
 

 

Basın Bülteni                                                                                                                Temmuz 2017 

ALBARAKA ULUSLARARASI HAT YARIŞMASI 
BAŞLADI 

 
Albaraka Türk, kültür-sanat etkinlikleri kapsamında 2005 yılından bu yana üç yılda bir 

düzenlediği Albaraka Türk Uluslararası Hat Yarışması ile geçmişten gelen kültürel mirası 

gelecek nesillere aktarmaya devam ediyor. Yüzyıllardır süregelen hat sanatını yaşatmak ve 

sanatçıları desteklemek için düzenlenen Albaraka Türk Uluslararası Hat Yarışması’nın 

5.’sine katılmak için başvurular, www.albarakahat.com web sitesinden kabul ediliyor. 

Albaraka Türk, katılım bankacılığı sektöründeki başarısını kültür ve sanat alanındaki 

faaliyetleriyle güçlendirmeye devam ediyor. Bankacılık faaliyetlerinin yanı sıra kültür sanata 

verdiği önem ile uzun süredir çeşitli çalışmalar ve etkinlikler gerçekleştiren Albaraka Türk, 2005 

yılından bu yana Albaraka Türk Uluslararası Hat Yarışması düzenliyor. 

Hat sanatına verdiği önem neticesi bu sahada faaliyetlerini sürdüren Albaraka Türk, yüzyılların 

kıymetlisi hat sanatını yaşatmak ve sanatçıları desteklemek için çıktığı yolda, bu sanatın ulusal 

ve uluslararası bilinirliğini arttırmayı hedefliyor. 

Albaraka Türk, bugüne kadar 2005, 2008, 2011 ve 2014’de gerçekleştirdiği Hat Yarışması 

neticesinde ve hal-i hazırda yaşayan çok değerli hattatlardan edindiği eserlerle “Albaraka Türk 

Hat Koleksiyonu”nu oluşturdu. Geçmişten gelen medeniyet mirasını gelecek nesillere aktarma 

gayesiyle, 10 yılı aşkın sürelik çalışmanın sonucunda ortaya çıkan eserlere, 5. Uluslararası Hat 

Yarışması sonucunda ortaya çıkacak eserleri de bünyesine katmayı ve sanatseverlerle 

buluşturmayı heyecanla bekliyor.  

5. Uluslararası Hat Yarışması başvurusu başladı 

Yaklaşık on asırlık tarihi yolculuğu, içinde taşıdığı değerler açısından İslâm estetiğini yansıtan 

hat sanatı, kurulduğu günden bu yana Albaraka Türk’ün gündemindeki önemini koruyor. Bu 

doğrultuda hat sanatını yaşatmak ve sanatçıları desteklemek için 2005 yılından bu yana 

düzenlenen Albaraka Türk Uluslararası Hat Yarışması’nın beşincisi için başvuru süreci başladı. 

Prof. Uğur Derman, Hasan Çelebi, Prof. Dr. M. Hüsrev Subaşı, Yrd. Doç. Dr. Savaş Çevik, Ali Toy, 

Mehmed Özçay, Davut Bektaş gibi çok değerli ustaların jüride yer aldığı 5. Uluslararası Hat 

Yarışması’nın konusu “DUA.” Kur’an-ı Kerim de ve hadislerde yer alan dua metinlerinden 

oluşan eserlerin değerlendirmeye alınacağı yarışmada Celi sülüs, Sülüs, Sülüs –Nesih, Celi 

Ta’lik ve Celi Divani dallarında eserler için birinciye 40.000 TL, ikinciye 30.000 TL, üçüncüye 

http://www.albarakahat.com/default.htm


20.000 TL ödül verilecek;  dereceye giremeyen ancak jürinin uygun göreceği eserlere ise 

10.000 TL tutarında teşvik ödülü verilecek. Albaraka Türk 5. Uluslararası Hat Yarışması 

başvurusu www.albarakahat.com web sitesinde 2 Mart 2018 tarihine kadar kabul edilecek. 

 

 

 

Editöre not:  

Dünyada hat sanatı alanında 3 önemli yarışma düzenlenmektedir. Bunlardan biri Birleşik Arap 

Emirlikleri’nde 2004 yılından itibaren gerçekleşen El-Burde, diğeri ise İslam Konferansı Teşkilatı 

(İKT)’nın ilk kültürel alt organı olan IRCICA hat yarışmasıdır.  

El-Burde Hat Yarışması Kültür, Gençlik ve Toplum Geliştirme Bakanlığı tarafından Peygamber 

Efendimiz Hz. Muhammed’i anmak üzere düzenlenmektedir. IRCICA’nın 1986 yılından beri 

düzenlediği hat yarışması geleneği de 17. yüzyılda İstanbul’da yaşamış ve bu sanatın 

gelişmesine ve stillerin mükemmelleşmesine öncü katkılarda bulunmuş önemli isimler anısına 

düzenlenmektedir.  

Albaraka Uluslararası Hat Yarışması ise geçmişi derin olan bu değerli sanatı yaşatmak, gelecek 

nesillere aktarmak hedefi ve sanatçılara destek olmak amacıyla hayata geçirilmiştir. Hat 

sanatına gönül vermiş nitelikli katılımcıların bu yarışma sayesinde ilerde birer üstat olarak 

anılması,  Uluslararası Hat Yarışması’nın sanata ve sanatçıya vermek istediği en önemli 

değerdir. 
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