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ASAȘ, Kurduğu Basketbol Okulu İle
Daha İyi Bir Gelecek İçin Çocukları Destekliyor
Açılışı özellikle 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde yapılan ASAŞ Basketbol Okulunun kurulması için öneri
ASAŞ çalışanlarından geldi. Gelen öneri firmanın çocukları odağına aldığı kurumsal sosyal sorumluluk
stratejisiyle uyumlu olması dolayısıyla onaylanarak, çalışanlardan oluşturulan gönüllü ekibin katkılarıyla
çok kısa bir süre içerisinde hayata geçti.

Akyazı Atatürk Spor Salonu’nda
gerçekleștirilen ASAȘ Basketbol Okulu
açılıș töreni, çocukların salona alınması
seremonisi ile bașladı. Saygı Durușu ve
İstiklal Marșı’nın okunmasının ardından,
ASAȘ Basketbol Kulübü Bașkan
Yardımcısı Serkan YAYAN, kulübün
kuruluș amacı ve hedeflerini slayt
eșliğinde sundu.
Programın açılıș konușmasında ASAȘ
Alüminyum Yönetim Kurulu üyesi Safa
Bayar YAVUZ “Bugünü Öğretmenler
günü olması sebebiyle özellikle seçtik.
Öğretmenlerimizin, çocuklarımızın
yetiștirilmesine ve geliștirilmesine yönelik
yapmıș oldukları çalıșmalara biz de bu
günden destek olmayı arzu ettik.” Spor
hayatına küçük yașlarda basketbol
ile bașladığını belirten YAVUZ, “Bu
çocuklarımızın ileride ekip çalıșmasının
ne demek olduğunu ve takım olarak
bașarmanın önemini, burada yapacakları
faaliyetlerle anlayacaklarına inanıyorum.
Biz ASAȘ olarak, bir ticari firma olarak
Türkiye’de önemli bașarılara imza attık.
Bu bașarılarımızın arkasındaki en büyük
faktörün hep ekip olarak çalıșmak
olduğunu söyleyebilirim. Akyazı’dan

Dünya Motosiklet Șampiyonu Kenan
SOFUOĞLU ve futbolda birçok Akyazılı
futbolcu da çıkmıștır. Gelecekte de
bașka bașarılı sporcuların buradan
çıkacağına inanıyorum. ASAȘ olarak
sosyal sorumluluk projeleri yürütüyoruz
ve bu projelerde odak noktası
çocuklarımızı görüyoruz. Bu gün de
ASAȘ Basketbol Kulübü’nü devreye
almıș olduk. Bünyemizde bir de ASAȘ
SANAT birimimiz var ve buradan
açıklamak istiyorum ki çocuklarımıza
yönelik bir projemiz de șu an aktif. ASAȘ
çalıșanlarının 6 ile 12 yaș arasındaki
çocukları hayallerindeki kahramanların
resimlerini çizecekler ve daha sonra
firmamızdaki heykel sanatçılarımız
çizilen resimlerin heykellerini yapacaklar.
Amacımız burada çocuklarımızın yaratıcılık
ruhuna hitap edebilmek, onların eski
köye yeni adetler getirmesini ve bizim
yapamadıklarımızı bașaramadıklarımızı
bașarmalarını sağlamak. Alkıșı en çok
hak eden çocuklarımıza kocaman alkıș
istiyorum. Katılımlarınızdan dolayı hepinize
teșekkür ediyorum.”
ASAȘ Alüminyum Yönetim Kurulu
Üyesi Safa Bayar YAVUZ’un konușması

ardından kürsüye davet edilen Akyazı
Belediye Bașkanı Hasan AKCAN, Türkiye
ve Akyazı için ASAȘ Alüminyum’un
önemine değinerek “Hayatın sadece
para kazanmaktan ibaret olmadığını
bu akșam burada gösterdiler. Sosyal
projeler anlamında eğitime, spora ve
çocuklarımıza yönelik yapmıș oldukları
hizmetlerden dolayı bașta Safa Bayar
YAVUZ’un șahsında tüm ASAȘ ailesine
teșekkür ediyorum. Akyazı’mızda ihtiyaç
olan büyük bir eksiğimizi kapattılar. Spor
salonunun bir ay önceki halini çok iyi
biliyorum. Yüz bin liranın üzerinde masraf
yaptılar. Ayrıca yüzden fazla çocuğumuzu
hem eğitecekler, hem de sağlıklı kalmaları
ve kötü alıșkanlıklardan uzak kalmaları
için böyle bir faaliyet sağlayacaklar.
Akyazı’da ilk kez böyle bir proje hayata
geçti. Buradan diğer kurulușlara da
sesleniyorum; eğer örnek olur bir
bașka spor alanına yatırım yaparlarsa,
çocuklarımız faydalı bireyler olarak yetișir
ve ülkemize hizmet ederler” diye ifade etti.
Akyazı Kaymakamı Ömer KALAYLI,
“Bir yıldan bu yana Akyazı’dayım. 2.400’ü
așan çalıșan sayısıyla bölgemizin önemli
kurulușu olan ASAȘ sosyal sorumluluk

