
  

  
 

Tarih: 06/ 01/2014 

 

Güzel Sanatlarla ilgilenip Resim -Heykel –Seramik-Video Art sanatına gönül 

veren üyelerimize, 

 

        Geleneksel hale gelen ve bu yıl yapılması planlanan 9. KTOEÖS Resim-

Heykel Sergimiz 12 Mayıs –17 Mayıs 2014 tarihleri arasında Atatürk Kültür 

Merkezi’nde yapılacaktır. Katılım şartnamesi aşağıdaki gibidir. 

 

1. Her üye sergiye en az iki, en çok üç eserle katılabilir. 

2. Verilen eserlerin yurt içinde sergilenmemiş ve son iki yılda yapılmış olması 

gerekmektedir. 

3. Sergiye verilecek eserlerin boyutlarında ve tekniğinde hiçbir kısıtlama 

yoktur. 

4. Katılacak olanlar eserlerini sergilenmeye hazır şekilde teslim etmeleri 

gerekmektedir.(Teknik ekipmanlar da katılımcı tarafından sağlanmalıdır) 

5. Her katılımcı eserleriyle birlikte kısa özgeçmişlerini, kendi fotoğraflarını 

ve sergi katalogunda yer almasını arzuladığı eserinin dijital kamerayla iyi 

çekilmiş fotoğrafını katalog ve grafik çalışması için en geç 30 Nisan 2014 

tarihine kadar info@ktoeos.org adresine göndermeleri gerekmektedir. 

6. 8 Mayıs 2014 tarihine kadar eserlerin sendikaya ulaştırılması 

gerekmektedir. Sendikaya ulaştırılmayan eserler sergilenmeyecektir. 

7. Serginin bütünlüğünü ve kalitesini Kültür Sanat Komitesi 

belirleyeceğinden katılımcıların bu konuda hassas davranmaları rica 

olunur. 

8. KONSEPT: ‘’DEĞERLERİMİZ’’  

                                                                                                                         

Tahir GÖKÇEBEL 

        Başkan 

Yönetim Kurulu a. 

Ek: Değerlerimiz 
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   DEĞERLERİMİZ 

 

Değer yaratmak “Varolmaktır” 

 

Bireyler gibi toplumlar da değerleriyle var olurlar. Geçmişten gelen değerleri 

sahiplenmek, toplumsal yaşamı anlamlı kılar; ama yeni değerler yaratılmazsa veya eski 

değerler yeniden üretilmezse toplumun varlığı tehlikeye düşer. Dünyada insan 

topluluklarının tümü, küresel sermayenin dolaşıma sunduğu yabancılaştırıcı kültürel 

“değer” bombardımanına maruz kalıyor. Ancak Kıbrıs Türk toplumu, dünyada benzeri 

pek görülmeyen, daha da ağır bir saldırı ve dayatma ile karşı karşıyadır. Toplumun, 

yüzyıllar içinde biriktirdiği ve geliştirdiği özgün kültürel ve siyasal değerleri hatta 

günlük yaşam pratikleri, ırkçı ve mezhepçi gerekçelerle yok edilmek isteniyor. 

Ekonomik sıkıntılar, bir toplumun kültürel ve siyasal varlığını yok etmenin gerekçesi 

olamaz; başka bir toplumun ya da ulusun yaşam anlayışını dayatmak, “kültürel 

etkileşim” olarak açıklanamaz.  

Toplumumuzun demokratik dinamikleri, yok edici saldırılara karşı direniyor; 

Sendikamız bu direnişin en ön saflarındadır ve sadece meydanlarda değil, kültürel 

değerler de yaratarak yaratıcı direnişin örneklerini vermektedir. Kendi değerlerimize 

sahip çıkmak, bizim olmayan değerlerin bizimmiş gibi yaşatılmasına, gösterilmesine, 

sunulmasına, ifadelendirilmesine her sözümüzle HAYIR demeliyiz. Biz Kıbrıs Türk 

Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası olarak kendi değerlerimize her zaman sahip çıktık 

ve bundan sonra da daha GÜÇLÜ olarak sahip çıkacağız. 

 

Değerlerimiz Önemlidir 

 

Değerlerimiz hayatımızı Anlamlandırır 

 

Değerlerimiz Biziz 

 

Değerlerimiz Geçmişimizdir 

  

Değerlerimiz Mirasımızdır 

 

Değerlerimiz Ülkemizdir 

 

Değerlerimiz Onurumuzdur.  


