
ASAŞ; çocukların yeteneklerini geliştirmek, kendilerini keşfetmelerini sağlamak ve onların daha iyi bir 
geleceğe sahip olması için geliştirdiği kurumsal sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekledi. 
“Kim Demiş Masallar Gerçek Değil Diye” sloganıyla başlatılan heykel yarışmasında ASAŞlı miniklerden 

hayalindeki masal kahramanının resmini yapması ve kahramanın sahip olduğu güçlerin küçük bir 
kompozisyonla anlatılması istendi. ASAŞ;  bu yeni projesiyle sanatçılara, sanat ve tasarım öğrencilerine 

açmış olduğu ASAŞSANAT Atölyesinin kapılarını bu sefer de çalışanlarının çocuklarına açmış oldu. 

Yarıșma duyurusu 6-12 yașları 
arasındaki ASAȘlı miniklere, kendileri 
için özel olarak hazırlanmıș davetiyelerle, 
firmanın kurumsal sosyal medya 
hesaplarından ve firma içine asılan 
afișlerle yapıldı. 433 ASAȘlı minik; 
boyut fark etmeksizin yaptıkları renkli 
ya da karakalem resimlerindeki masal 
kahramanlarını kısa birer yazıyla tanıtarak, 
kahramanlarının neler yaptığını ve nasıl 
güçlere sahip olduğunu anlattılar. Dünyayı 
daha güzel bir yer haline getirmeye 
çalıșan, kötülükleri özel güçleriyle yok edip 
insanlara mutluluk așılayan kahramanlar 
arasından ilk 3 zorlukla seçildi. 

Yarıșmada birincilik ödülünü, güzel 
ve yeni bașlangıçları hayata geçiren 
“Kalem” heykeliyle 10 yașındaki Ali 
Fuat KARAÇOBAN; ikincilik ödülünü 
güçlü ve yenilmez özelliğiyle ormanların 
kralı “Aslan” soyut çalıșmasıyla 11 

yașındaki Beyzanur BABİOĞLU ve 
üçüncülük ödülünü üzüntüleri yok eden, 
savașın olduğu yerde silah ve tankları 
boynuzlarıyla galaksinin dıșına fırlatan 
“Bob” isimli kahramanıyla 7 yașındaki 
Ahmet Kuzey ATLI aldı. Çocukların eğitim 
ve gelișimine katkı sağlanması amacıyla 
ipad hediye edildi. Yarıșma sonunda 
çocuklara ödülünü ASAȘ Yönetim Kurulu 
Üyesi Safa Bayar YAVUZ takdim etti. 

Bu yarıșma ile hem minik ASAȘlıları 
hayal güçlerini özgürce kullanmaları 
yönünde teșvik etmek, hem de yazılı 
ve görsel ifade yeteneklerini geliștirerek 
sanat ile bulușturmak amaçlanıyor. Proje 
kapsamında ayrıca resimleri uygulanmak 
için seçilen minikleri üretim așamasında 
fabrikaya davet ederek, anne babalarının 
çalıștıkları ortamı deneyimlemelerine 
olanak tanınması planlanıyor. Yarıșma 
sonucunda dereceye giren resimler 

ASAȘSANAT atölyesi bünyesinde çalıșan 
heykeltıraș Çiğdem ÖZ tarafından 
alüminyum heykellere dönüștürülecek ve 
Heykel Park’ta sergilenecek. 

Once upon a time… Children drew 
pictures and sculptures were made

ASAȘ added a new project to its corporate 
social responsibility projects developed for 
children to develop their abilities, discover 
their characters and have a better future. The 
minors of ASAȘ were asked to draw a picture 
of fairy tale hero of their dreams and explain 
the powers of theirs heroes with a small 
composition in the sculpture competition 
started with motto “Who says that Fairy Tales 
are not Real”. Thus, ASAȘ opened the doors 
of ASAȘSANAT Workshop to the children of 
its employees after students of art and design 
and artists with this new project. 

Bir Varmıș, Bir Yokmuș… 
Çocuklar Çizmiș Heykel Olmuș

ASAȘSANAT atölyesi bünyesinde çalıșan 
heykeltıraș Çiğdem ÖZ tarafından 
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