülakat sürecinde kariyerimle ilgili kaygılarım vardı. Bu 
aileye katıldığımda, benim için yeni bir süreç başladı. Bu süreç, öğrendiğim, değiştiğim bir zaman 
dilimiydi; çünkü KPMG, daha ilk andan itibaren, bünyesinde barındırdığı geniş kültür ve alanlarında 
uzmanlaşmış kişiler aracılığıyla bize çok farklı bir oryantasyon deneyimi yaşattı. Rol modeli aldığımız 
kişilerle kariyerimizi konuşabildiğimiz, keyifli ve sıcak bir ortamda vakit geçirdiğimiz bir oryantasyondu. 
Farklı şehirlerde yapılan çeşitli eğitimlerde bizim gibi öğrenime açık asistan arkadaşlarımızla olan 
birlikteliğimizde, tüm kaygılarımın silindiğini ve başarılı bir iş hayatına başladığımı hissettim. KPMG, 
tüm sıcaklığı ve samimiyetiyle hayatıma çok şey katan bir aile oldu ve olmaya devam ediyor. Böyle bir 
ortamda kariyerime başladığım için, kendimi gerçekten mutlu hissediyorum. 



Üniversite etkinliklerimiz 
kapsamında çalışanlarımız 
üniversiteleri ile buluştu.

Yeni müdürlerimiz KPMG 
Global tarafından her 
yıl Avrupa ofislerimizde 
düzenlenen “New 
Manager Milestone Event” 
kapsamında Berlin’de.

Şirketimiz kapsamında 
“Yaman Müdür”ler 
programındaki 
çalışanlarımız golf ve 
yaratıcılık eğitiminde.

Ekim ayında aramıza 
katılan yeni mezun 
çalışanlarımız Bodrum’da 
yoğun bir eğitim 
programına dâhil oldular.

Bussiness Review 
makale workshopları 
ile tüm çalışanlarımız 
her Cuma iş yaşamına 
dair yayınları takip etme 
fırsatına erişiyor.

Oryantasyon programımız 
kapsasımdaki eğitimlerde 
sizleri de görmek istiyoruz. 
Bunun için yapmanız gereken 
tek şey başvurularınızı bizlere 
iletmeniz.

Kıdemli asistanlarımız 
ve uzmanlarımızın ekip 
yönetiminden bir kare
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KPMG Türkiye’de 
geçtiğimiz yıl
alınan eğitim 
saatlerinin toplamı!
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