ÖZGEÇMİŞİM

Tarih: 26.04.2016
11.02.1987 tarihinde Gazimağusa’da doğdum, KKTC Vatandaşıyım. Orta ve Lise
öğrenimini İngilizce egitim veren Doğu Akdeniz Kolejinde tamamladıktan sonra Haziran
2004 tarihinde Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesine başladım. 4 yıllık hukuk eğitim
süresince birçok kez şeref ve yüksek şeref öğrencisi olup takdir belgeleri aldım. Haziran 2008
tarihinde mezun oldum. Temmuz 2008’den Aralık 2008’e kadar takribi 6 ay boyunca
Lefkoşada Avukat Menteş Aziz’in hukuk bürosunda, Aralık 2008’den Haziran 2009’a kadar
ise; Gazimağusa’da Avukat Çetin Veziroğlu ve Avukat Arif Tahir Erişen’in birlikte
çalıştırdığı hukuk bürosunda Avukatlık Stajımı yaparak 12 aylık staj süresini tamamladım.
Şubat 2009 tarihinde Hukuk Meclisi tarafından yapılan Avukatlık Sınavlarında başarı
gösterdikten sonra Ağustos 2009’da KKTC Avukatlar Siciline kaydolunmaya hak kazandım.
2012 yılına kadar Avukat Çetin Veziroğlu ve Avukat Arif Tahir Erişen’in hukuk bürosunda
Avukat olarak mesleğimi icra ettim.
Avukatlık mesleğini icra etmenin yanında Doğu Akdeniz Üniversitesinde Kamu Hukuku
Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans Eğitimine başladım. 2 sene boyunca Gerek DAÜ gerekse
Ankara Üniversitesi öğretim görevlilerinden yüksek lisans derslerini aldım. Doğu Akdeniz
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı İdare ve Kamu Hukuku öğretim görevlisi
Doç. Dr. Tufan Erhürman, Anayasa Hukuku öğretim görevlisi Prof. Dr. Sultan Uzeltürk ve
Ceza ve Ceza Usul Hukuku öğretim görevlisi Yrd. Doç Dr. Pervin Aksoy İpekçioğlu’nun
yardımlarıyla özellikle “Ceza Hukukunda Masumiyet Karinesi ve Sanık Hakları” konusunu
ağırlıklı biçimde irdeleyerek “İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinin 6. Maddesi
Çerçevesinde Adil Yargılanma Hakkı ve Sanığa Tanınan Temel Haklar” başlıklı yüksek
lisans tezimi Mart 2012 tarihi itibariyle jürinin onayı doğrultusunda tam not alarak
tamamladım. Ve Mayıs 2012’de Yüksek Lisans Diplomasını aldım. Yüksek Lisans Tezim
internet üzerinde çeşitli web sitelerinde yayınlanmış olmakla birlikte Doğu Akdeniz
Üniversitesi Kütüphanesinde yer alarak öğrencilere sunulmaktadır.
-

Tez içerisinde başta Kıbrıs Hukuk Sistemi ve Türk Hukuk Sistemini karşılaştırmalı biçimde
dikkate aldım. Avrupa ülkelerindeki yargılama sistemine değindim. Birinci Bölümde; Adil
yargılanma hakkının önemine vurgu yaptıktan sonra, bu hakkın unsurlarını yani yasayla
kurulmuş yetkili, bağımsız ve tarafsız mahkeme önünde yargılanma, makul süre içerisinde
yargılanma, hakkaniyete uygun yargılanma (silahların eşitliği ve çelişmeli yargılama ilkesi,
susma ve kendini suçlamama hakkı, gerekçeli karar hakkı, duruşmada hazır bulunma hakkı
ve delil kuralları) ve aleni yargılanmayı tetkik ettim. İkinci Bölümde; “Herkes Suçluluğu
yasal olarak kanıtlanıncaya kadar suçsuz sayılır” diyen Masumiyet karinesini
değerlendirdim. KKTC ve TC’de bu karineye nasıl aykırı davranıldığına dair örnekler
verdim ve İHAM kararlarını gözden geçirdim. İkinci Bölümün sonunda ise; Sanıklara
tanınan temel hakları (asgari güvenceleri) yani Sanığın kendisine yöneltilen suçlamanın
niteliği ve nedeninden en kısa zamanda, anladığı dilde ve ayrıntılı olarak haberdar edilme
hakkı, savunmasını hazırlaması için yeterli zaman ve imkana sahip olmasını, sanığın bizzat
veya avukatı aracılığıyla kendini savunma hakkını özellikle mali olanaklardan yoksunsa ve
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adaletin selameti gerekmekteyse ücretsiz avukat yardımından yararlanma hakkını, tanıkların
dinlenmesinde eşitiğin sağlanması ve tercümandan ücretsiz yararlanma hakkını vurguladım.
Bu tez sayesinde sadece KKTC ve TC değil, Avrupa ülkelerinde İnsan Hakları Avrupa
Sözleşmesine taraf olan devletlerin sözleşmeye uygun davranmak ve taahhüt ettikleri
yükümlülükleri hayata geçirmek zorunda olduğunu tezekkür ettim. Adil yargılanma hakkına
geniş biçimde yer veren İHAS 6. Maddesinin ihlali halinde İHAM’ın taraf devletleri
mahkum ettiğini ve gerektiğinde makul bir tazminata hükmedebileceğini örneklerle
açıkladım.

24-31 Ekim 2009 tarihleri arasında AB Hukuku Yüksek Lisans Dersinde göstermiş
olduğum başarı nedeniyle Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından seçilerek
“Kıbrıslı Türklerin Avrupa Birliğini tanıması” projesi kapsamında AB’nin finanse ettiği
kültürel bir geziye katıldım. İşbu kültürel gezi sayesinde Belçika, Hollanda, Lüxemburg ve
Fransa gibi ülkelere giderek hem AB Komisyonu, AB Konseyi, AB Parlamentosu, İnsan
Hakları Avrupa Mahkemesi, Uluslararası Adalet Divanını görme fırsatını buldum hem de
çeşitli konferanslara katılarak hukuk bilgime katkı koydum. Bu ülkelerdeki hukuk sistemleri
hakkında bilgi edinerek, özellikle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine taraf olan devletlerin
İHAM tarafından mahkum edildikleri tazminatlar konusunda konferanslarda tezim için
destek aldım. İHAM’ın kararlarını oluştururken önemsediği prensipleri yerinde öğrenme
şansını yakalayarak sertifika ve/veya katılım belgesi aldım.
2008’den beridir KKTC’de yasaların tadil edilmesi ve (modern) çağdaş ülkelerdeki gibi
değiştirilerek çağa ayak uydurulması gerekliliği ışığında yerel gazetelerin çoğunda çeşitli
makalelerimi yayınladım. Bunlardan bazıları; son dönemde önem kazanan “Çocuk İstismarı
ve KKTC Ceza Yasası” (Star Kıbrıs Gazetesi), “Uyuşturucu Suçlarıyla Mücadele” (Haberal
Kıbrıslı Postası), “Yasa Şart” başlığı altında internet üzerinden işlenen dolandırıcılık,
hırsızlık, hakaret ve sövme suçları (Bilişim Suçları) ve KKTC Ceza Yasası (Star Kıbrıs
Gazetesi-Manşet), “Mülteci Hakları”, “Engelli Hakları”, “Hayvan Hakları”, “Ceza yasamızda
cinsel taciz ve kadınlara yönelik namus ve ahlaka aykırı davranışların ağır biçimde
cezalandırılması gerekliliği” (Kıbrıs Gazetesi-Havadis Gazetesi) gibi ve keza 2015 yılından
beridir de Yeni Bakış Gazetesinde Köşe Yazarlığı yapmaktayım.
2010-2011 yılları arasında Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde askerlik
görevimi ifa ederek Aralık 2011’de terhis oldum.
2012 yılının Ocak ayı itibariyle Gazimağusa’da kendi ismimi taşıyan hukuk büromu
açtım. Şu anda Avukatlık mesleğini icra etmeye devam etmekteyim. Yabancı Dil olarak
İngilizce bilmekteyim.
DAÜ, YDÜ, GAÜ ve UKÜ’de eğitim gören afrika kökenli öğrencilerin gerek hukuk
gerekse ceza davalarının yanı sıra okullarında yaşadıkları sorunlar ve ikamet ile ilgili
problemleri hakkında yaklaşık 3 yıldır çözüm üretmeye çalışmaktayım. Bu çerçevede hem
2014 hemde 2015 yılında Üniversitelerarası Afrika Öğrenciler Birliği tarafından Takdir ve
Üstün Başarı (Award of Recognition and Excellence) ödüllerini almış bulunmaktayım.
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Keza Şubat 2012 tarihinden beridir Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 4.
Sınıf öğrencilerine yönelik “LAW 492 KKTC’de Avukatlık Hukuku” adı altında part-time
öğretim görevlisi olarak seçmeli ders vermekteyim. Avukatlar Yasası ve İcrai Meslek ve
Etiket Tüzüğü, Fasıl 9 Şahadet Yasası gibi yasaları irdeleyerek işbu seçmeli dersin içeriğinde
önemli olan hususları vurgulayıp 4. Sınıf öğrencilerine aktarmaktayım. KKTC Hukuk
Sistemini baz alarak Yüksek Mahkememizin içtihatlarını, İHAM’ın son dönemde verdiği
kararları da işleyerek KKTC hukuk sistemi hakkında genç hukukçulara uygulamaya yönelik
yardımcı olmaya çalışmaktayım. Yine Eylül 2014 tarihinden beridir Doğu Akdeniz
Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi öğrencilerine “YONT 260 İşletme Hukuku
(Business Law)” isimli ana (zorunlu) dersini vermekteyim.
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