
 
 

ОЗГЮР ЮНАЛЬДИ (ТУРЕЧЧИНА) 

член Журі І Міжнародного конкурсу імені Марії та Наталії Єщенко 

 

Озгюр Юнальди - концертуючий піаніст,  лауреат міжнародних конкурсів,  

доцент кафедри фортепіано Державної Консерваторії Університету Бурса 

Улудаг, визнаною однією з провідних консерваторій Туреччини.   

 

Переможець XVII Міжнародного конкурсу Йоганнеса Брамса (Австрія), який 

отримав спеціальний приз за кращу інтерпретацію творів Й.Брамса.  

 

Розпочав своє професійне навчання з фортепіано та теорії музики у 

професора Гьокбудак Сєчкіна. У 2006 році отримав диплом з відзнакою 

Університету Бількент в Анкарі (клас професора Гюльнар Азіз).  

У 2010 році Озгюр Юналди закінчив денну аспірантуру Московської 

Державної консерваторії імені П.І. Чайковського (клас професора Ірини 

Плотнікової). 

Стипендіат фонду доктора Неджат Ф.Едзаджибаші. 

 

Після завершення післядипломної освіти повернувся до Туреччини задля 

культурного прогресу своєї Батьківщини у різних галузях (проведення 

сольних концертів, концертів камерної музики, навчання студентів, 

продюсування та організації різних творчих проєктів). 

 

За роки навчання Озгур Юнальди також вивчав композицію у Хатіри 

Ахмедлі Кафер, Буйора Хойніча та Заріфе Бакіханової. Він пише для 

сольного фортепіано у різних жанрах, включаючи прелюдії, токати, варіації 

та каденції для класичних концертів,  аранжування для ансамблів (дуету, 

тріо),  які отримали позитивну критику від публіки та визнаних музикантів.  

 



Наразі продовжує виконавську діяльність як в Турції, так і за кордоном.  

Виступає з багатьма симфонічними оркестрами, з сольними концертами, бере 

активну участь у міжнародних музичних фестивалях та ділиться своїм 

досвідом з молодими музикантами на майстер-класах. 

  

Творча діяльність Озгура Юнальди  пов'язана і з камерним музикуванням.  

Він є учасником Босфорського Тріо, ансамблю, який швидко завоював 

високу репутацію  після його заснування. У 2018 році Тріо нагороджено 

дипломом «За заслуги» за підписом першого скрипаля легендарного квартету 

Альбана Берга, Гюнтера Піхлера, після успішного завершення майстер-класів 

з камерної музики в «Академії Чигіана» у Сієні. Босфорське Тріо має альбом  

записів світової прем’єри під назвою “Турецькі фортепіанні тріо” з 

маркуванням Naxos. Унальді регулярно проводить дуетні концерти як за 

кордоном, так і в Туреччині зі своєю  дружиною - скрипалькою Оленою 

Уналди. Їх репертуар постійно поширюється оригінальними камерними 

творами, які високо оцінюються музичною спільнотою.   

 

Студенти Озгура Унальди є лауреатами багатьох міжнародних музичних 

конкурсів. 

 

OZGUR UNALDI (TURKISH) 
member of the Jury of the International Competition of Pianists named after 

Maria and Nataliуa Yeshchenko 

 

Ozgur Unaldi – concert pianist, winner of international competitions, an associate 

professor at the Piano Department of the Bursa Uludag University State 

Conservatory, acknowledged as one of the leading conservatories in Turkey. 

 

Unaldi became the first Turkish pianist to win a prize in the 17th International 

Johannes Brahms Competition in Austria after which he attracted attentions in 

international arenas and was offered concert arrangements. Praises of the jury 

included “The Best Brahms Interpretation”.  

 

Unaldi was 7 years old when he took piano and theory lessons from Prof. Seçkin 

Gökbudak.   

He was a piano student of professor Gulnara Aziz in Bilkent University of Music 

in Ankara.  

 

In 2010, Ozgur Yunaldi graduated postgraduate of the Moscow State Conservatory 

named after P.I. Tchaikovsky (class of Professor Irina Plotnikova). 

Fellow of the Dr. Nejat F. Ezadjibashi Foundation. 

He returned to Turkey in order to contribute the best that he can for the cultural 

progress of his homeland in different branches such as giving concerts both solo 



and chamber music, teaching students, composing, producing and organising 

different projects.  

 

In Turkey and abroad he took part in many concerts and festivals and played 

concertos with distinguished conductors and orchestras.  

His detailed and questioning interpretation principles fed by imagination came 

together with science based on Prof. Robert Levin’s findings, producing Mozart 

performances with improvisations which captured attentions and received praises.   

 

Back in his school years, he also studied composition with Hatıra Ahmedli Cafer, 

Bujor Hoinic and Zarife Bakihanova. He composes for solo piano in different 

forms including preludes, toccata, variations and cadenzas for classical concertos, 

including arrangements for duo or trio ensembles that received positive critics from 

public and valued musicians.  

 

Ozgur Unaldi is also pursuing his chamber music carreer. He is a member of the 

Bosphorus Trio, an ensemble that gained a reputation rapidly, soon after it was 

established.  The trio is awarded the “Merit Diploma” for all of its members signed 

by the first violinist of the legendary Alban Berg Quartet, Günter Pichler, after 

successfully completing active chamber music lessons at the “Accademia 

Chigiana” in Siena, in 2018. Bosphorus Trio has an album, containing world 

premiere recordings, titled as “Turkish Piano Trios” labeled by Naxos.  

 

Unaldi regularly gives duo concerts both abroad and in Turkey, with his successful 

violist wife Elena Unaldi who is known for her unique and warm sound. Their 

repertoire always evolves with original projects which are highly praised by music 

environments. 

 

His piano students have won many international music competitions. 
 


