
TBD - Halıcı Bilgisayarla 
Beste Yarışması sonuçlandı
    1994’ten beri kesintisiz olarak her yıl yapılan yarışma, 19 
Kasım 2015’te gerçekleştirildi. Bu yılki “Attila Özdemiroğlu” 
temalı 22. TBD-HALICI Bilgisayarla Beste Yarışması’nda 
birinciliği Yavuz Durak aldı.

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından 1994’ten beri düzenlenen, bilginin ve bireyin öneminin giderek 
arttığı, yetenek ve yaratıcılığın ön plana çıktığı yeni dünya düzeninde, ülkemizdeki teknoloji ve sanat 
birlikteliğinin en güzel örneklerinden birini oluşturan TBD-HALICI Bilgisayarla Beste Yarışması,  9. İstanbul 
Bilişim Kongresi’nin kapanış etkinliği olarak gerçekleştirildi. Şimdiye kadar onlarca besteci ve müzisyeni, 

hem Türkiye hem de dünya müzik sektörüne kazandıran, Türkiye’nin 
en uzun soluklu beste yarışmasının bu yılki teması ülkemizin yaşayan 
en büyük bestecilerinden biri olan Attila Özdemiroğlu (72) olarak 
seçildi, Ülkemizin yaşayan en büyük bestecilerinden biri, bilim 
ve teknoloji tutkunu olan Özdemiroğlu, kendi ifadesiyle “Genç 
yaratıcılarımıza ‘ticaret müziği’ dışında kendilerini özgürce ifade 
edebilecekleri bir ortam oluşturması açısından çok önemli bir işlevi 
olan” yarışmanın 22 yıldır jüri başkanlığını yürütüyor.

Temmuz başında duyurularına başlanan ve amatör-profesyonel tüm 
bestecilere açık olan 22. TBD-HALICI Bilgisayarla Beste Yarışması’nın 

final gecesi ve ödül töreni 19 Kasım 
2015’te, İstanbul JollyJoker’de yapıldı.  
Gecede finale kalan 12 yarışmacı jüri 
ve davetliler önünde canlı performans 
sergiledi. 
Yarışmanın birincisi; TRT Çok Sesli 
Müzikler Değerlendirme Kurulu Üyesi 
ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde 
öğretim üyesi olan Yavuz Durak. 
Durak’ın “The Music Starts Where 
the Words end” adlı eseri hem jürinin 
hem de izleyicilerin büyük beğenisini 
aldı. İkincilik ödülünü F.Can Erdoğan, 
“Kuartal”; üçüncülük ödülünü ise Özben 
Odabaşı, “Aynadaki Yüz” adlı eseriyle aldı. 
Derece alan yarışmacılara ödülleri TBD Başkanı İlker Tabak ve Emrehan Halıcı tarafından 
verildi. Birinci olan Durak, 3000; ikinci Erdoğan 1250 ve üçüncü Odabaşı 750 TL’lik hediye 
çeki ile müzik yazılımları ve teknolojik aletleri ödül olarak kazandı. 

İzzet Öz’ün başından beri hem jüri üyeliğini hem de sunuculuğu yaptığı yarışmanın 
özel performansında Şelale Şehnaz Sam, Attila Özdemiroğlu’nun en sevilen eserlerini 
izleyiciyle buluşturdu. 

Elektronik müzik tarihinde kısa, ama ülkemizde bu alanda uzun ve güçlü bir geçmişi olan 
Halıcı Bilgisayarla Beste Yarışması, 22 yıldır değişmeyen jürisiyle de bir ayrıcalık yaratıyor. 
Yarışma jürisi Attila Özdemiroğlu’nun başkanlığında Garo Mafyan, İzzet Öz, Borga Parlar, 
Hakan Özer, Şeref Oğuz, Mehmet Okonşar, Faruk Eczacıbaşı, Artun Ertürk ve Emrehan 
Halıcı gibi müzik, teknoloji ve kültür dünyasının duayenlerinden oluşuyor.

Bilişim teknolojilerinin sağladığı olanaklarla müziğin bir araya gelişini bir yarışma 
heyecanı ile güçlendiren ve ülkemizde elektronik müzik yaratıcılarının ortaya çıkmasına 
olanak sağlayan yarışma, bilgi çağının tanımlarına uyan, teknolojiyi kullanan ve üreten, 
yaratıcılığı ve sanatı eyleme dönüştürebilen insanlara ticari kaygılardan uzak, kaliteli 
ve özgür bir üretim olanağı veriyor. Müzik otoriteleri tarafından ülkemizin en kaliteli 
yarışmalarından biri olarak değerlendirilen ve geleneksel hale gelen yarışmanın en büyük 
kıvanç kaynağı, yarışmaya katılmış olan pek çok bestecinin bugün yurt içinde ve dışında 
müzik endüstrisinde çok önemli projelere imza atmış olmasıdır.

http://www.bilisimdergisi.org/s182
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