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Çok sevdiği meslek hayatı boyunca gerek tarla ziraatının gerekse kültür balıkçılığının ve 

avcılığının ülkemizdeki gelişimi ve yaygınlaşması için faydalı çalışmalar yapmıştır…………………..  

 

06. Şubat 1943 yılında Akşehir'de doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Akşehir'de, lise eğitimini ise 

İstanbul Halkalı Ziraat Meslek Lisesinde tamamladı. 

1965 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı 

Bölümünde üniversite eğitimine başladı ve 1969 yılında Ziraat Yüksek Mühendisi olarak mezun 

oldu. T.C. Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda göreve başladı ve ilk yıllarını sahada görev alarak 

geçirdi. Sarayönü Konuklar Devlet Üretme Çiftliği Ziraat Meslek Lisesinde Tarla Ziraatı 

Öğretmenliği yaptı ve Çiftlik Tarla Şube Şefi oldu. Devamında Su Ürünleri Müdürlüğü’nde Balık 

Üretim ve Araştırma İstasyonu Müdür Yardımcılığı görevine yükseldi. Burada yaptığı çalışmalar ile 

ülkemizde kültür balıkçılığı ve alabalık yetiştiriciliğinin öncülerinden oldu. Özellikle alabalık yumurta 

ve kuluçka tesisi çalışmaları, işletmelerin kendi üretimi yavrular ile besicilik yapabilmesini sağladı. 

Geliştirilen pratik uygulamaların etkin biçimde öğretilmesiyle yaygınlaşmasını sağlayarak ülkemiz 

kültür balıkçılığına ve özellikle küçük aile işletmelerine büyük fayda sağladı. Bu sayede 

yaygınlaşan kültür balıkçılığı ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sağladı.   

1976 yılı Eylül ayından itibaren Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Hayvan Yetiştirme ve 

Islahı Bölümünde öğretim görevlisi olarak göreve başladı ve devamında Araştırma Görevlisi oldu. 

1980 yılında aynı fakültede ‘Karabalık Yetiştiriciliği’ üzerine doktorasını tamamladı. 1983 

Mayısında yardımcı doçent olarak atandı. Gerek kurulması gerekse gelişiminde çok emek sarf 

ettiği Su Ürünleri Fakültesi’nde Dekan Yardımcısı olarak görev yaptı. 

   İngiltere, Tunus, Almanya, Polonya, Yunanistan, İspanya, Çin, Malezya, Amerika Birleşik 

Devletleri, Tayland, Kamboçya, Güney Afrika, Kenya, Uruguay ve Arjantin ve Japonya’da bulundu 

ve alanıyla ilgili uluslararası çalışmalar yaptı. Çok severek yaptığı meslek hayatı boyunca gerek 

tarla ziraatının gerekse kültür balıkçılığının ve avcılığının ülkemizdeki gelişimi ve yaygınlaşması 

için çalışmalarda bulundu. 2004 yılına kadar Çukurova Üniversitesi Yumurtalık Meslek 

Yüksekokulu’nda Kurucu Müdür olarak görev aldı ve aynı yıllarda Üniversite Senatörü olarak 

görev yaptı.  

Eserleri ve Kitapları; Deniz Balıkları Yetiştiriciliği (1998), Sıcak ve Soğuk İklim Balıkları 

Yetiştiriciliği (2000), Anadrom ve Katadrom Balıkları ve Deniz Balıkları Yetiştiriciliği (2002), İç Su 

Balıkları Yetiştiriciliği (2005) ve Balık Üretimi (2005) konularında 5 adet mesleki kitabı 

bulunmaktadır. Ayrıca alanıyla ilgili konularda 100'ün üzerinde ulusal ve uluslararası akademik 

yayını bulunmaktadır. Evli ve biri kız diğeri erkek 2 çocuk babasıdır. 
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