Warren Buffett'in Jniü havacilik sirketi Netjets simdi Türkiye'de
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Dünyanin
zengini Sirket,
Warrenbünyesinde
Buffett'a aitbulunan
Netjets jet
sirketi
Türkiyeikinci
pazarinda.
uçaklarindan üst düzey yöneticilere, kismi mülkiyet hakkini
satarak bir anlamda devre mülk sistemi uyguluyor. ABD ve
Avrupa'daki sistem ortaklarindan gelen Türkiye'yeuçus
'Il:i~j,sirket yöneticilerini Türkiye pazarina girmeye zorladi.

iki yil öncesine kadar Tli~J:.iye'de özel uçagi olan
Bir gil,
zamanlar
özel60'iuçak
sahibi olmak
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deisadami
sayisi
bulmustu.
Ust liste
yasanan Çok
ekonomik krizlerden dolayi bu sayinin yariya indigi tahmin ediliyor. Dlinyanin en zenginleri bile artik bir uçaga tek basina
sahip olmak yerine belli hisseler alarak ortak olmayi tercih
ediyor.
Berkshire Hathaway'e bagli Netjets, ocak ayinda Istanbul'da
ofis açarak faaliyete basladi. Geçen hafta Istanbul'a gelen Netjets Is Gelistirme Mlidlirli Robert Dranitzke Ekonomist'in sorularini yanitladi.

Ekonomist: Sirketinizin ana faaliyet alani ve
dünyadaki yeri hakkinda bilgi verir misi.~
niz.
Dranitzke: Sirketimiz Warren Buffett
tarafindan,
Richard T. Santulli'den
i988'de 725 milyon dolara satin alindi.
Günümüzde jet uçak pazarinin yarisini
kontrol ediyoruz. Yilda yaklasik 2 milyar dolarlik yeni uçak alimi yapiyoruz. Kurum ve kisilere kismi mülkiyet
hakki taniyan bir sisteme sahibiz.

Sisteminizde hisse satin alma
konusunda her hangi bir sinir
var nu?
Sistemimiz, bir
Dranitzke:
uçaktan en az i6'da i, en fazla
8'de i hisse satin almaya imkan
taniyor. Bu da yilda toplam 50
saatten 300 saate kadar uçus
hakki anlamina geliyor.Filomuzda küçük, orta ve
büyük boyolarak kabul edilen Boeing, Cessna, Falcon,
Gulfstream ve Raytheon tipi
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1 saatlik uçus 3.400 euro
Netjets sisteminde uçaklardan en az 50 saatlik uçusa denk
gelen 16'da 1'lik kismi mülkiyet hakki, yani hisse aliniyor.
Sistemde kullanilan uçaklarin yolcu kapasitesi 2 ile 20
arasinda degisiyor. Diyelim ki, bir isadami piyasa degeri 23
milyon dolar olan Falcon 2000 tipi uçaktan 1/16'lik hisse aldi.
isadami, bakim, pilot ücreti, yakit ve hangar için aylik 12.700
dolar sabit ücret ödüyor. Uçaga bindigi andan itibaren ise
bir saatlik maliyet 3.400 euroya ulasiyor. Ancak bu, uçaga
binen herkes için toplam bir maliyet.

uçaklar var. Toplam
uçak sayimiz SOO'Üasiyor.
Sahip
oldugumuz
jetlerin fiyati 6 milyon
dolardan 50 milyon dolara kadar
çikiyor.
Sistemimizi
ABD'de
2.500, Avrupa'da ise 200 kisi kullaniyor.
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Türkiye'de uçaklarda devre
mülk sistemini ilk kez uygulayan Bon Air firmasiyla bir temasiniz oldu mu? Pazardan

"Omaha'mn Kahini" Buffett'ln kisa hikayesi

ABD'nin Omaha kenti dogumlu
olan Warren Buffett, sifirdan
basladigi mesleginde, sadece
yatirim yapacagi hisse senedi ve
sirketleri seçerek dünyanin
en zenginleri listesinde
ikinci siraya oturdu.
"Omaha'nin Kahini" olarak
bilinen Buffett, is hayatina
kapi kapi dolasip Coca-Cola !f:
satarak basladi. Simdi CocaCola'nin hissedari. Netjets'in de
sahibi olan Buffett ayni zamanda
FlightSafety International, Geico
Insurance, General RE Group,
Nationallndemnity, Gillette

Company ve Washington Post'un
da hissedarlarindan. Günümüzde
Buffett'in serveti 35 milyar dolara
ulasiyor. Buffett, Netjets ile esinin
tavsiyesi üzerine
i1gilenmeye baslamis. 7 yil
önce esine Netjets'ten 100
saatlik uçus için hisse alan
Buffet'a esi sürekli bu
sistemi anlatip bu sirkete
yatirim yapmasini öneriyormus.
Bunun üzerine Buffett, sirketin o
zamanki sahibi ve simdi Genel
Koordinatörlügünü yürüten
Richard 1. Santulli'den 1988'de725 milyon dolara sirketi aldi.

beklentileriniz

ne-

d·ir.~
Dranitzke: TÜrki-

ye pazarina girmeden önce yaptigimiz
arastirmalarda
sözÜnÜ ettiginiz
sirketin adina rastlamadik. Kismi
hissedarimizdan
sÜrekli TÜrkiye'ye uçus talepleri geliyor. Talep
sahipleri, Istanbul, Ankara, Izmir
ve Dalaman'da is yapmak istiyor.
Bu yil TÜrkiye'den 8 veya 10 kisinin sistemimize girecegini tahmin
ediyoruz. ÖnÜmÜzdeki Üç bes yil
içinde bu sayinin 100'e ulasacagina inaniyorum. TÜrkiye'de pazari
bÜyÜtrnek istiyoruz.

Sirketin sahibi Buffet uçak
isiyle ilgilenmeye basladigina
göre, özellestirme kapsamindaki THY'ye (Türk Hava Yollari) talip olabilir mi?
Dranitzke: Kesinlikle hayir!
ÇÜnkÜ, yillar önce USAir'den aldigi hisselerden ciddi para- kaybetti. Bu yÜzden havayolu sirketine para yatii'maya çekiniyor.
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