GAZiOSMANPAŞA’NIN YILDIZI
SANATLA PARLIYOR
GAZiOSMANPAŞA BELEDiYESi

Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilçede sosyal yaşama katkı sağlamak, başta gençler olmak üzere
her yaştan vatandaşı kültür, sanat ve eğitim olanaklarıyla buluşturmak amacıyla Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi’ni 2018 yılında hizmete
açtı. Merkez, açıldığı ilk günden bu yana etkinlik ve
faaliyetleriyle sadece ilçedeki vatandaşların değil
İstanbullu tüm sanatseverlerin en önemli buluşma
adreslerinden biri haline geldi. Gaziosmanpaşa’nın

kalbi olarak nitelendirilen Cumhuriyet Meydanı’nda
bulunan Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi,
çok fonksiyonlu yapısıyla dikkat çekiyor.
Kültür
ve
Sanat
Merkezi
bünyesinde;
Gaziosmanpaşa Sanat Akademisi, Özdemir
Bayraktar Bilim Merkezi, el sanatları satış ofisi, halk
kütüphanesi, sergi salonu, konferans ve davet salonları öne çıkan bölümler olarak dikkat çekiyor.
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Gaziosmanpaşa Sanat Akademisi İle Gençler Hayallerine Kavuşuyor
Sosyal belediyecilik anlayışının en güzel örneklerinden olan Gaziosmanpaşa Sanat Akademisi,
her yıl 3.500 genci profesyonel düzeyde sanat eğitimleriyle buluşturuyor. Sanat akademisinde müzikten tiyatroya, resimden sinemaya 43 farklı branşta
kurslar düzenleniyor. Gençler, uzman eğitmenler
tarafından gerçekleştirilen kurslarda hem yeteneklerini geliştirme hem de sosyalleşme imkanı buluyor.

Sanatsal Yetenekler Erken Yaşlarda Keşfediliyor
Eğitim programı kapsamında yeni yetenekler küçük yaştan itibaren keşfedilerek, profesyonel alana
yönlendiriliyor. Kariyer planlamasını sanat üzerine şekillendirmek isteyen öğrencilere yönelik konservatuvar
ve güzel sanatlar fakültelerine hazırlık kursları düzenleniyor. Gaziosmanpaşa Sanat Akademisi, iki yılda 30
öğrencisini, seçkin üniversitelerin konservatuvar ve
güzel sanatlar fakültelerine uğurlamanın gururunu
yaşadı. Akademi bünyesinde oluşturulan Gaziosmanpaşa Senfoni Orkestrası ise birçok büyük etkinlikte Gaziosmanpaşa’yı temsil etmeyi sürdürüyor.

Sanatta Kurumsal Bir Yapı Oluşturuldu
Vizyoner bir yapıyla her yıl kendisini geliştiren ve
yenileyen Gaziosmanpaşa Sanat Akademisi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi ile gerçekleştirdiği iş birliği protokolleriyle
hem kurumsal yapısını hem de eğitimlerinin niteliğini güçlendirmeye devam ediyor. Gaziosmanpaşa
Sanat Akademisi’nin çalışmaları, kamusal alanda
verilen geniş kapsamlı bir eğitim ve kültür hizmeti
olarak kamuoyu tarafından da büyük takdir görüyor. Çok sayıda devlet adamı, sanatçı, yazar, tiyat-
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rocu ve yurtdışından misafirin ziyaret ettiği sanat
akademisinin hizmetleri, yakından takip ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ödül
Gençlerin büyük ilgi gösterdiği sanat akademisinin 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’ın elinden aldı.

Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi Hizmete Açıldı
“Teknoloji Geliştiren Bir Türkiye” hedefiyle Gaziosmanpaşa Belediyesi ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı
iş birliğiyle Bilim Gaziosmanpaşa Atölyeleri ve DENEYAP Atölyeleri hayata geçirildi. Proje kapsamında
6-14 yaş aralığındaki öğrenciler, atölyelerde bilim ve
teknoloji alanında uygulamalı eğitim görüyor.

Yılda 70 Bin Öğrenciye Bilim ve Teknoloji
Eğitimleri Veriliyor
Bilim Atölyeleri bünyesinde; Doğa Bilimleri Atölyesi, Teknoloji Atölyesi, Tasarım Atölyesi, Astronomi,
Uzay ve Havacılık Atölyesi ve Matematik Atölyesi
yer alıyor. 18 kişilik sınıflarda hafta içi okul grupları
ile hafta sonu ise bireysel çalışmalar yapılıyor. Eğitimlerin yanında gökyüzü gözlemi, doğa gezileri ve
bilim söyleşileri gibi farklı etkinlikler de gerçekleştiriliyor. İlçedeki tüm okulların dahil edildiği çalışma
kapsamında yılda 70 bin öğrenciye bilim ve teknoloji eğitimi verilmesi hedefleniyor.

Geleceğin Yazılımcıları ve Mühendisleri Yetiştiriliyor
9-14 yaş aralığındaki öğrencilerin katıldığı DENEYAP Atölyesi’nde öğrencilere, 24 ay teorik, 12 ay
pratik eğitimler veriliyor. Son aşamada ise, TEKNOFEST gibi bilim festivallerine katılacak takımlar
oluşturulacak ve bu takımlara yönelik eğitim programları uygulanacak. Gaziosmanpaşa Belediyesi,
teknoloji ve bilim alanında gerçekleştirdiği eğitimlerle, Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında geleceğin
yazılımcılarını, mühendislerini, teknoloji girişimcilerini yetiştirmeyi hedefliyor.

Öğrenciler, Farika Kitaplı Kahve’ye Yoğun
İlgi Gösteriyor
Kültür ve Sanat Merkezi içinde 600 m² alanda
hizmet veren Farika Kitaplı Kahve’de gençler, zengin içeriklerle sessiz ve sakin bir ortamda ders çalışma ve kitap okuma fırsatı buluyor. Kütüphanede;
Türk ve dünya klasiklerden bilimsel yayınlara, psi-

kolojik romanlardan tarih kitaplarına ve güncel
yayınlara 24.300 eser yer alıyor. Ödünç kitap imkanının sağlandığı kütüphanede, öğrencilere kitap
okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla okuma
etkinlikleri ve yarışmalar düzenleniyor. Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin gençlerin hizmetine sunduğu
Mevlana Mahallesi Farika Kitaplı Kahve ve Prof. Dr.
Aziz Sancar Farika Kitaplı Kahve ile birlikte öğrencilerin ders çalışma ve sosyalleşme imkanları da hızla
artmış oldu.

Her Ay Binlerce Vatandaş Kültürel Etkinliklerde Buluşuyor
Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi Fuaye
alanı, yurt içi ve yurt dışından sanatçıların katıldığı
birçok önemli sergiye ev sahipliği yapıyor. Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi salonlarında seminer, söyleşi, konser, yarışma, anma programları,
atölye çalışmaları gibi birçok etkinlik Gaziosmanpaşalılarla buluşuyor.
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