
 

 
 

Çocukluk ya am sürecimizin do al ve de i mez halkalar ndan biri 
olup, sel olarak geli ti i bir 

dönemdir Biyo-sosyo-kültürel bir kavram olan çocukluk 
na yüklene anlam i im göstermi tir. 

Çocukluk anlay nda ekonomik ve çevresel ko ullara ba l  olarak 
meydana gelen bu de i meler çocuklar n toplumsal ko ullar n  da 

etkilemektedir. çocuklu un kendisi ile 
ili kili bir kavram de il 

ayn  zamanda insanlar n çocu a tutumu, çocu un toplum ve aile 
içindeki yeri, çocu un nas l geli ti i ve ö rendi i ile de ilgilidir. 

Çocukluk kavram  sa l kl  ve erdemli bir toplum a s ndan 
önemini fa er 
kimi toplumlarda i gücü olarak alg lanabilmektedir. Bu ba lamda 

çocuk haklar  konusunda bilinç ve fark ndal k yaratmay  
amaçlayan bu sergi Giresun Üniversitesi Resim-  E itimi 

Anabilim Dal  ö rencilerinin malar ndan olu maktad r. 
Giresun Üniversitesi Çocuk Haklar  Ara t rma Merkezi deste iyle 

gerçekle tirilen bu sergi  sürecinde ö rencilerin 
 sorgula zemin ha olup, 

  izleyicileri de  haklar  konusunda bir kez 
daha dü ündürmeye sevk etmektedir. 
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Amine Gegez_Anne Çocuk_25x35 cm Ata Ruhi Öner_Doğum_18x24 cm 



  
Ata Ruhi Öner_Umut_18x24 cm Başak Tereklioğlu _Hüzün_25x35 cm (2) 



  
Başak Tereklioğlu_Gülümse_21x29 cm Başak Tereklioğlu_Kaçış_25x35 cm 



  
Başak Tereklioğlu_Şenlik_21x29 cm Bekircan Mutlu_Çocukluğum_35x50 cm 



 

 

Beyzanur Yiğit_Küçük Kız_12x18 cm Buse Yapan_İşçi Çocuk_25x35 cm 



  
Demet Çabuk_Benim Ağacım_20x25 cm Demet Çabuk_Özgürlüğü Beklemek_17x24 cm 



  

Elanur Mazlum_İç Güdü_35x50 cm Elanur Mazlum_Mülteci Yaşam_35x50 cm 



 

 
Elanur Mazlum_Yumurta_35x50 cm Esra Güçtaş_Kanatlı Çocuk_13x15 cm 



  
Esra Güçtaş_Kuş ve Çocuk_18x25 cm Esra Güçtaş_Mısırlı Çocuk_13x18 cm 



 

 

Gülistan Çetinkaya__Susturulmak_21x29 cm Gülistan Çetinkaya_Kayıp Cennet_18x18 cm 



  
Halil İbrahim Ökten_Acı_25x35 cm Hasan Türk_Dolaptaki Eller_15x20 cm 



  
Hülya Kocagöz_Çocuk_25x35 cm Hülya Kocagöz_Doğuş_35x50 cm 



  
Hülya Kocagöz_Döngü_20x35 cm İdris Kurt_Çığlık_25x18 cm (2) 



 
 

İdris Kurt_Derin Çığlık_25x18 cm İdris Kurt_Gazeteci Çocuk_25x18 cm (2) 



  
İdris Kurt_Yalnız Çocuk_25x18 cm (2) Nisa Nur Kısmet_Hipotermi_21x30 cm 



 

 
Nuran Onur_Geçmişin İzi_26x26 cm Nuran Onur_Masumiyet_16x25 cm 



  

Onur Aktaş_Mısırlı Çocuk_25x35 cm Selda Duman_Huzur_25x35 cm 



  
Simay Akbaş_Mühürlü_25x35 cm Yaren Şimşek_Asurlu Çocuk_18x25 cm 



 
Yaren Şimşek_Esir Çocuk_18x25 cm 

 


