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30 Ağustos, Pazar günü 90. yaşını kutlayan ve değer yatırımı fikri ile benim yatırım anlayışımda 
önemli bir yeri olan Warren Buffett için, Der Aktionär dergisinde yer alan yazıdan kısa bir özet 
hazırlamak istedim. Başarı konusunda kısa da olsa kendisinin bize tavsiyelerine bakalım: 

Buffett’ın Başarı Reçetesi 
 
“Bir insan nasıl zengin olur? sorusuna yanıt vermek kolaydır: 1 dolar satın alın, ancak bunun için 
50 sentten fazla ödemeyin.” Warren Buffett’ın bu ünlü sözü dışında başka bir yorum, kendi yatırım 
stratejisini daha iyi açıklayamazdı. Buffett, değerinin altında kalmış nitelikli şirketlerin hisselerini 
arayarak bunlara uzun vadeli yatırım yapmaktadır.  

Buna en iyi örnek de Coca Cola’dır. 1988’de 
satın aldığı ilk hisseler üzerinden bugünkü kârı 
(temettü gelirleri ile birlikte) yüzde 2.300’ün 
üzerindedir. Buna ilave olarak, Apple hisseleri 
yatırılan sermayenin yüzde 50’si ile portföyün 
odağındadır. Bu da aslında tam bir Buffett 
Tarzıdır. “Yatırımlarınızı yoğunlaştırın!”  

[Ç.N.: Modern Portföy Yönetimi, ürün çeşitliliği 
ile riskin dağıtılması gerektiğini önerirken, 
Buffett araştırmasına ve güvenlik payına 
inanarak] yoğunlaşmanın getirebileceği  riskten 
çekinmemektedir. 

Kaynak: Der Aktionär 36/2020 von Nikolas Keßler, Emil Jusifov und Andreas Höller 

‘100 yaşıma kadar çalışmayı planlıyorum.’ demeci ile emekliliği düşünmediğini belirten Buffett, 
sağlam bir yatırım konusundaki görüşleri ile sadece dünyanın en zengin insanlarından biri olmakla 
kalmadı, başta Berkshire Hathaway hissedarları olmak üzere fikirlerini uygulayabilenleri de mutlu 
etti. 1969’da satın aldığı bu tekstil şirketinin hisseleri o zamanlar $43 iken, dönüşüm sonrası bugün 
yüzde 74.000 büyüme ile yaklaşık $320.000 seviyesindedir. Buffett, on yıllar boyunca, yıllık 
ortalama yüzde 20 getiri ile S&P 500 Endeksini geçmeyi başarmıştır. Kült statüsü ve Omahalı Kahin 
lakabı bu kazanımlarla örtüşmektedir. Son dönemlerde eleştirilmiş olsa da “Şu anda piyasalarda 
çekici bir şey görmüyoruz” açıklaması ile $147 milyar değerindeki nakit ile Covid-19 sonrası hisse 
geri alımları ve yeni anlaşmalar yapmıştır. Ortağı Charlie Munger ile birlikte Berkshire’ın geleceği 
için de olumlu planları vardır. 

Dergideki bu güzel yazı ile birlikte ben de kendi adıma Buffett’tan öğrendiğim bilgiler ve zihin açıcı 
yatırım anlayışı için teşekkür eder, mutlu yıllar dilerim. 
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