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Oyak Renault çalışanları, ‘Aile Festivali’nde bir araya geldi  

  
Oyak Renault çalışanları aileleri ile birlikte Bursa Keles Kocayayla Piknik Alanı’nda 
düzenlenen ‘Oyak Renault Aile Festival’inde çalışma arkadaşlarıyla dostluklarını pekiştirip 
doyasıya eğlendi.  

 
TÜRKİYE’nin lider otomobil üreticisi Oyak Renault, başarının uyum içinde bir çalışma 
sonucunda elde edildiğinin bilinciyle hareket ederek tüm çalışanlarıyla ailelerini bir araya 
getiren ‘Oyak Renault Aile Festivali’ni düzenledi. 
 
Bu yıl ilk ikisi 7 Temmuz ve 14 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen ‘Oyak Renault Aile 
Festivali’nin üçüncüsü Eylül ayının başında Bursa Keles Kocayayla Piknik Alanı’nda yapıldı. Oyak 
Renault çalışanları, mesai arkadaşları ve aileleriyle birlikte iş hayatına kısa bir mola vererek, 
keyifli bir hafta sonu geçirdi. Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun ve Oyak Renault 
yönetiminin de hazır bulunduğu festivale üç hafta sonunda yaklaşık 25 000 kişi katıldı.   
 
Aoun: Çalışanlarımızla ailelerimizle birlikte ortak zaman geçirecek fırsatlar yaratıyoruz 
 
Festivalde konuşan Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun, “Çalışanlarımız; şirket 
kültürümüz içerisindeki en yüksek değeri ifade ediyor. Bu değere yakışır şekilde 
çalışanlarımızla iş ortamı dışında da birlikte olmaya özen gösteriyor, onları aileleriyle bir 
araya getiren çok özel sosyal etkinlikler düzenlemeye devam ediyoruz. Tüm Oyak Renault 
ailesini birleştiren ‘Oyak Renault Aile Festivali’ gibi bizi bir araya getiren bu tür etkinlikleri 
önümüzdeki yıllarda da sürdürmeye devam edeceğiz. Çalışmaya keyifli bir mola verdiğimiz 
böyle günlerde, sizleri çalışma arkadaşlarınız ve ailelerinizle neşe içinde görmek bizlere ayrı 
bir mutluluk veriyor. Fabrikamız üretime üç vardiya olarak devam ediyor. Her zaman 
yanımızda olan, bizlere destek ve güç veren ailelerimize  bir kez daha çok teşekkür 
ediyorum” dedi.  
 
Festival alanında oluşturulan oyun parklarında, macun ve pamuk helva ikram edilen çocuklar 
açık havanın tadını çıkarırken, büyükler de canlı müzik eşliğinde tavla, futbol, canlı langırt, 
voleybol oynayarak; halat çekme ve yetenek yarışmalarında ter döktü. Festivalde 
gerçekleştirilen hediye çekilişinde şanslı olan Oyak Renault çalışanlarına TV, notebook, bisiklet 
gibi birbirinden güzel hediyeler dağıtıldı.  



 

 

Çalışan memnuniyetini kendine ilke edinen Oyak Renault, çalışanlarına her zaman destek ve 
güç veren aileleriyle birlikte olma fırsatı yaratan sosyal etkinlikleri önümüzdeki yıllarda da 
gerçekleştirmeye devam edecek.  
 
 

Editöre Not: 

OYAK RENAULT OTOMOBİL FABRİKALARI 

Bursa Oyak Renault Otomobil Fabrikaları, yıllık 378 bin otomobil ve 920 bin motor üretim hacmi 

ile Renault’nun en yüksek kapasitesine sahip tesislerinden biridir. Oyak Renault, Clio V, Clio IV, 

Clio Sport Tourer ve Yeni Megane Sedan modellerini, ayrıca bu modellerde kullanılan motor ve 

mekanik aksamı üretip ihraç etmektedir. Bursa’da 582,483 m2 üzerinde kurulu üretim 

tesislerinde, Karoseri-Montaj ve Mekanik-Şasi Fabrikaları, ARGE Merkezi ve Uluslararası Lojistik 

Merkezi bulunmaktadır. 1969 yılında Bursa’da kurulan Oyak Renault Otomobil Fabrikaları, 2018 

yılı sonu itibariyle 7 binin üzerinde kişiye istihdam sağlamaktadır. Oyak Renault, Kalite Güvence 

Sistemi’ni 1996 yılında ISO 9001 belgesiyle onaylatan ilk Türk otomobil üreticisi olmuştur. Eylül 

1999’da “sıfır hata” ile ISO 14001 belgesini alan Oyak Renault Otomobil Fabrikaları, Renault 

Grubu çevre politikası çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. 
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