
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 
gerçekleştirilen ASAŞ Basketbol Okulu 
açılış töreni, çocukların salona alınması 
seremonisi ile başladı. Saygı Duruşu ve 
İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, 
ASAŞ Basketbol Kulübü Başkan 
Yardımcısı Serkan YAYAN, kulübün 
kuruluş amacı ve hedeflerini slayt 
eşliğinde sundu.  

Programın açılış konuşmasında ASAŞ 
Alüminyum Yönetim Kurulu üyesi Safa 
Bayar YAVUZ “Bugünü Öğretmenler 
günü olması sebebiyle özellikle seçtik. 
Öğretmenlerimizin, çocuklarımızın 
yetiştirilmesine ve geliştirilmesine yönelik 
yapmış oldukları çalışmalara biz de bu 
günden destek olmayı arzu ettik.” Spor 
hayatına küçük yaşlarda basketbol 
ile başladığını belirten YAVUZ, “Bu 
çocuklarımızın ileride ekip çalışmasının 
ne demek olduğunu ve takım olarak 
başarmanın önemini, burada yapacakları 
faaliyetlerle anlayacaklarına inanıyorum. 
Biz ASAŞ olarak, bir ticari firma olarak 
Türkiye’de önemli başarılara imza attık. 
Bu başarılarımızın arkasındaki en büyük 
faktörün hep ekip olarak çalışmak 
olduğunu söyleyebilirim. Akyazı’dan 

Dünya Motosiklet Şampiyonu Kenan 
SOFUOĞLU ve futbolda birçok Akyazılı 
futbolcu da çıkmıştır. Gelecekte de 
başka başarılı sporcuların buradan 
çıkacağına inanıyorum. ASAŞ olarak 
sosyal sorumluluk projeleri yürütüyoruz 
ve bu projelerde odak noktası 
çocuklarımızı görüyoruz. Bu gün de 
ASAŞ Basketbol Kulübü’nü devreye 
almış olduk. Bünyemizde bir de ASAŞ 
SANAT birimimiz var ve buradan 
açıklamak istiyorum ki çocuklarımıza 
yönelik bir projemiz de şu an aktif. ASAŞ 
çalışanlarının 6 ile 12 yaş 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 başaramadıklarımızı 
başarmalarını sağlamak. Alkışı en çok 
hak eden çocuklarımıza kocaman alkış 
istiyorum. Katılımlarınızdan dolayı hepinize 
teşekkür ediyorum.”

ASAŞ Alüminyum Yönetim Kurulu 
Üyesi Safa Bayar YAVUZ’un konuşması 

ardından kürsüye davet edilen Akyazı 
Belediye Başkanı Hasan AKCAN, Türkiye 
ve Akyazı için ASAŞ Alüminyum’un 
önemine değinerek “Hayatın sadece 
para kazanmaktan ibaret olmadığını 
bu akşam burada gösterdiler. Sosyal 
projeler anlamında eğitime, spora ve 
çocuklarımıza yönelik yapmış oldukları 
hizmetlerden dolayı Başta Safa Bayar 
Bey’in şahsında tüm ASAŞ ailesine 
teşekkür 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 alışkanlıklardan uzak kalmaları 
için böyle bir faaliyet sağlayacaklar. 
Akyazı’da ilk kez böyle bir proje hayata 
geçti. Buradan diğer kuruluşlara da 
sesleniyorum; eğer örnek olur bir 
başka spor alanına yatırım yaparlarsa, 
çocuklarımız faydalı bireyler olarak yetişir 
ve ülkemize hizmet ederler” diye ifade etti.

Akyazı Kaymakamı Ömer KALAYLI, 
“Bir yıldan bu yana Akyazı’dayım. 2.400’ü 
aşan çalışan sayısıyla bölgemizin önemli 
kuruluşu olan ASAŞ sosyal sorumluluk 

ASAŞ, Kurduğu Basketbol Okulu İle
Daha İyi Bir Gelecek İçin Çocukları Destekliyor
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projeleriyle katkı sağlıyor. Kısa bir süre 
öncesinde okul öncesi eğitime destek 
olmak amacıyla akıl oyunları dağıtmışlardı. 
Spor salonumuzun baştan aşağı 
yenilenmesine destek olan ve bölgemizde 
bazı projeleri ilk defa hayata geçiren başta 
Safa BAYAR olmak üzere tüm ASAŞ 
ailesine teşekkür ediyorum” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından ASAŞ 
Basketbol erkek ve kızlar takımının gösteri 
maçı Yönetim Kurulu Üyesi Safa Bayar 
YAVUZ’un basket atışıyla başladı.

Karizma Show’un trambolin gösterisi 
salonda coşkuyu artırırken, çocuk ve 
büyüklerin şut gösterileri de salondaki 
seyircilerden büyük alkış aldı. 

Proje kapsamında, Sakarya ilinde 
ikamet eden ASAŞ çalışanlarının 2004-
2008 doğumlu ve basketbol oynamaya 
engel sağlık problemi olmayan çocukları 
tespit edilerek kişiye özel katılım formu 
iletildi. Beklenilenin çok üstünde bir taleple 
katılım olması ve bu talebin hatırı sayılır 
bir kısmının kız çocuklarından gelmesi de 
organizasyon ekibi tarafından mutlulukla 
karşılandı. Çocukların gözlerindeki 
heyecan ve ailelerinin desteği, projenin 
geleceği için tüm ASAŞ ekibine büyük bir 
motivasyon kaynağı oldu.

Basketbol okuluna hazırlık olarak, 
ASAŞ Gençlik ve Spor Kulübü ve 
ASAŞ bünyesindeki Sosyal Sorumluluk 
Ekipleri el ele vererek basketbol 

salonunun zemin cilasının yenilenmesi, 
antrenman formalarının yaptırılması, 
antrenman ekipmanlarının temini ve 
açılış organizasyonu için senkronize 
bir şekilde çalışmalar yaptı, antrenörler 
yıllık antrenman planlarını hazırladı. 
Yıl boyunca devam etmesi planlanan 
antrenmanlar, 2 profesyonel lisanslı 
antrenör ve “ASAŞ Benim” gönüllüsü 4 
yardımcı antrenör tarafından yönetilecek. 
Seçmeler sonucunda takım oluşturulması 
halinde, Şubat ayında başlayacak olan 
resmi müsabakalar için hazırlıklara 
başlanması ve takıma giren oyunculara 
Türkiye Basketbol Federasyonu onaylı 
ASAŞ Basketbol Kulübü sporcu resmi 
lisansı verilmesi hedefler arasında yer 
alıyor. Amaç çocuklara sporu sevdirmek 
olduğundan, takımlara giremeyen 
çocuklar için de antrenmanlar yıl içinde 
devam edecek olup, hepsine ASAŞ 
AKADEMİ tarafından katılım belgesi 
verilecek.

Kurumsal sosyal sorumluluk vizyonu 
ile yola çıkan ASAŞ ailesi, spor ve 
eğitim yoluyla bulunduğu bölgedeki 
çocukların hayatlarına pozitif dokunuşlar 
yapmanın gelecek için en doğru insan 
kaynakları yatırımı olduğuna inancıyla 
kurduğu basketbol okulunda minik dev 
adamlar yetiştiriyor. Spor sevgisi ve 
kültürünün sağlayacağı sosyalleşme, kötü 
alışkanlıklardan uzaklaşma, disiplin ve 
sağlıklı yaşam imkânları sayesinde ASAŞ; 
çocukları hayatta daha başarılı bireyler 
olarak yetiştirmeyi amaçlıyor. 

Akyazı Atatürk Spor Salonu’ndaki 
gecenin finalinde minik sporcular, 24 
Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Recep ÖZDEMİR, 
Akyazı Belediye Başkanı Emekli Öğretmen 
Hasan AKCAN ve ASAŞ Basketbol 
hocalarına çiçek takdim ederek birlikte 
hatıra fotoğrafı çekildiler.

ASAŞ, with the Basketball School
Supporting Children for a Better Future

The proposal for the establishment of the 
ASAŞ Basketball School, which was held on 
24th November Teachers’ Day, came from 
the employees of ASAŞ. The suggestion came 
in a very short time thanks to the contribution 
of the voluntary team formed by the 
employees, as the company was in line with 
the corporate social responsibility strategy it 
had adopted for the children.
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