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ODTÜ’lü gençler Oyak Renault İnovasyon Laboratuvarı’da engelli bireylere yönelik araç tasarımı
için yarıştı.

Oyak Renault ODTÜ’lü gençlere kucak açtı
ODTÜ Makine ve İnovasyon Topluluğu iş birliği ile Oyak Renault ev sahipliğinde düzenlenen
Productive Design Challenge 2019 yarışmasında ODTÜ’lü mühendislik ve tasarım öğrencileri
Oyak Renault İnovasyon Laboratuvarı’da engelli bireylerin bağımsız bir şekilde ulaşımını
sağlayacağı araç tasarımı için birbiriyle yarıştı.
TÜRKİYE’nin en büyük otomobil ve motor üreticisi Oyak Renault, ODTÜ Makine ve İnovasyon
Topluluğu iş birliği ile düzenlenen Productive Design Challenge 2019 yarışmasına 23 – 24 Şubat
2019 tarihlerinde ev sahipliği yaptı. Oyak Renault, Autodesk, ODTÜ Makina ve İnovasyon
Topluluğu’nun iş birliği ile düzenlenen “Productive Design Challenge 2019” yarışmasında
ODTÜ’lü mühendislik ve tasarım öğrencileri, inovatif fikirlerin yeşerdiği Oyak Renault
İnovasyon Laboratuvarı’da engelli bireylerin bağımsız bir şekilde günlük ulaşımını sağlayacağı
araç tasarımı için birbiriyle yarıştı.
“Productive Design Challenge 2019” yarışmasında mühendislik ve tasarım öğrencilerinden
oluşan 10 takım, sanayi uzmanları ile inovatif bir ortamda birlikte çalışarak engelli bireylerin
araç kullanımını kolaylaştıracak geleceğin mobilite çözümlerini tasarlamak üzere çalıştılar.
Öğrenciler, Oyak Renault ve Autodesk desteği ile engelli bireyin bağımsız bir şekilde günlük
ulaşımını sağlayacağı bir araç tasarımı yaratmak üzere kıyasıya mücadele ettiler. Takımlar arası
süren yarışma sonucunda birinci olan takıma 2 bin TL, ikinci takıma 1800 TL ve son olarak
üçüncü olan takıma ise 1600 TL para ödülü takdim edildi.
Oyak Renault engelli bireylerin toplumun bir parçası olduğu bilinciyle, onlara doğrudan iş
imkanı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda onların sosyal yaşamlarını da düşünerek yenilikçi
çözümlere destek oluyor. Bursa’da en fazla engelli istihdam eden şirket olan Oyak Renault, son
yıllarda engelli bireylerin hem çalışma koşullarını hem de sosyal yaşamlarını iyileştirmeye
yönelik çok sayıda proje planlıyor.
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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 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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