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ASAŞ’tan Anaokullarına
Akıl Oyunları Hediyesi

ASAŞ Ailesi, odağına geleceğimizin güvencesi çocukları alarak başlattığı kurumsal sosyal
sorumluluk hareketi kapsamında, bölgedeki anaokullarını ziyaret ederek akıl oyunları
hediye etti.

A

kyazı Cumhuriyet Anaokulu

bahçesinde

dü-

zenlenen ve şiirler, çocuk

konseri, deney, akıl oyunları ve defileyle dopdolu geçen programda
alüminyum folyo giydirilerek ASAŞ
Çocuk olan Yüşa Kuş ilgi odağı
oldu. Programın açılış konuşmasını
yapan ASAŞ İnsan Kaynakları ve
Stratejik Planlama Direktörü Sn. Birol
Büyüksivri; sahile vuran denizyıldızlarını kurtarmaya çalışan adamın
hikâyesiyle, her küçük dokunuşun

teşkil etmesini istiyorum. Bir okul ile

anaokullarını da ziyarette ederek

birileri için büyük anlamlar ifade

sanayi kuruluşunu ya da işletmeyi

öğrencilere onlu setten oluşan akıl

edebileceğini, bu amaç ve bilinç-

eşleştirerek; kardeş okul kardeş ku-

oyunlarını hediye ettiler.

le ASAŞ sosyal sorumluluk hareke-

rum çalışması yapmak istiyoruz. Tabii

tinin çocuk, eğitim ve spor odaklı

ki bu gönüllülük esasına dayanan

Kurumsal sosyal sorumluluk proje-

faaliyetler planladığını ifade etti ve

bir proje. ASAŞ yetkililerine eğitime

lerinde çocuklarımız için yapılan

ilerleyen günlerde başlayacak olan

ve spora verdikleri katkılarından

yatırıma büyük önem veren ASAŞ

ASAŞ Basketbol Kulübü ile ulusal

dolayı şahsım adına teşekkür ediyo-

ailesi, bugüne kadar 23 Nisan resim

takımda kalbinde Akyazı ve ASAŞ

rum.“ ifadelerini kullandı.

yarışması, eğitime destek için tablet

olan gençleri hayal ettiklerini belirtti.

26

hediyesi, İş’te Annem İş’te Babam
ASAŞ yöneticilerine eğitime olan

ve Güvenlik Minik Ellerde başlıklı

Açılış konuşmalarının ardından Ak-

desteklerinden dolayı plaket tak-

etkinlikler ve çocuk esirgeme kuru-

yazı Kaymakamı Sn. Ömer Kalaylı,

dim edildikten sonra, Kaymakam

mundaki çocuklarla eğlence parkı

“Devletimizin en önemli önceliği

Sn. Ömer Kalaylı ve ASAŞ yetkilileri sı-

ziyareti gibi projelere imza attı.

eğitimde başarıyı yakalamak, eği-

nıfları dolaşarak miniklere akıl oyun-

timde

kaliteyi

yükseltmek.

Okul

ları setlerini dağıttı. Akyazı Cumhu-

ASAŞ ailesi çevre okullardan başla-

öncesi eğitimi yaygınlaştırmak için

riyet

gerçekleşen

yarak hayata geçirdiği bu kampan-

çalışmalar başlattık. Eğitimde fırsat

programın ardından ASAŞ İnsan

ya ile çocuklarımızın hayatlarına

eşitliği yarattık. Maddi durumu ol-

Kaynakları Grup Müdürü Hakan Sa-

dokunmak, onların eğitsel ve psiko-

mayan öğrencilere eğitim imkânı

lim, İnsan Kaynakları Uzmanı Sabiha

lojik gelişimlerine katkıda bulunmak

sağladık. Bu sosyal sorumluk proje-

Öztürk ve idari işler çalışanları Kerim

ve diğer tüm sanayi kuruluşlarına ör-

sinin tüm sanayi kuruluşlarına örnek

Salim ve Nuri Kuru, Akyazı’daki diğer

nek olmayı amaçlıyor.
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