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KPMG Çalışanlarının gerçek hikayelerinden alıntılar yapılmıştır.

Daha önce hiçbir mülakatta karşılaşmadığım türden bu sorular, KPMG’de insanların sadece mezun olduğu okul ve geçmiş iş deneyimine göre değil aynı zamanda entelektüel birikimlerine göre de değerlendi rildiğini anlamamı ve KPMG markasına ciddi anlamda saygı duymamı sağladı. “KPMG insancıldır, anlayışlıdır; kaliteli kişilerle çalışırsın.” efsanesinin aslında var olduğunu gördüm. Hasta
olduğumda; mesaj atan, arayan müdürlerim, bana her seferinde ailem gibi bakan iş arkadaşlarım olduğu için, ve genel olarak “insancıl” bir anlayışın hakim olduğu bir
ortamda çalışabildiğim için çok şanslı hissediyorum kendimi. Benim hikayem de burayı ikinci evim gibi yapan tüm arkadaşlarıma gelsin...

Müşteriye gidip ne soru soracağınızı bilemezsiniz, aldığınız yanıtı da anlamazsınız. Kısacası, bazen ne yaptığınızı bilmediğiniz ama fark etmeden öğrendiğiniz bir dönemdir. Seniorlık döneminde; ilk sorumluluk duygusunu yaşamaya başlarsınız. KPMG ilk gün kendimi yılbenim için çok farklı anlamlar ifade ediyor... Kendini gerçekleştirmek, farklı bir ben tanımak... Kısacası, KPMG “Kişisel Performansı Maksimumda Gerçekleştirmek” anlamına geliyor... Şirkette tanıştığım eşimle evlenmeme de vesile olan dır buraday mışım,
KPMG’den ayrılmayı denedim. Evet ayrıldım ve 8 gün sonra geri döndüm. 8 günde ne mi anladım? Bir çalışma ortamının, çalıştığınız insanların (ast-üst farketmez) ve kurumun kültürünün ne denli önemli olduğunu anladım. Bugün geriye zaten buraya aitmişim gibi
dönüp 10 yıl önceki kendime baktığımda şunu idrak ediyorum ki - iyi ki gelmişim. Gelişimime sağladığı katkılar ve bana kazandırdığı tecrübeler dışında değerli eşim ile de tanışmış olmam benim için bu kararımı daha kıymetli hale hissettim. Öyle bir hikaye ki
getiriyor. 2010 yılında Ankara ofisin açılması ile birlikte başlayan yolculukta KPMG markasını Ankara’da temsil eden ekibin içerisine dâhil oldum. Pek çok arkadaş işe aldık, eğittik, geliştirdik. Bizimle devam etmeyen arkadaşlarımız oldu. yazılanlar sadece bir başlangıçtı,
Burada edindikleri tecrübeleri başka firmalarda kullanarak o şirketlere güç kattılar. Bu bağlamda KPMG’nin hem ekonomik gelişim hem de kişisel gelişimde köprü olduğunu düşünüyorum. Bizim işimiz sadece sayılar ve raporlar asıl hikayemiz yeni başlıyor…
değil, bizim işimiz birbirine sağlam temeller ile bağlı ekip ile tam bir takım çalışması ve bunun sonucunda önce müşterilerimize sonra da ekonomiye huzur ve mutluluk “iyi ki KPMGliyim” İyi ki bu Gülümseyen yüzleri oluşturan KPMG Sonralarda anladım ki boşuna demailenin bir
iyorlar, KPMG ilklerin yaşandığı
vermek, bu bazen bir rapor olur, bazen bir bardak çay… İşin özünde hayatımızın belki yarısı çalıştığımız yerlerde ve çalıştığımız insanlarla geçiyor. Bir işi sevmek
diyebilme şan- parçasıyım ailemize teşekkürler… O gün anladım yerdirdiye… Ve şu anda burada
önemli tabi ki ama dürüstçe soruyorum masabaşı işler ne kadar sevilebilir? Ama KPMG sunduğu bu güzel samimi ortamla gerçekten bu masabaşı işlerini sına
oldu- B u r a s ı ki KPMG kendisine sunulan ile yetinmez, eğer bir yılımı yeni doldurdum.
sevdirebiliyor. Eğer bir işten güzel bir sonuç almak istiyorsanız bence kesinlikle KPMG’nin bu stratejisini her yerde kullanabilirsiniz. ğumsahip
için her “benim isterse hedefi her ne ise ve nereye ulaşmak
Fakat buradaki çalışma
hikayem”
gün ekibimi oldu,
2005 yılında başlayan Big4 yolculuğumun son durağı KPMG oldu… Önde gelen rakiplerimizden birinde yıllarca birlikte çalıştığım arkadaşlarım ve yöneticilerimin yön- geçen
iyi istiyorsa etrafını değiştirir, oyunun kural- arkadaşlarımın samimiyeti ve
lendirmesi ile başladı KPMG yolculuğum ve kesinlikle doğru bir karar verdiğime inanıyorum. Mutluyum, huzurluyum, son derece keyifli çalışıyorum ve burada daha çok seviyorum. ki dediğim larını belirler!b e n h e r g ü n i y i k i vermiş olduğu enerji ile sanki
uzun
yıllardır buradaymışım
KPMG
insancıldır,
hikayem.
olmayı seviyorum. Eğer yeteneğiniz varsa ve kendinize güveniyorsanız KPMG’de ışıkların hep yeşil yandığını öğrendim.
anlayışlıdır; sunduğu KPMG’liyim diyorum.Hikayeye dönüşm- ve hep buraya aitmişim
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samimi
KPMG’den önce başka bir firmada çalışıyordum, böyle ince ve duyarlı bir davranışla karşılaşmamıştım. Çalışana değer veren, ç a l ı ş ı r s ı n o r t a m l a buydu... Bir derya deniz sunar KPMG. yapan değerler hem bana
“Bireylere saygı duyarız” derken, bunu gerçekten yapan bir şirkette çalıştığım için mutluyum. Zaman hiç anlay- “insancıl” bir anlayışın gerçekten Yeni bir dünyanın kapılarını açar için- hem de yaptığım işe yansımaya
amadığım kadar hızlı geçti ve ben bu global mavi çatı altında “biz” olabilmeyi deneyimledim. hakim olduğu bir or- bu masabaşı deki t ü m r e n k l e r i ve c o ş k u s u y l a … başladı. Büyüme, gelişme
ve birey odaklı bir şirket
Sizin her gün gülümseyerek geldiğiniz bir iş yeri var mı? Hayatım boyunca tek kariyer hedefim mutluluk ile çalışabileceğim bir işyerinde, tamda çalışabildiğim için işlerini sev Benim hikayem de burayı ikinci evim gibi yapan tüm arkadaşlarıma gelsin...
te çalışmak bireysel ve profesyonel
kendimi o ailenin bir parçası hissetmekti. Sen KPMG ile neyi başardın derseniz; bunu başardım! çok şanslı hissediyorum direbiliyor.
her gün yeni bir katkı sağladı.
Beraber çalıştığınız insanlardan bir şeyler öğrenmek çalıştığınız kuruma bir şeyler katabilmek çok güzel bir duygu, ben bunu KPMG de fazlasıyla güzel yaşad ı m . B u r a d a olmaktan gerçekten mutluyum, başladığım gelişimime
KPMG’nin en önemli değerlerinden biri olan
gün kişisel sayfamda yazdığım gibi: “Evimdeyim”…“Kimine göre 5 yıldızlı bir otelde tatil yapmak “küçük” bir şeyse, kimine göre küçük bir çikolata dünyalara be d e l d i r . ”… O güzel insanların, müşter- “insana güven” beni işime ve
ilerinde bırakmış oldukları güzel intiba oldu iş görüşmelerimi başlatan. Teklifi kabul ederken de söylediğim tek bir cümle vardı; “Her gün Avrupa yakasından A s y a yakasına tek bir şirket için K P M G ’ ye b a ğ l aya n
geçerim; o da KPMG.” KPMG’li olmanın ayrıcalığını hissetmek ve hissettirmekti benim amacım. Bu amaçla çıktığım yolda nice güzel hikayeler yazmak ve y a z ı lan hikayelere şahit olmak e n önemli
istiyorum. Bugüne kadar yazılmış hikayeleri okudukça şunu fark ediyorum ki; yüzlerce kahramanı olan bir hikaye bizimkisi. Öyle bir hikaye ki yazılanlar sadece bir başlangıçtı, değer
asıl hikayemiz yeni başlıyor… İşimin; insanla, kurum kültürleriyle güçlü iletişim gerektiren dinamik yapısını tecrübe etmekte olduğum ve bu yapıyı geliştiren KPMG gibi
global bir markanın temsilcisi olduğum için mutluyum. Daima kaliteli ve kusursuz hizmet sunmaya odaklanmış bir kurum olarak müşteri önceliğimizi tutkuyla sürdürerek,
“Güven yaratıp değişime güç katmaya” devam... Rakamların dili ile 4 senede 15 kat büyümüş bir iş dalını yürütüyoruz arkadaşlarımla. Yeni takım arkadaşlarımızı
beraber seçiyoruz, aynı hedeflerde farklı tatminleri ve amaçları yakalıyoruz her biri her bireyi mutlu eden. En iyi işi en iyilerle çıkarabileceğimizi biliyoruz, o nedenle
kendimizi iyi hatta en iyi hissediyoruz. İşte bu yüzden “işte” mutluyuz. Sizin her gün gülümseyerek geldiğiniz bir iş yeri var mı? Hayatım boyunca tek kariyer
hedefim mutluluk ile çalışabileceğim bir işyerinde, kendimi o ailenin bir parçası hissetmekti. Sen KPMG ile neyi başardın derseniz; bunu başardım!

Mutluydum elimi taşın altına koymuş, sözümü tutmuştum. Başarmıştık ekipçe. Ama oradaki seyircilere, bana güvenen ve inananlara “İşte KPMG burada, KPMG
farkı bu” demiştim. KPMG’li olmaktan bir kez daha gurur duymuştum. Bu kadar yorgunluk, yoğun emek, bir o kadar da stres ve sorumluluk. Ama
karşılığında size şirketinizin güvenmesi, inisiyatif vermesi, hedefinize ulaşmanıza olanak sağlaması. Takdir etmesi… Zaman hiç anlayam- Herinsana,
adığım kadar hızlı geçti ve ben bu global mavi çatı altında “biz” olabilmeyi deneyimledim. 13 yıl sonra diyebilirim ki: evet ark- kesin önceişine
saygı
adaşlık devam etti! Hem de artarak, büyüyerek, çoğalarak ve sanki hep işin üstüne çıkarak ve aynı zamanda işi kendi içine kat- sonra
duyarak çalıştığı bu
arak. Beraber bir şeyler yapmanın, birbirine değer katmanın, gerçekten sevinç ve üzüntü paylaşmanın yarattığı haz zamanla işi ekibin bir parçası
için kenhobi haline dönüştürürken, beni de daha mutlu bir birey yaptı. Hikayeye dönüşmesi gereken KPMG sihri belki de tam olarak olduğum
dimi şanslı hissedi“KPMG”, meslek hayatınızın her aşamasında farklı anlamlar ifade eder insana… Asistanlık döneminde; arkadaşlıkların ve dostlukların temel taşları atılmaya başlar. Mesleki anlamda da kendinize ilk yatırımları yapmaya başlarsınız farkında
olmadan. yorum. Başladığım
buydu...
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Evlilikler, doğan bebekler, hep büyüdükçe büyüdük, daha renkli, daha canlı bir aile olduk biz. Hikayemiz bitmedi
daha… Bugünden yarına yaptığımız işlerin daha verimli,daha başarılı, daha kaliteli ve en önemlisi her zaman söylediğimiz gibi “insan odaklı” olması için
hikayemiz devam ediyor! Burada çok güzel insanlar tanıdım ve çok güzel dostluklar kurdum.Ayrıca genç çalışan sayısının yüksek olması kendimi genç hissetmemi sağlıyor. KPMG ailesinde zaman çabuk geçiyor
ve ben her gün iyi ki KPMG’liyi diyorum. Demem o ki siz yeter ki isteyin! Bir derya deniz sunar KPMG. Yeni bir dünyanın kapılarını açar içindeki tüm renkleri ve coşkusuyla… İş yerin için “iyi ki” diye başlayabildiğin cümleler hep insan odaklıdır,
çevrendeki insanlar o iş yerindeki ailen, senin için “iyi ki” cümlelerinin sebepleridir. Bu, projelerde her şeyi öğrendiğin kişiler de olabilir, aynı dönemde işe başladığınız ve toplantılarda bir bakışla birçok konuda anlaşabildiğiniz devre
arkadaşlarınız da… Çalıştığım yeri değerli kılan güzel insanlar olduğundan “iyi ki KPMGliyim” diyebilme şansına sahip olduğum için her geçen gün ekibimi daha çok seviyorum. KPMG beni işe almak yerine bir aile
olduğunu, samimiyetiyle gösterip beni de bu aileye katılmam için davet ettiğinde ilk defa asla yapmam dediğim bir kararı alıp İstanbul’a yerleşmemi sağladı.
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