


75. Yıl Anısına



Mustafa Erhan Say
Yönetim Kurulu Başkanı

Olgun Çelik’in 75. yıl kutlamaları kapsamında Yönetim Kurulu 
Başkanımız Sn Mustafa Say ile keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. 

Olgun Çelik’in iLab Holding bünyesine katılma sürecinde 
yaşananları bizimle paylaşır mısınız?

2005-2006 yıllarında özel yatırım fonu şeklinde (Private Equity) yatırımı 
yapacak bir fon kurmayı düşünmüştük. Bu fonun kuruluşuna hazırlık 
olarak internet yatırımları dışındaki fırsatlara da bakmaya başladık ve 
Olgun Çelik’i o süreçte keşfettik. İstanbul Teknik Üniversitesi Makine 
Mühendisliği mezunu bir yatırımcı olarak, üretim yapan ve katma 
değerli ürünler üreterek ülke ekonomisine katkı sağlayan şirketlerden 
birine sahip olmak önemli bir hayalimdi. Bu topraklardan aldığımı bu 
topraklara geri verme hayalimi gerçekleştirme fırsatının beni çok mutlu 
edeceğinden emindim. Bu duygularla, Halk Bankası Emekli Sandığı 
tarafından rekabetçi bir ortamda gerçekleştirilen şirket satış ihalesini, 
zorlu bir süreç olmasına rağmen Olgun Çelik’e olan inancımızın verdiği 
güçlü kararlılıkla kazandık. 
Bir yatırım fırsatı olarak baktığınızda, Olgun Çelik’in otomotiv 
sektöründe OEM’lere direkt üretim yapan bir şirket olması, emniyet ve 
konfor faktörü olan çok kritik bir ürünün güvenilir bir tedarikçisi olması, 
Türkiye’de lider konuma sahip olması gibi önemli çekicilikleri vardı.

Olgun Çelik uzun bir süre piyasada satılmaya çalışılmış fakat başarılı 
olmamıştı. Halk Bank Emekli Sandığı Vakfı, yaptığı değerlendirmede 
fiyat konusunda ısrarcı olmuş ve belirlenen fiyatı o zamana kadar veren 
yalnızca biz olmuştuk. Biz istenen fiyatı kabul edilebilir olarak gördük ve 
anlaşma yaptık. Anlaşma yapıldığını duyan endüstrideki büyük 
oyunculardan biri “Biz de teklif vermek isteriz.” diyerek başvuruda 
bulunmuş. Halk Bank Emekli Sandığı Vakfı “Mustafa Bey, ilk olarak 
sizinle anlaşmamız var fakat biz bu yeni ilginin teklifini görmezden 
gelemeyiz, lütfen bizi mazur görün.” dediler. Onlara “Hayır olmaz, bizim 
bağlayıcı bir anlaşmamız var.” diyebilirdim veya “Peki alın, bizimle 
yapılan anlaşmadan iki defa emin olun herkese de gönlünüz rahat bir 
şekilde hesap verin.” diyebilirdim. Telefonda gerçekleşen bu görüşmede 
hiç düşünmeden “Elbette alın.” dedim. Teklif alındı. Alınan teklif hala 
bizim anlaşmamızın altında kalmış. Bu da titizlikle yürütülen satış 
sürecinin ardından satış işleminin gerçekleşmesinin önünü açtı. Benim 
bu son reaksiyonumu, uluslararası ticaret tecrübemin bir yansıması 
olarak değerlendiriyorum. 



Aslında anlaşmamızın bağlayıcı olduğunu belirtip, sonradan ortaya çıkan ilgili firmadan teklif alınmamasını 
isteyebilir ve bu konuda ısrarcı olabilirdim. Bu yolun, Olgun Çelik sahipliliğinde bitip bitmeyeceğinden emin 
olamazdım. Benim hissim olanı yaptık, niye mi? Böyle bir tavır 2 sonuca sebep olabilirdi:

Birincisi bizim anlaştığımız fiyattan  emin olmadığımız mesajını verecekti ve Halk Bankası Emeklilik Derneği 
yöneticilerinde de iyi bir izlenim bırakmayacaktı.
İkincisi çok titizlikle yönettikleri sürece gölge düşmesine duyarsız kalmam, bu işin bizimle sonuçlandırılmasını 
riske atacaktı. Bu riskli gelişmeyi tereddütsüz cevaplayarak, anlaşmamızdan emin olduğumuzu ve emeklilik 
vakfının hassasiyetine karşı duyarlılığımızı göstererek aşmış olduk.

Olgun Çelik’i sizin yönetiminizdeki diğer şirketler ile karşılaştırdığınızda en çok hangi yönleri öne 
çıkıyor?

İzmir’de küçük bir atölyede başlayan, geride bıraktığı 75 yılda çok yol kat edip, bugün otomotiv sektörünün 
öncü firmalarından biri olan Olgun Çelik’in hikayesinin bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. 
Olgun Çelik iLab Holding bünyesindeki şirketler arasında üretimin tam merkezinde olmasıyla çok farklı. Bu 
farkın başlıca sebepleri; üretimin, tüm sektörlerin olmazsa olmazı ve temeli olduğuna, üretim olmadan servis 
sektörünün büyüyemeyeceğine olan inancım ve Makine Mühendisliği eğitimi almış olmama rağmen, hiç 
mühendislik yapmadan geçen bir iş hayatım olmasının bende her zaman yarattığı burukluktur. 

Olgun Çelik’in beklediğimizden öte mühendislik çalışmaları ile iç içe olması bana büyük keyif veriyor. Bu son 
cümleyi biraz açmam gerekiyor. Olgun Çelik’i satın aldığımızda ürünü bir “emtia” ürün olarak görmüştüm. Şu 
an ise üretim sürecinin tasarım, malzeme ve üretim mühendisliği içerdiğini her gün yaşıyor, bu noktaların da 
Olgun Çelik’in önemli bir rekabet gücü olduğunu görüyoruz.

Olgun Çelik’in yapısı bir sanayici iş adamı bakışı ve ilgisi gerektiriyor. Bu süreci nasıl yönettiniz?

Olgun Çelik güçlenerek yoluna devam ediyor. Olgun Çelik’i aldığımız ilk ay en büyük müşterimiz olan Ford 
Otosan Satın Alma Yöneticileri Yüksel Bilen ve Kadri Sözer fabrikamızı ziyarete gelmişlerdi. İlk birkaç cümlelik 
tanışma konuşmalarından sonra, sevgili Kadri Bey “Sizin esas işiniz bu değil, burayı alıp bir kaç yıl sonra sata-
cak mısınız? Özel sermaye girişimlerinin yaptıkları gibi?” diye hiç beklemediğim bir soru sordu. Kendisine 
verdiğim cevap şu oldu: “Bizim hiçbir sanayicide göremeyeceğiniz kadar Sanayici ve Yatırımcı olduğumuzu 
göreceksiniz.” Daha önce üzerine düşünmediğim bu spontane cevapla, Olgun Çelik’in ürün geliştirme ve 
üretim konusunda geleceği düşünen ve şekillendiren bir yapıda olacağını, insana, kaliteye ve teknolojiye 
yatırım yapmaktan ödün vermeyeceğimizi vurguluyordum.



Bu bizim sadece Olgun Çelik’e yönelik bir davranışımız değildi. “Yaptığımız işin hakkını vererek ve olması gerek-
tiği gibi yapmak” bizim taviz vermeyeceğimiz bir yönümüzdür. Olgun Çelik bunun uygulamasının bir başka 
örneğiydi. Gerçekten de geçen 15 yıl süresinde verdiğim bu mesaja %100 uyumlu davrandık. Fiziksel yatırımların 
yanı sıra organizasyona, insana ve en modern sistemlere her alanda ciddi yatırımlarımız oldu. Kültürün temelini 
güvenilirlik, şeffaflık, risk alma, takım çalışmasının bireyselliğin önünde olması, sonuç odaklılık, özverili çalışma, 
yetkinlik ve insiyatif kullanabilen etkin liderlik oluşturmuştur ve bu prensiplerimizin taviz vermeden uygulan-
masını sağladık.

Olgun Çelik ekibine 75. yıl dönümünde mesajınız ne olur?

Neredeyse 1 asıra yaklaşan bırakan Olgun Çelik, kendisini teknoloji ve insan kaynaklarıyla yenilemiş olsa da her 
zaman yeni bir atılımla çizeceği yeni rotaların ve keşfedeceği yeni kıtaların heyecanıyla gelişim yolculuğuna 
devam eden 75 yaşında bir delikanlı. 

Türkiye’de ve Dünya’da OEM piyasasına kritik bir yan sanayi ürününü sağlayan Olgun Çelik, yaklaşık 650 kişiye 
yarattığı istihdamın yanı sıra Türkiye ekonomisine sağladığı katkı ve global pazarda boy gösteren bir oyuncu 
olarak Avrupa’da OEM’lere yaptığı satışlarla da önemli bir ihracat katkısı yapıyor. Yarattığımız bu ekonomik ve 
sosyal değeri göz bebeğimiz gibi korumak, pekiştirmek ve gelecekte daha da kuvvetli olmasını sağlama sorum-
luluğumuzun farkındayız.

Olgun Çelik’in 75 yıllık başarı dolu yolculuğunda tezgah başında çalışan emekçilerimiz, formenlerimiz, 
mühendislerimiz, yöneticilerimiz ve yönetim kuruluna kadar emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza, müşteriler-
imize, tedarikçilerimize ve tüm paydaşlarımıza güvenlerini ve desteklerini esirgemedikleri için minnettarım.

Türkiye gibi çok özel bir ülkenin kaynak ve imkanlarını bizim kullanımımıza etkin bir şekilde sundukları ve bize 
çok çeşitli ve faydalı destek programları sundukları, etkinliğimizi arttırdıkları ve önümüzü açtıkları için Devlet 
büyüklerimize teşekkürlerimi sunarım.

75 yıldır rotası her zaman başarıyı gösteren Olgun Çelik’te elde ettiğimiz her başarının ardından, yeni ve daha 
büyük hedefler bizleri bekliyor. Kısa süre içerisinde otomotivde makas dışı ve otomotiv dışı ürünleri ve endüstri 4.0 
yeni sanayi devrimindeki çözümleri hayata geçireceğiz ve Olgun Çelik’i dünya ölçeğinde rekabet eden bir 
oyuncu olarak öne çıkaracağız.

75. yaşın hayırlı olması dileklerimle, nice 75 yıllara !





BÜLENT KEŞLİ
Genel Müdür

Olgun Çelik ile tanışmam 2000 yıllarının başında Transit Connect projesi 
ile olmuştu. Ford Otosan’da şasi ve süspansiyon mühendisliğinde 
çalıştığım dönemde projenin çok ciddi zaman ve kalite baskısı altındaydık. 
Hızlı bir çözüm bulmamız gerekiyordu ve bunu yapacak bir partner 
arayışımız esnasında Olgun Çelik ile tanıştık. İnanılmaz bir hız ve kalitede 
projeyi 2002’de hiç sorunsuz devreye aldık. Tam bir adanmışlık, geceli 
gündüzlü çalışma ve müşterisini dinleyen ve beklentisini ileri taşıyan 
özelliği ile Olgun Çelik çok ciddi bir başarıya imza attı. Türkiye’de gerçek 
anlamda ilk araç geliştirme projesi Transit Connect ile Olgun Çelik çözümü 
10 yıllarca tüm dünyada müşterilerin yükünü taşıdı ve hiç kalite sorunu 
yaşatmadı. Bundan yıllar sonra bu değerli şirketin parçası olacağım kimin 
aklına gelirdi? Bu başarının Transit Connect’in abisi Transit’e taşındığını 
gördüğümde bu benim için de büyük bir gurur oldu. 15 yılın üzerinde 
Transit üretimimiz hala güçlü bir şekilde devam ediyor.
Bu ailenin bir parçası olarak, dolu dolu 7 yıl geçirdim. Bundan tam 7 yıl 
önce katıldığım Olgun Çelik ailesinin temel değerleri “yılmazlık, “müşteri 
odaklı yaklaşım”, “hız” ve “adanmışlık” hepimiz için altın değerindedir.

Son yıllardaki yapılanları hatırladığımızda çok büyük atılımlar olduğunu 
görürüz. İki fabrikada devam eden faaliyetlerimizi 1,5 yıl süren bir 
operasyon ile tek yerleşkede yalın bir akış ile yapar hale geldik. Bunu 
yaparken bir çok ekipman, sektörün en moderni haline geldi. Modern bir 
ofis alanı elde ettik. Ülkemizde çok az büyük firmada olan bir test 
merkezine ve yine sektörün en iyi kalite laboratuvarına sahip olduk. Olgun 
Çelik kendi öz sermayesini sürekli yatırıma yönlendirdi. Hiç çekinmeden 
ekibinin gelişimine, AR-GE’ye, üretim ve kalite kabiliyetine, güçlü bir bilgi 
işlem alt yapısına yatırım yaptı. Bu konuda Yönetim Kurulumuz ve 
Yönetim Kurulu Başkanımız Mustafa Say Bey, gösterdikleri destekler ve 
istediğimiz yatırımlara onaylar ile önümüzü açtı. Bu destekler sayesinde 
çok güçlü bir ekibe ve alt yapıya ulaştık.
   
Cumhuriyetimizin kuruluş tarihi 29 Ekim 2021’de OlgunTech hayata geçti 
ve geleceğin teknoloji yoğun ürünlerini bünyemize katacak. Tüm 
hatlarımızı sektörün en ileri teknolojilerine taşırken, operatör 
arkadaşlarımızın üzerinen “ağır ve sıcak işleri” yok edecek ve robotlara 
yaptıracak süreci başlattık. Endüstri 4,0 çağına girerken operatör 
arkadaşlarımızın yönetsel becerilerini ileri taşıyor, ülkemizi Endüstri 4.0 
çağını yakalayan değil, bu çağın ilerisine geçen bir yapıda olması için 
üzerimize düşenin en iyisini yapıyoruz. Bilgi İşlem alt yapımızı Endüstri 4.0 
ile dijital dönüşüme uygun en modern haline getiriyoruz. MESS üyesi 
olarak 2 yıllık bir Endüstri 4.0 gelişim programını başlatıyoruz. 
Önümüzdeki dönemde Turquality programına dahil olarak bilinirliğimizi 
ve global ayak izimizi arttıracağız.



Satın Alma birimimizden başyarak tüm idari süreçlerimizi de 
dijitalleştireceğiz.  
Çok değil 5 yıl öncesine dönüp baktığımda, o gün için “Olgun Çelik’in 
Avrupa’da hafif ticari araçta Pazar lideri olması”, “Türkiye’nin en fazla 
ihracat yapan ilk 100 otomotiv firmasından biri olması”, “ OlgunTech ile 
teknoloji ve katma değeri yüksek ürünleri üretmeye başlaması” ve “ Kendi 
makine tasarımını yapabilen ve en modern tam otomatik hataları 
devreye alması” gibi birçok başarımızı yapabileceğimize inanıyorduk ama 
uzak gelecek gibi geliyordu. Oysa şimdi tam da buradayız. Olgun Çelik 75. 
yılında şimdi benzer bir sıçrama anını yaşıyor. Bundan 5 yıl sonra sadece 
makas değil, bir çok teknolojik üründe dünyada rekabet eden, parmak 
ısırtan ekibi ile ülkemizin en güçlü sanayi devi olacağını öngörmek hiç de 
zor değil artık.
   
Bugüne gelişimiz çok kolay olmadı, bundan sonrası daha zor olacak. Bizi 
buraya getiren her projede ciddi anlamda geceli gündüzlü çalışmalarımız 
oldu. Binlerce prototip, yüzlerce test, yüzlerce sorun ile karşılaştık. Bazı 
projelerde istediğimizi yapamadık ama hiç yılmadık. Avrupa tarihinde 3 
büyük OEM projesini aynı anda tasarlayan ve onayını alabilen yegane 
firmayız. Bu başarıların keyfini sürerken zirveye her çıktığımız yükselişte 
rüzgarların daha sert estiğini de görüyoruz, bizim kendimizi rahat ve sakin 
hissetiğimiz an geriye gidişimiz başladı demektir. Dolayısıyla yenilikçi 
projelerimiz, oluşumlarımız, müşterilerimize yeni ürün arayışımız artarak 
devam etmeli. Konforumuzun bozulmasının konforunu yaşamalıyız. 
Hayallerimiz bizi korkutmuyorsa geri gidiyoruz demektir. Sorunlarımızdan 
mutlu olmalıyız. Müşterilerimiz dünyanın en bilinen büyük devleri ve onları 
mutlu etmek çok zor, en küçük kalite sorunlarında büyük maliyetler 
oluşuyor, denetlemelerinde acımasız olabiliyorlar. Burada yılmazlık ve 
müşterinin beklentisini geçme kabiliyetimiz bizi rekabetin önüne geçiriyor. 
İyi ki büyük sorunlar ile boğuşuyor ve çözüyoruz, iyi ki müşterilerimiz 
dünyanın en zor beğenenleri, iyi ki bizi korkutan hayallerimiz var, işte bu 
bizi rekabetin önüne taşıyor.  
Başarımızın arkasındaki en gizli ve en heyacan veren formül ise 650’e 
yakın kabiliyeti ve morali yüksek güçlü bir ekip. Bu ekibin bir parçası 
olmaktan gurur duyuyorum ve iyi ki sizlerin olduğu bir ekibin parçasıyım.
Bu yazıyı çok değil 5 yıl sonra tekrar okuduğumda kendime şu cümleleri 
söyleyeceğime eminim “Ne kadar az iddalı düşünmüşüm, bak şimdi 
Olgun Çelik hayal edebileceğinin fersah fersah fazlasına ulaştı.” Bugün ne 
kadar çok terler ve çalışırsak endüstri şirketi olarak meyvesini en az 2-3 yıl 
sonra göreceğiz. Biz bir endüstri şirketi olarak zeytin ağacı gibiyiz, geç 
meyve veriyoruz, yavaş büyüyoruz ama 75. yılında gençliğini yaşayan bir 
zeytin ağacıyız. Mersin Mut’da 1650 yaşında olan zeytin ağacı gibi uzun 
ömürlü olacağız. Daha gür büyüyerek Türkiye’de ilk binler, ilk yüzleri dünya 
ölçeğine taşıma temmenisi ile nice 75. yıllara Olgun Çelik!! 



FERDA BESLİ 
İlab Yönetim Kurulu Üyesi

Olgun Çelik 2000’li yıllarda satın alma sürecini hatırlıyorum, uzun uzun 
tartışılmıştı karar vermek kolay olmamıştı. Geçen zaman içinde Olgun 
Çelik artan bir şekilde teknoloji ve know-how’ının geliştirerek yurtiçinde 
sadece ağır vasıtalara üretim yapan yerel bir firmadan global oto 
üreticilerinin vazgeçilmez bir stratejik ortağı oldu. Güçlü mali yapısı ve 
oluşturduğu finansal stratejisi ile paydaşlarına her zaman güven verdi.

ALTUĞ İNAN
İlab Yönetim Kurulu Üyesi

Bir parçası olmaktan onur ve gurur duyduğum Olgun Çelik ailesinin 75. 
yılını kutlar, Olgun Çelik'in bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese 
teşekkür ederim. 
 
12 sene önce açılışını yaptığımız, zamanla Avrupa'nın önde gelen yaprak 
yay üretim tesisi olan ve hafif ticari araç pazarında liderliği eline geçiren 
bugünkü fabrikamızın, rekabetçiliğiyle ülke ekonomisine katkılarını ve 
başarılarını görmek beni çok mutlu ediyor. Bu başarının anahtarının 
inanmışlık, çalışkanlık, dürüstlük ve yenilikçilik prensipleri olduğunu 
düşünüyorum.
 
Teknolojiyi ve internet yatırımlarını odağına almış ana ortaklığımızın 
endüstri alanındaki ilk yatırımı olan Olgun Çelik'in yenilikçi ve girişimci 
yaklaşımlarla ileri teknolojilere yaptığı yatırımları gördükçe geleceğe çok 
daha fazla ümit dolu bakabiliyoruz... Sağlıklı, başarılı nice yılları hep birlikte 
yaşayabilmek dileğiyle…



ERTEKİN PEKER
İlab Holding

Firmamızın kuruluşunun 75. yılını kutlamanın mutluluğunu ve heyecanını hep birlikte 
yaşıyoruz. Öncelikle kuruluşundan bugüne kadar emeği geçen tüm çalışanlarımızı 
tebrik ediyor, ebediyete intikal eden tüm çalışanlarımızı saygıyla anıyorum.
Otomotiv sanayisine ürün bazında sağladığı tedarikle gerek ülke içinde sahip olduğu 
liderlik konumu, gerekse ülkemize sağladığı ihracat katkısı biz çalışanlara gurur 
veriyor. Bu konumunu yaptığı AR-GE ve yatırımlar ile her gün daha da pekiştirmesi ve 
bunun sonuçlarını görmenin tüm çalışanlarımızı mutlu ettiğinden emin olduğumu 
ifade etmek isterim.
2006 yılında İlab Holding bünyesine katılan firmamızın belirlemiş olduğu vizyon ve 
misyonuyla sanayimize, ekonomiye, çalışanlarımıza ve çevreye bakışı belirlediğimiz 
hedefleri yakalamamızda önemli bir unsur olmuştur. Otomotiv sanayisinin, teknolojik 
gelişimindeki tüm yeniliklere öncü olacak bakış açısı ve yatırımlarıyla yurt içi ve yurt 
dışında vazgeçilemeyecek bir tedarikçi olan firmamızın yeni kompozit yatırımı ve yeni 
pilot üretim merkezimizin faaliyete başlaması bizlere ayrıca gurur vermektedir. 
OlgunTech’in çıktığı bu yolda hedeflerine ulaşacağından emin olduğumu ifade ederek 
başarılar diliyorum.

75. kuruluş yılını kutladığımız firmamızın tüm çalışanları ile daha nice başarılara imza 
atarak ülke ekonomimize, insanlığa ve çevremize katkı sağlamasını diliyorum.

ŞİMAL KONANÇ 
İlab Holding

Değişim ve dönüşümün en yoğun yaşandığı ve “dünya devi” denilen pek çok şirketin 
dahi ayakta kalmakta zorlandığı otomotiv sektöründe, 75. yılını kutlayan bir şirketin 
paydaşı olmak gurur verici. İlab Holding bünyesinde çalışmaya başladığımda ilk resmi 
görevimin, Olgun Çelik’in ilk üretim şirketi olarak İlab Holding’e devir işlemi olması, 
Olgun Çelik’i benim için çok daha özel kılıyor.
Olgun Çelik, dünden bugüne geçmişten getirdiği tecrübesini, ekibinde yer alan, özverili 
ve potansiyeli yüksek çalışanlar ve yetkin mühendislik bilgisiyle geliştirerek, büyük 
projelere imza attı. Her yıl yaptığı yatırımlarla sürekli kendisini geliştiren ve otomotiv 
sektöründe sadece yenilik takip eden değil yenilik yaratan bir şirket olarak, AR-GE 
çalışmaları ile gelecekte yapmayı planladıkları, hem yaprak yay sektöründe hem de 
diğer teknolojisi yüksek ürünlerde öncü olmasını sağlayacaktır. Böyle bir kurumun ve 
ekibin parçası olmaktan, yıllar içindeki büyümesine ve gelişmesine tanıklık etmekten 
büyük mutluluk duyuyorum. Olgun Çelik’in önümüzdeki yıllarda da başarıları ile öncü 
ve gıpta edilen bir şirket olacağına inancım tamdır.



LÜTFİ BALIK
İlab Holding

Olgun Çelik ekibi olarak, 75 yıldır koyduğumuz pek çok hedefe başarıyla ulaşmanın 
sevincini yaşıyor ve emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 

Her yıl artan satış cirosu ve karlılık yaratabilen, ürün fiyatlandırmalarını müşteri 
memnuniyetini de gözeterek sağlıklı bir şekilde yapabilen, sorunsuz ve hızlı bir 
tedarik ağına sahip Olgun Çelik; bünyesinde gerçekleştirdiği Transit Connect projesi 
ile gereken yeni yatırımları da hızla devreye alarak sorunsuz şekilde tedarik eder 
hale gelmiştir. 

Yönetim Kurulu Başkanımızın vizyoner bakış açısıyla, global şirket olma yolunda 
attığı adımlar, güçlü bir ekip oluşturma, gerekli üretim teknoloji yatırımlarına 
kaynak tahsisi, pek çok konuda kuvvetli motivasyon desteği ve değerli önerileri ile 
2006 yılında kendimize koyduğumuz güçlü hedeflerin tamamını gerçekleştirdik.  
2019 yılında ise hafif ticari araç segmentinde sektörümüzde açık ara fark yaratarak 
Avrupa lideri olmanın mutluluğunu yaşadık.

Olgun Çelik’in 75 yıllık başarısının sırrını sizlerle paylaşmak isterim. Mevcut 
ürünlerde geliştirme ve yeni ürünlerde tasarım uzmanlığımıza ek en ileri üretim 
teknolojilerine sahibiz. Bu teknolojileri ürün prototiplerinde ileri düzey üretim ve test 
yeteneğimizle birleştiriyor, sürekli gelişim felsefesiyle laboratuvar imkanlarından 
faydalanıyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını proaktif yaklaşım ile belirliyor, her 
daim yüksek müşteri memnuniyeti hedefliyoruz.
 
Başarının en önemli gerekliliklerinin başında gelen insan kaynağı yetkinliğinde çok 
iyi seviyeye gelmiş bir mühendislik şirketi olan Olgun Çelik; şirket amaçlarını ve 
modern üretim tekniklerini benimsemiş ve içselleştirmiş, ileri yönetim anlayışında 
ve uygulamalarında çok başarılı, dijital uygulamaları kullanan ve devamlı 
geliştiren, bu yetkinliğin avantajlarını iyi kullanabilen, konusunda iyi eğitimli, 
yurtdışı müşteriler ile ileri iletişim yeteneklerine sahip çalışanlarımızdan oluşan 
çalışkan bir ekibe sahiptir. Bu ekip, Olgun Çelik’in gelecekteki başarılarının 
teminatıdır.

Sevgi ve saygı temelli takım çalışmasından çok keyif aldığım Olgun Çelik ailesinin 
çok daha büyük başarılara imza atacağına inanıyorum. 75. Yaşın kutlu olsun Olgun 
Çelik!



MUSTAFA KARAAĞAÇ
Koordinatör

Olgun Çelik’te uzun yıllardır çalışmaktayım ve hemen hemen her 
kademesinde görev yaptım. Firmamızın gerek bizlere yaptığı yatırımlar 
gerekse teknolojiye yaptığı yatırımlarla ve yurtiçi-yurtdışı ana sanayi 
(OEM) projelerindeki başarılarıyla gurur duyuyorum. Olgun Çelik bir aile 
ortamıdır, aynı zamanda okul gibidir. Azimle ve disiplinli çalıştıkça 
başarmamıza bir engel yoktur. Bugünkü başarımızda bu yolda emeği 
geçen herkesi, tüm Olgun Çelik ailesini kutluyorum. Önümüzde daha bir 
çok yeni proje var. Aynı heyecanla ve sıkı bir şekilde çalışarak başarılı 
olmamızda önümüzde hiçbir engel yok.   

MEHMETALİ ARPACIK
Fabrika Grup Direktörü

Olgun Çelik’in 75. Yılı vesilesiyle ile sizleri saygılarımla selamlıyorum.

Her geçen yıl yeni başarılara imza atarak, yeni hedeflerle büyümeye 
devam eden, “daha iyiye doğru değişim” misyonu ile ilerleyen Olgun 
Çelik’te 30 yılı tamamlamış olmaktan dolayı duyduğum mutluluk ve 
gururu sizlerle paylaşmak isterim. Sektörde 75 yıllık deneyimi ile öncü bir 
rol üstlenen ve ilkleri başaran Olgun Çelik ailesinin bir parçası olmaktan 
mutluluk duyuyorum.
75 yılı geride bırakmanın gururunu yaşadığımız bugünü, birlikte başarma 
duygusu ile hedef doğrultusunda kenetlenen çalışma arkadaşlarımızla 
kutlamaktan dolayı çok mutluyuz. Müşterilerimizle kurduğumuz güvene 
dayalı ilişkimiz ve iş süreçlerimizde mükemmelliği hedefleyen 
yaklaşımımızla şirketimizi nice 75. yıllara ulaştırmak için var gücümüzle 
çalışıyoruz.  
Olgun Çelik ailesinin tüm üyelerine sağladıkları katkılar için teşekkürlerimi 
sunuyor, sağlıklı günlerde nice 75. yılların kutlanmasını temenni ediyorum.



FİKRET ÇAMAŞIRCIOĞLU
Satış ve Pazarlama Grup Direktörü

75 yıllık Olgun Çelik’in yolculuğunun son 15 senesinde bu ailenin bir parçası 
olmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum. Kuruluşunun 
gerçekleştiği Manisa’da tek bir noktada başlayan hikayenin bugün, 6 
kıtaya sevkiyat yapan ve global ölçekte saygı duyulan bir şirket konumuna 
gelmesi Olgun Çelik'in gücünü gösterir nitelikte. Bu güçle, uzun dönemde 
oluşan kurum içi gelenekler, çalışanlara verilen değer, çalışanların ortak 
hedeflere doğru birlikte yürüme azmi, bana Olgun Çelik’in hep büyüyerek 
nice 75 yıllara başarı ile ulaşacağına dair güven veriyor. Markamız ve 
ekibimizin gücüyle, dünyanın en çok tercih edilen şirketi olma 
yolculuğumuzun başarıya ulaşacağına olan inancımız her geçen gün 
artıyor. Olgun Çelik’in bugüne kadarki başarı hikayesini yazan ve 
gelecekteki başarıların önünü açan mevcut ve geçmiş tüm çalışanlarına 
teşekkür ediyorum. 

NURGÜL AKTAN USLU
İnsan Kaynakları Müdürü

9 yıldır çalıştığım ve parçası olamaktan gurur duyduğum Olgun Çelik' in 
75. yılını kutluyoruz. 
Bundan tam 75 yıl önce başlayan serüven, bugün ilk günkü inanç ve 
azimle hedeflerine doğru ilerliyor. Başarıyla ilerlediğimiz bu yolda en 
önemli sermayemiz İnsan Kaynağı. Olgun Çelik çatısı altında bulunan her 
ekip arkadaşımın, sorumlulukları kapsamında her zaman en iyisini 
yapmak için var gücüyle çalıştığını görüyor ve ekip arkadaşlarımla gurur 
duyuyorum. 
Topluma, doğaya ve çevreye karşı olan sorumluluğumuzu unutmadan, 
tüm çalışanlarımızın, “insana saygı” ve “sürekli gelişme” anlayışına sahip 
olmalarını sağlayacak İnsan Kaynakları uygulamalarını en iyi şekilde 
yürütüyoruz.
Geçmişte, şimdi ve gelecekte Olgun Çelik ailesinin bir parçası olan herkese 
gönülden teşekkür ediyor; bayrağı bizden devralacak ekip 
arkadaşlarımızın da bizlerle aynı gururu nice 75. yıllarda yaşamalarını 
diliyorum.   



TOLGA ERDOĞUŞ
Ür-Ge Müdürü

Otomotiv sektörünün önde gelen şirketlerinden biri olan Olgun Çelik’in 
uzun yıllardır bir parçası olmaktan ve 75. yılını kutlamaktan büyük bir 
mutluluk ve gurur duyuyorum.

Değerli müşterilerimizin, iş ortaklarımızın ve paydaşlarımızın birlikte 
çalışmaktan memnuniyet duyduğu 75 yıllık köklü bir şirket olarak 
amacımız; tedarik hızı, kalitesi ve ileri üretim teknikleriyle en iyi hizmeti 
vermektir.
 
Özverili ve çalışkan ekibiyle, birçok başarıya imza atan, hep değişim içinde 
gelişim gösteren global bir oyuncu olan şirketimiz için bundan sonra da 
sınır tanımadan çalışmak, yüksek başarıyı hedeflemek ve hep daha ileriye 
ulaşmak en temel vazifemiz olacaktır. Nice 75 yılları kutlamak dileğiyle. 

İLKSEN ÇALIŞKANER
Satış ve Proje Müdürü

Olgun Çelik, 75 yıllık bir geçmiş ve her yılı yeni bir başlangıç…
75 yıllık bilgi ve deneyimi, sektördeki global otomotiv devleri ile yıllardır 
süregelen yakın işbirliği ve güvenilirliği, firmanın ve çalışanların gelişimine 
olanak sunan firma geleneği ile Türkiye’nin ilk 1000 ihracatçısı içerisinde 
yer alan Olgun Çelik’in bu sektördeki pazar konumunu daha da 
güçlendirmeyi hedefliyoruz.
75 yıldan beri yaşayan, her yıl saygınlığını koruyarak her geçen gün ileriye 
giden Olgun Çelik ailesinin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyorum.
Şeffaflık ilkeleri üzerine inşa edilen bir yönetim anlayışıyla,  tüm dünyadaki 
değişiklikleri anlamayı,  risk yönetim yapımız ve finansal gücümüz ile 
yapımızı güçlendirmeyi, yeteneklerimizi geliştirmeyi ve bunları 
yatırımlarımıza yansıtarak yaratıcı ürünler sunmayı ilke edinmiş global 
ölçekte tercih edilen lider şirket olmayı hedefliyoruz. 2021 yılında da aynı 
güç ve çalışma azmiyle yolumuza devam edeceğiz.
Kadına bakış açısı ve kadına verdiği öncelikle çalışmaktan onur 
duyduğum Olgun Çelik’te dijital çalışmalarımıza, yalınlaşmaya, inovasyon 
çalışmalarına kesintisiz devam edeceğiz.
Müşteri odaklılık, insan odaklılık, kararlılık, yenilikçilik ilkelerimiz bizlere her 
zaman yol gösterecektir ve her biri oldukça önemli bu değerler bir araya 
geldiklerinde güçlü bir zincir oluşturacaktır.
Önümüzdeki yıllarda yeni başarı hikayeleri yazacağımıza inancımız tam. 
Olgun Çelik’in bugünlere gelmesini sağlayan her bir emeğe teşekkürler…



BAŞAK ALTINDAĞ 
Planlama Müdürü

Bugün 75. yılını kutladığımız Olgun Çelik’te bizler, küresel pazarda 
otomotiv ana sanayi firmalarıyla uzun yıllar çalışmanın getirdiği marka 
güvenilirliği ve uzmanlıkla köklü bir şirket olarak çalışıyor, sürekli iyileştirme 
prensibiyle küresel devlere çözüm sunuyoruz.
Geçmişten günümüze gururla taşıdığımız liderlik bayrağını, Olgun Çelik’in 
DNA’sını oluşturan değerlerin yol göstericiliğinde dalgalandırmaya, 
dünyanın dört bir yanında ülkemizi gururla temsil etmeye, güçlü, esnek, 
yenilikçi üretim anlayışımızla ve her biri birbirinden değerli çalışma 
arkadaşlarımızla “Ekip Olarak Daha Güçlüyüz” diyerek tüm zorlu 
hedeflerin üstesinden gelmeye devam edeceğiz.
Olgun Çelik ailesinin bir ferdi olarak 75 yıllık başarının bir parçası olmaktan 
gurur ve mutluluk duyuyor, Olgun Çelik’in 75. yaşını gönülden kutluyorum.

GEDİZ KULAÇ
Yeni Teknolijler ve Doğrulama Müdürü

Olgun Çelik, otomotiv sektöründeki gelişmeler ve buna bağlı 
tedarikçilerden beklentilerin agresif olarak arttığı 2000’li yıllarda, bu 
beklentileri karşılayacak insana, yetkinliklere ve teknolojiye yaptığı 
yatırımlar ile çok güzel bir ivme yakalamıştır. Birçok tedarikçi bu tür 
beklentilere istek üzerine cevap verirken, Olgun Çelik, vizyonu ve geleceğe 
yatırım felsefesi ile beklentileri talep gelmeden karşılayabilecek atılımlar 
yapmaktadır. 

75. yılında yeni denizlere yelken açma stratejisi ile yola çıkan ekibimiz, 
benzer tedarikçiler ile karşılaştırıldığında validasyon yatırımı olarak eşi 
benzeri bulunmayan bir büyüklük ve yetkinliğe sahip Olgun Çelik Test 
Merkezi ve yine bu vizyoner bakış açısı ile geleceğimizi şekillendireceğine 
inandığımız OlgunTech sayesinde kabuğumuzu kırıp otomotiv ve diğer 
endüstrilerde dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinin oyun alanına 
adım atmayı hedefliyoruz. 

75. yılın kutlu olsun Olgun Çelik! 



MEHMET MURAT SÜSLÜOĞLU
Otomasyon ve Teknolojik Yatırımlar Müdürü

2015 yılından bugüne, bir ferdi olmaktan mutluluk duyduğum Olgun Çelik 
ailesi olarak, geride bıraktığımız 75 yıl boyunca üretmekten ve ülke 
ekonomisine katkıda bulunmaktan asla vazgeçmedik.
Olgun Çelik’te en temel amacımız; birlikte çalıştığımız müşterilerimizin 
talepleri doğrultusunda en uygun şekilde üretim yapmak, elimizdeki tüm 
kaynakları ve teknolojinin sunduğu tüm nimetleri kullanarak müşteri 
memnuniyetini en yüksek düzeye çıkarmaktır.
Bu bağlamda, Türk otomotiv tedarik sanayisinin en donanımlı test 
merkezini bünyemizde barındırmaktan, dünyanın önde gelen 
mühendislik şirketleri tarafından kullanılan simülasyon yazılımlarının pek 
çoğunu yüksek doğruluk oranları ile devreye almaktan ve üretimde birden 
fazla sistemin uyum içerisinde çalışmasını sağlamaktan dolayı gurur ve 
mutluluk duyuyoruz. 
Türk otomotiv tedarik sanayisinde yeni atılımlarda bulunacağımız, büyük 
başarılara imza atacağımız nice 75 yılları kutlamak dileğiyle. 

MEHMET ÖZGÜR ARSLAN
Genel Müdür Yardımcısı - Olgun Tech İş Birimi  ve Merkezi ArGe

Çalışan, üreten, büyüyen ve gelişen Türkiye’nin önemli ihracat kalelerinden 
biri olan Olgun Çelik ailesinin bir parçası olmaktan büyük mutluluk 
duyuyorum.
75. yılını kutladığımız şirketimizde, hep birlikte verdiğimiz yoğun emekler 
ile  Avrupa Pazar liderliğine kadar yükseldik.
Bir Türk şirketi olarak Avrupa’da bu başarıyı elde etmekten ötürü gurur 
duyuyor ve bu gururu 75. yılımızı kutlarken sizlerle büyük harflerle 
paylaşmak istiyorum.
 
Birlikte koşulacak nice başarılara, yolumuz aydınlık olsun!



ÇAĞRI ARSLAN
Üretim Direktörü

Olgun Çelik’te çalışmaya başlamadan önce ana sanayi ve yan sanayi 
olmak üzere birçok firmada edindiğim deneyimle gönül rahatlığıyla 
söyleyebilirim ki Olgun Çelik; ekip ruhu, çalışma kültürü, aynı hedefe 
birlikte yürürken her türlü fikre açık ve saygılı olma konusunda çalıştığım 
firmalar içinde en iyisi. 
Olgun Çelik bünyesindeki tüm ekipler olarak koordineli çalışma 
yeteneğimizle; Olgun Çelik'in 75 yıllık tarihindeki başarılarla dolu 5 yılını 
geride bıraktık. Geçtiğimiz 5 yılda, Sprinter, Crafter gibi sektörümüz ve 
firmamız adına oldukça önemli projeleri hayata geçirmek, üretim ve 
sevkiyat rekorları kırmak ve hafif ticari araç makaslarında Avrupa lideri 
olmak gibi pek çok başarıya imza atmanın ve bu büyük başarıların bir 
parçası olmanın gurur ve sevincini yaşıyorum. 
Her yeni yılda, başarılarımıza yenilerini eklediğimiz; büyümeyi, gelişmeyi ve 
olgunlaşmayı sürdüreceğimiz nice 75 yıllara! 

FİKRET YILMAZ
Kalite Müdürü

Olgun Çelik ailesinin bir parçası olmak, 75. Yılını kutlamak ve bu yolculukta 
kalite ekibi içerisinde yer almaktan gurur duyuyorum. 

Sevginin, doğruluğun ve dayanışmanın en önemli değerleri olan Olgun 
Çelik’te çalıştığım için kendi ve ekibim adına çok mutluyum. Tüm ekip 
olarak müşteri memnuniyetini sağlamak için canla başla çalışıyoruz. 
Bunu yaparken kaliteyi birinci önceliğimize yerleştiriyor, öncelikli 
hedefimiz olan ürün kalitesinin yanı sıra, çalışanlarımızın memnuniyeti, 
çevreye duyarlılık, komşularımız ve paydaşlarımız dahil  her alanda kaliteyi 
sağlamak için büyük çaba sarf ediyoruz. 

Olgun Çelik, kaliteyi yaşam kültürü haline getiren ekibiyle daha nice 75 
yılları büyüyerek, güçlenerek ve dünyada lider olarak kutlayacaktır. 

GEDİZ KULAÇ
Yeni Teknolijler ve Doğrulama Müdürü

Olgun Çelik, otomotiv sektöründeki gelişmeler ve buna bağlı 
tedarikçilerden beklentilerin agresif olarak arttığı 2000’li yıllarda, bu 
beklentileri karşılayacak insana, yetkinliklere ve teknolojiye yaptığı 
yatırımlar ile çok güzel bir ivme yakalamıştır. Birçok tedarikçi bu tür 
beklentilere istek üzerine cevap verirken, Olgun Çelik, vizyonu ve geleceğe 
yatırım felsefesi ile beklentileri talep gelmeden karşılayabilecek atılımlar 
yapmaktadır. 

75. yılında yeni denizlere yelken açma stratejisi ile yola çıkan ekibimiz, 
benzer tedarikçiler ile karşılaştırıldığında validasyon yatırımı olarak eşi 
benzeri bulunmayan bir büyüklük ve yetkinliğe sahip Olgun Çelik Test 
Merkezi ve yine bu vizyoner bakış açısı ile geleceğimizi şekillendireceğine 
inandığımız OlgunTech sayesinde kabuğumuzu kırıp otomotiv ve diğer 
endüstrilerde dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinin oyun alanına 
adım atmayı hedefliyoruz. 

75. yılın kutlu olsun Olgun Çelik! 



AYDIN BARAN
Genel Müdür Yardımcısı - Muhasebe ve Mali İşler

Olgun Çelik’in kuruluşunun 75. yılında bu şirketin bir parçası olmaktan gurur 
duyuyorum. 75 yıl dile kolay… Geride kalan 75 yılda zorlu yollardan yürümüş, 
bugünlere gelebilmek için büyük emekler harcamış tüm çalışanları saygı ve sevgiyle 
anıyorum. Kuruluşunun ilk gününden bugüne yolu Olgun Çelik’ten geçmiş tüm 
çalışanların taşıdığı sorumluluğu ve başarma azmini bizler de hissediyor ve 
başarılarımıza yenilerini eklemek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Tüm paydaşlarının 
birlikte çalışmaktan onur ve mutluluk duyacağı, başarılarla dolu yılları hep birlikte 
görmeyi dliyoruz. Olgun Çelik’in bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese, 
Yönetim Kurulumuza, yöneticilerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ederim. Nice 
başarılı yıllara Olgun Çelik.

SERKAN SAKINCI
Genel Müdür Yardımcısı - Tedarik Zinciri

Türkiye’de sanayileşme Batılı ülkelere kıyasla daha geç başladığı için ülkemizde 
ellinci, yetmiş beşinci, yüzüncü yılına erişen işletmelerin sayısı çok fazla değil. Olgun 
Çelik’in 1945 yılında kurulması İkinci Dünya Savaşı’nın hemen sonrasında, Türkiye’nin 
ciddi bir dış ticaret hacmine sahip olmadığı dönemde  ilerici bir adımdır. O yıllarda 
sermaye birikimi, makine ve teçhizata erişim, nitelikli işgücü kısıtlarını 
düşündüğümde Olgun Çelik’in kurucu vizyonunu ve şirketimiz için bugüne kadar 
emek vermiş tüm kuşakları saygı ile anıyorum.

Ben Olgun Çelik’te 2019 yılında çalışmaya başlamış olsam da 2008 yılından beri 
tanıyorum ve görece kısa süre içerisinde yerel bir firmadan sektöründe dünya 
oyuncusu olmasına tanıklık ettim. Bu başarının ileri görüşlü bir sermayedar, kaliteli 
yönetim ekibi, evrensel niteliklere sahip çalışanlar ve doğru odaklanma bir araya 
geldiği için elde edildiğine inanıyorum. Bu bileşimin bir araya gelmesi bir şirkete 
inanılmaz bir ivme kazandırıyor, tutarlı olarak doğru şeyleri yapmak büyük bir 
potansiyeli açığa çıkarıyor. 

Olgun Çelik’in bugün sahip olduğu enerji ile hem ana faaliyet alanında hem de 
endüstri dönüşümünün yarattığı boşluklarda çok daha büyük başarılara aday 
olduğuna gönülden inanıyorum. 2020 yılı OlgunTech yapısının temelinin atılmasıyla 
gelecek vadeden bir yıl olmuştur. 

Hayal gücümüzün, ufkumuzun, çalışkanlığımızın bizi sınırlamadığı nice yıllar 
dileklerimle ve tüm çalışma arkadaşlarımıza, müşterilerimize, tedarikçilerimize ve 
diğer paydaşlarımıza teşekkürlerimle.



GİZEM BAŞAK BERK
Bilgi Teknolojileri Müdürü

Bilgi Teknolojileri departmanını yalnızca bir destek birimi olarak değil 
kaldıraç kuvveti olarak gören Olgun Çelik, stratejisi ve hedeflerini teknoloji 
ağırlıklı konumlandırarak vizyoner bir şirket olduğunu kanıtlıyor. Tam 75 
yıldır...
75 yıldır imza atılan tüm başarılar, birbirine her şartta güvenen ve inanan 
çalışkan bir ekibin azmi sayesinde gerçekleşmiştir. Olgun Çelik Yönetim 
Kurulu’nun her bir çalışanına verdiği değer, oluşturulan aile ortamı ve 
“Önce İnsan” söylemiyle hayata geçirilen hamleler şirket değerlerinin 
sadece kağıt üzerinde kalmadığını da gösterir nitelikte.
75 yıldır, yeniliklerden korkmayan, karşılaştığı riskleri fırsata çeviren, 
bulunduğu alanı fazlasıyla dolduran kalifiye bir ekiple hedeflediğimiz her 
şeyi ve daha fazlasını başaracağımıza olan inancım sonsuz. 
İyi ki Olgun Çelik’te çalışıyorum, iyi ki bu şirketin bir parçasıyım. Nice 75 
yıllara Olgun Çelik!

MEHMET ŞEREF ERCAN
Genel Müdür Yardımcısı - Olgun Suspansion İş Birimi

1945'ten günümüze, şirketimizin 75. yıla başarıyla ulaşmasında emeği 
geçen tüm çalışanlarımızı gönülden tebrik ediyorum. Ülkemizin demir 
çelik sanayisinde öncü şirketlerinin başında gelen Olgun Çelik; köklü yapısı, 
kurum kültürü ve sürekli gelişim felsefesi doğrultusunda sürdürülebilir 
büyüme politikasını emin adımlarla gerçekleştirmeye devam etmektedir. 
Olgun Çelik, çalışanını ön planda tutan kurumsal yapısı,  teknolojiyi kendi 
DNA’sı ile birleştirerek ortaya çıkardığı kendine özgü otomasyon çözümleri 
ile akıllı üretimi hayata geçirme kabiliyeti, tüm ürün testlerini kendi 
bünyesinde yapabilen AR-GE ve kalite yapısı, Çevik Planlama, Satış ve IT 
ekiplerinin iş birliği ile süspansiyon ve hafif ürünler alanında global ölçekte 
hizmet veren bir teknoloji ve üretim merkezi haline gelmeyi 
hedeflemektedir.
Hedefe ulaşmak için tüm kararlılığıyla çalışan bu ailenin bir parçası 
olmaktan gurur duyuyorum. Nice 75. yıllara...  



HALİL KOÇANA
Fabrika Bakım ve Üretim Teknolojileri Müdürü

75. kuruluş yıl dönümünü kutladığımız Olgun Çelik, köklü geçmişinde 
birçok başarıya imza atmış, kurumsal değerlerle faaliyetlerine ve sektöre 
yön vermiş, geçmişten bugüne taşıdığı mirasın temelinde yatan ekip 
ruhunu ve sürekli gelişime olan inancını sağlam adımlarla sürdürmüştür.  
Olgun Çelik’in, nice 75 yıllarda, hedefe giden yolda sağlam adımlarla 
ilerleyeceğine gönülden inanıyorum. Şirketimizin kuruluşundan bu yana 
emeği geçen, tüm yönetici ve çalışanlarına şükranlarımı sunuyor, daha 
büyük başarılara imza atacağımız nice yıl dönümlerini birlikte, sağlıkla ve 
esenlikle kutlamayı diliyorum.

AHMET EMRE ÇETİN
Genel Müdür Yardımcısı - Olgun Otomasyon İş Birimi

75 yıldır sürekli güçlenerek var olabilmek, her geçen gün daha da 
hızlanarak değişen dengelere ve zorlaşan şartlara dinamik bir şekilde 
ayak uydurabilmektir. Bu, ben değil, biz diyebilen, sürekli gelişimin ve 
şartlara ayak uydurabilmek için verilmesi gereken çabanın önemini 
anlamış ve benimsemiş bir ekiple mümkün olabilir. Böyle bir ekiple birlikte 
bir önceki 75 yılın mirası ile bir sonraki 75 yılın büyük hedeflerini ve 
hayallerini gerçekleştirmek dileğiyle.



Her yeni gün,
ilk günkü heyecanımızla.



   1976
  Sanayileşmeye doğru ilk adımlar  atıldı ve  
Olgun Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş unvanını aldı.    

   1981
  Manisa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki   

modern üretim tesislerine taşındı.    

    2008
    28 Ağustos 2008 tarihinde Avrupa’nın en ileri yaprak
  yay üretim tesisi olan Olgun Çelik 2. Fabrikası
Manisa Organize Sanayi Bölgesi açıldı.

  2015
Test merkezi yatırımı yapıldı.

    2020
   2020 yılında  Olgun Çelik’in teknoloji  
üssü olan OlgunTech açıldı.   

2005
Parabolik Haddeleme makinesi  

yatırımı ile kapasite artırımı yapıldı.    

  1945
Olgun Çelik İzmir, Türkiye’de kuruldu.  

2010
 18 Haziran 2010 tarihinde 

Olgun Çelik Ürün Geliştirme departmanı   
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından     

AR-GE merkezi olarak tanındı.      

2018
 Hafif ticari araçlarda Avrupa Pazar  

lideri oldu.    

  1998
Türkiye deki ilk parabolik makas üretimi yapıldı.



1945 yılında İzmir Türkiye’de kurulan
Olgun Çelik, tam 75 yıldır çeliğe can 
veriyor. 

Küçük bir atölyede başlayan hikayemiz, 
endüstrileşme ve kalkınma konusunda 
gösterdiğimiz üstün çabanın ve üretim 
teknolojilerine yaptığımız yatırımların 
sonucunda bugün, Manisa Organize Sanayi 
Bölgesi’ndeki modern üretim tesislerimizde 
devam ediyor. Teknolojik yatırımlar ve 
AR-GE’ye verdiğimiz önem sayesinde sürekli 
yenilenen ve modernize edilen tesisimizde 
üretilen yüksek kaliteli ürün portföyümüzü 
dünyanın dört bir yanına ulaştırıyoruz.



1976 yılında sanayileşmeye doğru ilk adımlarını atarak Olgun Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş unvanını alan 
ve azim dolu başarı hikayelerine her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüyen şirketimiz bugün Türk 
otomotiv sektörünün önde gelen firmaları arasında yer alıyor.





MANİSA TESİSLERİ 
Kurulduğumuz ilk günden beri, kaliteli üretimin geliştirilmesine yönelik 
yatırımların büyük önem arz ettiği fikrini inançla savunduk ve 1981 yılında, 
Manisa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki üretim tesislerimize taşındık.
Avrupa’da tek çatı altında sektörün en modern tesisine sahip olan Olgun Çelik, 
1998 yılında ülkemizdeki ilk parabolik makas üretimini gerçekleştirerek öncü 
olmuştur.

75. yılını gururla kutladığımız Olgun Çelik, otomotiv sektöründe fark yaratan 
vizyonu, diijital dönüşüm ve akıllı robot yatırımları, teknolojik uygulamalar, test 
süreçleri ve kalifiye iş gücünün birleşimiyle ortaya çıkan kusursuz üretim hattı 
ve hızlı tedarik süreciyle, Manisa Organize Sanayi Bölgesi ve Türkiye’nin öncü 
firması, uluslararası arenada ise sektörün en güçlü oyuncularından biridir.



Olgun Çelik’te her zaman, bugünün kazancını geleceğe yatırıyoruz. 2005 yılında yaptığımız Parabolik Haddeleme 
makinesi yatırımı ile üretim kapasitemizi artırdık.
Üretim tesislerimizden çıkan milyonlarca ürün, binlerce çalışan, birlikte çalışmaktan büyük keyif aldığımız 
yüzlerce müşteri, sektöre kattığımız onlarca teknolojik yenilik, 75 yıllık büyüme sürecinin en kıymetli getirileri. 



Her yeni gün,
ilk günkü heyecanımızla.



 75 yıl önce toprağa düşen başarı 
tohumu,  bugün güçlü ve köklü bir çınar...





Avrupa pazarına açılma 
vizyonuyla temelleri atılan ve 
bugün hala kullanılan ikinci 
fabrikamızın açılış töreninin 
basındaki yansımaları. 



28 Ağustos 2008 tarihinde Avrupa’nın en ileri yaprak yay üretim tesisi unvanına sahip ikinci 
fabrikamızı, Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde açtık.

Olgun Çelik fabrikalarında yalın üretim felsefesini benimseyerek müşteri memnuniyetinin 
artırılması ve sürekli iyileştirme hedeflerimiz doğrultusunda Tam Zamanında Üretim, 
Kanban, Kaizen, Sürekli Akış, Toplam Üretken Bakım ve SMED gibi verim artırmaya yönelik 
birçok üretim tekniğini uyguluyoruz.

Her an değişen ve gelişen teknolojinin bir getirisi olan Endüstri 4.0 sanayi devrimi ile robot 
ve otomasyona bağlı üretim tezgahlarının devreye alınması, gelişmiş veri depolama ve 
analiz sistemlerinin kullanımı, kaynak etkinliği ve verimliliğini artıracak uygulamalar ile 
şirketimizin yerel ve küresel piyasalarda rekabet gücünü daha üst seviyeye taşımak amacıy-
la çalışmalarımıza ağırlık veriyoruz. Bu alanda kendi çözümlerimizi devreye alarak ülkemize 
ve dünyaya hizmet verebilmek için Olgun Otomasyon İş Birimimizi devreye alıyoruz.

Gelecek 10 yıllık dönemde elektrikli ve otonom araçların devreye girdiği, Endüstri 4.0 ile 
karanlık fabrika üretiminin yaygınlaşması gibi büyük değişikliklerden güçlenerek çıka-
cağımıza inanıyoruz. Sadece makas ürünümüz ile değil otomotivde katma değeri yüksek 
ürün çözümlerimiz ile ülkemizdeki ve tüm dünyadaki müşterilerimize ulaşacağız.
Hizmet verdiğimiz 75 yıl boyunca her yeni yılda daha çok ürettik, daha çok geliştik. 

Hikayemizin başladığı ilk günden bugüne, çalışanlarımız, müşterilerimiz ve iş ortaklarımız 
için her zaman en kaliteli ürünleri sunan güvenilir bir dost olmak öncelikli amacımızdır. 
Bugün ve daima…





Sürdürülebilir başarının elde edebilmek için teknolojinin sunduğu nimetlerden her zaman 
yararlanmamız gerektiğini biliyoruz. Endüstri 4.0 Devrimi ile üretimin her aşamasında 
faydalandığımız robotik sistemlerle üretimi, verimi ve kaliteyi en üst seviyeye çıkarmayı 
hedefliyoruz. İçinde bulunduğumuz akıllı üretim çağında, son teknolojik çözümlere 
yaptığımız akıllı robot yatırımları ile üretimde dijital dönüşümü gerçekleştirdik.

Sektördeki en ileri tasarım, üretim ve yönetim teknolojilerini geliştirmek misyonumuzla, 
dijital dönüşüm dinamikleri üretim süreçlerine entegre ediyoruz.

Her koşulda önceliğimiz olan nitelikli ürün teslim etme anlayışımızla birlikte, yenilikçi ve 
sürekli gelişen yapımızla gerçekleştirdiğimiz akıllı üretim sistemimiz sayesinde daha az 
kaynak kullanarak daha düşük maliyetlerle üretimi tamamlıyor, yüksek müşteri 
memnuniyeti sağlıyoruz.



“Üst düzey kalite, verimli üretim” hedefimiz doğrultusunda 
gösterdiğimiz emeklerimiz karşılıksız kalmamış ve Olgun Çelik 
Ürün Geliştirme Departmanı, 18 Haziran 2010 tarihinde Sanayi 
Bakanlığı tarafından AR-GE merkezi olarak tanınmıştır. AR-GE 
merkezimizde yer alan yenilikçi ve araştırmacı ekibimiz  “Full 
Service Supplier” seviyesindeki çalışma tecrübesi ile global 
araç üreticilerinin tasarım ve stratejik ortağı olarak araç 
projelerinde kritik sorumluluklar almaktadır. OEM 
mühendisleri ile beraber, süspansiyon geliştirmelerinde yer 
alacak, müşterisinin ürün geliştirme proseslerine entegre 
olabilecek ve çözüm üretebilecek bilgi birikimine sahiptir.



Lorem ipsum



YATIRIMLAR
Bugünümüzü Geleceğe Yatırıyoruz



Teknolojiye yaptığımız yatırımlar 75 yıllık 
serüvenimizin kilit taşlarından biridir. Uzun vadeli ve 
sürdürülebilir büyüme stratejimizi, geleceğe 
odaklanan bakış açısıyla sürdürüyoruz. Bu 
bağlamda, 2011 yılında, Avrupa’nın en büyük 
Kataforez Merkezi’nin kurulumunu gerçekleştirdik. 
Bu dev yatırımla, dünya çapında en zor boya isterine 
sahip Volvo, Scania gibi müşterilerimizin taleplerini 
eksiksiz yerine getiriyoruz.

OEM’lerin onayından geçmiş üretim ve kalite 
disiplini sağlayan modern Kataforez Merkezi 
yatırımımızla, üstün boya kalitesi tercih eden tüm 
müşterilerimize sürekli ve yüksek kaliteli üretim 
garantisi sunuyoruz.

Olgun Çelik ekibi olarak, iç ve dış ticari araç 
piyasasında sürekli artan müşteri kalite 
beklentilerinin de üzerinde korozyon performansı 
sağlayarak sektörün küresel lideri olma yolunda 
hızla ilerliyoruz.

Fabrika Grup Direktörümüz Mehmet Ali Arpacık, bu 
dev yatırımı şu sözlerle anlatıyor: Bu yatırım 
sayesinde küresel OEM’lerin teknik şartnamelerinin 
de üzerinde bir teknolojiye sahibiz. Kazandığımız 
üstün kalite ve yüksek müşteri memnuniyeti ile 
gurur duyuyoruz. Lorem ipsum

Modern Kataforez Tesisi,
Üstün Boya Kalitesi



Kusursuz Üretime Dev Yatırım:
Olgun Çelik Test Merkezi

Ölçemeyeceğimiz kaliteyi yönetemeyeceğimiz gerçeği ile 
ürünlerimizin on yıllarca süren gerçek hayat döngüsünü test 
edebilecek imkana sahip olmak bizlere gurur veriyor.

Karayolu taşıtlarının kullanımı sırasında araç bileşenleri üzerine 
gelen bütün kuvvetlerin herhangi bir kayıp olmaksızın aynen 
uygulanabilmesine olanak sağlayan ileri teknoloji sistemimiz, 
bileşenler üzerindeki etkileri ölçen gelişmiş veri toplama 
sistemlerimiz ve sistemi tamamen yan etkilerden ayrıştıran sismik 
taban yüzeylerimiz sayesinde global otomotiv sanayisindeki 
müşterilerimizin bütün doğrulama isteklerini kendi 
yeteneklerimiz ile karşılayabilmenin haklı gururunu yaşıyoruz.
   
Geliştirdikçe öğrendiğimiz, öğrendikçe daha da fazla 
geliştirdiğimiz test merkezimiz yedinci yılını doldururken bugüne 
kadarki projelerimizde yolumuzu aydınlatmamıza yardımcı olarak 
şirketimize büyük rekabet avantajı getirdi. Bu bilinçle, her geçen 
sene arttırdığımız yatırımlarımız sayesinde Avrupa otomotiv 
endüstrisinde önde gelen test merkezlerinden biri haline gelerek 
kendi ihtiyaçlarının yanında diğer kuruluşlara da hizmet veren 
Olgun Tech’in bir mükemmeliyet merkezine evrilmesinden dolayı 
büyük mutluluk duyuyoruz. 



TEST MERKEZİ



Olgun Çelik bünyesinde bulunan kalite kontrol 
laboratuvarında, alanında uzman ekibimiz tarafından yapılan 
uygulamalar ile en yüksek kalitede yaprak yay üretimi 
sağlıyoruz. 

Hafif, orta ve ağır ticari vasıtaların yükünü taşıyan ürünlerimiz, 
müşteri memnuniyeti odaklı kalite politikamız ile üç ana 
prensiple üretilmektedir:

· Kalite, güvenlik, güvenilirlik, termin ve fiyat konularında 
müşteri ihtiyaçları ve beklentilerini karşılamak.

· Ürünlerimizde, süreçlerimizde ve prosedürlerimizde sürekli 
ve ölçülebilir bir gelişmeyi sağlamak.

· Tüm kalite yönetim sistemlerimizi uygulamak.

Kalite, Kontrol Altında



Sürekli gelişim felsefesi ve kalite yaklaşımı ile 
üretilen ve bünyemizde bulunan laboratuvar 
imkanlarıyla kusursuz teslimatı hedefle-
diğimiz fabrikamızda tüm üretim süreçleri 
ve kalite kontrol aktiviteleri, hammadde ve 
sarf malzemelerinin girişinden, teslimata 
hazır hale gelen ürünlerin kontrollerine 
kadar gözlemlenerek, evrensel standartlara 
ve müşteri gereksinimlerine uygun olarak 
belgelenir.



Otomotiv sanayisinde en yüksek üretim ve kalite kontrol standartları olan Daimler Category A, FORD Q1, ISO 9001, 
ISO 14001, IATF 16949, ISO/IEC 27001 ve ISO 45001 sertifikalarına ve VW Catergory A, Scania, Iveco, Volvo 
onaylarına sahip tesisimizde, hafif, orta ve ağır ticari vasıtaların her türlü makas tipleri, global standartlara uygun 
şekilde özenle ve incelikle üretilmektedir. 



 
Otomotiv sanayisindeki tüm kalite kontrol standartları ve müşteri onayları ile, 

A sınıfı ürünler grubunda olmaktan gurur duyuyoruz.
 





Topluma ve çalışanlarına olan büyük sorumluluğundan hareketle, gelecek nesillere daha temiz 
ve sağlıklı sürdürülebilir bir çevre bırakabilmek, güvenli bir çalışma ortamı sağlayabilmek için 
tüm faaliyetlerimiz de çevreyi ve çalışanlarımızı korumayı asli görevlerimizden biri olarak kabul 
ederiz.

Çevre ve İSG bilincinin tüm çalışanlarımızda, tedarikçilerimizde, ilgili taraflarda ve faaliyet 
alanlarında yerleşmesi, gelişmesi ve sürekliliği için etkin bilgi akışını sağlayarak farkındalık 
yaratmak ana politikamızdır.

Ekip arkadaşlarımıza, müşterilerimize ve paydaşlarımıza karşı olan sorumluluğumuzla, 
rekabetçi piyasada şartlar ne olursa olsun yarışı her zaman haklı ve adil koşullarda kazanmak 
için çalışıyoruz.

Tüm çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve hissedarlarımız arasındaki ilişkilerimizde 
dürüstlük, şeffaflık ve ifade özgürlüğünü esas alan çalışma etiği ilkelerimize bağlı hareket 
ediyoruz. 



Gelişen endüstri standartlarını içselleştirerek değişime öncülük eden şirketlerin rekabet 
koşullarını belirlediği bir ortamda Olgun Çelik olarak amacımız bu alanda da öncü olmaktır. Bu 
kapsamda baktığımızda gerek kalite, gerek üretim teknolojileri bakımından kendi sektöründe 
lider olan Olgun Çelik,  Endüstri 4.0 ve dijitalleşme alanlarında da yine sektöründe öncü olmaya 
devam etmektedir. Akıllı Üretim Felsefesini destekleyen Üretim Yönetim Sistemleri bünyesinde 
bize ait sistem  tasarımımız ile  izlenebilirliğimizi geliştirecek önemli projelere imza attık. Bu 
sebeple 2019 yılının ilk çeyreği ile birlikte, tüm kritik operasyonların dijital araçlar ile yönetimi için 
tasarlanmış kapalı çevrimli  Akıllı Üretim Yönetimi Sistemi Projesi’ne başladık. Bu sayede 
manuel yapılan işlemlerde %90’a yakın verimlilik, kestirimci bakım anlayışının toplanan veriler 
sayesinde yaygınlaşması ve ISG (işçi sağlığı ve işçi güvenliği) kalemlerinde büyük iyileştirmeler 
sağladık.
 
Mevcut durumda akıllı cep telefonlarımız ile fabrikamızda tezgahların üretim durumunu, 
verimliliğini ve enerji tüketimini anlık olarak takip edebiliyoruz. Bu sayede hem ülkemizin hem 
de global ölçekte sürdürülebilirlik politikamızı çevre ve enerji alanlarında destekliyoruz. Enerji 
maliyetlerimizi optimize ederken , dinamik hat dengeleme ile karbon salınımızı aşağıya çekerek 
karbon ayak izi yol haritamızı belirliyoruz. Hafif ticari araçların Pazar liderliği yanında ağır ticari 
segmentinde de hedefi liderlik olan şirketimiz Endüstri 4.0, dijitalleşme ve otomasyon ile 
Avrupa ve dünya standartlarının üzerinde bir tedarikçi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor ve 
tüm paydaşlarımıza katma değer yaratmaya ilk günkü heyecanımız ile devam ediyoruz.
 

(Manufacturing Execution System Üretim Yönetim Sistemi)

MES 



Müşterilerimizin talep ve beklentileri doğrultusunda çalışır, olumlu ya 
da olumsuz her geri bildirimden ders çıkarır, her yeni sevkiyatın bir 
öncekinden daha iyi tamamlanması için elimizden gelenin en iyisini 
yaparız.
Müşteri odaklı çalışma prensibimiz sonucu uzun yıllardır birlikte çalışma 
şansı elde ettiğimiz müşterilerimiz: 

Güç Kattığımız
İş Ortaklarımız



75 yıllık yolculuğumuza onlarca başarı sığdırdık. 2019 ihracat yılında, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin 
gerçekleştirdiği “Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı 2019" araştırmasında 559. sırada yer aldık. Bileğimizin 
hakkıyla ürettiğimiz binlerce ürün, yurt dışına ihraç edildi.
Elde ettiğimiz bu başarıların rehavetine kapılmadan, her zaman daha iyisi için çalışmaya ve yatırımlarımızı 
daha sağlam bir gelecek için atmaya devam ettik. 29 Ekim 2020 tarihinde OLGUNTECH iş birimimizin 
resmi açılışını gerçekleştirdik. 

OLGUNTECH’in başarı hikayesini Olgun Tech İş Birimi  ve Merkezi Ar-Ge’den sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı Mehmet Özgür Arslan’dan dinleyelim.

Yola Çıktığımızda Yol Yoktu… 
 6 sene önce katıldığım büyük Olgun Çelik ailesi ile şirketimizin 75. yılını birlikte kutlamaktan sonsuz 
mutluluk duyuyorum. Yola çıktığımızda yolun olmadığı, 75 yıllık bu serüvende acı tatlı pek çok anıyı 
geride bırakarak, çok önemli başarılara birlikte imza attık.

Türk otomotiv tedarik sanayisinin en donanımlı test merkezini kurduk, devreye aldık ve mükemmel bir 
verimlilikle işletiyoruz.
Dünyanın önde gelen mühendislik şirketlerinin kullandığı simülasyon yazılımlarının pek çoğunu yüksek 
doğruluk oranları ile devreye aldık, tasarımlarımızı beklenen standartların üzerine çıkarttık.



Ford Transit ile edindiğimiz hafif ticari araç 
tecrübemizi, VW Crafter ve Daimler Sprinter ile 
genişleterek Avrupa’nın hafif ticari araç yaprak 
yay pazarının lideri olduk. 
Ürün tipinden, sektörden ve malzemeden 
bağımsız olarak katma değeri yüksek 
teknolojiler geliştirmek, bu teknolojiler ile 
üreterek ülke ekonomisini güçlendirmek, 
yarınımıza ışık tutmak için yüce liderimiz 
Atatürk’ün bizlere en büyük armağanın 
yıldönümü olan 29 Ekim 2020 tarihinde 
OLGUNTECH iş birimimizin resmi açılışını 
gerçekleştirdik.

Dijitalleşen dünyada, elektrik uygulamalarının 
her geçen gün daha fazla etkinliğini arttırdığı 
otomotiv sektöründe, OLGUNTECH Hafif ürün 
çözümleri ile konumlanmaktadır. Otomotiv sek-
törünün yanı sıra, Türk Savunma ve Havacılık 
sanayi içinde çözümler yaratmaktadır. Her 
geçen gün büyüyen geliştirme iştahımız ile elek-
tronik ve yazılım mühendisliği alanlarında da 
atılımlarımızı planlıyoruz.
Yolumuz hep aydınlık, başarılar bizimle birlikte 
olsun...
Nice 75 yıllara, Nice beraber mutluluklara 
birlikte, sağlıkla koşmak ümidiyle.

Özgür ARSLAN





Olgun Çelik’te, insan kaynağının ve ekip ruhunun en önemli değer olduğuna inanırız. 
Ekibimizin bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmek ve her zaman daha iyisine ulaşmak 
için var gücümüzle çalışırız.
Olgun Çelik’in 75 yıllık hikayesinin ardında, emeğe değer katan binlerce çalışan var. 
Gelin başarı hikayemizi bir de onların gözünden dinleyelim.  

Emeğe Değer Katan
BİNLERCE ÇALIŞAN



Ali Batur 
Formen - 1997

 
01.12.1997 tarihinde Olgun Çelik ailesine katıldığımda yalnızca bir bölüm ile 
üretim yapıyorduk. 1998 yılında “Üretim 2” olarak tanımladığımız bölümün 
açılmasıyla, göz kıvırma tezgahında çalışmaya ve üretmeye devam ettim. 
Sonrasında sırayla Parabolik1 ve bükme sertleştirme çalışma şansı elde 
ettiğim zamanlarda bu tezgahlarda çalışmak bizler için adeta uzay 
mekiğinde çalışmak gibiydi. Tüm üretim sisteminin otomatik olduğu bu 
tezgahlarda çalışırken çok güzel günler geçirdim. 
Vardiya Amiri ve Formen olarak çalışmaya devam ederken, Olgun Çelik de 
büyümeye ve gelişmeye devam ediyordu. Yeni fabrikanın kurulma 
aşamasına geldiğimiz yıl, yeni fabrikaya giden ilk personellerden biri de 
bendim. Bu dev bir fabrikada 5 ya da 6 tezgah ile üretime başladık, her 
geçen gün büyüdük geliştik. 2 fabrikanın birleşimiyle bu koca fabrika bile 
bize ufak geliyordu. Neden mi? İşe başladığım 1997 senesinde 400 ton 
üretim yaparken şimdi ortalama 2500 ton aylık üretim yapıyoruz. Her gün, 
ilk günkü azim ve inançla …
Olgun Çelik’te işe başladığım 1997 yılında tek başımaydım. Şimdi ise eşim, 
2 oğlum ve 650 kişilik ekibimizle kocaman bir ailem var.  Bir üyesi 
olmaktan her zaman gurur duyduğum Olgun Çelik’e nice 75 yıllar 
diliyorum.

Gürkan Koralp 
 Malzeme Tedarik Ekip Lideri - 1999

1999 Eylül ayında iş hayatına başlamış olduğum Olgun Çelik bugün tam 
75 yaşında. 21 yıllık çalışma hayatıma dönüp baktığımda Olgun Çelik’te 
geçirdiğim her gün, ekip arkadaşlarımla birlikte başarıya yürüdüğümüzü 
görüyorum.
İşe başladığım günden bugüne geçen zamana kadar gösterdiğimiz 
gelişim ve ilerleme ile üretim hacminde yaklaşık 3 kat bir büyüme 
kaydedildi ve Olgun Çelik bugün otomotiv devlerinin montaj hatlarına 
ürün teslimatı yapan, sektörün en önde gelen firmalarından biri oldu. 
Hedefe giden bu yolda birlik ve beraberlikle hareket eden ekibimizle tüm 
zorlukları bir bir aştık. Bir dünya şirketi olma amacıyla birlikte yürümeye 
devam ediyoruz. Bugün ve daima..... 
Olgun Çelik ailesinin bir parçası olmaktan gurur ve mutluluk duyduğumu 
ifade ederken, nice başarılı 75 yıllar dilerim. 



Ozan Ayar 
Üretim Operatörü - 1998

1998 yılında katıldığım Olgun Çelik ailesine iş başvurusunda bulunmamın 
en büyük nedeni babamın Olgun Çelik bünyesinde yıllarca çalışmış 
olmasıdır. Uzun yıllar emek verdiği Olgun Çelik’ten her zaman iyilikle 
bahseden babamın açtığı yolda katıldığım Olgun Çelik’te iyi günümde de 
kötü günümde de her zaman yanımda olacak çok büyük dostluklar 
edindim. Bizlere hem maddi hem de manevi pek çok değer katan Olgun 
Çelik’in 75. yaşını kutlarım. 

Mümin Gülmez –
Yenileme Pazarı Uzmanı - 1998

Olgun Çelik bünyesinde geçirdiğim 22 yıllık süreçte, sürekli yenilenme, 
büyüme ve gelişme hedefleri doğrultusunda ilerledik. Güneşli güzel 
günleri de, bulutlu günleri de hep birlikte atlattık. Olgun Çelik çalışanı 
olmaktan, bu büyük ailenin bir parçası olmaktan her zaman gurur 
duyuyorum.  
Önümüzdeki süreçlerde Avrupa’da Hafif Ticari Araç sektöründe 
gösterdiğimiz başarıyı sürdüreceğimize ve ekip arkadaşlarımın yeni 
başarılara imza atmak için var gücüyle çalışacağına yürekten 
inanıyorum. Olgun Çelik’in 75. yılı kutlu olsun!



Simay Güney 
Dış Ticaret ve Lojistik Sorumlusu - 2019

22 Temmuz 2019’dan beri bir Olgun Çelikli’yim. Bir çırpıda çıkıveriyor 
“Olgun Çelikli olmak” söylemi. Bu söylem aslında çokça gurur, yüzlerce 
başarı, bolca emek, onlarca dost ve sevgi barındırıyor içinde.
İşe alım mülakatlarının sonuna geldiğimde “Olgun Çelik harika bir okul, 
hoş geldin!” demişlerdi. Oryantasyon sürecinde ise tanıştığım her tecrübeli 
Olgun Çelik çalışanından yine aynı cümleyi duydum: Olgun Çelik harika bir 
okul, aramıza hoş geldin! Bundan 1 sene, aklımda beliren soru işareti, “Okul 
derken? Nasıl yani?” diyordu. Şimdi ise ne demek istediklerini çok iyi 
anlıyorum. 
Burası gerçekten harika bir okul! Tecrübesiyle, hayat görüşüyle, duruşuyla 
bana hem iş hayatı hem de özel hayat anlamında birçok değer katan 
hocalarla dolu bir okul hem de. Yaşımın tam 3 katı bir geçmişe sahip, köklü 
ama bir o kadar da genç ve dinamik bir okul. Yöneticimden aldığım ilk 
aferin, ilk toplantım, ilk hatam ve bu hatamdan çıkarttığım o büyük ders, 
ilk iş yemeğim, ekip arkadaşlarımla yaptığım ilk kutlama ve daha niceleri. 
Hepsi için minnettarım Olgun Çelik! 
Umuyorum ki daha nice yıllara, hep birlikte… 75. yaşın kutlu olsun!

Sinem Mercan
Kalite Mühendisi - 2020

Olgun Çelik bünyesinde barındırdığı ısıl işlem, şekillendirme, haddeleme, 
kaplama gibi birçok proses ile mühendis olarak bizlere çeşitlilik içeren bir 
iş deneyimi elde etme olanağı sağlıyor. 
Zor şartlar altında dahi dinamizmi ve şirket motivasyonunu güçlü tutmak 
büyük emek ister. İşe başladığım 2020 yılında tüm dünyayı etkileyen 
zorlayıcı koşullar bulunmasına rağmen ilerleme ve büyüme odaklı bir 
strateji yürüten Olgun Çelik, tüm ça lışanlarına güven ortamında çalışma 
olanağı yaratıyor. 
Aynı çatı altında ortak hedefler ve amaçlar için birlikte azimle çalışmak bir 
şirketin sahip olduğu en önemli ayrıcalıktır. Biz Olgun Çelik ekibi olarak bu 
ayrıcalığa sahip olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
75. yaşını gururla kutladığımız Olgun Çelik benim için yalnızca yeni bir iş 
demek değil. Yeni umutlar, yeni amaçlar, yeni dostluklar kısacası yeni 
hayatım demek. Başarı dolu nice yıllara!



Tayfun Parlak 
Üretim Operatörü - 2020

21.09.2020 tarihinde iş başı yaptığım Olgun Çelik, yalnızca mesaiyi 
geçirdiğim bir yer değil tam bir aile ortamı sunan, takım ruhunu yansıtan 
bir firma.
Mühendislerimize göstermiş oldukları saygı ve ilgilerinden dolayı 
teşekkürlerimi sunarım. 

75. Yılını kutlamaktan büyük mutluluk duyduğumuz Olgun Çelik firmasında 
yükselmek ve hedeflerime ulaşmak için her zaman elimden geleni 
yapacağımı belirtmek isterim.

Emirhan Kelleci 
Üretim Operatörü - 2020

Bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyduğum Olgun Çelik ekibine zor 
zamanlarımda beni yalnız bırakmadıkları ve iş başvuruma olumlu geri 
döndükleri için teşekkür ederim. Yaptığım işten ve gördüğüm aile 
ortamından çok memnunum. Bugün 75. yaşını kutladığımız Olgun Çelik 
bünyesinde uzun yıllar çalışmayı temenni ediyor, bana her zaman bir abi 
bir amca gibi hissettiren tüm ekip arkadaşlarıma tüm amir formmen ve 
çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. 



Ercan Dereli
Türk Metal Sendikası Şube Başkanı

1996 yılında çalışmaya başladığım Olgun Çelik'te tam 17 yıl boyunca görev 
yaptım. Gerek tüm ekibin çalışma prensibi, gerek sıcak ve samimi aile 
ortamı profesyonel hayatımda her zaman özel bir yere sahiptir. Manisa’nın 
köklü firmaları arasında yer alan Olgun Çelik’in başarılarını gururla takip 
ediyor ve bir dönem çalışma şansı elde ettiğim bu köklü firmanın 75. yılını 
kutluyorum. 



Ekip arkadaşlarımızın kariyer yolculuklarında gösterdikleri 
gelişimlerine destek vermek amacıyla düzenlediğimiz eğitimler, 
verimliliği ve motivasyonu artırmak için organize ettiğimiz sosyal 
faaliyetler ve sektörün önde gelen firmalarıyla tanışmak, iş 
ortaklıklarımızı güçlendirmek ve ürün portföyümüzü tanıtmak 
amacıyla katıldığımız yerel ve global sektörel fuarlar aracılığıyla 
parlak bir geleceğe, hep birlikte yürüyoruz. 

Umut Dolu Yarınlar, Hepimizin



• 2005 FORD Q1

• 2006 FORD Tedarikçi Ödülü

• 2007 IVECO Onaylı Tedarikçi

• 2009 DAIMLER Kategori A

• 2010 OEM’lerden En İyi Tedarikçi Ödülü

• 2011 VW Kategori B

• 2013 FORD Altın Yıldız – En İyi Tedarikçi Ödülü

• 2014 Scania and MAN Onaylı Tedarikçi

• 2014 İnsana Saygı Ödülü  

• 2015 VW Kategori A

• 2015 İnsana Saygı Ödülü  

• 2016 MAN Lojistik Kategori A Tedarikçi

• 2016 İnsana Saygı Ödülü   

• 2017 Volvo Onaylı Tedarikçi

• 2017 İnsana Saygı Ödülü   

• 2018 FORD Bronz Yıldız - En İyi Tedarikçi Ödülü

• 2018 İnsana Saygı Ödülü

• 2018 Ford P1 & P2 Entegrasyon Sonrası Q1

• 2019 İnsana Saygı Ödülü

• 2019 Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı

• 2020 Teknoloji Kaptanları

ÖDÜLLER



Almanya’nın Hannover kentinde ziyaretçilerini 
ağırlayan, ticari araç dünyasının odak noktası 
olan IAA Ticari Araç Fuarı’nda ve yine 
Almanya’nın Frankfurt şehrinde düzenlenen 
Automechanika Uluslararası Otomotiv Yedek 
Parça ve Aksesuarlar Fuarı’nda şeffaf, güçlü ve 
tasarım yeteneği güçlü bir Türk firması imajı 
sergilemekten ve ürün portföyümüzü 
standımızı ziyaret eden tüm katılımcılar ve 
ziyaretçilerle paylaşmış olmaktan mutluluk 
duyuyoruz.

GLOBAL FUARLAR



Çalışanlarımızın kurumsal ve bireysel hedeflerini 
gerçekleştirebilmesi için gerekli olan becerileri 
kazanması amacıyla düzenlediğimiz kişisel 
gelişim eğitimleri, fonksiyonel mesleki eğitimler, 
yönetici eğitimleri, oryantasyon eğitimleri, iş başı 
eğitimleri, kariyer eğitimleri ve uzmanlık eğitimleri 
ile yetkinliklerimizi arttırmayı hedefliyoruz.

• 2005 FORD Q1

• 2006 FORD Tedarikçi Ödülü

• 2007 IVECO Onaylı Tedarikçi

• 2009 DAIMLER Kategori A

• 2010 OEM’lerden En İyi Tedarikçi Ödülü

• 2011 VW Kategori B

• 2013 FORD Altın Yıldız – En İyi Tedarikçi Ödülü

• 2014 Scania and MAN Onaylı Tedarikçi

• 2014 İnsana Saygı Ödülü  

• 2015 VW Kategori A

• 2015 İnsana Saygı Ödülü  

• 2016 MAN Lojistik Kategori A Tedarikçi

• 2016 İnsana Saygı Ödülü   

• 2017 Volvo Onaylı Tedarikçi

• 2017 İnsana Saygı Ödülü   

• 2018 FORD Bronz Yıldız - En İyi Tedarikçi Ödülü

• 2018 İnsana Saygı Ödülü

• 2018 Ford P1 & P2 Entegrasyon Sonrası Q1

• 2019 İnsana Saygı Ödülü

• 2019 Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı

• 2020 Teknoloji Kaptanları

EĞİTİMLER



Çalışan odaklı motivasyon faaliyetlerimizle 
herkesin mutlu ve keyifli hissetmesini sağlamak  
amacıyla; şirket içi kutlamalar, aile şenlikleri, 
spor turnuvaları gibi dinamik, eğlenceli ve 
motive edici pek çok sosyal faaliyette bir araya 
geliyoruz.

SOSYAL FAALİYETLER
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Olgun Çelik’in 1945  yılından bu yana gösterdiği gelişime ve başarı dolu hikayelere tanıklık ettik. 
75 yıllık serüvenimizin başarıyla tamamlanmasına katkısı olan, kıymetli ekip arkadaşlarımız, 
değerli iş ortaklarımız ve tüm paydaşlarımıza sağladıkları katkı ve güven için teşekkürlerimizi 

sunuyoruz. 

 Sizlerle Birlikte Nice 75 Yıllara


