
Kurtlar Vadisi basina malzeme olmaya
devam ediyor. Diziyle önemli bir çikis

yapan Next&Next Star'in sahibi Erol
Yüksel'se basindan kaçip durdu. Herkesin

merak etti~i Yüksel'i bulduk ve basari
öyküsünü kendi a~zindan ö~rendik ...

nin satis, depolanma, tasima ve tezgahtarli
gini A'dan Z'ye ögrenmis. 1989'da da 10
milyon liralik sermayeyi denklestirip Yük
sel Elektronik'i kurmus. Topu topu 12 met
rekarelik bu dükkanda yine en iyi bildigi
elektronik ürünleri ticaretini yapmis ...

Uyduya nasil girdi?

1990'da Türkiye'nin ilk özel televizyonu
Magic Box'in (bugünkü Star) kurulmasi
Erol Yüksel'in önüne yeni firsatlar çikar
mis. O dönemin ünlü televizyon markasi
ITT Shaub Lorenz'in Türkiye temsilci~eriyle

Kurtlar Vadisi dizisinin ayrintilarini
tekrarlamaya saniriz gerek yok. He
men herkes dizi hakkinda fikir sahi

bi. Farkli kanallarda yayinlanan tekrarlari
bile reyting rekorlari kiriyor. Dizinin film
versiyonu Kurtlar Vadisi Irak da büyük ses
getirdi. Getirmeye de devam ediyor ...

Diziyi izleyenierin zihnine Çakir, Polat
Alemdar, Memati gibi isimlerin yani sira
bir isim daha kazindi: LiN ext&N ext Star" ...

Evinde dijital uydu sistemi bulunan he
men herkes Next&Next Star markasini bir

sekilde biliyor. Geçen yil 260 bin
cihaz satti. Peki bu markanin sahi

bi kim? Nasil bu kadar popüler
olabildi? Kurtlar Vadisi'ne neden

sponsor oldu?.

Tezgahtarliktan geldi

Erol Yüksel, tipik bir Anadolu
insani ve tipki "Anadolu kaplani"
olarak adlandirilan girisimcilerin
kine benzer bir basari öyküsüne
sahip ...

1959 Erzincan Kemah dogum
lu Yüksel, ilk ve ortaokulu mem

leketinde bitirmis. Sira ekmegini kazanma
ya gelince Kemah ona dar gelmis ve 1973
baharinda bavulunu eline aldigi gibi Istan
bul'un yolu tutmus ...

Bir tanidigin tavsiyesi üzerine Karaköy
Bankalar Caddesi'nde elektrik malzemeleri

satan bir firmaya tezgahtar olarak girmis.
Tabii is hayatina adim attigi bölgenin elek
trik piyasasinin kalbi oldugunu yillar sonra
anlamis ...

Çekirdekten yetismek için girdigi piya
sada, 16 yil boyunca elektrik malzemeleri-
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"Çanaklar çöp olmaz!"
• UYDU anten pazarinin hacmi 1.5 milyar

dolar olarak tahmin ediliyor. Erol

Yüksel'in verdigi bilgilere göre, halen iO
belli basli firmanin faaliyet gösterdigi

pazarin yüzde 2S'ini Next&Next Star

markasiyla Yüksel Elekromekanik kontrol

ediyor.

• YÜKSEL'E yakinda karasal dijital yayina

baslanacagini hatirlatarak, çanak

antenlerin çöpe gidecegi yönündeki

söylentileri hatirlattigimizda su bilgileri

veriyor:

• "ELEKTRONiK mühendisligi her alanda

analogdan sayisala geçiyor. Kablo

yayininda ve karasal (vericiden) yayinda

sayisalortama geçilmesi kaçinilmaz.

Karasal yayin, uydu TV veya kablo TV'nin

alternatifi degil, tamamlayicisi. Nasil

bugün hem çati anteni, hem uydu anteni,

hem de kablo TV kullanicilari varsa,

gelecekte de her üç sistem farkli alanlarda
tercih edilecektir.

birlikte hareket ederek, uydu ve uydu malze
meleri alanina girmis. Özel televizyona yogun
ilgi, uydu satislarinin tahmininden daha iyi
gitmesini saglamis. "Öyle ki günde üç uydu
sattigim oluyordu" diye anlatiyor o dönemi...

Laleli'ye bavul turizmi için gelen Ruslar
beraberlerinde uydu malzemesi ve çanak an
ten de götürmeye baslayinca, Yüksel solugu
Uzakdogu'da almis. 1996'da çanak anten ve
uydu alicisi üreten Güney Koreli Next Wave
firmasinin Türkiye temsilciligini almis. Bu
temsilcilik Iran, Irak ve Suriye'ye de uydu sa
tisini beraberinde getirmis ...
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Isler büyüyünce, Erol Yüksel bu kez kendi
sinden 10 yas küçük kardesi Suat Yüksel'i ya
nina ortak almis. Bir yandan hazirlattigi kü
çük ilanlari gazetelere yollarken, diger yandan
beyaz esya firmalarinin satin almacilarina sü
rekli sirketini tanitan yazilar fakslamis ...

Tam da bu sirada üst üste yasanan talihsiz
likler islerin bir süre aksamasina yol açmis.
Önce, Next Wave firmasinin bir konteynira
yükledigi 2 bin 500 uydu cihazi bozuk çikmis.
Ardindan, malzeme yolladigi Suriye' deki
müsterisi ona 400 bin dolarlik borç takmis ...

Next'in tescili

Iste bu kötü gidisat, Erol Yüksel'i taktik de
gistirmeye zorladi. Next Wave firmasiyla bir
anlasma imzalayan Yüksel, benzer ürünleri
"Next" markasiyla piyasaya sürmeye basladi.
Bir iki yil sonra Next markasini baska bir Türk
firmasi daha kullanmaya baslayinca sorun
mahkemeye yansidi. Yüksel de bunun üzerine
ürünlerini piyasaya "Next&Next Star" marka
siyla sürdü. Mahkemeyi kazaninca da her iki
markayi tescil ettirdi ...

Dijital yayinciligin hizla büyüyecegini er
ken gören Erol Yüksel, zaman kaybetmeden
bu alandaki yatirimlarini hizlandirdi. Yeni
ürünlerini ve markasini pekistirmek için bir
televizyon reklami hazirlatti. Iste Kurtlar Va
disi'ne sponsorluk teklifi de bu reklamin gös
terildigi sirada yapildi...

Dizinin agirlikli olarak erkekler tarafindan
izlendigini bilen Yüksel, hedef müsteri kitlesi
ne uygun olduguna karar vererek, Kurtlar Va
disi'nin 13'üncü bölümünden itibaren spon
sorluk yapmayi kabul etti ...

Peki bu sponsorluk Next&Next Star'a ne
kazandirdi? Erol Yüksel, bu sponsorlugun
markanin taninma oranini yüzde 26'ya çikar
digini söylüyor...

Yeni bir bina kuruyor

Yüksel, simdi islerini Perpa' daki merke
zinden yönetiyor. Bir yandan da Okmeyda
ni'nda insaati süren yeni merkez binasiyla
mesgul. Bu binaya geçince, halen 22 kisi olan
ekibini ve 250 olan bayi agini büyütüp, yeni
alanlara girecegini söylüyor.

Erol Yüksel'in sirketi Yüksel Elektromeka
nik, bir kismini Güney Kore' den getirttigi, bir
kismini da Türkiye'de ürettirdigi Next marka
li çanak anten, uydu alicilari, oto teybi, DVD
oynatici ve MP3 çalarlarla piyasada önemli bir
yer edindi. Yüksel, simdi de klima ve LCD te
levizyonlar ürettirip piyasaya sürmeye hazir
laniyor.
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