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Otomotiv yan sanayinin güçlü kuruluşlarından Olgun Çelik, ekibini Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğü pozisyonunda 

görev yapacak Sn. Bekir Çetiner’in katılımıyla daha da güçlendirdi. 

 

 

Teknolojiye ve kaliteye yaptığı yatırımlarla küresel pazarda sürekli yükselen bir başarı ivmesi kazanan Olgun Çelik, 

küresel pazarda güçlü olmanın en önemli koşullarından biri olan kaliteli insan kaynağına olan ihtiyacını da yaptığı 

transferler ile desteklemektedir. Bu kapsamda Olgun Çelik, ekibini Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğü pozisyonunda 

görev yapacak Sn. Bekir Çetiner’in katılımıyla güçlendirmiştir.  

 

Celal Bayar Üniversitesi Maliye bölümü mezunu olan Sn. Bekir Çetiner, üniversite eğitimi sonrası Cevher Jant A.Ş ve 

Schneider Electric gibi firmalarda görev yapmıştır. Son olarak Akdeniz Kimya San. Ve Tic. A.Ş’de Maliyet Muhasebesi ve 

Bütçe Müdürü pozisyonunda görev yapan Sn. Bekir Çetiner, haiz olduğu her kaliteli ve iyi eğitimli çalışanın kurumsal 

değerini ve gücünü attıracağı ilkesini benimseyen Olgun Çelik’in ekibini kuvvetlendirecektir. 

 

 

OlgunCelik that is one of strongest corporations of automotive sub-industry strengthened its team with the 

participation of Mr. Çetiner who is going to serve in the position of Accounting and Finance Manager. 

 

 

OlgunCelik that has acquired a continuously rising success acceleration in global market with its investment in 

technology and quality has been meeting its need of qualified human resources, which is one of the most significant 

conditions to be strong in global market, with new transfers. Within this context, OlgunCelik strengthened its staff 

with the participation of Mr. Çetiner who is going to serve in the position of Accounting and Finance Manager. 

 

Following his Bachelor’s degree, Mr. Çetiner, who graduated from the department of Finance at Celal Bayar University, 

worked in companies such as Cevher Jant A.Ş and Schneider Electric. Mr. Çetiner, who lastly worked as “Cost 

Accounting and Budget Manager” at Akdeniz Kimya San. Ve Tic. A.Ş, would corroborate OlgunCelik team that believes 

in the principle of that each qualified and well-educated employee hired by a company would increase corporate 

worth and power. 

 


