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Otomotiv yan sanayinin güvenilir markası Olgun Çelik’in ekibine iki yeni katılım! 

 

Marka olmanın en önemli koşulu yenilik yaratarak başkalarından farklı olmak ve içinde bulunduğunuz sektöre yön veren 
konuma erişmektir. Bunu başarmak için de şirketlerin alanında donanımlı Ar-Ge yöneticilerine ve bu Ar-Ge çalışmalarını 
da kaliteli bir şekilde üretecek Üretim yöneticilerine ihtiyacı vardır.  
 
Bu bağlamda Ar-Ge çalışmalarına büyük önem veren ve küresel OEM’lerin tasarım ortağı olan Olgun Çelik, ekibini 
güçlendirmek için Sn. Görkem Özçelik’i Ar-Ge Müdürlüğü pozisyonuna, Sn. Seçkin İçağası’nı ise Fabrika 1’in Üretim 
Müdürlüğü pozisyonuna getirmiştir. 
 
Fabrika 1’in Üretim müdürlüğü pozisyonun üstlenecek olan Sn. Seçkin İçağası, Kara Harp Okulu makine mühendisliği 
bölümü mezunu olup, kalite yönetim sistemleri, verimlilik çalışmaları, yeşil ve kara kuşak projeleri alanında deneyime 
sahiptir. OEM’ler ile proje yürütme konusunda derin bir bilgi birikimi olan Sn. Seçkin İçağası, Ege Fren ve Ege Endüstri 
firmalarında Satış, Satınalma, Kalite ve Üretim departmanlarının yönetimini üstlenmiştir. 
 
Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü mezunu olan Sn. Görkem Özçelik ise, yine makine mühendisliği 
alanında yüksek lisans yapmıştır. Altı Sigma, kalite sistemleri ve Teydep projeleri konusunda deneyim sahibi olan Sn. 
Görkem Özçelik, Cevher Döküm San. A.Ş ve Ege Endüstri firmalarında Ar-Ge çalışmalarının sorumluluğunu üstlenmiştir.  
 
 

 

Two new participations into OlgunCelik team that is the trusted brand of automotive supply industry! 

 

One of the most important conditions to a brand is to be different from others creating innovation and to lead the 
sector that you are in. In order to achieve this goal, companies need R&D managers who are experienced in their fields 
and Production managers who are capable of processing these R&D studies in a qualified way. 
 
In this context, OlgunCelik that places emphasize on R&D studies and is design partner of global OEMs appointed Mr. 
Özçelik to the position of R&D manager and Mr. İçağası to the position of Production manager in charge of Plant 1 to 
strengthen its staff. 
 
Mr. İçağası, who is going to serve in the position of Production manager in charge of Plant 1, graduated from the 
department of mechanical engineering at the Turkish Military Academy, and has a large variety of experiences in 
quality management systems, productivity studies and green & black belt projects. Mr. İçağası, who has an extensive 
fund of knowledge on executing projects with OEMs, undertook the management of Sales, Purchasing, Quality and 
Production departments of Ege Fren and Ege Endüstri. 
 
Mr. Özçelik who is a graduate of the mechanical engineering department of Dokuz Eylül University completed his 
master’s degree again on the same field. Mr. Özçelik has a large variety of experiences on six sigma, quality systems 
and Teydep projects, and undertook the responsibility of R&D studies at Cevher Döküm San. A.Ş and Ege Endüstri 
during his business life. 
 
 
 
  


