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NEYZEN ALİ ÜNAL
04.06.1975 tarihinde Antakya’da doğdu.
İlk, orta ve lise tahsilini yaptıktan sonra Hacettepe
Üniversitesi Matematik Bölümü’nü kazanarak Ankara’da
akademik eğitimine başladı.

He was born on June 4, 1975, in Antakya.
After completing his primary, secondary and high
school education, he entered the Department of
Mathematics in Hacettepe University and began his
academic education in Ankara.
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Türk Müziği’ne ilgisi nedeniyle üniversite korosunda
Türk Müziği eğitimi almaya başladı.

Due to his interest in Turkish Music, he began to
take music lessons in the university chorus.
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1992 yılında bir Konya gezisinde etkilenerek Ney
üflemeye başlayan Ali ÜNAL, TRT Sanatçıları Uğur ONUK
ve Celalettin BİÇER’den kısa bir süre Ney Eğitimi aldı. 1995
yılında açılan TRT sınavını kazanarak Gençlik Korosu’nda
enstrüman ve koral eğitimini sürdürdü.
2 yıl süren bu eğitimin ardından İstanbul Bakırköy
Mûsikî Konservatuarı’na girerek Türk Müziği Eğitimi alan Ali
ÜNAL, daha sonra bu eğitim kurumunun korosunda
sazende olarak görev aldı.

Ali ÜNAL, who was impressed by this instrument
during a trip to Konya in 1992 and began to play the ney,
took ney lessons from TRT Performers Uğur ONUK and
Celalettin BİÇER for a short time. Passing the exam held by
TRT in 1995, he continued his education on instrument
training and chorale in the Youth Chorus. After this two-year
education, he entered Istanbul Bakırköy Turkish Music
Conservatory and had Turkish Music education there. Then,
he performed in the orchestra of the chorus of this
educational institution.
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Görevi nedeniyle bulunduğu Mersin’de kısa bir süre
Mersin
Büyükşehir
Belediyesi
Türk
Müziği
Konservatuarı’nda Türk Müziği Nazariyatı dersi de veren Ali
Ünal, Mersin’de bulunan çeşitli koroların konserlerinde yer
aldı, Şişecam Soda Sanayi Türk Müziği Korosu’yla
konserlere çıktı.

Ünal, who taught Theory of Turkish Music in the
Mersin
Metropolitan
Municipality
Turkish
Music
Conservatory for a short time when he was in Mersin as
part of his job, participated in several chorus concerts and
performed in the concerts together with Şişecam Soda
Industry Turkish Music Chorus.

Halen
Antakya
Belediyesi’nde
Basın-Yayın
Birimi’nde görevli olan Ali Ünal, belediye korosunda da
sazende olarak görev almaktadır.

Ali Ünal, who is still working in the Media
Department of Antakya Municipality, has also performed in
the orchestra of Municipality’s Chorus . He has performed in
chorus concerts in numerous parts of Turkey. While he was
working for the Foundation of Bakırköy Music Conservatory
he also participated once in a Turkish Music concert held in
Sweden. The artist has been participating in several
organizations in order to make people love Turkish Music
and Ney.

Türkiye’nin pek çok şehrinde koro konserlerine
katılırken, Bakırköy Mûsikî Konservatuarı Vakfı bünyesinde
görevliyken bir defa İsveç’te Türk Müziği konserinde yer
almıştır. Türk Müziği ve Ney sazını kitlelere sevdirmek
adına çeşitli organizasyonlara da katılmaktadır.

lavtaci@hotmail.com
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