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1962 Malatya doğumlu, evli, iki çocuk babası, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunuyum ve şuan 

İzmir-Karşıyaka'da ikamet ediyorum. 2006 yılında 24 yıl bilfiil görev yaptığım TSK Türk Hava 

Kuvvetlerinden Astsubay Kıdemli Başçavuş rütbesinden kendi isteğimle emekli oldum. Hali hazırda özel 

Havacılık Şirketlerinde Uçak/Helikopter Koordinatör Pilotu olarak yangınla mücadele alanında 

profesyonel iş yaşantıma devam ederken aynı zamanda da Öğretim Görevlisi olarak Ege Üniversitesi 

Havacılık Meslek Yüksek Okulunda da "Bakım Uygulamaları" ders öğretmenliği, Özel Kocatürk Havacılık 

Lisesinde Boeing 737-800 Similatör, Özel Karşıyaka Deniz Sürücü Kursunda da Araç Tekniği, Trafik, 

İlkyardım ve Trafik Adabı dersleri, Motosiklet ve Binek araç Direksiyon dersleri öğretmenliği görevlerimi 

yürütmekteyim.  

Kültür Bakanlığı onaylı, bandrol, ISBN ile yayımlanmış olanlar dahil askeri ve sivil olmak üzere ellinin 

üzerinde, şiir kitabı, araştırma inceleme, teknik kitap, sözlük ve fotoğraf albümü çalışmalarım 

bulunmaktadır. Çeşitli dergi, gazete ve sosyal paylaşım sitelerinde yayımlanmış üç yüzün üzerinde değişik 

konu başlıklarında mesleki, teknik ve sanatsal makalelerim mevcuttur. 

“İzmir Karşıyaka Belediye Konservatuarı” Türk Halk Müziği Korosunda korist/solist olarak müzik 

çalışmalarımı sürdürmekte, çeşitli radyo ve televizyon programlarına katılmaktayım.  

Şiir, Edebiyat ve yazım faaliyetlerime Ulusal  “RABARDA” Dergisi, "EGE'den" adlı sosyal medya sayfamdaki 

köşe yazılarım yanında buna paralel olarak “İzmirli Şair ve Sanatseverler Birliği”nin sayfa 

koordinatörlüğüm ve birlik sözcülüğümde şiir dinletisi ve edebiyat toplantılarımız yaklaşık on bir yıldır 

yapılmaktadır.  

Ayrıca “Türkiye Şair Ozan Ve Yazarlar Kültür Derneği”nin Ulusal anlamda Malatya-İzmir ili ve ilçeleri 

temsilcisi ve Uluslararası olarak da Avrupa Birliği üye Ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri yanı sıra toplamda 

kırkı aşkın "Yabancı Ülke Temsilciliği" göreviyle şiir yarışmaları, müzik programları, edebi toplantılar vb 

faaliyetleri de düzenlemekte ve takip etmekteyim.  

THM'nin temel müzik aleti olan Bağlama'nın amatör bir icracısı olarak da, Ankara'da Musa EROĞLU 

dershanelerinde ve Diyarbakır'da, "Diyarbakır'ın Sesi" rahmetli Müzikolog Sadık ZİYPAK hocamdan uzun 

yıllar nota, usül, şan ve repertuar dersleri aldım.  

KIBATEK; Kıbrıs, Irak, Balkanlar, Avrasya TÜRK Edebiyatları Kurumu üyesiyim. Üzerinde çalıştığım bir kaç 

kitap ve belgesel film çalışmalarım için gerekli, yerinde tespit ve incelemeler yapmak doğrultusunda bir 

süre Fransa Paris'te ve Nacy-Toul  şehirlerine yakın Neufchateau kasabasında, Almanya’nın Heidelberg 

şehrinde yaşadım. 

 

 



Araştırma İnceleme, Belgesel, Derleme, Beste ve Nota Kuramı çalışmalarıma devam etmekteyim. Hali 

hazırda Fotoğraf, Video, Klip, jenerik, Kısa Film ve Belgesel gibi görsel medya konularında amatör 

yönetmen eğitimimle kendimce üretimlerde bulunmaktayım. Aynı zamanda da Anadolu Üniversitesi 

Radyo Televizyon Programcılığı ikinci sınıf öğrencisiyim. 

Bursa Chopper Kulübü Derneği, İzmir 1881 Motosiklet Topluluğu Chopper kategori üyesi bir motosiklet 

binicisiyim.  Diğer yandan kitap okumayı severim, evimde büyükçe bir kütüphanem yanı sıra klasik ve 

antika değerli kitap koleksiyonum ve çalışır sinema makineleri ve fotoğraf makineleri koleksiyonları 

meraklısıyım, biriktiriyorum.   

Yurt içi ve yurt dışında tarihi mekânlar, müzeler, resim ve san'at galerileri, müze evler, şatolar ve saraylar 

gezerek zamanımı iyi bir sanatsever olarak değerlendirmekteyim. 
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