
2014’te “Yılın Girişimcisi” adayı gösterilen en genç aday olan ve 
ödüller kazanan Özkan Corporation’ın CEO’su, KKTC ekonomisi/
girişim ekosistemine büyük etkisi olacağına inandıkları 
özgün girişim ve projeler başlatacaklarını söyledi. Özkan, 
sürekli şirketin geleceğe yatırım yapmasına odaklandığını 
bildirip benzersiz ve orijinal marka/ürünleri dünyaya açmayı 
amaçladıklarını belirtti.
Aslıhan Bozkurt

Kıbrıslı genç girişimci 
Necati Özkan:

Yerel çalışarak 
küresel bir 
marka ve girişim 
yaratmak için 
ilerliyoruz

http://www.bilisimdergisi.org/s183

AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 137

B
İL

İŞ
İM

 ::
 2

01
6 

:: 
 O

C
A

K

136 SÖYLEŞİ

http://www.bilisimdergisi.org/s183


Bu sayımızda birden fazla başarılı girişimin kurucusu, Kıbrıslı genç girişimci, ödüllü Özkan 
Corporation’ın Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Necati Özkan ile bir söyleşi yaptık. 24 yaşında 
(2014’te), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) “Yılın Girişimcisi” adayı gösterilerek şimdiye 
kadarki en genç aday olan Özkan, hem yerel hem de Avrupa, Ortadoğu ve Afrika ülkeleri olmak 

üzere uluslar arası iş yaptıklarını aktardı. Özkan, çok uluslu bir holding şirketi olmak için çabaladıklarını 
anlatıp “Temkinli bir vizyoner olarak, sürekli şirketin geleceğe yatırım yapmasına odaklanıyorum” diyen 
Özkan, temel amaçlarının “benzersiz ve orijinal markaları ve/veya ürünleri en iyi şekilde oluşturarak dünyaya 
açmak” olduğunu belirtti. 

KKTC ekonomisine veya girişim ekosistemine büyük etkisi olacağına inandıkları özgün girişim ve projeler 
başlatacaklarını duyuran Özkan, ana şirketleri olmamakla beraber, MyUnifood ve Blue Fox Technology 
girişimleriyle çeşitli uluslararası yarışmaları kazandıklarını söyledi. 

Özkan, Blue Fox Technology olarak İngiltere, Kuveyt, Nijerya ve Kıbrıs’ta bulunan girişim ve girişimcilere 
hizmet verdiklerine değindi ve “Üzülerek söylüyorum ama KKTC’de bilişim sektörü yok” dedi. 

Her yıl “Girişimcilik Zirvesi”, altı yılda bir “Bilişim Adası Çalıştayı” düzenlendiğini ifade eden Özkan, bu 
etkinliklerin girişimcilikle alakası olmadığı, sonuç alınmadığı ve girişimciliğe yönelik icraat yapılmadığından 
yakındı. 

Özkan söyleşiyi, “Kıbrıs gibi küçük bir adadan yerel çalışarak küresel bir marka ve girişim yaratmak için 
ilerliyoruz” sözleriyle tamamladı.

-Öncelikle Necati Özkan kimdir? Bize 
Telekomünikasyon ve bilişim sektörüne ilişkin ilgi ve 
deneyimiz konusunda bilgi verir misiniz? 

-Kısaca; Özkan Corporation’nın Yönetim Kurulu Başkanı ve 
CEO’suyum. Genç girişimci ve üniversiteden başlayarak, 
ödül kazanmış birden fazla başarılı girişimin kurucusuyum.

Biraz daha açarsak; İlk girişimimi (MyUnifood) üniversite 
üçüncü sınıfta okurken 21 yaşımda kurdum. Daha sonra 
dördüncü sınıftayken 22 yaşımda ikinci girişimimi (Blue 
Fox Technology) kurdum. Sonrasında bir şirket (Medlink 
Medical) ve son olarak hepsini bir çatı altında toplayacak 
olan ana şirketim Özkan Corporation’ı kurdum. İşletme 
Yönetimi Lisansı (Business Administration –BA) 
ve İşletme Yönetimi Yüksek Lisansımı (Master 
of Business Administration –MBA) tamamladım, şimdi 
de doktorama (PhD) devam ediyorum.

Hedeflerimi tamamlama yolunda ilerlerken, 
ambargo altında olan bir ülkede yaşamamıza rağmen 
kurduğum girişimler uluslararası girişimcilik/girişim 
yarışmalarında (Dubai, Avusturya, Polonya, Türkiye, 
vb.) dereceler alıp finallere kaldılar. Aynı zamanda 24 
yaşımda 2014 yılı için KKTC de “Yılın Girişimcisi” adayı 
gösterilerek şimdiye kadarki en genç aday oldum.

Hedeflerim doğrultusunda planladığım şekilde adım 
adım ilerliyorum ve ilerlemeye devam edeceğim.

- Firmanızı da tanımak isteriz. Özkan Corporation’ı 
ne zaman ve hangi amaçla kurdunuz? Özkan 

Vizyonumuz; Hedefimiz insanlığın her zaman daha 
iyiye sahip olması için çözümlerimizi dünyaya 
sunmaktır.

-Hangi sektörlerde faaliyet gösteriyorsunuz? 
Kaç şirketiniz bulunuyor, faaliyet alanınız ve 
geliştirdiğiniz ürünler nelerdir?  Ürün geliştirmedeki 
temel amacınızı, ilke ve esaslarınızı açıklar mısınız?

-Şu anda üç farklı sektörde iki girişimimiz ve bir 
şirketimiz var. Bunlar; MyUnifood.com Yiyecek & 
İçecek / E-Ticaret, Blue Fox Technology IT&Dijital 
Pazarlama sektörlerindeki girişimlerimiz ve Medlink 
Medical Sağlık sektöründeki şirketimizdir. 

Temkinli bir vizyoner olarak, sürekli şirketin geleceğe 
yatırım yapmasına odaklanıyorum. Yine de, bizim 
markalarımız ve işletmelerimiz öngörüldüğü gibi, 
dünyanın dört bir yanından ilgi çekmeye ve tanınmaya 
başladı. Tüm anlatılanlar ışığında, bizim temel 
amacımız benzersiz ve orijinal markaları ve/veya 
ürünleri en iyi şekilde oluşturarak dünyaya açmaktır.

- KKTC’ye özgün geliştirdiğiniz ürün, uygulama ve 
hizmetleriniz var mı?

-Bütün girişimlerimize başlarken nihai hedefimiz 
global olarak planlanmıştır. Ancak önümüzdeki 
dönemlerde başlatacağımız ve KKTC ekonomisine 
veya girişim ekosistemine büyük etkisi olacağına 
inandığımız özgün girişim ve projelerimizi 
başlatacağız.

- Bilişim teknolojileri sektöründeki şirketleriniz Blue 
Fox Technology ve MyUnifood, ne zaman ve hangi 
ihtiyacı karşılamak için kuruldu?  Her iki firmanın 
faaliyetlerini anlatır mısınız? 

-İlk girişimim MyUnifood.com; 2011 yılında 
yabancı uyruklu arkadaşlarıma her yemek siparişi 
vereceklerinde “kayıtsız tercüman, restoran rehberi 
ve bedava call center” olduğumu fark ettim. Bunun 
üzerine bu probleme çözüm düşünmeye başladım 
ve çözüm olarak “MyUnifood.com” u kurdum. Sonuç 
olarak yabancı arkadaşlarım çözümü beğenip 
kullandığı gibi KKTC’de bulunan diğer üniversite 
öğrencileri de kullanmaya başladılar.

MyUnifood, üniversiteli öğrencilere hitap ederken, 
niche pazar olan öğrenciye ulaşmaya çalışan 
restoranların da ilgi duyduğu bir platformdur. İnternet 
üzerinden yemek siparişlerini verirken, çeşitli 
promosyonlarla öğrencileri memnun ediyor, hediyeler 
kazandırıyor ve kısıtlı öğrenci bütçesini dikkate 
alıyoruz.

Platformda bulunan kontrol bölümünden siparişinizin 
onaylanıp onaylanmadığını, siparişin restorandan 
çıkış zamanına kadar her türlü bilgiyi alabilirsiniz. 
Amacımız, zamanının büyük bir bölümünü internet 
ortamında geçiren öğrenciler için maddi açıdan 
mümkün olduğu kadar kolaylık sağlamaktır. 
Tüm öğrencilerin internette olduğu bilinciyle 
yapılan platformumuz, restoranlara sunduğu özel 
programımız sayesinde, verilen siparişlerin yanlış 
alınması olayını da ortadan kaldırıyor.

Kısacası, MyUnifood, üniversite öğrencilerin tercih 
ettiği internet üzerinden yemek siparişi verebilecekleri 
bir platformdur.

İkinci girişimim Blue Fox Technology. İlk girişimimi 
yani fikrimi hayata geçirmeye çalışırken doğal 
olarak birçok servise ihtiyacım oldu ve bu servisleri 
alabilmek için gerek yerel gerek yabancı birçok firma 
ile görüştüm. Sonunda bunların arasından yedi tanesi 
ile anlaştım, fakat bu firmaların çoğu büyük şirketlere 
az sayıda yüksek meblağlarda iş yapmaya alıştıkları 
için karşılarına benim gibi bir girişimci gidince ciddiye 
almamalar, fikrimizi aşağılamalar vb. geri dönümlerle 
karşılaştım. İşimizi almaya karar verdikten 

Corporation’ın vizyon, misyon ve hedefi nedir?

-Başlangıçta, kurduğum iki girişim vardı. Daha Sonra 
2012 yılı ortasında üçüncü şirketimi kurdum, böylelikle 
üç şirketten oluşan bir şirketler grubu oluştu.

Üçüncü şirkette resime katıldıktan sonra, şirketler 
grubumun bir çatı altında toplanacağı bir ana şirket 
kurmaya karar verdim. Bu karar 2012 yılı sonunda 
Özkan Corporation’ı doğurdu ve şirketler grubumuz 
kurumsallaşarak, kurumsal bir organizasyon haline 
geldi.

Bugün Özkan Corporation, farklı sektörlerde çeşitli 
yatırımları bulunan bir holding şirketi, şirketler 
grubudur (Conglomerate). Bizim sektörlerimizde 
sahip olduğumuz bütün tecrübelerimiz ile yeni nesil 
bir organizasyonu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 
kuruyoruz çünkü inanıyoruz ki “Yardımlaşma evde 
başlar”.

Şu anda Avrupa, Ortadoğu ve Afrika ülkeleri de dahil 
olmak üzere, hem yerel hem de uluslararası olarak 
iş yapıyoruz ve biz dünyanın geri kalanı bizim ürün ve 
hizmetlerimizden en iyi şekilde yararlanana kadar, 
küresel etkimizi artırmaya devam edeceğiz. Sonunda 
çok uluslu bir holding şirketi olmak için çabalıyoruz.

Misyonumuz; İnsanlığın yaşam standartlarını 
arttırmak amacıyla ürün, hizmet ve markalar 
oluşturmak ve bunu en iyi şekilde yapabilmek için her 
geçen gün kendimizi geliştirmek.

http://www.bilisimdergisi.org/s183
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sonrasında ve proje bitiminde ise sanki de o büyük 
müşterileriymişiz gibi faturalar almaya başladık. 
Üzerine bir de girişimci olarak tüm gücümle işime 
odaklanacağıma zamanım, cüzi bütçem, dikkatim 
vb. hepsi yedi firmaya birden bölündü ve ana fikir tek 
olmasına rağmen farklı firmalardan çıkan sonuçlar 
birbiriyle uyuşmadı.

Bunun üzerine bu işin böyle olmaması gerektiğini ve 
dünyada bu sorunlarla karşılaşan tek girişimcinin 
ben olmadığımı düşünerek, bir çözüm olması 
gerektiğine karar verdim. Yani bu sorunlara çözüm 
olacak olan “Girişim ve KOBİ”lerin başlayabilmeleri ve 
büyüyebilmeleri için ihtiyaç duydukları bütün IT&Dijital 
Pazarlama konularındaki servisleri bulabilecekleri tek 
durak “Blue Fox Technology”i 2012 yılında kurdum. 
Blue Fox Technology, şu anda ana hizmetler olarak 
Web Tasarım ve Geliştirme, Dijital Pazarlama, Tasarım 
ve Animasyon ve son olarak Yazılım Geliştirmektedir. 
Bunların tabii altında ayrışan servislerimiz de vardır.

-KOBİ’lere yönelik hangi bilişim teknolojisine dayalı 
proje, uygulama ve ürünleriniz var, kısaca söz eder 
misiniz? 

-Şu anda, yukarıda da söz ettiğim gibi direk KOBİ’lere 
yönelik olan girişimimiz Blue Fox Technology’dir. 
Ayrıca yine restoranların da, istisnalar dışında 
birer KOBİ olduğunu düşünürsek MyUnifood.com 
girişimimiz de direk olarak onlara hitap eder.

- Özkan Corporation’ın KKTC ve uluslar arası alanda 
başarıları, katıldığı yarışmalar ve sonuçları hakkında 
bilgi verir misiniz?

-Direk ana şirketimizin olmamakla beraber, 
altında bulunan MyUnifood ve Blue Fox Technology 
girişimlerimizle çeşitli uluslararası yarışmalar 
kazandık.

MyUnifood; Webit Global Congress - Founders Games 
2014 Yarı Finalisti – Türkiye, Pioneers Festival - 
Pioneers Challenge 2014 Yarı Finalisti – Avusturya, 
Extreme Tech Challenge - 2014 İlk 500 Girişim – 
Amerika ve Wolves Summit - Great Pit(ch) 2015 Yarı 
Finalisti – Polonya.

Blue Fox Technology; Webit Global Congress - 
Founders Games 2014 Finalisti – Türkiye, Pioneers 
Festival - Pioneers Challenge 2014 Yarı Finalisti – 
Avusturya, Extreme Tech Challenge - 2014 İlk 500 
Girişim – Amerika, Wolves Summit - Great Pit(ch) 2015 
Yarı Fİnalisti – Polonya ve Step Conference - Pitch 
Competition 2015 Finalisti – Dubai.

- Avrupa, Ortadoğu ve Afrika ülkelerinin hangileriyle 
nasıl bir işbirliğiniz var? Hangi ülkelere ürün ve 
hizmetlerinizi sunuyorsunuz?

-MyUnifood.com ilk kurulduğu üç ay içerisinde üç 
ülkeden “Franchising” teklifi aldı ve daha sonra 
uluslararası platformlarda kendimizi tanıtmamızın 
sonucunda bu teklifler beşe çıktı. Fakat hedeflerimize 
ve planlarımıza göre bu teklifleri kabul etmedik. Fakat 
“Erken Dönem” yatırımımızı alıp başarı ile sürecimizi 
tamamladığımız için şimdi yine ayni şekilde teklif 
aldığımız ve diğer uygun gördüğümüz yatırımcılar 
ile “Çekirdek Dönem” yatımımızın görüşmelerini 
yapıyoruz. Bu yatırım turumuzu tamamladığımızda 
hedeflerimizden biri olan global bir marka olma 
yolunda kendimizi hazırlıyor ve ilk adımlarımızı atıyor 
olacağız.

Blue Fox Technology olarak şu anda İngiltere, 
Kuveyt, Nijerya ve tabii ki Kıbrıs’ta bulunan girişim ve 
girişimcilere hizmet veriyoruz.

9-KKTC’nin bilişim sektörüne (sektörünün büyüklüğü, 
mevcut durumu, sorunları, teşvik, destek ve çözüm 
önerileri) ilişkin kısa bir değerlendirmenizi alabilir 
miyiz? 

-Maalesef üzülerek söylüyorum ama KKTC’de 
bilişim sektörü yok. Buradaki mantalite halen daha 

her konuda, benim deyişimle “Karpuz, hellim, 
ekmek” üzerine dayalı. Bütün devlet desteklerimiz, 
teşviklerimiz, Kalkınma Bankası, gerek Türkiye 
Cumhuriyeti gerek Avrupa Birliği’nden (AB) her sene 
yapılan milyonlarca dolarlık hibelerin hepsi, karpuz 
hellim ekmek kökenine dayanan girişimler üzerinedir. 
Diyeceksiniz ki nerden bu kanıya vardın, söyleyeyim: 
Bilişim sektöründe neredeyse 5 senedir aktif olarak 
girişimlerimi sürdürüyorum ve bu zaman zarfında 
başvurmadığım devlet desteği, teşviki, kalkınma 
bankası ve hibe programı kalmadı. Sonuç hepsinde 
aynı, yaptığımız işi anlayamıyorlar. Üstüne bu sektör 
yerine hellim üreten fabrikalara, ekmek üreten 
fırınlara, karpuz gibi tarım üretimi yapan üreticilere 
ve Otel (Casino) açmaya verilen destek örneklerini 
dinledim ve gördüm.

Sözde her sene “Girişimcilik Zirvesi” yapılıyor ama 
orada da yine aynı hikâye. Girişimcilikle alakası yok, 
sonuç yok, girişimciliğe yönelik icraat yok. Yine aynı 
şekilde ortaya bir “Bilişim Adası Çalıştayı” gösterisi 
atıldı. Her “altı” senede bir yapılıyor ve bu geçen süre 
zarfında girişimcilere yönelik en ufak bir icraat yok 
tabii milyonlarca dolar akmaya devam ediyor.

Bütün bu söylediklerim çok pesimistik veya olumsuz 
gelebilir ve sadece sorunları dile getirip çözüm 
önermiyormuşum gibi görülebilir ama tam aksine, 
bütün yapılan etkinlikleri bizzat takip edip hepsine 
katılıyorum. Her seferinde sorunlarla beraber çözüm 

önerilerimi de yapıyorum. En büyük 
örneği Master tezimi dahi bu konu 
üzerine yapmış olup en son yapılan 
“Bilişim Adası Çalıştayı”na katıldığımda 
tezimde bulunan veya bulunmayan bütün 
çözüm önerilerimi dile getirip kayıtlara 
geçmesini sağladım. Yine aynı şekilde 
doktora tezimi de bu konu üzerine 
yapıyorum.

Devlet ve kurumları “Girişimcilik” adına 
bazı etkinlikler, destekler ve hibeler için 
bütçeler almaya başlıyor. Bunları dahi 
alırken kaç tane yerel girişimci ile istişare 
ettikleri meçhul ki bize aktarabilsinler. 
Bize aktarmalarından kastettiğim ise; bu 
hibeleri veya destekleri biz girişimciler 
değil devlet ve kurumları alacak ve doğal 
olarak bize gelene kadar ortada gerçek 
anlamda bizim faydalanabileceğimiz bir 
şey kalmadan fonların önemli bölümü 
bize gelene kadar gereksiz yerlere 
harcanarak israf edilip eriyecek.

Bu yüzden umarım gerek yaptığım 
akademik çalışmalar gerek 
uluslararası başarılarımız dolayısıyla 
politikacılarımızın görüş açısını biraz 
da olsa açmayı başarıp, bundan sonraki 
yapılacak olan etkinlikler, destekler, 

hibeler, vb. konularda globalde bilinen gerçek 
anlamındaki gibi mevcut yerel girişimciler (KKTC’deki 
“girişimci” anlayışı değil) ile istişare etmelerini 
sağlayabiliriz.

Bütün bu olumsuzluklara rağmen beş senedir 
başarılı bir şekilde yılmadık ve yılmadan çatır çatır 
hedeflerimiz doğrultusunda planladığımız şekilde 
ilerlemeye devam edeceğiz. Desteklerimiz vb. olmasa 
da.

-2016’ya ilişkin plan, hedef ve öngörüleriniz 
hakkında kısa bir değerlendirme yapar mısınız? 
Önümüzdeki dönemde hedefleriniz nedir, neler 
sunmayı amaçlıyorsunuz?

-2016 yılı için odaklandığımız en önemli konulardan 
biri MyUnifood.com “Çekirdek Dönem” yatırımını 
sonuçlandırıp global bir marka/girişim olma yolundaki 
ilk adımlarımızı atmaktır.

- “Küresel düşün, yerel çalış” sloganına örnek 
olabilecek bir uygulama, proje ve çözümünüz var mı?

-Kesinlikle bu düşünce yapısı ile kurup geliştirdiğimiz 
MyUnifood.com girişimimiz bu slogana örnek olabilir. 
Kıbrıs gibi küçük bir adadan yerel çalışarak küresel 
bir marka ve girişim yaratmak için ilerliyoruz.
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