
 

 

 

 

Interview of the Week 

 

Roportaji yapan kisinin; 

Adi-Soyadi: Mustafa Erçin Erkmen  

Marka Adi: Iceberry Turkiye 

Firma Adi: Iceberry Turkiye 

Firma web sitesi: www.iceberry.com.tr  

 

 

 

1. Franchise sektorune nasil girdiniz/ Franchise vermeye nasil karar verdiniz?  

Paylaşmaya, birlikte büyümeye ve en önemlisi takım çalışmasına inanan bir ekip ile bu serüvene başladık. 

Bu yapının getirisi olarak; Firmamızı kurmaya karar verdiğimiz ilk gün, Franchise sistemi ile büyüme 

stratejisi iş planımızın birinci sırasındaydı. Bu anlayış ile ilk günden itibaren tek bir satış noktası kurulumu 

yapmaktan ziyade, Franchise almış bir işletme gibi hareket ettik. Açılışını yaptığımız ilk işletme, sistemi 

önce kendi işletmemiz üzerinde test edip geliştirme adına açılmış bir demo noktasıydı.  

 

2. Konseptinizin olusum fikri nereden geliyor ve bu fikir nasil olustu?  

2010 yılında başlayan bir hikaye Iceberry’nin hikayesi. Firma sahibinin Yunanistan’da bu lezzeti tatması 

ve benzer mutfaklara sahip Türkiye’de de yeme içme kültürünün amiral gemisi olması gerektiğine kanaat 

getirmesi sonucu yola çıkıldı. Şeker içermemesi, %100 Doğal olması, sağlıklı olması sebebi ile Yoğurt 

Tüketiminin bu formu ile birlikte artması üzerine kurulu bir planlama.  

 

3. Marka ismine nasil karar verdiniz, neden bu isim? 

Çalıştığımız ajans ve ekibimizin birlikte karar verdiği bir isim Iceberry. Dondurulmuş Yoğurt ile, olmazsa 

olmazımız taneli meyveleri en iyi anlatan kombinasyonun bu isim olduğun da oy birliği ile mutabık kaldık.   

 

 

 

http://www.iceberry.com.tr/


 

 

4. Logonuzun hikayesi nedir?  

Aslında uzun yıllardır kullandığımız mevcut logomuz yola çıktığımız ilk logo değil. Yenilikçiliğe önem veren 

bir yapı olmamızdan dolayı, markaya hayat vermek ve nesnelleştirmek adına; 2012 yılında yogoman ile 

harmanlanmış yeni logomuz hayatımıza girdi.  

          

2011 Logo     2012 Logo 

 

5. Markanizi rakiplerinizden ayiran ozellikleri nedir?  

Iceberry Türkiye; Alternatifsiz bir ürün olan Frozen Yogurt Türkiye pazarının en köklü ve en çok şubesi 

olan markası. Bunun ile birlikte zengin menüsü sayesinde Cafe konseptinde de; el yapımı fresh ve farklı 

ürünleri ile alternatifsiz görünüyor. Franchise sistemi ise başlı başına tercih sebebi. Sistemde hemen 

hemen her bütçeye uygun yatırım modelleri mevcut. Mini konsepti 9,700 Dolar, Corner konsepti 16.000 

Dolar, Shop 22.000 Dolar ve Up Life konsepti 36.500 Dolar tutarında ki bir yatırım ile anahtar teslim 

kurulabiliyor. Açılan şubeye özel fizibilite sonucu, her şube için bölgesel dinamiklerden en az etkilenecek 

menü ve reçeteler uyguluyoruz. Ayrıca yine her şubeye özel hesapladığımız başabaş noktasının üzerine 

çıkmadan şubeden Loyalty almıyoruz. Sektör de ki çoğu aktör toplam cirodan; şubesi kazansa da 

kazanmasa da %3-%5 arası pay talep ediyor. Iceberry Türkiye ise noktanın kar etmeye başladığı rakamı 

en başta belirleyip, bu rakamın üzerinde kalan kısımdan %3 pay almakta. Bunların hepsini alt alta 

topladığımızda inovatif menüsü ve Franchise sistemi ile, sektörde farklı bir konumlaması olduğu için, on 

yıllık bir süre içerisinde büyümesini devam ettiren nadir firmalardan biri olarak dikkat çekiyor.       

 

6. Franchise vermeyi dusundugunuz kisilerde veya sirketlerde aradiginiz en onemli ozellikler nedir?  

 

Öncelikle Aktif Yöneticilik yapması bizim için önemli. Yaşayan bir işletmenin içinde var olan bir paydaş 

olması gerekiyor. Iceberry Türkiye ailesi olarak birlikte öğrenip birlikte gelişen bir yapıyız. Bu nedenle 

katılımcılık ve takım oyuncusu olmakta önemli kriterlerimizden.  

 

 



 

 

7. Franchise verdikten sonra, sizden franchise alan kisi ne kadar surede isin getirisini alabilir? 

Yatırımın yapıldığı Pazar ve zamanlama bu sorunun cevabını etkileyen iki önemli unsur. Bunun ile birlikte 

6 ay / 18 ay arasında değişen bir dönemde yatırımcı yatırım bedelini geri alabiliyor. 

 

8. Kariyerinizde karsilastiginiz en buyuk zorluk ne oldu, nasil ustesinden geldiniz? 

Hiç kuşkusuz içinde bulunduğumuz 2020 yılı ve pandemi süreci. Antalya merkezli bir gıda firması olarak 

firmamıza ait işletmeler Turizme endeksli. Turizm sezonunun pandemi ile çakışması ve bayilerimizin 

çoğunun AVM içerisinde faaliyet gösteriyor olması bizim için çok büyük bir sorunu beraberinde getirdi. 

Öncelikle sterilizasyon ve güvenlik için Şubat ayında ayrı bir birim oluşturduk. Bu birim fiziki olarak 

sterilizasyon konusunda çalışmalar yaparken, aynı zamanda gelişmeleri de çok yakından takip ederek 

bilgi akışını sağladı. Bunun ile birlikte AVM içi noktalar için paket servis devreye sokuldu. Ayrıca ürün 

seçimi konusunda işletmemize gelen misafirlerimizi bekletip, telefonlarına gönderilen mesaj ile 

insanların sosyal mesafeyi korumaları konusunda tedbir alındı. 

    

8.1. En buyuk basariniz nedir?  

2010 yılında düşük bütçe ile bir fikir olarak başlayan serüvenimizin, 20 işletme ile Türkiyenin dört bir 

köşesinde hayat bulmuş olması. 

 

9. Is gununuz nasil baslar, iste rutininiz nedir? 

İş günümün en keyifli tarafı bir rutinimin olmayışı  Yapım gereği markamıza dair ne varsa hakim olmak 

ve her sürecin içerisinde yer almak vazgeçemediğim bir takıntı. Dolayısı ile firmamıza ait işletmeler, 

tedarik zinciri, finans, yeni işletmeler açılması ve fizibiliteler, reklam kampanyaları bire bir ilgilendiğim 

konular. Bu yüzden asistanım ile her Cuma günü bir sonraki haftanın planlamasını yapıp revizesini 

gerçekleştiriyoruz.  

10. Franchise kismini dusunurseniz akliniza gelen, sizi mutlu eden bir an var midir? 

En ince ayrıntısına kadar kurulumunu gerçekleştirdiğimiz yeni bayimizi; karşısına geçip, geniş açıdan 

detaylıca incelediğim zaman dilimi.  Ciddi bir hazırlık sürecinin ve emeğin ete kemiğe bürünmüş halini 

izlemek her defasında aynı hazzı veriyor. 34. Bayimizi açarken yaşadığım duygu ile 1. Bayimizin açılışında 

yaşadığım duygu birebir aynı mutluluğu barındırıyor. 

 

11. Markanizi 5 sene icerisinde nerede goruyorsunuz?  

 

Uluslararası arenada söz sahibi ve 4 ayrı ülkede alt yapısını tamamlamış bir marka hayalimiz var. Her 

geçen sene bu konuda gerekli adımları attığımızı söylemeliyim.  



 

 

 

12. Okurlarimiza Franchise sektoru ile ilgili vermek istediginiz herhangi bir tavsiye var midir?  

 

Yatırımcının Franchise alırken sadece tabela ya da marka bilinilirliğini almadığını bilmesi gerekiyor. Satın 

alınan know how. Satın alınan birikim ciddi bir sermaye ve emeğin sonucu. Öteki taraftan marka’nın 

yatırımcısını gerçekten paydaş olarak görüyor olması da diğer tarafın sorumluğu. Yatırımcısını sadece 

müşteri olarak gören bir organizasyonun ömrü malesef kısa olmaya mahkum.  


