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8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve Olgun Çelik’te Kadının Yeri 

 
İnsan odaklı ve daha adil bir dünya yaratmak için kadınlarımızın önemi ve toplumlarımızdaki yerleri her şeyden önce 

gelmektedir. Çünkü kadınlar, kadınlarımız varlıklarıyla sağlam ve huzurlu bir toplumun temel yapı taşlarını 

oluşturmaktadırlar. Fakat bu gerçeğe rağmen medeniyetimizin eşit ortakları olan kadınlarımızın haklarının gasp 

edildiği, sosyal ve iş hayatlarından mahrum edilmeye çalışıldığı dönemler olmuştur ve hala daha olmaya ne yazık ki 

devam etmektedir. Kadınlarımızın eşit ve hür bireyler olarak toplumlarımıza renk katmalarını sağlamak konusunda ise 

görev herkese düşmektedir. 

 

İşte tam bu noktada otomotiv yan sanayinin güçlü ve yenilikçi kuruluşlarından biri olarak biz üzerimize düşen görevi 

yapıyoruz ve kadına hak ettiği değeri vermeyi ilk kurulduğumuz günden bu yana amaçlıyoruz. Bir ağır sanayi şirketi 

olmamıza rağmen şu anda idari kadromuzda %35 gibi bir oranla kadınlarımıza yer vermekteyiz. Yönetim kadromuzda 

ise her üç müdürümüzden biri Olgun Çelik’e farklı bakış açıları kazandıran kadınlarımızdır. 

 

Çünkü inanıyoruz ki iş hayatında ve sosyal yaşamda başarıya ulaşmanın, inovasyona değişik açılardan bakmanın ve 

sürekli başarıyı yakalamanın en avantajlı yollarından birisi kadınların iş gücüne ve katkısına inanmaktır. 

 

 

International Women’s Day and Women’s Situtation at OlgunCelik 

 

Women’s importance and their situation in our societies come before anything else in order to create a more fair and 

people-oriented world. Because women, our women constitute the building stones of a stable and peaceful society 

through their presences. Despite this fact, however, there have been times when rights of women, who are equal 

shareholders of our civilization, were violated and when they have been tried to be deprived of social and business 

life, which is still unfortunately an on-going reality in our societies. In order to make women color up our societies as 

equal and independent individuals, we all have our own duties. 

 

Right at this point, we carry out our own duty as a powerful and innovative company of automotive supply industry 

and aim to have a high opinion of women since our establishment.  Even though we are a company in heavy industry, 

we employ women at the rate of %35 in our administrative staff. Besides, one in three managers of OlgunCelik are 

“WOMEN” who bring different point of views to OlgunCelik. 

 

Because we firmly believe that putting faith in women’s labor force and contribution is one of the most advantageous 

paths that lead to steady success in business and social life, and of having different point of views towards 

innovation.   
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