
“ Geleceği sanatla
 şekillendiriyoruz.”



2015 yılında Forte Akademi’yi kurduk,
2015 yılından itibaren her yıl Türkiye genelindeki öğrencilere kendi illerinde kültür sanat kış okulu eğitimi verdik,
2015 yılında Litvanya’da Dünya Müzik ve Dans Yarışmaları’nda 6 Dalda Dünya 1.si olduk,
2015 yılında Etnik Nefesli Sazlar Festivali’ni (Zurna Festivali) gerçekleştirdik,

2016 yılında Anadolu Rüyası Kültürler Buluşması projesini sahneledik,
2016 yılında Büyük Türkiye Orkestrası Konserlerine başladık,
2016 yılında Anadolu Rüyası Kaybolan İzler projesini sahneledik,

2017 yılında Belgrad Müzik ve Dans Festivali’nde ülkemizi temsil ettik,

2018 yılında Anadolu Rüyası Düğün projesini sahneledik,
2018 yılında Bulgaristan Dans ve Müzik Festivali’nde ülkemizi temsil ettik,
2018 yılında Bosna Hersek Dans ve Müzik Festivali’nde ülkemizi temsil ettik,
2018 yılında Vatan Yansımaları projesini hayata geçirdik,

2019 yılında Gelecek Sahnede Online Kültür Sanat Yarışması’nı hayata geçirdik

biz kimiz?

“Tüm alkışları toplamanız için 
sahne arkasında güçlü bir ekibiniz olmalı.”
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neye inanıyoruz?

“Sanatsal alanlarda dünyanın en iyileri arasında 
yer alan, yeni nesillere geleneksel kültürünü 
doğru tanıtan ve sanatın, toplumun her 
kademesine ulaştığı bir Türkiye hayaliyle…”
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kurumsal

Temel 
Donanımlarımız

• Kültür sanat projeleri alanında güçlü organizasyon alt yapısı ve 
deneyimi

• Sanat dünyasının seçkin isimleri ve kurumları ile çözüm ortaklıkları

• Yerinde ve kişiye özel kültür sanat eğitim planlaması

• Uluslararası işbirlikleri ve marka ortaklıkları

• Kostüm, dekor, ışık vb. gösteri ihtiyaçlarının proje içerisine dahil 
olacak şekilde sağlanabilmesi

• Kurumlara özel proje hazırlanabilmesi veya var olan projelerin 
ihtiyaçlar doğrultusunda şekillendirebilmesi

• Yaz ve kış sanat eğitimlerinde Türkiye’nin her yerine ulaşan uzman 
eğitim kadrosu

• Eğitmen, veli ve yöneticilerin hayatını kolaylaştıran online ders ve 
öğrenci takip sistemi

• Kendi teknolojisi ile çevrimiçi ve çevrimdışı uzaktan eğitim imkanı

“Tüm 
çocuklarımızın 
içinde sanat 
potansiyeli var; 
önemli olan, 
onu doğru 
eğitim yaklaşımı 
ile ortaya 
çıkarmak.”
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kurumsal

Organizasyon
Yapımız

“Tüm 
birimlerimizle 
kültür sanatı 
ve eğitimi 
geleceğe 
taşımak için 
çalışıyoruz.”

Kültür sanat organizasyonlarına ve eğitimlerine, kurumsal 
ve profesyonel bir çerçeveden bakıyoruz; başarılı bir 
projenin altından ustaca kalkabilmek için gereken her şeye 
sahip olduğumuzu biliyoruz. 

• Yönetim Birimi

• Kültür Sanat Kış ve Yaz Okulu Eğitim Birimi

• Organizasyon Birimi

• Ölçme ve Değerlendirme Birimi

• ArGe Birimi

• Dijital Tasarım Birimi

• Hukuk Birimi

• Sanat Birimi
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kurumsal

Sunduklarımız

“A’dan Z’ye 
ve yediden 
yetmişe, 
herkesin 
hayatına 
kültür sanatı 
kazandırmak 
için hizmet 
veriyoruz.”

Eğitim sektörüne yepyeni bir soluk getiren çalışma sistemimizle, 
öğrencilerimizin kişisel gelişimlerine çağ atlatıyor, eğitimcilerimizin 
kariyer gelişimlerine katkıda bulunuyor ve okul yöneticilerinin 
sırtından önemli bir yükü alıyoruz.

• Kültür Sanat Koçluğu
• Aile Boyu 5 Duyu Atölye Eğitimleri
• Sertifika Eğitimleri
• Yurt İçi ve Yurt Dışı Sanat Etkinlikleri
• Kültür, Sanat, Zihin ve Bilim Kampları
• Eğitmen Eğitimleri
• Kültür Sanat Proje Üretimi ve Yönetimi
• Kurum Kültürünü ve Aidiyetini Artırıcı Etkinlikler
• Kültür Sanat İnsan Kaynakları Danışmanlığı
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sunduklarımız

Kültür Sanat 
Koçluğu

“Yerinde ve kişiye özel 
kültür sanat eğitimlerimiz ile 
standardın dışına çıkıyoruz.”

Kış ve Yaz Okulu Yönetimi seçeneği ile 
öğrencileriniz kesintisiz sanat eğitimi 
ayrıcalığını yaşasın. 
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Atölye Eğitimleri

“Yaşayan okullar 
için, veli ve öğrenci 
paylaşımını artıralım!”

Aile Boyu Atölye Çalışmaları sayesinde 
veli ve öğrencilerinizi okul ortamında, 
keyifli aktivitelerle bir araya getiriyoruz.  

sunduklarımız
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Sertifika Eğitimleri

“En değerli yatırım, 
eğitime yapılan 
yatırımdır.”

sunduklarımız

Daha lise çağlarındayken hayata ne 
istediğini bilerek başlayan, üniversite 
bölüm tercihinde kulaktan dolma 
bilgilerle değil kendi deneyimleriyle 
hareket eden, sonrasında da iş hayatına 
1-0 önde başlayan bireyler yetiştirme 
idealiyle hazırlanmış Mesleki Sertifika 
Programları.
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Yurt İçi ve Yurt Dışı 
Sanat Etkinlikleri

“Okulunuzun hem yurt içi 
hem yurt dışındaki önemli 
yarışmalarda ve gösterilerde 
temsil edilmesi için çalışıyoruz.”

Okulunuzun hem yurt içi hem yurt 
dışındaki önemli yarışmalarda ve 
gösterilerde temsil edilmesi için 
çalışıyoruz.

sunduklarımız
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Kültür, Sanat, Zihin ve 
Bilim Kampları

“Yaşamın içinde, yaşama 
dokunarak öğrenmeyi 
amaçlayan yaz kampları...”

sunduklarımız

Çocuklarımızın tatil zamanlarını 
eğlenerek geçirmekle kalmayıp 
kendilerini geliştirebilecekleri ve 
yeteneklerini keşfedebilecekleri kültür 
sanat, zihin ve bilim yaz kampları 
tasarladık.
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Eğitmen Eğitimi

“Öğretmen eğitimlerimizle, 
öğretmenlerinizin mesleki 
ve kişisel gelişimlerinde 
devamlılık sağlıyoruz.”

Öğretmen eğitimlerimizle, 
öğretmenlerinizin mesleki ve kişisel 
gelişimlerinde devamlılık sağlıyoruz. 

sunduklarımız
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Kültür Sanat Proje Üretimi 
ve Yönetimi

“Her kültür sanat projesi, 
toplum hafızasına 
kazandırılan bir 
armağandır.”

sunduklarımız

Bizimle çalışarak, fikir tasarımından 
organizasyonuna, dekorundan 
kostümüne her aşaması tek 
pakette biletli, profesyonel ve 
anahtar teslim kültür sanat projeleri 
gerçekleştirebilirsiniz.
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Kurum Kültürünü 
ve Aidiyetini Artırıcı 
Etkinlikler

“Herkesin çalışmak istediği 
o firma” olabilmenin yolu, 
kurum kültürü ve aidiyet 
hissinden geçer.

sunduklarımız

Şirketiniz çalışanlarının motivasyonunu 
yükseltmek, takım çalışması, iletişim 
becerileri gibi uyum sağlayıcı 
yönlerini geliştirmek için kültür sanat 
ağırlıklı, sıra dışı ve keyifli etkinlikler 
gerçekleştiriyoruz.
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“Kültür sanat alanında, 
kaliteli insan gücünü 
okulunuzun sahnesine 
taşıyalım.”

sunduklarımız

Kültür Sanat İnsan 
Kaynakları Danışmanlığı

Kendi uzmanlık alanımız olan kültür 
ve sanat eğitimlerinde, okulunuzun 
kalitesine eşdeğer kalitede ve donanımı 
yüksek öğretmenleri sizin için bulmayı 
görev edindik. 
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Eğitim Kurumları İçin 
Kültür Sanat Projeleri
Forte Kültür Sanat Akademi’nin organizasyon alt yapısı ve deneyimi sayesinde 
eğitim kurumları için sanatın her branşında kültür sanat projesi üretimi ve 
organizasyonu hizmeti sunulması mümkündür. 

Tasarlanacak projenin fikir aşamasından başlayarak, eğitim kurumunun 
felsefesini, kültürünü en doğru şekilde yansıtacak, velilerin ve öğrencilerin 
beklentilerini fazlasıyla karşılayacak, basında ses getirilmesini sağlayacak, 
kostümünden salon oturma düzenine her detayı düşünülmüş bir gösteri 
sahnelenmesi amaçlanmaktadır. 

Projelerimizin, Eğitim Kurumunuza Sağlayacağı Artılar:
• Veli memnuniyeti
• Öğrencilerinizin kişisel ve sosyal gelişimi
• Kurumsal saygınlık
• Basında yer bulma
• Marka bilinirliği, farkındalığı
• Takip edilme, sosyal medya takipçi artışı
• Kurum kültürünü iç ve dış iletişimde pekiştirme
• Kaliteli iş gücünün ilgisini çekebilme
• Sosyal sorumluluk görevini yerine getirme
• Kültür ve sanat alanında söz sahibi olma
• Yeni projelerin yapılması için ilgi ve talep görme
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Proje Seçkimiz

• Gelecek Sahnede Online Kültür Sanat Yarışması

• Kültür Sanat Yaşam Koçluğu

• Anadolu Rüyası Dünya Dans ve Müzik Festivali 

• Gelecek Sahnede Çocuk Orkestrası ve Çocuk Korosu

• Korofest, Dansfest ve Orkestrafest

• İki Kapılı Handa Bir Usta; “Aşık Veysel” Danslı Anlatım

• Uluslararası Etnik Nefesli Sazlar Festivali

• Üç Ayak

“Topluma katma değer sağlayacak, 
sürdürülebilir projeler sadece 
kurumunuzun değil, ülkemizin de 
saygınlığını artıracaktır.”
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proje seçkimiz

GELECEK SAHNEDE
ONLİNE KÜLTÜR SANAT 
YARIŞMASI

“Türkiye’nin ilk online kültür sanat yarışması ile 
genç yetenekler sahneye çıkıyor!”
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“12 Farklı kültür sanat alanında Türkiye’nin 
en geniş branş öğretmen ağımızla yerinde ve 
kişiye özel kültür sanat eğitimi.”

KÜLTÜR SANAT YAŞAM KOÇLUĞU

proje seçkimiz
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“Kadim Anadolu’nun tüm renkleri, 
gençlerimizin enerjisiyle 
dünya sahnesine taşınıyor.”

ANADOLU RÜYASI TEMATİK 
GELENEKSEL DANS VE 
MÜZİK DİNLETİSİ

proje seçkimiz
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“Çocuklarımız, sanatın çok sesli hali ile tanışıyor, 
birlikte çalışmanın gücünü öğreniyor.”

GELECEK SAHNEDE 
ÇOCUK ORKESTRASI VE 
ÇOCUK KOROSU

proje seçkimiz
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“Görülmemiş boyutta, coşkulu ve heyecan 
dolu bir kültür sanat festivaline hazır olun!”

KOROFEST, DANSFEST VE ORKESTRAFEST

proje seçkimiz
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“Ozanımız, Usta Müzik ve 
Dans Ekiplerimizle Yeniden Sahnede”

İKİ KAPILI HANDA BİR USTA; 
“AŞIK VEYSEL” DANSLI ANLATIM

proje seçkimiz
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“Bir nefeste dünyayı gezdiren, 
etkileyici kültür şöleni..”

ULUSLARARASI ETNİK NEFESLİ 
SAZLAR FESTİVALİ

proje seçkimiz
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proje seçkimiz

“Anadolu Halk Müziği, 
çeşitliliği, zenginliği ve 
eşsizliğiyle tek sahnede...”

ÜÇ AYAK
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basında biz

T ürk eğitim sistemi her alanda 
olduğu gibi kültür sanat ve 
spor branşlarında da değişime 

uğruyor. Her ne kadar halen tam 
olarak sınav modellerinden ve 
kaygılarından kurtulamasak da 
ezbere dayalı bir eğitim anlayışı 
yerine, insana odaklı, sosyal ve beşerî 
yeteneklerin ön planda olduğu bir 
eğitim modeline doğru gidiyoruz. 

KURUMLAR EĞİTİM 
MODELLERİNİN İÇİNİ 
DOLDURMALILAR

Son birkaç yılda oldukça fazla yeni 
özel eğitim kurumu kuruldu. Bunların 
ne kadarının süreklilik sağlayacağını 
önümüzdeki yıllarda göreceğiz. Her 
eğitim kurumu kendi eğitim modelini 
ortaya koyduğunu iddia ediyor 
ve farkını ortaya koymaya gayret 
ediyor. Kurumlar tek bir kademe 
yerine komple nitelikli ve okul öncesi 

dönemden lise son sınıfa kadar 
eğitim sunan kampüsler şeklinde 
sektöre girmeye gayret ediyorlar. 
Bunun temel nedenlerinden birisinin 
de eğitim kurumlarının öğrencilerini 
okul öncesi dönemden itibaren kendi 
kültürleri ile yetiştirmek olduğuna 
inanıyorum. Bu durum çok değerli 
bir yaklaşım olmakla birlikte bir o 
kadarda dikkat edilmesi gereken 
bir husustur. Zira bu kurumların 
öğrenci, veli ve kurumda görev 
alan eğitimcileri kendi eğitim 
modellerine inandırması ve bunu 
başarılı sonuçlarla taçlandırması 
gerekmektedir. Aksi halde sonuç 

hüsran olacaktır. Dolayısıyla tüm 
özel eğitim kurumlarının ve özellikle 
kampüs olarak kurulan eğitim 
kurumlarının eğitim modellerini 
çok titiz şekilde şekillendirmesi 
gerekmektedir. “Her eğitim 
kurumunda var” düşüncesi ve 
moda eğitim anlayışı ile içi boş 
ancak vitrini bol STEM, Robotik, 
Yaratıcı Drama vs. gibi alanlarda 
eğitim vermeye çalışmak başarısız 
bir girişim olarak kalabilir.

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE 
KÜLTÜR SANAT VE SPOR 
EĞİTİMİ 

Eğitim yöneticilerinin pek 
çoğunun hemfikir olacağı üzere, 
öğrencilerin, özellikle okul öncesi 
dönem eğitimleri son derece 
önemlidir. Bireylerin kişilik 
özelliklerini kazanması, sosyal 
olarak gelişim göstermesi, ruhsal 

*Okan Gürbüz / Forte Kültür Sanat Spor Akademisi Kurucusu

Okul öncesi dönemde 
yeni yaklaşımlar 

geliştiriliyor

Okul Öncesi Eğitim

72  www.artiegitim.com.tr
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neler kazanacaksınız?
Eğitim Kurumunuza 
Sağlayacağı Artılar 

• Kurumsal saygınlık 

• Basında yer bulma 

• Marka bilinirliği, farkındalığı 

• Takip edilme, sosyal medya takipçi artışı 

• Kurum kültürünü iç ve dış iletişimde pekiştirme 

• Kaliteli iş gücünün ilgisini çekebilme 

• Sosyal sorumluluk görevini yerine getirme 

• Kültür ve sanat alanında söz sahibi olma 

• Yeni projelerin yapılması için ilgi ve talep 

• Uluslararası İşbirliklerini geliştirme ve artırma 
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partnerlerimiz

“Birlikte daha güçlüyüz!”

Eğitim Kurumları Üniversiteler

Ulusal ve Uluslararası Komiteler 

20032003

BAU
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çalışma süreci̇mi̇z

Durum Analizi

Forte Akademi uzman 
kadrosu, kurumun 

tüm eğitim yapısını ve 
birimlerini inceler.

#1
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çalışma süreci̇mi̇z

İhtiyaç Analizi

Yapılan durum analizine 
ve kurum yetkililerinin 
talebine göre kurumun 

ihtiyaçları, Forte 
Akademi yetkilileri 

tarafından belirlenir.

#2
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çalışma süreci̇mi̇z

 İnsan 
Kaynakları 

Analizi
Kurum içerisinde 

kültür sanat alanında 
çalışan öğretmen ve 

birim yöneticileri ile 
görüşmeler yapılır, 

öğretmen donanımları 
Forte Akademi 

tarafından incelenir.

#3
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çalışma süreci̇mi̇z

Eğitim 
İçerik Analizi

Kurum içerisinde 
öğrencilere ve 

öğretmenlere sunulan 
kültür sanat eğitim 

içerikleri, Forte Akademi 
tarafından incelenir.

#4

forteakademi.com34



çalışma süreci̇mi̇z

#5Durum Raporu

Yapılan tüm incelemelere 
göre kurumun kültür 

sanat alanındaki durum 
raporu hazırlanır ve 

kurum yönetimine 
sunulur.
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çalışma süreci̇mi̇z

Kuruma Özel 
Proje ve Hizmet 

İçerikleri 
Üretilmesi

Durum raporuna 
ve kurumun ihtiyaç 

analizine göre kuruma 
özel projeler ve eğitim 

hizmetleri modelleri 
üretilir.

#6
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çalışma süreci̇mi̇z

Kuruma Özel 
Birim ve Eğitim 

Modelleri 
Üretilmesi

İhtiyaç doğrultusunda 
kurumun içerisindeki 

birimlerin yapıları, 
kadroları ve sunacakları 

eğitim modelleri için 
öneriler yapılır.

#7
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son söz

“Topluma katma değer 
sağlayacak, sürdürülebilir 
projeler sadece 
kurumunuzun değil, 
ülkemizin de saygınlığını 
artıracaktır.”
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teşekkürler

Bizi dinlediğiniz için 
teşekkür ederiz. 

Okan Gürbüz, 
Forte Kültür Sanat Akademi 
Genel Müdürü



info@forteakademi.com
forteakademi.com

Forte Akademi Merkez Ofis:
0850 216 7576


