
 

   Osman  Göztaşı  1973  yılında  Baf’ta  doğdu.  Ailesinin  ilk  çocuğu  olup,  kendinde  

küçük  üç  kardeşi  daha  vardır.  1974  olayları  sonrasında  ailesiyle  KKTC’nin  Girne 

şehrine  bağlı Çamlıbel  köyüne  yerleşmiştir.  Şu  anda  Girne`de ve Çamlıbel’de  

hayatını  sürdürmeye  devam  ediyor. 

İlk öğretimini  Çamlıbel  Aysun  İlkokulu’nda  almış,  orta  okula  Bayraktar  Koleji’nde  

devam  etmiştir.  1988 yılında Haydar Paşa Ticaret  Lisesinden  Turizm  ve  Otelcilik 

bölümünde  eğitimini  sürdürüp  1991  yılında  mezun  olmuştur.   Lisans eğitimine 

1992 yılında Yakın Doğu Üniversite’sinde mimarlık fakültesi mimarlık bölümünde 

başlayıp çeşitli projeler ve sunumlarla 1997 yılında başarıyla mezun olmuştur. 

Üniversite eğitimi ardından 1997  yılında  Akdeniz  Construction  LTD.’de  iş  

hayatına  atılmıştır.  Burada  geçirdiği  üç  başarılı  yılın  ardından  2000  yılında  

şirketle  vatani  görevini  yerine  getirmek  üzere  yollarını  ayırmıştır.  2002 yılına  

kadar  sürdürdüğü askerlik  görevinde  birçok  mimari  projede  yer  almıştır.   

Bunun ardından 2002 yılında G. Spyropoulos Developers Ltd,  Larnaka’da  şantiye  

şefi  olarak  kariyerine  devam  etmiştir.  Orada  çalıştığı  süre  boyunca  100’e  yakın  

konutun projelendirilmesinde ve inşaatında  şantiye  şefi  ve  birinci  derece  mimar  

olarak  görev  almıştır.  Bu projeler süresince mimarlık dünyasındaki gelişmeleri 

takip etmiş ve yeni teknolojiler ve araştırtılmalarla çalışmasına yön vermiştir.  

Güney Kıbrıs’ta geçirdiği uzun yıllarda kazandığı tecrübelerle mesleki hayatına yeni 

bir yön vermek üzere 2006 yılında Larnaka’daki işinden ayrılıp 2007 yılından 2011 

yılına kadar serbest olarak mesleğini icra etmeye devam etti.   

Serbest  olarak  yaptığı  işlerden  öne  çıkanlar  bazı projeler; Orta  Doğu  Teknik  

Üniversitesi  Kampüsü  çevresinde  özel  öğrenci  yurdu,  Tup bebek merkezi  (6 

özel odalı ,2 ameliyat salonu ve 1 ad yoğun bakım ile tam teşekkülü merkez) 2015-

2017 British IVF merkezi (Dünyanın en iyi ilk 3 tüp bebek merkezinden biri olarak 

seçildi)  2018-2019 Miracle Hospital ve IVF merkezi. 2019-2020 Yerli bir yatırımcı 

için Özel hastahane ve IVF merkezi projelendirmesi ve onaylanması. 2020 Kyrinia 

IVF projesi ve onaylanması.  Haspolat Sanayi  Bölgesi’nde Plastik  boru  fabrikası,  



birçok  apartman  ve  özel şahıslara ait villa  tipi konutları projelendirip  hayata  

geçirmiştir.     

2010 yılında her zaman hayali olan öğretim görevlisi pozisyonunu Yakın Doğu  

Üniversitesi  Mimarlık fakültesi Mimarlık bölümünde  hayata  geçirip, bugün  hala  

faal olarak  mimarlık  mesleğini  eğitmenlik  kariyeri  ile  birlikte  sürdürmektedir. 


