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GAZiOSMANPAŞA SANAT AKADEMiSi iLE
GENÇLER HAYALLERiNE KAVUŞUYOR

GAZiOSMANPAŞA BELEDiYESi

Sosyal belediyecilik anlayışının en güzel örnek-
lerinden olan Gaziosmanpaşa Belediyesi Sanat 
Akademisi, her yıl 3.500 genci profesyonel düzey-
de sanat eğitimleriyle buluşturuyor. Gaziosman-
paşa Kültür ve Sanat Merkezi içinde hizmet veren 
sanat akademisinde müzikten resme, tiyatrodan 
sinemaya 43 farklı branşta kurslar düzenleniyor. 
Sanata gönül veren gençler, uzman eğitmenler 
tarafından gerçekleştirilen kurslarda hem yete-
neklerini geliştirme hem de sosyalleşme imkanı 
buluyor.

Eğitim programı kapsamında yeni yetenekler 
küçük yaştan itibaren keşfedilerek geleceğin sa-

natçıları yetiştiriliyor. Kariyer planlamasını sanat 
üzerine şekillendirmek isteyen öğrencilere yönelik 
ise konservatuvar ve güzel sanatlar fakültelerine 
hazırlık kursları düzenleniyor. Gaziosmanpaşa Sa-
nat Akademisi, iki yılda 30 öğrencisini, seçkin üni-
versitelerin konservatuvar ve güzel sanatlar fakül-
telerine uğurlamanın gururunu yaşadı.

Sanatta Kurumsal Bir Yapı Oluşturuldu

Gaziosmanpaşa Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü arasında yapılan protokol kapsamın-
da okullara yönelik eğitim faaliyetleri düzenlene-
rek, öğrencilerin sanat ile iç içe olmalarını sağla-
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nıyor. Bu kapsamda yetenekli öğrenciler, ders dışı 
saatlerinde sanat akademisinde uzmanlardan 
sanat eğitimleri alıyor.

Vizyoner bir yapıyla her yıl kendisini geliştiren 
ve yenileyen Gaziosmanpaşa Sanat Akademisi, 
İstanbul Teknik Üniversitesi ve İstanbul Medeniyet 
Üniversitesi ile gerçekleştirdiği iş birliği protokolle-
riyle hem kurumsal yapısını hem de eğitimlerinin 
niteliğini güçlendirmeye devam ediyor.

Gaziosmanpaşa, Kültür ve Sanatla Yeni Bir 
Kimlik Kazandı

Gaziosmanpaşa’nın şehir kimliğinin kültür ve 
sanatla zenginleşmesine vesile olan sanat aka-
demisi, Gaziosmanpaşa’ya sosyal bir dönüşüme 
de öncülük ediyor. Her yaştan Gaziosmanpaşalı, 
kursların dışında düzenlenen konserler, tiyatrolar, 
seminerler, atölye çalışmaları ve sahne etkinlik-
leriyle sanatla iç içe olmanın mutluluğunu yaşı-
yor. Aynı zamanda bu etkinlikler kurslara katılan 
gençler için de büyük önem taşıyor. Sanat aka-
demisinden eğitim alan gençler, performansla-
rını kalabalık izleyici kitleleri önünde sergileyerek, 
tecrübe ediniyor. Akademi bünyesinde oluşturu-

lan Gaziosmanpaşa Senfoni Orkestrası ise birçok 
büyük etkinlikte Gaziosmanpaşa’yı temsil etmeyi 
sürdürüyor.

Akademi, Sanat Dünyasının Radarında

Gaziosmanpaşa Sanat Akademisi’nin çalış-
maları, kamusal alanda verilen geniş kapsamlı bir 
eğitim ve kültür hizmeti olarak kamuoyu tarafın-
dan da büyük takdir görüyor. Çok sayıda devlet 
adamı, sanatçı, yazar, tiyatrocu ve yurtdışından 
misafirin ziyaret ettiği sanat akademisinin hiz-
metleri, yakından takip ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Sanat Akade-
misine Ödül

Gençlerin büyük ilgi gösterdiği sanat akade-
misinin başarıları, ödüllerle karşılık buluyor. Son 
olarak, Türkiye’nin dört bir yanından belediyelerin 
projelerinin değerlendirildiği “Yerel Yönetimler ve 
Gençlik Projeleri” yarışmasında Gaziosmanpaşa 
Sanat Akademisi, en iyi fiziki belediyecilik yatırımı 
ödülüne layık görüldü. Belediye Başkanı Hasan 
Tahsin Usta ödülü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ı n elinden aldı.


