
ASAŞ’ın, başarılı olan çalışmaları ödüllendirmek, geçmiş yılı değerlendirmek ve bir arada hoşça vakit 
geçirerek gelecek yıla daha güçlü bir başlangıç yapmak amacıyla düzenlediği “Hayata Değer Katanlar” 

Organizasyonu, Sheraton Grand İstanbul Ataşehir’de gerçekleştirildi. Etkinlik, ASAŞ Genel Müdürü 
Derya HATİBOĞLU ve Yönetim Kurulu Üyesi Safa Bayar YAVUZ’un açılış konuşmalarıyla başladı. 

Bu sene 3’üncüsü düzenlenen “Hayata 
Değer Katanlar” organizasyonunun 
sürpriz onur konuğu uzun yıllar ASAȘ’a 
emek vermiș olan Yalçın CESUR oldu. 
Yalçın CESUR sahnede teșekkür 
hediyesini alırken salonda duygusal anlar 
yașandı. Gecede, firmaya emekleriyle 
katkı sağlayan 20. yılını doldurmuș olan 
çalıșanlara teșekkür hediyeleri yönetim 
kurulu tarafından verildi. Bașarılı projelerin 
ve sürekli gelișimin desteklenmesi 
amacıyla yıl içinde bașarı gösteren 
çalıșanlara YAK Ödülleri, SEÇ Ödülleri ve 
ASAȘ’ın AS’ları Proje Yarıșması Ödülleri 
takdim edildi. 

Ödül töreni, fabrikaların tüm 
proseslerini gözden geçirerek güvenli 
çalıșmayı sağlamayı ve bunu sürdürmeyi 
amaçladığı, açılımı Sağlık Eğitim 
Çevre anlamına gelen SEÇ Ödülleri ile 
bașladı. Bu amaçla yıl içerisinde risk 
değerlendirme çalıșmaları, SEÇ saha 
denetimleri ve ramak kala bildirimleri ile 
riskli süreçler ve riskli çalıșmalar ortaya 
çıkarılıyor ve önleyici aksiyonlar alınıyor. 
Tören; yerinde anında kalite “Sürekli 
Değer Yaratarak Müșteri Odaklılık” 
değerine hizmet eden ASAȘ’ın kendine 
özgü kurmuș olduğu ve 3 yıldır șirkette 
uygulanmakta olan bir yaklașım olan 

YAK Ödülleri ile devam etti. Bu yaklașım; 
müșteri memnuniyetini odak noktasına 
alıp problemlerin olduğu yerde, hızlı bir 
șekilde çözülmesini sağlıyor. 

ASAȘ’ın; kurum içerisinde proje 
kültürünü geliștirmek, inovasyon iklimi 
olușturarak sürekli iyileștirme hedefini 
desteklemek ve bașarılı ekip çalıșmalarını 
yaygınlaștırmak amacıyla düzenlediği 
ASAȘ’ın Asları Proje Yarıșması Ödülleri de 
sahiplerini buldu. 

Ödül töreninin ardından geceye katılan 
çalıșanlar hep birlikte keyifl i vakit geçirdiler. 
Gecenin sonunda yapılan çekiliș ile de 
katılımcılar arasından 15 șanslı ASAȘlı 
hediye çeki kazandı.

ASAȘ Awarded Success at the Night of 
“The Ones who Add Value to the Life”

ASAȘ held its “The Ones who Add Value to 
the Life” organization at Sheraton Grand in 
Atașehir/İSTANBUL, in order to award the 
successful works, to assess the previous 
year, as well as to spend joyful moments 
altogether, and to take a stronger step into 
the next year. The event started with the 
opening speeches of ASAȘ General Director, 
Derya HATİBOĞLU, and Board Member Safa 
Bayar YAVUZ. 

ASAȘ, “Hayata Değer Katanlar” 
Gecesinde Bașarıyı Ödüllendirdi
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