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odelo GKV/TecPart-Innovation Award’u bir kez daha aldı 
 
Mevcut Audi A6 arka ışığının kombinasyonu ile, odelo bugün yine GKV/TecPart Verband 
Technische Kunststoff-Produkte e.V.’tarafından (Teknik Plastik Ürünler Birliği) üstün performansı 
için İInnovation Award’a hak kazandı.  Genel Müdür Muhammet Yıldız, K ticaret fuarının ilk günü 
olan 16 Ekim tarihinde ödülü mutlu ve gururlu bir şekilde kabul etti. 
 

 “odelo çalışanlarımızın kendini adamışlığının Innovation 
Award 2019 ile ödüllendirilmesinden dolayı son derece 
mutlu ve gururluyuz” Muhammet Yıldız çok memnun. 
odelo Genel Müdürü; “Yeni eğilimlere ve yenilikçi 
teknolojilere gelecekte de devam edeceğiz” diyerek 
ekledi. 
 
Mevcut A6 kombinasyon arka ışığının imalatında, odelo, 
eş zamanlı Branson lazer kaynak işlemi kullanmakta 
olup, bu teknik bileşenin dış kenarlarının lazer ışınımı 
yoluyla doğrudan ve titreşimsiz göreceli hareket olmadan 
birleştirilmesine izin verir, bu sayede kombinasyon arka 

ışığının iç tasarımının doğrudan kaynak bağlantı yerine bağlanmasına olanak sağlar.  
 
Kombinasyon arka ışığın temel yeniliği, işlevsel 
cam kenar tasarımı ve bükülmüş bileşen 
derecelendirmesiyle birleştirilmiş birleştirme 
tekniğidir. Bu yenilikçi kombinasyon, özellikle 
yüksek derecede tasarım özgürlüğü sağlar ve son 
müşteriye, görüş açısından bağımsız olarak 
sürekli bir ışık görüntüsü verir.   
 
odelo, Mercedes T-Model’in kombinasyonlu arka 
ışığının üretimi için de birlik tarafından 2016 yılında inovasyon ödülü ile ödüllendirilmişti.  

 
45 yıldan beri GKV / TecPart - Innovation Award, plastikten yapılmış üstün 
ve yenilikçi teknik ürünler, modüller ve düzenekleri ödüllendirmektedir. 
Uzmanlardan oluşan jüri, her şeyden önce üstün çözümler, üretim ustalığı 
ve özel nitelikler, malzemelerin ikame edilmesi gibi bileşen ve süreç 
bakımından plastik uyumlu tasarım ve inovasyonu değerlendirmektedir. 
 
 
 
 
 
 

 
 

V.l.n.r. Muhammet Yildiz (CEO odelo Group), Thorsten Ricking (odelo 
GmbH), Matthias Engelskirchen 

Arka Stop Lambası Audi A6 - odelo 
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odelo hakkında:  
 
odelo Group,  dünya çapında gelişmiş tasarımlara sahip yenilikçi aydınlatma sistemleri geliştiriyor ve üretiyor. odelo, 
BMW, Daimler, Audi, VW, Renault, Fiat ve Ford gibi müşterileri olan premium araç üreticileri için önde gelen otomotiv 
tedarikçilerinden biri. Şirket 2018 yılında, 380 milyon € satış gerçekleştirdi ve şu anda yaklaşık 3.500 kişiyi istihdam 
ediyor. Şirketin merkezi Stuttgart / Almanya'da ve operasyon merkezi ise Bursa / Türkiye’de bulunuyor. Türkiye, 
Slovenya, Almanya, Bulgaristan, Çin ve Meksika'da başka tesisler de bulunuyor. 
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