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20. TBD-HALICI Bilgisayarla 
Beste Yarışması sonuçlandı

“Özgürlük” ana temalı yarışmada Gökhan Somel 
“Dönüşüm” adlı eseriyle birinci oldu.

Yirminci yılında, yirmi finalistin yarıştığı TBD-HALICI Bilgisayarla Beste Yarışması’nın 
kazananları belli oldu. Ödül töreni, 28 Kasım 2013’te Ankara Jolly Joker’de 
gerçekleştirildi.  Finalistler, izleyici ve jüri önünde “Özgürlük” temalı besteleriyle canlı 
performans sergilediler. 

1994’ten bu yana kesintisiz olarak her yıl gerçekleştirilen TBD - Halıcı Bilgisayarla Beste 
Yarışması, yirminci yılını “Özgürlük” temasıyla kutladı. Bireysel ve toplumsal yaşantımızın can 

damarı olan “özgürlük” için bir araya gelen; 
özgürlük yolunda inancı, umudu, özlemi, 
kuşkuyu, eleştiriyi ve isyanı paylaşan; özgürce 
düşünen, özgürce yaratan sanat dostlarının 
özgür bestelerinin yarıştığı yarışmada adaylar, 
özgün üretimlerini 3-4 dakikalık bir sürede, 
akustik ya da elektronik bir enstrümandan 
veya insan sesinden yararlanarak sözsüz bir 
biçimde kaydedip İnternet üzerinden ekibe 
ulaştırdı. 
Attila Özdemiroğlu’nun başkanlık ettiği 

yarışma jürisinde, Garo Mafyan, İzzet Öz, 
Borga Parlar, Hakan Özer, Şeref Oğuz, 
Mehmet Okonşar, Faruk Eczacıbaşı, Artun 
Ertürk ve Emrehan Halıcı yer aldı. 
Yarışmada Gökhan Somel “Dönüşüm” 
adlı eseriyle birinci olurken Barış Yaman, 
“Özlem” ikinci, Melisa Uzunarslan 
ise “Existence Aware” adlı bestesiyle 
üçüncülüğü paylaştı. TBD - Halıcı 
Bilgisayarla Beste Yarışması’nda birinciye 
5, ikinciye 3, üçüncüye ise 2 bin TL olmak 
üzere toplam 10 bin TL ödül verildi. 
Dereceye girenler para ödülünün yanı sıra 
önemli müzik yazılımlarının da sahibi oldu.
İzzet Öz’ün sunduğu gecenin sonunda 
izleyiciler ve jüri üyeleri arasından pek 
çok müzisyen doğaçlama/jam session 
için sahneye çıktı.  Ayrıca, final töreni 
sonrasında jüri üyesi ve CHP Genel başkan 
Yardımcısı/Ankara Milletvekili Halıcı ve üç 
müzisyen arkadaşı; Özgür Abbak, Muzaffer 
Nezihi Egelioğlu, ve Çağın Çetinyürek de 
bir konser verdi.  
Temmuz ayında duyurularına başlanan 
ve amatör-profesyonel tüm bestecilere 
açık olan  TBD-Halıcı Bilgisayarla Beste 
Yarışması, her yıl Türkiye 
Bilişim Derneği (TBD) 
tarafından düzenlenen Bilişim 
Kurultayı “Bilişim 2013” 
kapsamında gerçekleştiriliyor. 
Yarışma bugüne kadar onlarca 
besteci ve müzisyeni, hem 
Türkiye hem de dünya müzik 
sektörüne kazandırdı.

http://www.bilisimdergisi.org/s160
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