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elektroakustik 
kesişmeler
1. Set: Canlı Elektroakustik Performans 
- Gökalp Kanatsız
- Fulya Uçanok
- Enis Gümüş
- Alican Okan
- Mehmet Ünal

2. Set: Görsel
İşitsel Gösterim
- Candaş Şişman





Merhabalar, 

Bu yıl sekizincisi düzenlenen BİLGİ Yeni Müzik Festivali’nin bu ayağı “Elektroakustik 
Kesişmeler” başlığı altında gerçekleşiyor. Etkinliğin ilk yarısında, Gökalp Kanatsız, 
Fulya Uçanok, Enis Gümüş, Alican Okan ve Mehmet Ünal canlı elektroakustik perfor-
manslarıyla; konserin ikinci yarısında ise Candaş Şişman, görsel-işitsel gösterimiyle 
sahnede olacak. 

Yeni Müzik serisinin amacı, 20.yy ve sonrasında meydana gelen önemli müzik akımları 
ile ilgilenen ve bu çerçevede üreten akademisyen, besteci, müzisyen ve dinleyicilerin 
aynı platformda buluşmasını sağlamaktır. Etkinliklerimiz konser ve seminerleri 
kapsamaktadır. 

Konserlerde, 20. yüzyılın öncü bestecilerinin yanı sıra günümüzde faaliyet gösteren 
bestecilerin eserleri seslendirilecek. Bu döneme ait önemli müzikal kavramların çeşitli 
sunumlarla açıklanması ve tartışmaya açılması ise seminerlerin içeriğini oluşturacak. 
Sizleri bu konserde görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. 

 
Doç. Dr. Tolga Tüzün

İstanbul Bilgi Üniversitesi

Müzik Bölümü Başkanı

Greetings,

This concert of BİLGİ New Music Festival’s eighth edition is taking place with the title 
of “Electroacoustic Encounters”. The first half of the event will be hosting Gökalp 
Kanatsız, Fulya Uçanok, Enis Gümüş, Alican Okan and Mehmet Ünal with their live 
electroacoustic performances; and in the second half, Candaş Şişman will be on stage 
with his audio-visual screening.

The aim of the New Music series is to bring together the academics, composers, 
musicians and audience, who are interested in the musical movements of 20th Century 
and create within this scope. Our activities consist of concerts and seminars. 

During the concerts, works of currently active composers will be performed as well as 
avant-garde composers of the 20th Century. Explication and discussion of the musical 
concepts that belong to this period will constitute the content of the seminars. 
We are happy to welcome you at this concert. 

Dr. Tolga Tüzün, Assoc. Prof.

Istanbul Bilgi University

Head of Music Department



1. Set – Canlı Elektroakustik

- Gökalp Kanatsız: “Yer”

Kanatsız, önceden kaydedilmiş seslerin dijital ortamda canlı olarak işlendiği “Yer” isimli 
bir performans gerçekleştirecek.

- Fulya Uçanok & Enis Gümüş 

Uçanok ve Gümüş, kompozisyon ve doğaçlamaya ait unsurların dengesi üzerine 
kurdukları performansla, farklı ses dünyalarını solo ve düo olarak paylaşacaklar. 

- Alican Okan & Mehmet Ünal: (Audiofil x Ouchhh) “iOTA”

“Mekan bir yeri oluşturan elemanların üç boyutlu organizasyonuyken, karakter o yerin 
atmosferidir. Yer, barındırdığı ruh ile, fizik ve matematik bilimlerinin soyut yönleriyle 
ele aldığı mekanın ötesinde, farklı boyutlar içermektedir. Mekan fiziksel özelliklerine 
bağlı olarak tanımlanabilirken, yer tek ve özeldir. Yaşanan mekanda sezgisel olarak 
yakalanan nesnel veriler sürekli değişmekte ve dönüşmektedir.”

2. Set – Görsel-İşitsel Gösterim

- Candaş Şişman

Multidisipliner sanatçının 2009 - 2014 yılları arasında ürettiği, görsel-işitsel projelerinden 
bir seçki.

1st Set – Live Electroacoustic

- Gökalp Kanatsız: “Yer”

Kanatsız will perform his piece "Yer", in which he will be manipulating pre-recorded 
sounds.

- Fulya Uçanok & Enis Gümüş

Uçanok and Gümüş will perform as solo and duo, exploring the balance between 
composition and improvisation through their individual sound worlds.

- Alican Okan & Mehmet Ünal: (Audiofil x Ouchhh) “iOTA”

“In mathematics, the inclusion map of one space into another is denoted by the 
lowercase iota. Light is the single element which can be perceived by the eye. Iota is a 
glass installation inspired by light physics and a research to find the origin of geometry. 
Corresponding to the focus of the observer, the nature of light and its different 
phenomena can be seen beyond the perceptivity of the human mind and attempts to 
translate them into a unified, non-spatial form.”

2nd Set – Audio-Visual Screening

- Candaş Şişman

A collection of audio-visual works dated between 2009 and 2014 by the multi-disciplinary 
artist.

Program



Gökalp Kanatsız

Gökalp Kanatsız, BİLGİ Müzik mezunu ve MIAM Sonic Arts öğrencisi, elektronik ve 

elektroakustik müzik bestecisi. 

Gökalp Kanatsız, a BİLGİ Music graduate, currently studying Sonic Arts at MIAM, is an 

electro-acoustic music composer. 

Fulya Uçanok

Fulya Uçanok, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’nda klasik piyano 

eğitimi gördü. İstanbul Teknik Üniversitesi Müzik İleri Araştırmalar Merkezi’nde (MIAM) 

piyano dalında yüksek lisansını tamamladıktan sonra Darmasiswa bursuyla 

Endonezya/Bali’ye giderek burada gamelan çalıştı. Bir buçuk sene sonra İstanbul’a 

döndü. Şu anda MİAM’da Sonic Arts Doktora Programı’nda üçüncü senesindedir. 

Elektroakustik eserler bestelemekte ve yeni müzik ve doğaçlamaya kendini adamış 

olan Karakulak Ensemble’da piyano/keyboard/elektronikleri icra etmektedir.

Fulya Uçanok, studied classical piano in Hacettepe University Ankara State Conservatory, 

obtained her masters in Istanbul Technical University MIAM piano department, and 

later went to Indonesia/Bali with Darmasiswa scholarship program to study gamelan. 

After studying for one and a half years of gamelan, she returned to Istanbul and is now 

in her third year of Sonic Arts Department doctorate program in MIAM. She composes 

electroacoustic music and plays piano/keyboard/electronics in Karakulak Ensemble, 

which is an ensemble devoted to perform contemporary repertoire and free improvisation.

ÖzgeçmişlerBiographies



Enis Gümüş

Enis Gümüş, Samsun Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı’nın Türk Halk Müziği 

Bölümü’nden 1998 yılında mezun oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde mühendislik 

eğitimini sürdürdüğü sırada halk müziği ve rock müzik alanlarında müzikal aktivitelerini 

sürdürdü. 2006-2010 yılları arasında, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Rotterdam Konser-

vatuvarı’nda Duysal Tasarım/Kompozisyon dallarında lisans eğitimine devam etti. 2012 

yılında akustik ve elektroakustik kompozisyon çalıştığı Rotterdam Konservatuvarı’ndan 

yüksek lisans diplomasını aldı. Yüksek lisans eğitimi sırasında ve onu takip eden 

serbest besteci/müzisyen olarak çalıştığı yıllarda, aralarında Asko/Schoenberg 

Ensemble, Nieuw Ensemble ve Nederlands Blazers Ensemble'ın da bulunduğu pek çok 

müzisyen ve müzik topluluğuyla çalışma şansına sahip oldu.

2014 yılından bu yana İstanbul’da yaşamakta ve İstanbul Teknik Üniversitesi, Müzik İleri 

Araştırmalar Merkezi'nin (MIAM) Doktora Programı’nda tez çalışmalarına devam 

etmektedir. Şahsi kompozisyon faaliyetlerinin yanı sıra kurucularından ve üyesi olduğu 

Karakulak Ensemble ile de çağdaş repertuvar ve doğaçlama icra etmektedir. 

Enis Gümüş graduated from Folk Music Department at City Conservatory of Samsun in 

1998. He had engineering education at İstanbul Tech. University, while was involved in 

folk and rock music activities. Between 2006 and 2010 he completed his Bachelor of 

Music degree in Audio Design/Composition departments of Yıldız Technical University 

and Rotterdam Conservatory. Later he completed his Master of Music studies at 

Rotterdam Conservatory in 2012, where he studied acoustic and electroacoustic 

composition. He lived in The Netherlands as a freelance composer and musician, 

worked with many musicians and ensembles including Asko/Schoenberg Ensemble, 

Nieuw Ensemble and Nederlands Blazers Ensemble.

Since 2014, he lives in İstanbul and currently he is a doctoral candidate at İstanbul 

Technical University, Center for Advanced Studies in Music. Besides individual composition 

activity, he performs contemporary repertoire and improvisation with Karakulak 

Ensemble; which he is one of the founders and a member of.



Alican Okan

Alican Okan 1987 yılında İstanbul’da doğdu. Pera Güzel Sanatlar Lisesi’nde dört yıl 

çello ve piyano eğitiminin ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümü’nde kayıt 

teknolojileri ve kompozisyon eğitimi aldı. Lisans eğitiminin son yıllarında kurduğu 

"bicycle day" isimli grubu ile deneysel doğaçlama performansları gerçekleştirdi. Kim 

Cascone’un önderliğinde "Creating Music with Genetic Algorithms" atölyesine katıldı 

ve performans yaptı. 2009 yılında Almanya'da "Deneysel Doğaçlama" üzerine atölye 

hazırladı. Bunların yanı sıra Garanti Platform, Galata Perform, AKM, santralistanbul vb. 

kültürel mekânlarda eserlerini sunma ve icra etme fırsatı buldu. 2011 yılından itibaren 

"Jingle House" çatısı altında ses tasarımı ve kompozisyon çalışmalarına devam etti. 

Bunun yanı sıra "Obscurity of Time" adlı video/ses enstalasyon projesini tamamladı, 

Almanya'daki Diskurs'12 festivaline katıldı ve "Timeless in Now" performansını 

gerçekleştirdi. İTÜ MİAM'da "ses mühendisliği ve tasarımı" üzerine yüksek lisans 

eğitimini tamamlamıştır. İstanbul'da yaşayan Okan, çeşitli disiplinlerde çalışmalarına 

devam etmekte, halen çeşitli festivallerde ses kulesi yönetimi ve proje yönetimi 

yapmakta olup, Jingle House bünyesinde kurmuş olduğu AudioFil şirketi ile butik ses 

çözümleri üretmektedir.

Alican Okan is an İstanbul born sound artist and composer. He began his basic music 

studies on piano and cello at Pera Fine Arts High School; and he started his first internship 

as a recording junior in the age of thirteen. He got accepted to İstanbul Bilgi University 

Music Department where he studied music technology and sound design. During his 

undergraduate studies, he performed experimental music improvisations. Attended to 

workshop of Kim Cascone about "Creating Music with Genetic Algorithms” and 

performed. In 2009, he prepared a workshop on “Experimental Improvisation” in 

Germany followed with performances and exhibitions of his compositions at Garanti 

Platform, Galata Perform, AKM, Santral İstanbul etc. Also during his studies, he had the 

chance to work with famous music producers and artists in Turkey. After this work 

experience, he obtained his master’s degree on "Sound Engineering and Design" from 

"İstanbul Technical University's MIAM (Center for Advanced Studies in Music). During his 

master studies, he started working at Jingle House. With his interest in sound creating 

objects, he built musical instrument parks and he gave upcycled musical instrument 

design workshops with NGO's and villages around Turkey. After two years of experience 

at Jingle House and with freelance sound creation activities, he started to build up his 

own music company named AudioFil with his creative partner Mehmet Ünal. And now 

with mentorship and support of Jingle House in AudioFil, he is composing and designing 

sound for multiple art disciplines all around the world.

   



Mehmet Ünal

Besteci ve ses tasarımcısı olan Mehmet Ünal 1981 Kayseri doğumlu olup İstanbul’da 

yaşamaktadır. Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Kompozisyon ve Orkestra 

Şefliği Anasanat Dalı’nda tamamladıktan sonra Mimar Sinan Üniversitesi Devlet 

Konservatuvarı’nda Barkın Engin, Sair Sinan Kestelli ve Gökhan Deneç ile elektroakustik 

müzik çalıştı. Bahçeşehir Üniversitesi’nde Ses Mühendisliği Yüksek Lisans öğrenimini 

bitiren sanatçı AudioFil şirketinin de kurucu üyesidir. Maurizio Giri danışmanlığında 

Amazing Noises ve Ableton firmaları için yazılım geliştirmekte. Sanatçının ensta-

lasyonları İstanbul, New Mexico, Cenova, Paris, Kıbrıs, Prag, İrlanda ve Montreal’da 

sergilenmiş; Electronicbeats, The Creators Project ve Fubiz’de yayımlanmıştır.

İstanbul based composer and sound designer Mehmet Ünal is born in 1981. After completion 

of his bachelor’s degree at Composition and Conducting Department of Hacettepe 

University, he studied electroacoustic music with Barkın Engin, Sair Sinan Kestelli and 

Gökhan Deneç at Mimar Sinan University State Conservatory. Later he completed his 

master’s degree in Audio Engineering at Bahçeşehir University. He is a founding member 

of AudioFil Company. He is currently developing software for Amazing Noises and 

Ableton under supervision of Maurizio Giri. His installations are exhibited in İstanbul, 

New Mexico, Genoa, Paris, Cyprus, Prag, Ireland and Montreal and published at 

Electronicbeats, The Creators Project and Fubiz.



Candaş Şişman

1985 yılında İzmir’de doğdu. İzmir Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’ni bitirdikten sonra 

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Animasyon Bölümü’nden mezun oldu 

(2009). Üniversite öğreniminin bir yılını Hollanda’da multimedya tasarımı eğitimi 

alarak geçirdi (2006-2007). 2011 yılında Deniz Kader ile birlikte sanat ve tasarım 

alanlarında kolektif işler üreten NOHlab’i kurdu. 2007’den bu yana Prix ARS Electronica 

Computer Animation/Film/VFX Mansiyon ödülü ve Japon Medya Sanatları Festivali 

Sanat kategorisinde jüri özel ödülünü aldı. 

 

Venedik Mimarlık Bienali, TED X, ARS Electronica, TodaysArt ve FILE festivali gibi 

birçok önemli festivale ve sergiye katıldı. Son olarak Venedik Mimarlık Bienali 

kapsamında Sonicfield-01 isimli ses enstalasyonunu ve İlhan Koman Hulda Festivali 

kapsamında “FLUX” isimli görsel-işitsel enstalasyonu gerçekleştirdi. İstanbul’da 

yaşıyor ve çalışıyor. 

 

Candaş Şişman çalışmalarında dijital ve mekanik teknolojiler kullanarak zaman, mekân 

ve hareket kavramlarımızı manipüle etmeyi amaçlıyor. Şişman’ın yapıtları karmaşık bir 

temel üzerine kurulu olsa da biçimleri, izleyicinin sanat yapıtıyla entelektüel bir 

etkileşime girmesini sağlayacak sadelikte ve “süreç” bu yapıtlarda en önemli yapısal 

bileşen olarak öne çıkıyor.

Candaş Şişman was born in 1985 in İzmir. He studied fine arts at İzmir Anatolian High 

School for Fine Arts and graduated from the Department of Animation at Anadolu 

University in 2009. He spent one year in college receiving multimedia design training in 

the Netherlands (2006-2007). With Deniz Kader, he founded “NOHlab”, a project that 

generates collective projects in arts and design (2011). He received several awards since 

2007, among which are the Honorary Mention from Prix ARS Electronica Computer 

Animation/Film/VFX and Jury selection prize in Art Division from Japan Media Arts 

Festival. 

 

He has participated in many exhibition and festival, such as Venice Architecture Biennale, 

TED X, ARS Electronica, TodaysArt Festival and FILE Festival. Candaş Şişman recently 

realized Sonicfield-01 Sound Installation in Venice Architecture Biennale and ‘FLUX’ 

audiovisual installation among İlhan Koman Hulda Festival in Istanbul. The artist is living 

and working in İstanbul, represented by PG Art gallery in Turkey. 

 

Şişman aims to manipulate our notion of time, space and motion by his work, using 

digital and mechanical technologies. The works of Şişman stand on a complex base, but 

the forms are simple, allowing the audience to engage in intellectual interaction with the 

artwork in which “process” is the structural element of utmost importance.
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