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Değişen İş Modelleri
ve Dijital Çağın CFO'su

Cem Sezgin
Deloitte Türkiye CFO Hizmetleri Lideri

Değişen İş Modelleri ve Dijital Çağın CFO'su
Merhaba,

Deloitte Türkiye CFO Serisi’nin bu sayısında değişen iş modellerini
geçmişten bugüne mercek altına aldık ve bu değişimlerle birlikte
finans fonksiyonunun ve CFO’luk mesleğinin nasıl bir evrimden
geçtiğini detaylı bir şekilde irdeledik.

Artık dijital çağda yaşıyoruz. Dolayısıyla «Dijital CFO» söylemini de
sık sık duymaya alışmalıyız. Bu çalışmamızdan keyif alacağınızı
umuyorum. Serimizin yeni sayılarında buluşmak üzere…

Saygılarımızla.
Cem Sezgin
Ortak
CFO Hizmetleri Lideri
csezgin@deloitte.com
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Değişen iş modelleri
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Hem dünya, hem Türkiye son yarım yüzyılda fazlasıyla değişti…
CFO’ların hayatlarının yıllar içerisinde nasıl bir değişime uğradığını daha iyi değerlendirebilmek için, her
şeyden önce «iş modelleri»nin nasıl geliştiğini anlamak gerekiyor. Bunun için de iş modellerinin gelişimine
ve farklılaşmalarına yol açan bir dizi önemli olaya göz atmamızda fayda var. Aşağıdaki tabloda dünyada ve
Türkiye’deki jeopolitik kilometre taşlarından; makroekonomi ve mikroekonomiyi şekillendiren kritik
dönemeçlere uzanan yolculuk, bu olayları hatırlamamıza yardımcı olacaktır…

Tablo: Cem Sezgin, Deloitte CFO Hizmetleri Lideri

Yeni İş Modelleri
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Neredeyse her gün farklı bir iş modeli ile karşılaşsak da,
aslında dört ana gruptan bahsedebiliriz…
İş Modelleri ile ilgili yazılmış sayısız kitap, geliştirilmiş ilginç teoriler ve hayata geçmiş bir çok farklı
uygulama var. Bunun en büyük sebebi, «iş modeli nedir?» sorusuna bambaşka bakış açıları ile getirilen
yanıtlar. Oysa tüm bunları dört ana grup altında toplayabiliriz ve her birinin altında da ilgili dönemler ve
kuşakların içinde bulundukları sosyoekonomik iklimin büyük etkisi var. Bu gruplamayı oluştururken ana
kriterimiz «Şirketimiz nasıl değer yaratıyor?» sorusuna verdiğimiz yanıttı.

Kritik Soru: Şirketimiz nasıl değer yaratıyor?
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İnsan ve teknoloji arasında rekabet ve işbirliğini bir arada
yaşadığımız üç asırlık bir dönemi deneyimliyoruz…
Makinelerin çağı: Sanayi Devrimi
ile gelen «Fabrika» Kültürü

Artık makineler daha da akıllı:
Teknolojinin altın çağı başlıyor

Yarattıkları, geliştirdikleri ve
kiraladıkları fiziksel varlıklar
sayesinde başka fiziksel varlıklar
üretip, pazarlar, dağıtır ve
satarlar.

Yazılım,
iş
analitiği,
ilaç,
bioteknoloji
gibi
alanlarda
geliştirdikleri
entelektüel
varlıklar kanalıyla gelir elde
ederler.

Örnek: Otomotiv, makine, ilaç,
kimyasal madde üreticileri;
perakende zincirleri, dağıtım ve
lojistik firmaları

Örnek:
Bilgi
teknolojileri
şirketleri, büyük veri ticareti
yapan şirketler ve tıbbi cihaz
firmaları

Varsa yoksa hizmet: Makinelerin
yerini tekrar insanlar alıyor…

Cevap «İnsan veya Teknoloji»
değil, «İnsan ve Teknoloji» mi?

Belirledikleri
saatlik
ücretlerini
müşterilerine yansıttıkları çalışanları
bünyelerinde barındırırlar.

Bir araya gelerek değer yarattıkları bir
network ortamında şirketler satış, ilişki
geliştirme, görüş ve deneyim paylaşımı,
birlikte iş geliştirme yaparlar.

Örnek: Bankalar, sigorta kuruluşları
ve diğer finansal kurumlar, hukuk
firmaları, danışmanlık şirketleri
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Örnek: Kredi kartı şirketleri, sosyal medya
şirketleri, borsalar
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İş modellerindeki değişimi daha iyi anlamak adına toplumdaki
dönüşümlerin etkisini dikkate almalıyız
Sanayi Devrimi, insanlık tarihindeki en önemli kırılma noktalarından biriydi. Şu an iş hayatının içerisinde aktif
olan üç kuşağın (Baby Boomers, X Kuşağı ve Y Kuşağı) deneyimlediği temel kırılma noktası ise Dijital
Devrim diyebiliriz. Son 30 senede kurumsal yaşam, iş modelleri ve şirket performanslarına damga vuran
gelişme, dijital çağa geçiştir.

Değişim özellikle son çeyrek yüzyılda hızlandı
Dijital Eşik
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İş modeliniz, neye yatırım yaptığınızı; o da nasıl ve ne kadar
kazanacağınızı şekillendirir…
Maddi Varlıklar
İnsan Sermayesi
Entellektüel Sermaye
Dijital Sermaye

Maddi Varlıklar” tarafından yaratılan değerler, yerini “Maddi Olmayan Varlıklar”
tarafından yaratılan değerlere bıraktı.
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Son iki iş modelini benimsemiş şirketlerin performansı göz
kamaştırıyor
S&P 500 şirketlerinin Ortalama Çarpan
değerlerini
incelediğimizde her yeni
modelin kendisinden önceki modellere göre
önemli düzeyde daha fazla değer
yarattığını görmekteyiz. Özellikle daha on
senelik
bir mazileri
olan Network
Yöneticilerinin makası iyice açtıkları aşikar.
Öyle ki, bu alanda Teknoloji Yaratanların
performansı bile daha düşük kalıyor.
Ayrıca araştırmalar gösteriyor ki, bu
şirketler
başta
Özsermaye
Karlılığı
(ROCE), Varlık Karlılığı (ROA), FVÖK
(EBIT)
gibi
diğer
performans
göstergelerinde de daha başarılı sonuçlar
elde ediyorlar.

Network yöneticilerinin
milenyum sonrası atağa
geçtiklerini gözlemliyoruz
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Peki, nedir tüm farkı yaratan?
•

Yeni bakış açıları, dijital teknoloji rüzgarını da arkasına alınca iş modellerini

değiştirebiliyor
•

Artık daha güçlü ve bilinçli müşteriler, çalışanlar ve yatırımcılar var

•

Networklerinizi harekete geçirerek çok daha fazla değer yaratabilirsiniz

•

“Kritik olan sektör değil, sahip olunan varlıkların tipi ve teknoloji

•

Hangi sene kurulduğunuz da önemli değil, nasıl değiştiğiniz önemli

•

Şirketlerin çoğu (%75) tek iş modeline bağlı ama birden fazlasını benimseyen
de var
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CFO’lardan beklentiler
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CFO’ların rolleri de iş modelleri ile paralel değişti
Deloitte sayesinde artık Finans Literatürüne yerleşen ve bir standart olarak kabul edilen «4 Faces of the
CFO» (Türkiye’de 2008 yılından beri de kullandığımız isimleriyle «CFO’nun 4 Rolü» veya «CFO’nun 4
Şapkası» aslında değişen iş modellerinden bağımsız roller değil. Dijital Eşiğin ötesine geçtikçe, geleneksel
roller olan Muhafız ve Operatörün daha geri planda kaldığını ve Katalizör ve Stratejist kimliklerinin daha ön
plana çıktığını görüyoruz.
Muhafız
Operatör

CFO’nun 4 Rolü (Deloitte)

Katalizör

Stratejist

İlk kez «CFO» kelimesi kullanılmaya başlandı
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CFO’ların 4 rolünü hatırlamak isterseniz…
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Peki bu değişime ayak uydurmak; hatta yön verebilmek
adına CFO’lar ne yapmalı?
Zihinsel Dönüşüm: Her şeyden önce bakış açınızı değiştirin,
eskiye bağlı kalmayın
•

Değer yaratmaya odaklanın ve sermayeyi şirketin nakit akışını, karlılığı ve büyümeyi destekleyecek

varlıklara yönlendirin
•
•

Örnek: Ana iş modeli: %70 – Gelecek iş modeli: %20 – Yeni iş modelleri: %10

Eski usul performans yönetimi ve «risk – getiri» modellerine bağlı kalmayın, maddi olmayan faydaları da
ölçün
•

Finansal göstergeler tek başlarına yetersiz kalmaya başladılar

•

Şirketlerin değerlerinin %80’den fazlasını artık maddi olmayan varlıklar oluşturuyor

CFO’nun Stratejist ve Katalizör rollerini daha fazla hayata geçirin
•

Büyük Veri ile Finansal Veriyi bir arada, birbirlerini destekleyecek şekilde kullanın

•
•

Ölçerken, İzlerken, Raporlarken… Yani her aşamada.

Yatırımcı İlişkilerini yönetirken, yatırımcılara ve analistlere kurum değeri hakkında nasıl mesaj

vereceğinizi tekrar gözden geçirin
•

Strateji ve yenilikçiliğin ayrılmaz bir parçası olun; teknolojiyi ve trendleri çok yakından takip edin
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«Dijital şirketler» de kazanıyor, CFO’ları da…
Son dönemlerde «kazanan şirket – kazanan CFO» (ya da başka bir bakış açısıyla «kazandıran şirket –
kazandıran CFO») perspektifi ile yaklaştığımızda; bu dönüşümün öncüsü ABD firmalarını incelemek bize
oldukça net bir resim çizmektedir. CFO’su en çok kazanan ilk 15 firmanın neredeyse tamamı dijital
dönüşümle var olmuş veya yükselişe geçmiş firmalardır.

ABD’de En Çok Kazanan CFO’ların Şirketleri
1. Apple

Kaynak: Bloomberg, 2012

2. Oracle
3. Google
4. HCA Holdings
5. Comcast
6. Facebook
7. Intel
8. Time Warner
9. Adobe Systems
10. Aflac
11. CBS
12. Walt Disney
13. Ebay
14. EMC
15. Bank of America
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«Finans perspektifinden bakıldığında, şirket
aslında farklı yatırım geri dönüşleri olan
varlıkların bütündür.»
Neil Fligstein, California University-Berkeley

15

CFO için nasıl bir gelecek?
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CFO’luk mesleği, gün geçtikçe daha geniş bir yetkinlik
kümesini kapsar hale geliyor.
CFO’lar kariyer basamaklarını tırmanırken üç farklı grupta toparlayabileceğimiz dokuz alanda kendilerini
geliştirmeliler. Kariyerlerinin ilk başlarında CFO adayları için teknik bilgileri edinmek ön plandayken
zamanla «ilişki geliştirmek ve biriktirmek», deneyimleri ile teorik bilgileri birleştirmek ve yönetsel becerileri
kazanıp, liderlik becerilerine evrilmelerini sağlamak ana hedefleri olmalı.

3
2

1
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Bir CFO adayı veya CFO olarak nasıl bir yolculuk?
CFO adayı olarak başlanılan yolculuk; Kıdemli CFO olmaya doğru uzanırken tüm üst düzey yöneticiler için
geçerli olduğu gibi, özellikle ilişkiler ve liderlik ön plana çıkmaya başlıyor. Bu yolculukta bir kırılma noktası
ise «CFO’luğa devam mı, yoksa CEO’luğa geçiş mi?» sorusu. Tecrübeli CFO’lar için artık bu soru
gündeme girmeye başlıyor ve Kıdemli CFO’lar için ise akılların (ve kimi zaman gönüllerin) bir köşesini hep
işgal ediyor.

?
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Departmandan İmparatorluğa mı…
20’şer sene aralıklarla geriye doğru dönüp CFO’nun sorumluluk alanlarının nasıl çarpıcı bir şekilde geliştiğini
incelediğimizde karşılaştığımız resim, oldukça etkileyici. Öncelikle 90’lı yıllarla birlikte CFO’ların çalıştıkları
şirketlerin diğer destek fonksiyonlarının da (en azından bir tanesinden, bazı durumlarda hepsinden) sorumlu
olacak şekilde görevlendirildiklerini görmekteyiz. Dünyada «COO» pozisyonu gittikçe azalan bir trendde. Bu
durum da akıllara «Acaba CFO’lar artık gizli COO’lar mı?» sorusunu getiriyor. Ancak en çarpıcı gelişme ise,
son dönemlerde gittikçe daha fazla CEO’nun CFO’lar arasından çıkıyor olması.

1950’ler
Finanstan
Sorumlu
Yönetici

1970’ler

1990’lar

Finanstan
Finans ve Kurumsal
Sorumlu Üst Hizmetlerden Sorumlu Üst
Düzey Yönetici
Düzey Yönetici

2010’lar
CEO’nun
Sağkolu ve
Varisi?

BT Hukuk
Risk İK
Yatırımcı
İdari
İşler
Yönetimi
İlişkileri
Strateji Satın Alma İç Denetim
……
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Yoksa dağılan bir imparatorluk mu?
Her şey CFO’ların altında kümelenmiş gibi gözükürken, bunun tersini tetikleyen gelişmeler de yok
değil…Bunlar a) Bazı şirketlerde tercih edilen modelin, en basit anlamda Mali İşler (Muhasebe, Vergi ve Mali
Raporlama) ve Finansman alanlarından sorumlu, Genel Müdüre doğrudan raporlayan iki ayrı yönetici
üzerine kurulu olması, b) Henüz ülkemizde yaygın olmasa da bağımsız / yarı bağımsız Müşterek Hizmet
Merkezleri gibi yapıların ortaya çıkması ve üçüncü olarak da c) Daha önce CFO’lar tarafından yönetilen bir
çok fonksiyonun bazı kurumlarda hızla bağımsız fonksiyonlar haline gelmesidir.

A

B

Hazine /
Mali İşler
Direktörü Finansman
Direktörü

Müşterek
Uzmanlık
Hizmet
Merkezi
Merkezi Yöneticileri
Yöneticileri
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C
İK Direktörü
BT Direktörü
Satın Alma Direktörü
İç Denetim Direktörü
Risk Yön. Sorumlu GMY
Hukuktan Sorumlu GMY
Strateji ve İş Geliştirme Dir.
Yatırımcı İlişkileri Dir.
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Belki de dördüncü bir seçenek vardır…
Gene de başarılarını sürdürülebilir kılmak adına; a, b veya c seçeneklerine eğilmek yerine, CFO’ların aslında
bambaşka bir seçeneğe odaklanmaları gerektiğini söyleyebiliriz: «d» seçeneği, yani «Dijital CFO».
Başarılarının altında değişimi yakalamak, yenilikçi olmak gibi faktörlerin de olduğu düşünülürse, CFO’ların
dijital dönüşümü de çabuk algılayıp içselleştireceklerini söyleyebiliriz.

XXX
D İJİTAL CFO
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Dijital CFO’nun Genetik Mirası ve Yarınlara Bakış…
Dijital CFO’ya dönüşüm sürecinde CFO’lara başarının kapılarını açacak en büyük faktör kuşkusuz
DNA’larına işlemiş olan teknolojiye yakınlık. 1980’lerden itibaren oluşmaya başlamış bir genetik miras, köklü
bir gelenekten bahsediyoruz. Bundan sonra karşılaşılacak en büyük sınav ise, TÜRKİYE’NİN CFO’LARI
kitabında da yer alan «Yapay Zeka» konusu. «O günlere daha çok var…» diyebiliriz, ama acaba artık
günümüzde «çok» ne kadar bir süreyi ifade ediyor?

Çok çok
zaman önce…

Bir Zamanlar

MRP

ERP

CFO’ların
«Operatör» rolünü
tetikledi

CFO’ların
«Muhafız» ve
Operatör» rollerini
güçlendirdi
ve «Katalizör»
rolünü tetikledi
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Dün
Konsolidasyon
Bütçe ve Planlama
Ent. Performans Yön.
İş Zekası
Y.tişim / Risk / Kontrol

CFO’ların
«Katalizör» rolünü
güçlendirdi
ve «Stratejist»
rolünü tetikledi

Bugün

Yarın

Büyük Veri
Bulut
İş Analitiği
Herşeyin İnterneti
Siber
Sosyal Ağlar

Yapay Zeka?

CFO’ların
«Stratejist» rolünü
güçlendirdi
ancak sorumluluk
alanlarını
değiştirmeye
başladı

Yepyeni bir Finans
Fonksiyonu
ve CFO için ne
ifade edeceği…
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Türkiye’nin CFO’ları
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Türkiye’nin CFO’ları: Türkiye’de CFO’larla İlgili ve CFO’lar İçin
Yazılmış İlk Eser…
CFO’lar… Kurumsal hayatın son dönemlerdeki
yükselen değerleri. Milyarlarca doları onlara emanet
ediyoruz, hayati stratejik kararlarımızda onlara
danışıyoruz. Peki yaptıklarından, başardıklarından
ne kadar haberdarız? Büyüme, kriz, stratejik
ortaklıklar, satın alma ve birleşmeler, küreselleşme,
kurumsallaşma, halka arz, yatırımlar, markalaşma,
risk yönetimi denildiğinde CFO nasıl katkı sağlar?
Neden gittikçe daha fazla şirket CEO olarak
CFO’larını atıyor? İK ve teknoloji CFO için ne ölçüde
önem taşıyor? Gelecekte CFO’ları neler bekliyor?
20 senelik kariyerinde 200’ün üzerinde firmayla
işbirliği yapmış ve farklı CFO’lar ile bir araya gelmiş
Deloitte CFO Hizmetleri Lideri Cem Sezgin,
kitabında bu soruları yanıtlıyor. Üstelik bunu
yaparken yalnız da değil! Türkiye’nin önde gelen ve
başarılı projelerde yolunun kesiştiği 40 farklı CFO
da, farklı alanlardaki deneyim ve vizyonlarını
paylaşarak ona eşlik ediyor. Türkiye'nin CFO’ları
yönetime, karar vermeye, geleceği şekillendirmeye
dair önemli bir başucu kitabı.
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Türkiye’nin CFO’ları kitabını,
D&R, Remzi, ve İnkılap Kitabevi
merkezi şubelerinde ve online
kitap satış sitelerinde
bulabilirsiniz.
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Desteğe ihtiyacınız olduğunda
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İletişim
Her türlü danışmanlık hizmetlerimiz ile CFO’lar için sunduğumuz diğer hizmetler
hakkında bilgi almak için bizlerle temasa geçebilirsiniz.

www.deloitte.com.tr
Tel: 0212 366 6000
Cem Sezgin
Ortak
CFO Hizmetleri Lideri
csezgin@deloitte.com

Gökay Özdemir
Direktör
CFO Hizmetleri
gozdemir@deloitte.com

CFO’lara özel global ve yerel yayınlarımızı takip edebilirsiniz:
http://www2.deloitte.com/tr/tr/pages/finance-transformation/topics/financetransformation.htmlİletişim
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