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Olgun Çelik Futbol Turnuvası bu yıl da geçen yıllarda olduğu gibi sıkı bir rekabet içerisinde geçti! 

Otomotiv yan sanayinin güçlü kuruluşu Olgun Çelik A.Ş, 2007 yılından beri her yıl sıkı bir rekabet ve aynı zamanda 

dostluk içerisinde geçen geleneksel futbol turnuvasını bu yıl da şirketin farklı departmanlarından birçok takımın 

yoğun katılımıyla Manisa Tevfik Lav spor tesislerinde düzenledi. 

Turnuva boyunca tüm takımlar sıkı bir rekabet içerisinde mücadele ederken finale Fabrika 1’in üretim takımı ve 

Fabrika 2’nin üretim takımları adını yazdırdı. 30.05.2012 tarihinde oynanan final maçı da, Olgun Çelik A.Ş Genel 

Müdür Yardımcısı Sn. Mustafa Karaağaç, Fabrika Direktörü Sn. Mehmet Ali Arpacık ve Türk Metal Sendikası Manisa 

Şube Başkanı Sn. Hüseyin Özben ve Olgun Çelik A.Ş çalışanları tarafından ilgiyle izlendi ve maç sonunda 

şampiyonluğu kazanan taraf Fabrika 2’nin üretim takımı oldu. Kazanan takıma kupası ise Olgun Çelik A.Ş Genel 

Müdür Yardımcısı Sn. Mustafa Karaağaç tarafından takdim edildi. 

 

 
OlgunCelik Football Tournament took place again in high competition this year as it did in previous years! 

 
OlgunCelik that is a strong corporation of the automotive supply industry organized its traditional Football 

Tournament, which has been organized regularly since 2007 in high competition but also in a friendly way, with the 

participation of various teams from OlgunCelik’s different departments at the Manisa Tevfik Lav sports facilities.  

During the tournament, all the teams struggled in high competition but the teams that qualified to play in the final 

game became the production team of Factory 1 and the production team of Factory 2. The final game played on 

May 30, 2012 was watched curiously by all employees of OlgunCelik and OlgunCelik Deputy General Manager Mr. 

Karaagac, Factory Director Mr. Arpacik and Turkish Metal Union’s Branch Chairman Mr. Ozben, and at the end of 

the game, it was the production team of Factory 2 who gained the championship. The winning team was presented 

with a cup by Mr. Karaagac, Deputy General Manager of OlgunCelik. 

 


