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Günümüzün CFO’su rekabet ortamı yaratmak için gittikçe karmaşıklaşan 
bir ekosistemi yönetmeye çalışıyor. Global operasyonlar, karlı büyüme 
için finansal data ve analizlerden yararlanma, şirket stratejilerini hayata 
geçirme ve dinamik bir regülasyon ortamıyla başa çıkma. Bunun yanında 
CFO’lardan yetenekli insan kaynağını bulması, tutması ve oldukça geniş bir 
paydaş grubuyla iletişim kurması da bekleniyor. Bütün bunları yapabilecek 
kişiyi biz "Rönesans CFO’su" diye çağırıyoruz. Geçmişin bilgeliğini, bugünün 
teknolojisini kullanan ve geleceğin inovasyonunu hayal edebilen biri…

"Rönesans CFO‘su"nu daha iyi sıralayabilmek için KPMG 549 CEO’nun 
katıldığı bir araştırma yaptı. Araştırmanın sonuçlarına göre CEO’lar 
rakamlar üzerinde tam hakimiyeti olan, aynı zamanda müşteriler ve pazar 
konusunda ileriye odaklı, yetenek geliştirebilen ve teknolojinin gücünden 
yararlanan bir CFO arıyorlar. Aynı zamanda CFO’lar, analistler, yatırımcılar 
ve basına iyi bir hikaye anlatmak için rakamların ötesine geçebilmeli. 
Güçlü liderlik yetkinlikleri olmalı. Operasyondan anlamalı. İş birliği yapmalı. 
Global düşünmeli ve hareket etmeli. Halbuki CEO‘ların yüzde 30’u 
CFO’ların kendilerinin şirket içindeki zorluklarını anlamadıklarını ve yardımcı 
olmadıklarını söylüyor. Gelişmekte olan ülkelerde bu oran yüzde 60’a 
çıkıyor. CEO’lara göre bir CFO’nun en önemli özelliği global tecrübe. Bunu 
transformasyon ve inovasyon tecrübesi takip ediyor.

Rönesans  
CFO'su musunuz?
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Yılın bu döneminde bir CFO olarak gündeminizde 
ne var? Sene sonu kapanışı veya yönetim raporunun 
hazırlanması mı? Ya da hala 2016’nın revize bütçesi 
ile mi uğraşıyorsunuz?Belki de gündeminizin en 
önemli maddesi risk yönetimi: Jeopolitik riskler? 
Kur riski? Her ne yaşıyorsanız; 15 dakikanızı ayırıp 
CEO’ların sizden neler beklediğini bir de KPMG’nin 
gözünden okuyabilirsiniz.
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CFO‘ların şirket değerine en büyük katkısının performans 
ve büyüme (M&A, strateji, iş ortaklıkları) alanında 
olabileceğini bunu kurumsal yönetimin (uyum, risk, 
yönetim kurulu) takip ettiğini düşünüyorlar. CFO‘ların 
finansal bilgiyi finansal planlama ile strateji arasındaki 
işbirliğini güçlendirmek için kullanması gerektiğini, 
CEO‘lara: Hangi alana yatırım yapılması? Hangi alandan 
çıkılması! gibi konularda yol göstermesi gerekiyor.

CEO‘ların yarısı CFO’ların en büyük stratejik değerinin 
karlı büyüme için finansal data analizinin kullanılması 

olduğunu söylüyor. CFO‘ların en büyük avantajı finansal 
ve finansal olmayan veriyi, şirket liderlerinin daha doğru 
kararlar vermeleri için zamanında, anlaşılır ve kesin olarak 
sunabilmeleri. Tabii ki bunun için verinin sadece bulunabilir 
değil aynı zamanda temiz (!) de olması gerekiyor.

CEO'lar artık geçmiş datayı süslü sunumlarda anlatan 
CFO’lar değil, örneğin gelecekte yapılacak; "hangi 
yatırımların pazar payını ne kadar arttıracağı" konusunda 
bilgi veren CFO’lar istiyor.

Not: Rakamların toplamının 100%’e ulaşmamasının nedeni değerlendirme yapan tarafların birden fazla yanıt seçebilmeleridir. 

Kaynak: The View from the Top raporu, düzenleyen KPMG International, 2015
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Bir organizasyona en yüksek stratejik değeri kazandırabilecek CFO girişimleri

Bir CFO’nun iş performansı için sahip olabileceği en faydalı özellikler nelerdir?

Karlı büyüme için finansal veri analizinin uygulanması %49

Uyum ortamından rekabet avantajının yaratılması %48
Finansal veri analizleri aracılığı ile yeni faaliyet modellerinin oluşturulması 
(ürünler, pazarlar, kanallar) %43

Üstün finans yeteneklerinin kazanılması ve tutulması %40

Tahmin yeterliliklerinin geliştirilmesi %40
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CEO’lar CFO’ların elbette finans bilgisi olmasını bekliyor. Fakat aynı zamanda 
operasyonel bilgi de Rönesans CFO’sunun olmazsa olmaz özelliklerinden, 
CFO’luktan CEO’luğa geçenlerin çoğalmasına şaşırmamak lazım. Zaten 
CEO‘lar da bu iki C-level pozisyonun şimdi ve gelecekte şirketleri için öneminin 
altını çiziyor.

Araştırmada daha çok detay var ama benim son göstermek istediğim sonuç 
CFO’ların en önemli kişisel özellikleri:

Şu an gündeminiz ne 
olursa olsun aşağıdaki 
maddeleri eklemeyi 
unutmayın.
1– Stratejik düşünün. 

2– Müşteriler, şirket 
operasyonları ve endüstri 
hakkında daha derin bilgi edinin.

3– Finans fonksiyonunuz için 
doğru operasyon modelini bulun. 
Outsource ile in-house arasındaki 
doğru dengeyi yakalayın.

4– Yeni regülasyonlara uyum 
maliyetli olabilir. Regulasyonları 
rekabet avantajına çevirin.

5– Teknolojinin her zaman 
önünde olun.

6–Yeteneğe yatırım yapın, 
işbirliğini ve anahtar yetkinlikleri 
teşvik edin

Not: Rakamların toplamının yüzde 100’e ulaşmamasının nedeni değerlendirme yapan tarafların 
birden fazla yanıt seçebilmeleridir. 

Kaynak: The View from the Top raporu, düzenleyen KPMG International, 2015

Bir CFO’nun sahip olması gereken en önemli kişisel özellikler

Aşağıdaki rollerden hangisinin önemi, önümüzdeki üç sene 
içerisinde en fazla artışı gösterecektir?

CFO Mali İşler Müdürü %56

COO Operasyon Müdürü %47

CIO/CTO Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Müdür % 44

CMO Pazarlama Müdürü %34

CHRO İnsan Kaynakları Müdürü %20

Liderlik kabiliyeti %45

Süreç ve detaylara hâkimiyet %41

Yürütme kabiliyeti %34

Pay sahipleri ve analistler ile başa çıkabilme yeteneği %32

Büyük resmi görebilme ve stratejik yaklaşım %32

Transformasyon ve inovasyona açık olma %23

Şirket dışından taraflar ile ortaklıklar / ağ kurabilme %18

Merak / tüm iş alanlarına dair bilgi sahibi olma %18
Şirket içindeki taraflar ile ortaklık kurabilme (üst 
yönetim, yönetim kurulu, vb.) %14

Pazarlık yeteneği %7

İletişim yeteneği %6




