Otomotiv Endüstrisi Yeni Tasarımcılarını Seçiyor!
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından, T.C. Ekonomi
Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğünde bu yıl
ikincisi düzenlenen "Türkiye Otomotiv Sektöründe 2.Ar-Ge Proje Pazarı ve 2. Otomotiv
Tasarım Yarışması" için Türkiye genelindeki üniversitelerde yapılan road show büyük
bir hızla devam ediyor.
Ülkemizde otomotiv sektöründe ikinci kez gerçekleştirilen "Türkiye Otomotiv Sektöründe 2. Ar-Ge
Proje Pazarı ve 2. Otomotiv Tasarım Yarışması" için üniversite öğrencilerini ve potansiyel
katılımcılarını bilgilendirmeye ve yarışmaya davet etmeye yönelik planlanan road show yoğun ilgi
görüyor. Şubat ayı sonuna kadar devam edecek road showlara ünlü tasarımcıların yanı sıra OİB'nin
yürütme kurulu üyeleri ve sektörden uzmanlar da konuşmacı olarak katılıyor.
Katılımcılara yarışmanın amacı ve sağlayacağı imkanlar için bilgi vermenin yanı sıra öğrencileri sektör
hakkında bilgilendirmeye yönelik düzenlenen etkinliklerde öğrencilerden gelen sorularda yanıtlanıyor.
Geçtiğimiz hafta İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Tasarımcı Murat Armağan'ın da otomobil tarihi ile
ilgili keyifli bir sunumla yer aldığı road show programı Şubat 2013 sonuna kadar devam ediyor.
Road Show kapsamında ay sonuna kadar OİB temsilcileri ve tasarımcılardan oluşan ekip, İstanbul
Boğaziçi Üniversitesi (26 Şubat) ve Ankara Başkent Üniversitesi’nde (28 Şubat) öğrenciler ve
akademisyenlerle bir araya gelmeye devam ediyor.
Tasarımcılar, mucitler ve değerli bir fikri olan herkes için, otomotiv sektörüyle ilgili çalışmalarını
sunabilecekleri bir platform sağlayan yarışmanın başvuruları 1 Nisan 2013’e kadar, online olarak
http://www.otomotivtasarimyarismasi.com adresi üzerinden, dosya yükleme yoluyla yapılabiliyor.
Katılımcıları yarışma sonucu dereceye girenlere farklı kategorilerde verilecek yaklaşık 300.000 Türk
Lirasını bulan para ödülü ve yurtdışında eğitim imkanı katılımcıları bekliyor.

“Türkiye Otomotiv Sektöründe Ar-Ge Proje Pazarı ve Tasarım Yarışması” sektörde çalışan
profesyoneller, araştırmacılar, akademisyenler, ilgili dallarda eğitim alan öğrenciler ve otomotiv
tutkunlarını içine alan geniş bir kitlenin yaratıcı fikirlerini ortaya koyabileceği, “Proje Pazarı” ve
“Tasarım Yarışması” olmak üzere iki farklı etkinliği kapsıyor.
Bilgi için http://www.otomotivprojepazari.com

http://www.otomotivtasarimyarismasi.com
Basın Bilgi İçin
Didem Sökmen / didem@iletisimfabrikasi.biz / 0537 223 90 52
Hazan Altay / hazan@iletisimfabrikasi.biz / 0533 420 89 02

OİB Hakkında:
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB); 1991 yılında, Uludağ Taşıt Araçları ve
Yan Sanayi İhracatçıları Birliği (UTAYSİB) adıyla, 246 üye ve 163 milyon $ ihracat ile Uludağ
İhracatçı Birlikleri (UİB) bünyesinde Bursa'da kurulmuştur. 2012 yılı sonu itibariyle,
Türkiye'nin 45 ilinde bulunan toplam 2.808 aktif üyesi ve 16,8 milyar dolar ihracatı ile OİB,
ülke ihracatının lokomotifi durumundaki otomotiv endüstrisinin ihracattaki tek temsilcisidir.
Türkiye'de ihracat yapan bütün otomotiv ana ve yan sanayi şirketleri otomotiv ihracatçılarının
koordinatör birliği olan OİB'in üyesidir.
22 yıldır faaliyetlerine ara vermeden devam eden OİB, UİB tarafından gerçekleştirilen toplam
ihracattan %82 pay alan Birlik, yıllardır sürdürdüğü ihracat liderliğini kararlılıkla devam
ettirmektedir. Son yedi yılın ihracat şampiyonu ve Türkiye'nin en büyük ihracatçı sektörü olan
otomotiv endüstrisi, Avrupa ticari araç ve otobüs üretiminde birinci sırada bulunmaktadır.

