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İşletmenin taahhütlerini yerine getirebilmesi ve devamlılığını sağlaması için ihtiyaç
duyduğu likiditeyi temin etmek
Finansman ihtiyacını minimize ederek bilançosundaki faiz yükünü azaltmak
Tahsilatlarını hızlandırarak net işletme sermayesi ihtiyacını azaltmak
Etkin nakit akışı takibi ile alacak tahsili ve risk izlemesini sağlıklı yapabilmek

Eğitmen Özgeçmişi – Hakan Çalışkantürk:
CRT Metal Grubu İcra Kurulu Üyesi olarak İskenderun Merkezli, Osmaniye Organize Sanayi
Bölgesinde 2, İskenderun/Payas’ta 2 tesisi bulunan, yassı çelik, çelik hasır ve boru profil
sektöründe üretici olan grubun İcra Kurulu Üyesi pozisyonunda; grubun yeniden yapılanması,
finans, muhasebe, hazine, hukuk, sistem ve yazılım geliştirme ile PR tarafının yönetiminden
sorumlu olarak görev yapmakta.
Anadolubank İskenderun Şube Müdürü olarak kurumsal, ticari, işletme ve bireysel portföylerden
oluşan şubede, ağırlıklı olarak kurumsal ve ticari ölçekteki firmalardan oluşan şubenin sevk ve
idaresi ile 1,5 yıl gibi kısa sürede şubenin 3 kat büyümesine ve özellikle bu süre zarfında portföye
dahil edilen 10 tane DBS projesi ile şubenin tüm bankanın %60’a varan fatura hacminin şube
DBS projelerinden geçmesine liderlik etti. Sonrasında gelen iş teklifi üzerine istifa ederek, sektör
değiştirdi. Koç Metalurji (Haddecilik) A.Ş. 1993 yılından bu yana Payas/Hatay Org. San.
Bölgesindeki tesislerinde yıllık 520 bin ton inşaat demiri üretmekte olup, 2013 yılından bu yana
ise Osmaniye Org. San. Bölgesindeki tesislerinde yıllık 1,2 milyon ton çelik kütüğü üretmektedir.
Firmanın finansman direktörü olarak, 1.Derece imza yetkisi ile tüm finans ve hazine işlemlerinin
koordinasyonu ve yönetiminden sorumluyum. 2 yılı aşkın süredir çalıştığım firmanın, demirçelik
sektörünün krizde olduğu bu süreçte 200 mio USD’nin üstündeki kısa vadeli banka borçlarının
refinansmanını ve yaptığım hisse satışı ve sermaye artışları sonrasında 85 mio USD seviyelerine
düşürerek, sektörün güçlü oyuncularından biri olmasında öncü rol oynadı. Ayrıca Koç Çelik ve
Koç Metalurji’nin birleşme sürecini yöneterek, mali bünyenin daha güçlü ve şeffaf olmasını
sağladı. Bu yıl İSO 500’de ilk 50 içinde yer almasını beklediğimiz firmanın, halen halka arz ve
tahvil ihracı vb konularda çalışmalarını yürütüyor.
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