ACADEMY SPORT CLUB - AKADEMI BASKETBOL VE
ORGANIZASYON
Academy Sport Club is characterized by having professional
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and amateur departments in various sports such as basketball, volleyball, tennis,
gymnastics. It has qualified trainers. The trainees are mostly primary school students.
The club also focuses on Traditional sports.
http://www.akademiorganizasyon.com.tr
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AKADEMI BASKETBOL VE ORGANIZASYON
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organizasyonlar konusunda deneyimli K.Kaan Şen, Aslıhan
KAÇMAZ ŞEN ve Bülent KIROĞLANOĞLU tarafından 2005
yılında, Türk gençliğine ve sporuna hizmet etmek ve ona yeni
değerler kazandırmak amacıyla kurulmuştur.
Gençlere basketbolu sevdirmeyi ve öğretmeyi amaçlayan Akademi Basketbol
Okulları de aynı yıl kurularak Adana Anadolu Lisesi spor salonunda basketbol okulu ve
altyapı çalışmalarına başlamıştır.
2005 yılında, Akademi spor kulübü'nde yetişen sporculara maç, turnuva ve lig
tecrübesi kazandırarak, kendilerine profesyonel spor kulüpleri tarafından yeterince ve
adilce sağlanamayan spor kariyerlerinde ilerleme fırsatını sunmak ve onları Türk
basketboluna ve Milli Takımlar'a kazandırmak amacıyla Akademi Spor Kulübü
kurulmuştur.
Akademi Spor Kulübü, kurulduğu yıldan bu güne kadar, Adana'da yerel ligde
minikler, küçükler, yıldızlar, gençler ve büyük erkekler kategorilerinde başarı ile
mücadele etmektedir.
Akademi Basketbol ve Organizasyon, sporcuların önemli bir eksiği olan maç
deneyimini kazanmaları, takım oyununu, takım oyuncusu olmanın gereklerini, galibiyet
sevinci ve mağlubiyet üzüntüsünü ölçülü yaşamayı erken yaşta öğrenmeleri ve takımlar
seviyesine daha hazır ve daha deneyimli hale gelmelerini amaçlayan Academy Cup
Salon Turnuvaları ve M1 Spor Olimpiyatları aktivitelerini organize etmektedir.

Proyecto Nº / Project N.: 2010-1-ES1-LEO05-21053
INTEPA: Transfer and adaptation of new training itineraries for the qualification in the Heritage Interpretation field
INTEPA: Transferencia y adaptación de nuevos itinerarios formativos para la cualificación
en el campo de la Interpretación del Patrimonio

Her yıl düzenli olarak Akademi Organizasyon tarafından gerçekleştirilen ve
Türkiye'de bir ilk olan M1 Spor Olimpiyatları yediden yetmişe herkesin katıldığı, her
yıl ortalama 2.000 sporcunun mücadele ettiği çok büyük bir spor şöleni haline gelmiştir.
Streetball, Beach Futball, Beach Volley, Masa Tenisi, Kort Tenisi, Bisiklet, Mini
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Basket, Mini Voleybol, Bisiklet ve Atletizm gibi birçok branş yer almaktadır. M1
Merkez Adana, M1 Merkez Gaziantep ve M1 Merkez Kartal alışveriş merkezlerinde bu
organizasyon her yıl düzenlenmektedir.
Akademi Organizasyon, 2005 yılından itibaren alışveriş merkezlerine ulusal ve
uluslararası spor organizasyonlarının yanı sıra personel temini, çocuk kulübü
etkinlikleri, dans ve gösteri grupları, defile, sanatçı ve konser organizasyonlarını başarı
ile gerçekleştirmiştir.
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