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Türkiye’nin lider çelik üreticisi Erdemir yarım asrı aşkın bir süredir hayat verdiği çeliği sanatla buluşturuyor. 
Gücü, esnekliği, dayanıklılığı, geri dönüştürülebilirliği ile insanlığın bugün ulaştığı gelişim seviyesinde 
vazgeçilmez bir rol oynayan çelik, sürdürülebilir geleceğin temeli olmaya devam ediyor. 
Yenilikçiliği, yaratıcılığı, estetiği mümkün kılan çelik, genç sanatçıların elinde şekilleniyor, mekanda yeni bir 
anlam kazanıyor.
Erdemir 2021 yılında 6’ncısını düzenlediği Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması ile ülkemizde sanat eğitimine 
katkı sağlamayı ve heykel sanatının gelişmesinde rol oynayacak genç yetenekleri desteklemeyi amaçlıyor.
Erdemir’in Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi işbirliğiyle düzenlediği 6. Çelik ve Yaşam Heykel 
Yarışması’na Türkiye’deki 9 üniversiteden, heykel alanında lisans ve lisans üstü eğitim gören 73 öğrenci 97 
eserle katıldı. Yarışmanın bu seneki teması Sürdürülebilirlik olarak belirlendi.
Değerlendirme sonucu heykeller birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödüllerinin yanı sıra Mansiyon, Jüri Özel 
Ödülü ve Erdemir Özel Ödülü kategorilerinde ödüllendirildi. Yarışma kapsamında ayrıca 11 eser sergilenmeye 
değer bulundu.

Seçici Kurul

Prof. Nilüfer Ergin Doğruer (Marmara Üniversitesi)
Prof. Neslihan Pala (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)
Prof. Rahmi Atalay (Anadolu Üniversitesi)
Prof. Bülent Çınar (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)
Doç. Dr. Nevzat Atalay (Kocaeli Üniversitesi)
Dr. Ercan Kaya (Erdemir)
Dr. Ayper Topcu (Erdemir)

2021
ÇELİK ve YAŞAM

ÇELİĞİ SANATLA BULUŞTURAN ESERLER
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Ozan Dursun
Birincilik ödülü
Marmara Üniversitesi

Exc

Sürdürülebilirliğin temeli insan ve doğa 
arasındaki denge ile başlar. İnsan tüketir, 
doğa üretir. Bir şeyi sürdürebilmek, o 
şeyi korumak ve ona değer vermektir. Bu 
yıllarca süren bir devamlığa ve hedeflere 
ulaşmada kaynakların doğru kullanımına 
olanak sağlar. Bu doğrultuda tüketici olan 
insan üretici olan doğanın kaynaklarını 
sürdürebilmek için, tüketimin ana 
konstrüksiyonunu oluştururken kullandığı 
araçlardan faydalanır. Bu kendi içerisinde 
paradoksal bir durum oluşturmaktadır. 
“Exc” bu döngünün vücut bulmuş halidir.
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Gülfidan Soyuğur
İkincilik ödülü
Anadolu Üniversitesi

İleri

Sürdürülebilirliğin en önemli 
malzemelerinden biri olan atıklar 
hayatımızın her yerinde var olmakta ve 
biz geleceğimiz için bir adım atmalıyız.
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Ömer Kasımoğlu
Üçüncülük ödülü
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Rigor Mortis 

İnsanlık, giderek artan tüketim alışkanlıkları, katlanarak 
çoğalan nüfusu, doğal kaynakları umarsızca tüketmesi ile 
doğal hayata ve çevreye zarar vermenin yanında, bugünkü 
şekliyle kendi yaşam biçiminin sürdürülebilirliğini de riske 
atıyor. Gezegende yaşamasına uygun şartları kendi eliyle yok 
ederken, bu yanlıştan geri dönebilme fırsatlarını kaçırıyor 
olabilir. Nihayet yaşamı sürdürülemez noktaya geldiğinde 
alacağı önlem ya da yapacağı hamleler, ölmek üzere olan 
bir canlının son çırpınışları, elini boşluğa doğru uzatarak 
yardım istemesi gibi nafile olacaktır. Doğaya verdiği zarara 
rağmen gezegen belki de o zamanın yaşam şartlarına uygun 
başka canlılar ile döngüsüne devam ederken, insanlık tıpkı 
bugün etrafa saçtığı atıklar, hurdalar ve çöpler gibi kendisi 
de bir atık yığınına, hurdalığa dönüşmekten kurtulamayacak. 
Ölümden hemen sonra kasların kasılıp, ölünün uzuvlarını 
katılaştıran bir ölüm belirtisi olarak bilinen rigor mortis’in 
gözlenmesi gibi, insan da son bir kez o nafile çaba ile 
kurtulmaya çalışacak, uzanacak, didinecek ancak o halde bir 
süre kasılı kalıp, sonrasında da çürümekten kurtulamayacak. 
Belki de gezegenin milyarlarca döngüsünden sonra tek bir iz 
bile kalmayacak ne kendisinden ne medeniyetinden ne de 
atıklarından ve çöplerinden.
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Muzaffer Tuncer
Mansiyon ödülü
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Döngü

Heykelde görülen üçlü döngü, sürdürülebilirlik birimlerinin 
(ekolojik-sosyal-ekonomik) birbirinden beslendiğinin ve 
ancak bir arada sürdürülebilirlik döngüsünü oluşturduğunu 
vurgular.
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Aybike Keskin
Mansiyon ödülü
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Dönüşüm

Doğada eskisi kadar bulunmayan saf metalin yerine 
metallerin geri dönüştürülerek kullanılması konu alınmıştır, 
formun dönüşlü bir yapıya sahip olması metalin geri 
dönüştürülme sürekliliğini yansıtır.
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Büşra Kara
Mansiyon ödülü
Anadolu Üniversitesi

Korunak

Mercan kayaları her zaman yuva görevi, korunak görevi 
görmüştür. Deniz canlılarının sığındığı yegane yapıdır. 
Dünyadaki birçok canlıdan daha yaşlıdır. Sürdürülebilirliğin 
en cazibeli anasıdır.
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Emrullah Örünklü
Mansiyon ödülü
Marmara Üniversitesi

Habitus

Habitus, sürdürülebilir kentleri yaratma bağlamında 
heykel diliyle biçimsel bir form kazanıp yaşanılan kentsel 
problemlere bir gönderme yapar. Kurulu düzene ve diğer 
parçalara dokunmayı hedefler.
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Büşra Kölmük
Mansiyon ödülü
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Kozmos

Hızlı sanayileşme ve nüfusun artışından kaynaklı sorunlara 
çözüm üretilmemesi kendi sonumuzu hazırlar. İnsanlık 
doğanın gelecek nesillerin gereksinimlerini sürdürebildiği 
taktirde dengeli bir yaşam ve geleceği mümkün kılabilir.



20 21

Berke Uysal
Jüri Özel Ödüllü
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Yanılsama

İpin ucu kaçınca mı? Belleğimizi bir kenara atar, hissiyatını kaybeder olduk. Savaştık, katlettik, tükettik, yıktık, 
öldürdük, başardık, kutladık. Peki ya sonra? Barıştık, var ettik, ürettik, onardık, üredik, başardık ve kutladık. 
Korkarken doğadaki çoğu canlıdan, aynada kendimize bakmaya utanır olmadık mı?

İpek Yücesoy
Jüri Özel Ödüllü
Marmara Üniversitesi

Neredeyse
Heykelim neredeyse iki boyutlu bir figür. Orada olma, silüet, aidiyet, gelecekte ve idealde var olma gibi konular üzerine 
çalıştığımdan daha önceki heykellerim genelde iki boyutlu. İki boyutlulukları ile uzak bir mesafeden orada ve ideal olan 
gibi görünürlerken, yanlarına ulaşıldığında sadece renk, leke ve görüntüden ibaretler, gelecekteler. Ancak bu heykelim 
neredeyse iki boyutlu, çünkü arka bacağı ile üçüncü bir boyutu da bize belli belirsiz gösteriyor. Bu figür, geçmişte ve 
günümüzde yürütülen sürdürülemez çevre politikalarının kaçınılmaz sonuçları ile yüzyüze gelmiş. Çevresel sorunların 
olumsuz sonuçları ile hep çok ileride karşılacağını düşünürken, bu sonuçların ortaya çıkacağını umduğu ‘geleceğin’ 
aslında ‘bugün’ olduğu gerçeği ile karşılaşmış. Bu sorunlar ve sonuçlar artık tüm gerçekliğiyle bugünümüzde ve 
yaşamımızda; Marmara Denizi’ni müsilaj basıyor, barajlar boşalıyor, tarlalarda obruklar açılıyor. Figür, bu iki büklüm 
formu ile beklenen sonuçlarla karşılaşıyor. Ancak henüz tam anlamıyla üç boyutuyla mekanda değil. Varlığı hala daha 
iki boyutlu ve ancak bir destekle ayakta durabiliyor. Bu da henüz beklenen olumsuz sonuçların her şeye rağmen 
tam olarak gelmediğini ancak gelmekte olduğunu gösteriyor. Figür, sürdürülebilir politikaların uygulanması için 
kalan zamanımızın kısıtlı olduğuna da bu arada kalmış boyutuyla vurgu yapıyor; Neredeyse o beklenen kötü sonun 
içerisinde.
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Bahar Posta
Jüri Özel Ödüllü
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Sıkışma

Her yüzyıl binlerce plastik atık deniz ve okyanusları kirleterek deniz canlılarının yaşam alanlarını kirletiyor. Yaşam 
formları adeta bir enkaz metaforuna dönüşen bu yığınlar arasında sıkışıp kalıyor. Dokunsak ellerimizden kayıp 
gidecek bir güzellik var suyun dibinde, iz bırakmadan yok olup gitmeye mecbur mu bırakılacak? Şeffaflığın 
içindeki görüntü tüm yumuşaklığına rağmen sert bir iz bırakıyor.

Burcu Özçelik
Jüri Özel Ödüllü
Anadolu Üniversitesi

Evrimin Bel Kemiği
Evrim bizi ele geçirdi,dört ayaktan iki ayak kullanmaya teşvik etti, öğretti ve sonra unutturdu. Eylemlerin 
güzelliğine ve gerçeğin adanmışlığına karşı; yürüme eylemi. Ayak bastığımız dünyayla hemhal olmayı 
düşlerken kaybolan; ayak izleri. Endüstriyel dünyayı ayakta tutan; doğal dünya. Sürdürülmeyi bekleyen; 
yaratıcılık ve yaşamak. 

Tekrar ve yeniden Homo Viator’a sevgilerle! 
Yeni bir yürüyüş zamanı…



24 25

Nisa Karaca
Jüri Özel Ödüllü
Anadolu Üniversitesi

İz

Yaşam faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz her dakika, yaşadığımız dünyaya, doğal hayata ve çevremize geri dönüşü 
olmayan zararlar veriyoruz. Ardımızda bıraktığımız zehirli, yani bilimsel olarak karbon ayak izimiz, doğal ortamda 
karşılık bulan haliyle küresel ısınma, iklim değişikliği ve bunlara bağlı olan tüm doğal döngünün kırılmasının 
başlıca sebebidir. Genele baktığımızda, tüketim eğiliminin git gide artmasına bağlı olarak artan karbon ayak 
izimizin verdiği zararı tamamen sıfıra indirmek imkansız gibi görünsede, yaşam alanlarımızı yeniden düzenleyip, 
günlük rutinlerimizde ki faaliyetlerimize bazı önlemler getirerek, ardımızda, geleceğe bıraktığımız izimizi en aza 
indirebiliriz. 

Özcan Karabulut
Jüri Özel Ödüllü
Anadolu Üniversitesi

Vergilius

Yaşam yolumuzun ortasında karanlık bir ormanda buldum kendimi, çünkü doğru yol yitmişti. Ah, içimdeki 
korkuyu tazeleyen, balta girmemiş o sarp, güçlü ormanı anlatabilmek ne zor! Öyle acı verdi ki, ölüm acısı sanki;
ama ben, orada bulduğum iyilikten söz edeceğim, gördüğüm başka şeyleri söyleyeceğim.
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Sevdiye Cerrahoğlu
Jüri Özel Ödüllü
Anadolu Üniversitesi

Yükseliş

Kalıplaşmış bu duvarları beynimizde nasıl aşabiliriz? Endüstrileşme ile başlayan hayat döngüleri gerçek 
benliğimizle olan ilişki formlarımızı nasıl değiştirdi? Beynimizi şekillendirmek için nereden başlamamız lazım? 
İlerleyen döngü içerisinde gidip gelen benlik, kendini bulma dürtüsünü bastıramadan sindiremediği döngüler 
arasında dalgalanıyor. Bu merakımız oldukça zor bir çaba. İnsanın içerisinde bulunduğu zamanını ruhu küçük 
yaşlarımızdan itibaren bize nasıl bir insan olmamız gerektiğini aşılar. İyi-kötü, güzel-çirkin, doğru-yanlış, sempatik-
antipatik gibi ikilikler, insan henüz bunu anlamayacak çağda iken dayatılır. Bir sürdürebilirlik içerisindeyiz ve 
bundan ne zaman uyanabiliriz?

Okan Ünal
Jüri Özel Ödülü
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Boğuntu
Kapitalizm ile tüm canlıların yok olmasında büyük rol oynuyoruz. Gösterişçi olan bu düzen canlıların durumunu 
göz ardı eden büyük bir perde. Oysa ki okyanusların çığlığı dalgalar halinde bize ulaşıyor.
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Saltık Doğa Özsar
Erdemir Özel Ödülü
Anadolu Üniversitesi

Mekanizma

Gelecek üretim olmadan düşünülemez. İyi ve yaşanabilir bir gelecek için çarklar hareket etmek zorundadır. 
Çarkların hareketleri üretime hizmet ederken aynı zamanda doğa ile uyumlu çalışmalıdır. Ancak bu şekilde 
toplum refaha ulaşabilir.

Pelin Bulu Yılmaz
Erdemir Özel Ödülü
Erciyes Üniversitesi

Zürafasal
Zürafa soyutlaması yapılan bu çalışmaya ,soyuta doğru ilerleyen biçimsel bir tavır kazandırılmıştır. Lekesel 
değerler üzerinde yoğunlaşarak boşluk-kütle ilişkisi vurgulanmak istenmiştir.
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Sıtkı Eryılmaz
Erdemir Özel Ödülü
Marmara Üniversitesi

Scarab
Bu eseri üretmek istememdeki amaç gübre böceği ile kavram (sürdürülebilirlik) arasında kurduğum bütünlük. Gübre 
böcekleri dışkıları top haline getirip yuvaya taşırken, bu tohumları da taşıdıkları gibi aynı zamanda toprağın üzerinde 
kalan diğer tohumlar da yapışarak bu topun içerisinde yer alır. Ardından gübre böcekleri bu gübreleri toprağın altına 
gömer ve gübrenin olduğu bölgedeki topraktan, topun içindeki tohumlar filizlenmeye ağaç ve bitkiler ortaya çıkmaya 
başlar. Toprağın altından işte bu yok oluştan sonra varoluşu sağlayan gübre böcekleridir.

İşte bu sebeplerden dolayı gübre böceği antik mısır’da kutsal sayılmıştır. antik mısır hiyeroglifinde yer alan gübre 
böceği hpr olarak adlandırılır ve kelime anlamı olarak “dönüştürmek, yaratmak, var etmek, varoluşa getirmek” gibi 
anlamlara gelir. Doğum-ölüm, yeniden doğum (reenkarnasyon) vs. gibi anlamlara gelmesi de bu sebepledir. 
Gübre böceğinin gübreden oluşmuş topu taşıması ve yuvarlaması, ra’nın güneşi yuvarlayarak gökyüzüne getirmesiyle 
benzeştirilmiştir. Scarab o top halindeki gübreyle toprağa yaşam verirken, ra’da top halinde taşıdığı güneşle dünyaya 
yaşam getirir.

Cemil Olgun Can
Erdemir Özel Ödülü
Akdeniz Üniversitesi

Favela
Gittikçe büyüyen kentsel alanlar, her yeri saran beton yapılar ile birlikte kent yaşamında dikkat edilmesi en mühim 
konulardan birisi de sürdürülebilir ve yaşanabilir kentler yaratmamız gerektiğidir.
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Ergün Arslan
Erdemir Özel Ödülü
Anadolu Üniversitesi

Balans
Yeryüzünün kısıtlı zenginliği ve devinimi içerisinde yaşayan insan ; çevre dostu bilinçle doğayla bütünleşerek 
uyumlanmalıdır.

Elifnur Aydın
Erdemir Özel Ödülü
Anadolu Üniversitesi

Yığın Yuva
Ardıç ağacı kuşu olmaksızın üreyememektedir. Ağacın tohumunu yer, gübre haline getirir ve toprağa vermelidir ki 
ikisi de yaşamını sürdürebilsin. İç güdüsel olan bu davranış özde bizim de içimizdedir.
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Eda Altınsoy
Erdemir Özel Ödülü
Akdeniz Üniversitesi

Örgü
Küre dünyayı temsil ediyor. Küredeki ipler, biz dünyanın kaynaklarını minimum düzeyde, ihtiyaçlarımızı en verimli 
şekilde karşılarsak, eksilen kaynaklarını kendi kendine onardığını gösteriyor.

Ufuk Aydın 
Erdemir Özel Ödülü
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

İz
İnsan faaliyetlerinin çevreye verdiği zararın ölçüsü olarak bilinen “karbon ayak izi” kavramından yola çıkarak 
tasarladığım bu iş, doğanın izini takip ederek, yarattığımız çevresel tahribatı kendi ellerimizle kurtarmak 
üzerinedir. 
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Onur Çetin
Sergileme
Akdeniz Üniversitesi

Kelebeklerin Dünyası

Kelebeklerin yaşam döngüsünden yola çıkılarak bu döngü sürecinde sürdürebilir bir hayata dikkat çekilmek 
istenmiştir. Başkalaşım geçirerek yaşamlarına devam etmeleri ele alınmıştır.

Nadire Nur 
Sergileme
Anadolu Üniversitesi

Note

Sürdürülebilir gelecek için bir note...
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Deniz Ergün
Sergileme
Anadolu Üniversitesi

İlmek
Metalin sert ve soğuk doğasını yeniden yorumlamak amaçlanmıştır. Örgü dokusu, alanları birbirinden tamamen 
ayırmaz. Yumuşaklık ve geçirgenlik ile, ışık-gölge çalışmanın bir parçası haline gelir.

Şirvan Güngörmez 
Sergileme
Akdeniz Üniversitesi

İsimsiz
Yaşamın devamı kendini yenileyebilmekten geçer. Eserde oluşturulan daire formu evreni temsil etmektedir ve 
evrenin devamlılığı için sürdürülebilir bir döngü oluşturulmasına vurgu yapılmaktadır.
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Delil Tarım
Sergileme
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Kosmoz
Öyle kavramlar vardır ki yok olmaya yüz tuttuklarında esasında en çok ihtiyaç duydukları zamanlardır. İnsanlık 
bugününü daha önce hiç duyulmamış olgularla oluşturamaz. Geçmişin aynasında dökülen farklı parçaları tıpkı 
bir yapboz gibi yeniden bir araya getirerek kurgular. Bu kavramlardan biri olan ‘sürdürülebilirlik’,70 lerin başında 
bazı düşünürleri gidişatı ve varlıkların durumunu sorgulamasıyla gündeme geldi. Elbette malum çevreler bu 
hayati öneme sahip kavramın içini boşaltmak için elinden geleni yaptı ve tabi ki bunun sonucu olan iklim krizi; 
gezegenin, bitkileri, hayvanların ve insanların varlığını tehdit etmeye başlar.

Gülümser Beyaztaş Özlütürk 
Sergileme
Atatürk Üniversitesi

Biz ve Sonrası
Yaşam döngüsünün içinde sürdürülebilirliğin devamlılığı üzerine sonsuzluğu ve özgürlüğü anlatan kuş 
kanadından esinlenilerek yapılan çalışmada devinen formlar gelecek nesilleri temsil etmektedir.
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Koray Bıyıklı
Sergileme
Marmara Üniversitesi

Ranza
Artan nüfusun karşısında, sınırlı olan yaşam alanından daha fazla faydalanmak için üretilmiş bir mobilya olan 
‘’ranza’’ bu çalışmada üst üste eklemlenerek distopik bir yapı oluşturur. Modern kent hayatında karşılaşılan 
yapılarla metaforik olarak ilişki kuran bu yüksek yapı asıl işlevini teorik olarak hala yerine getirebilir, ancak pratikte 
bu mümkün gözükmez.

Çağrı Gözkonan 
Sergileme
Anadolu Üniversitesi

Dokunuş
Eğer çevremizi, sosyal yaşamlarımızı ve ekonomimizi sürdürülebilir bir şekilde tasarlarsak bir geleceğimiz olur ve 
gelecek nesillere bu dokunuşumuz ile yaşanmaya değer bir çevre bırakabiliriz.
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Aslan Selçuk Arık
Sergileme
Anadolu Üniversitesi

İnsan ve Nilüfer Bir Sürdürülebilirlik İşbirliği
İnsan kendini, nilüferden öykünerek, onun gösterdiği yolda, akılcı bir tavırla etrafında oluşan kirlilikten kurtularak 
sürdürülebilir bir gelecek kurmak zorundadır.
Nilüfer kirli sularda yetişen, ancak buna karşın güzellik ve temizliğini koruyan bir çiçektir. Onun bu özelliği 
birçok uygarlığa ilgi çekici gelmiş ve üzerine anlamlar yüklenmiştir. İnsan, yaşamını sürdürülebilir çerçeveye 
oturtabilmesi için nilüfer çiçeğine benzer bir şekilde etrafındaki kirlilikten kendini çıkarması fikri bu tasarımın 
gerçekleşmesinde bana ilham kaynağı olmuştur.

Yakup Alperen Yıldız 
Sergileme
Anadolu Üniversitesi

Return 

Çağımız akıl ve bilimi esas alarak üretim sürecini hayata geçirmeyi hedeflemektedir. Bu fikirle yola çıkan materyal, 
bilinçli yaşam döngüsüne girdiğinde gelecek nesiller için her zaman kullanılabilir.
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Yıldız Özer
Sergileme
Atatürk Üniversitesi

Varış
Yaşam sürekliliğini vurgulamak amacıyla kayık ve ona eşlik eden kuşlar ile birlikte bu eylemi sürekli bir yere giden 
varışa yapılan yolculuk nitelendirilebilir.
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