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NEYZEN TANER AVCI
1970 Yılında Berlin’de doğdu.
İlkokul ve ortaokulun bir kısmını Almanya’da
okuduktan sonra ailesi ile birlikte, Almanya’dan 1983 yılında
kesin dönüş yaparak Türkiye'ye geldiler.

He was born in Berlin in 1970.
Upon completing elementary and middle schools in
Germany,he and his family returned permanently to
homeland,Turkey in 1983.
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Üniversiteyi; Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde
okudu. 1994 yılında Hava Teknik Okullar Komutanlığı’ndan
mezun oldu.

He completed Karadeniz Technical University.In the
year of 1994 he graduated from Air Technical School
Command.

Şu anda Hava Kuvvetleri’nde Astsubay olarak görev
yapmaktadır.

NCO..

2000'li yıllarda Ney ile ilgilenmeye başladı. Alt yapı
ve temel bilgileri www.neyzen.com dan öğrendi. Daha sonra
Süleyman ERGUNER ile tanıştı. Kendisinden ve
metodundan faydalandı.
Neyzen Erdal YOLLU'dan ney üfleme tekniği, tavır,
nazariyat ve usul dersleri aldı. Sn. Şevket TÜMER
yönetimindeki Ankara Yenimahalle Klasik Türk Müziği
Topluluğu’nda neyzen olarak görev aldı.

During 2000’s he interested in the instrument of
Ney.He learned the fundamentals from www.neyzen.com.
After that he met with Süleyman ERGUNER and made use
of Mr.ERGUNER and his method.From Neyzen Erdal
YOLLU,he took ney playing technique,method,procedure
and attitude lessons.He took part in the Ankara Yenimahalle
Classical Turkish Musical Group directed by Mr.Şevket
TÜMER as a neyzen.

Now he is serving in the Turkish Air Forces as an
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Askeri personel olduğundan atamalar nedeniyle
çeşitli illerde çeşitli korolarda görev aldı.
Şu anda Amasya Belediye Konservatuarında
devam etmektedir.
Rahmetli Aka Gündüz KUTBAY, Salih BİLGİN gibi
üstatların icralarını takip ederek ney'i geliştirme
çalışmalarına devam etmektedir. Mevlevi ayinleri ve Klasik
Türk Müziği ilgi alanlarıdır.

As being a military person he has being assigned to
different bases and cities and so he has gotten
responsibilities in different musical groups.Right now he is
playing ney in Amasya City Municipal Conservatory.He is
trying to develop his ney skills by watching some masters
like deceased Dear Aka Gündüz KUTBAY,Salih BİLGİN
etc.His main interests are Mevlevi rites and Classical
Turkish Music.

taneravci@yahoo.com.tr
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