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ALBARAKA SANAT AKADEMİSİ VE GALERİSİ SANATSEVERLERLE 

BULUŞUYOR! 

 
Albaraka Türk, sektördeki aşarısı ı kültür ve sa at ala ı daki faaliyetleriyle güçle diriyor. 

Sanata katkılarıyla dikkat çeken Albaraka Türk, klasik Türk İsla  sa atları ı yaşat ak ve 
sa atçıları destekle ek içi  Albaraka Sanat Akademisi ve Galerisi’ i sanatseverlerle 

uluşturdu. 
 

Albaraka Türk, kültür ve sa ata verdiği desteği, ye i ir projeyle sürdürüyor. Bankacılık 
faaliyetleri i  ya ı sıra hat sa atı a verdiği ö e  gereği uzu  süredir çalış alar ve faaliyetler 

gerçekleştire  Al araka Türk, yüzyıllardır süregele  hat sa atı ı yaşat ak ve sa atçıları 
destekle ek içi  çıktığı yolda klasik Türk İsla  sa atları alanı da faaliyet göstere ek 
Albaraka Sanat Akademisi ve Galerisi’ i sa atseverlerle uluşturdu. 
 

Albaraka Türk Genel Müdürü Sayı  Melikşah Utku ve T.C. Kültür ve Turiz  Baka ı Sayı  
Na i Av ı’ ı  katılı ıyla açıla  Albaraka Sanat Akademisi ve Galerisi geç işte  ugü e 
gelen kültürel mirası ay ı soru lulukla yaşat ak ve gelecek nesillere aktarmak hedefiyle 

kuruldu. Sanat atölyeleri ve sanat galerisi olmak üzere iki ana bölümden oluşa  erkez, hem 

önemli sanat eserlerinin sanatseverlerle uluş ası ı sağlayarak, hem hüsn-i hat, tezhib ve 

ebru sa atı ile ey dersleri aşta ol ak üzere, hafta içi ve hafta so u her yaşta  her kesi e 
hitap ede  sa at kursları ile hiz et vere ek. Bugü e kadar hat eserleri de  oluşa  sergilerle 
dü ya ı  dört ir ya ı da hat sa atı ı  geliş esi içi  ö e li katkı sağlaya  Albaraka Türk, 

galeri bölümünde klasik Türk İsla  sa atları dalı da çeşitli eserleri  yer ala ağı sergilere ev 

sahipliği yap ayı pla lıyor. Ay ı za a da Al araka Akade i  is i altı da yer ala  sı ıflarda 
klasik Türk İsla  sa atlarına dair ücretsiz dersler verilecek ve bu alanda çalışa  sa atçılara 
yer ayrıla ak. 

 

Katılı  a ka ılığı daki  yıllık tecrübe ve birikimleri sonucu, sorumlulukları ı  sadece 

sektöre yö elik ol adığı ı elirte  Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, Katılı  
a ka ılığı sektörü deki aşarı ız asli görev ve vazife iz. Asıl kıy etli ve ö e linin kendi 

asli ala ı ı  dışı da toplumsal ve kültürel ala daki aşarı ve ortaya koyula  güzellikler 

olduğu a i a ıyoruz. Bu doğrultuda bugüne kadar kültür ve sa at ala ı da 
gerçekleştirdikleri izi, gitgide etki ala ı ı ge işlete  ve içeriği daha ze gi leşe  ir faaliyet 
hali e getir ek içi  çalışıyoruz. Hayali izi adı  adı  hayata geçir e i  o uru u ve 

utluluğu u yaşadığı ız Albaraka Akademisi ve Galerisi’yle, a ka olarak ha iliği i 
sahiple diği iz hat sa atı ı  geliş esi, ta ı ası ve devam etmesine de katkıyı 
hedefliyoruz  diye ko uştu. 
 



    

 

 

 

Klasik Türk İsla  sa atlarına verdikleri desteği sürdürmede kararlılıkları ı ifade eden Utku, 

Böylesi e deri  ir geç işi bulunan irası ıza sahip çık ak izi  içi  ulvi ir görev. En 

büyük hayalimiz, sa atları ızı hakkıyla gele ek esillere miras ıraka il ektir  dedi 2005 

yılı da  u ya a üç yılda ir düze le e  Al araka Uluslararası Hat Yarış ası eti esi de 

yaklaşık  eserde  oluşa  ve  yılı aşkı  ir sürelik çalış a ı  so u u da ortaya çıka  
Albaraka Hat Koleksiyonu' u oluşturduk. Şu anda sanat galerisi bölümünde sergilenen 

eserler . Uluslararası Al araka Hat Yarış ası’ da dere eye gir iş ve so rası da Türk 
üzehhip ve üzehhi eler tarafı da  tezhiblenen önemli eserlerdir  bilgisini verdi. 

 

 

 

 

 



    

 

  



    

 

 


