
Soldaki amblemi
gördü¤ünüzde
nas›l bir duygu
yaflad›¤›n›z› az ya
da çok tahmin
edebilirim.
Bankac›l›k
sektöründe birçok

yeniliklerin öncüsü olmufl,
operasyonel aç›dan dinamik,
yönetimi, örgütü, teknolojik altyap›s›,
flubeleri, insan kayna¤›, en önemlisi
kültürü ve markan›n yans›tt›¤›
olumlu de¤erlerle  belleklerimizde
yer etmifl bir bankayd› Pamukbank.

Yap› Kredi’yle birlefliyordu, BDDK
izin veriyordu vermiyordu derken
kredi riskleri nedeniyle Pamukbank’a
el kondu. Tart›flaca¤›m konu bu de¤il.
Çok da akl›m ermez zaten, ama
konjonktürel ekonomik koflullar
nedeniyle mantar gibi biten di¤er
mini-bankalar yan›nda özellikle
Pamukbank ve Demirbank’a TMSF
taraf›ndan el konulmas›, hep
netameli konular aras›nda yer ald›.
Kamuoyuna çok yans›masa da
finansç›lar›n kendi aralar›ndaki
konuflmalar›nda, pek de
anlamad›¤›m bir terminolojiyle
bunun elefltirildi¤ine tan›k oluyorum.
Ama özellikle Demirbank sat›fl›
konusu aç›ld›¤›nda duydu¤um
“peflkefl” falan gibi söcüklerin ne
anlama geldi¤ini biliyorum tabii!

Neyse, biz konumuza dönelim. TMSF
taraf›ndan el konulan Pamukbank,
san›r›m bir iki kez sat›fla ç›kar›ld›,
ama uygun al›c› ç›kmad›¤› için
sat›lamad› ve uzun bir süre TMSF’nin
elinde kald›.

Sonra da bir ara Halkbank’la
Pamukbank’›n birlefltirilece¤ini
duyduk. Kamuoyunda pek tart›fl›lma

imkan› bile do¤madan hisseleri,
yönetimi ve denetimi TMSF’ye intikal
etmifl olan Pamukbank’›n Halkbank’a
devredilmesi ile buna iliflkin usul ve
esaslar› düzenleyen bir yasa
çerçevesinde Pamukbank,
Halkbank’a gömülüverdi.

Halkbank’›n bu ifle heveslenmesinin
ard›nda yatan nedenin, iyice
hantallaflm›fl bir kamu bankas› olarak
personel ve teknik altyap› eksiklerini
Pamukbank’tan devflirmek istemesi
olarak aç›kland›. Gerçi bu
birleflmeden sonra Halkbank’ta ne
gibi olumlu de¤iflimler yafland›
bilmiyorum. En az›ndan kamuoyu
alg›s›nda bir farkl›l›k olmad›¤›n›
rahatl›kla söyleyebiliriz. Halkbank,
yine bildi¤imiz o Halkbank iflte!

Bu konuda iflkilli olan tek ben de¤ilim.
Radikal gazetesinden Korkmaz
‹lkorur’un konuyla ilgili bir
yaz›s›ndan birkaç para¤rafa göz
atal›m: “...Ama, daha da önemli olan
Pamukbank’ın gerek operasyonel
yönden gerekse kredi dıflı ifllerde
ciddi ve meyve veren bir banka olmufl
olması idi. Dolayısı ile, iflin özeti,
çıkarın Çukurova Grubu riskini
Pamukbank’ın bilançosundan, ifl
dünyası tabiri ile, Pamukbank,
bankacılık ‘franchise’ de¤eri olan,
yani teflkilatı, yönetimi, flubeleri,
teknolojisi, altyapısı, kültürü ve ifli
ile bir bankacılık ifl de¤eri olan bir
banka idi. Böyle bir ‘franchise’ neden
satılamadı. Anlayamadık. ‹ki sene
içinde bilançosundaki Çukurova
Grubu riski sıfırlanacak ve o zaman
‘franchise’ de¤eri daha da artacak
olan bir bankayı, bugün, batmaktan
ve ortadan yok olmaktan devletin
derin cebi sayesinde kurtulmufl olan
ve el konulmufl Pamukbank kadar
bile ‘franchise’ de¤eri taflımayan,

özellefltirilemeyen ve bölünerek
satılmaktan baflka hiçbir çaresi
olmayan bir bankaya yamamanın ne
faydası vardır, anlamıfl de¤iliz. Acaba,
Halkbank’ın ‘franchise’ de¤eri
yükseltilmeye mi çalıflılıyor? Bu koca
bir hüsran olur kanısındayız.”

Ve iflte bu birleflmeden sonra Genç
Pamukbank, bir cenaze töreni
yap›lmas›na bile f›rsat verilmeden
kendine has de¤erleriyle birlikte
mezara, yani bankac›l›k tarihimizin
karanl›k sayfalar›na gömüldü. “‹yi
banka” bir anda “ölü banka”
oluvermiflti. Pamukbank’tan geride
kalansa, Halkbank’›n hâlâ baz›
flubelerinde Remington marka
daktilo, Facit hesap makinesi
kullanan yafll› personeli tan›yarak
baflka bir Türkiye gerçe¤ini görme
imkan› bulan genç insan kayna¤› ile
verimli kullan›laca¤›ndan kuflku
duydu¤um teknolojik altyap› oldu.
Eflyalar, insanlar tafl›nabilir de,
do¤rusu, sistemlerin tafl›nabilece¤ine
ihtimal vermem. Pamukbank’tan
devflirilece¤i beklenen yararlar›n
çoktan birer ölü sinek olarak
Halkbank’›n örümcek a¤lar›na
tak›lm›fl oldu¤unu düflünüyorum.
San›r›m flu anda, Halkbankl›’lar da
bunun hayal k›r›kl›¤›n› yafl›yorlard›r.

fiimdi gelelim as›l heba ve heder
edilen de¤ere... Yaz›n›n bafl›nda da
hat›rlatt›¤›m gibi, herkes zihninde
Pamukbank marka alg›s›n› tekrar
gözünün önüne getirsin. Herhalde
ça¤dafl ölçütler çerçevesinde
Halkbank’›n marka de¤eri ne kadar
diplerdeyse Pamukbank’›nki o kadar
yükseklerdeydi. Ve Halkbank,
sindirebilece¤ine ihtimal vermedi¤im
Pamukbank’›n insan kayna¤› ve
teknolojik altyap›s›n› ana yemek
olarak ifltahla midesine indirirken,
belki bunlardan daha da önemli olan
Pamukbank markas›n› ve bu
markan›n de¤erlerini, “Ay ben de
yararlanmak istiyorum bundan!”
diyerek, Kemal Kükrer sirkeli salata
niyetine yutuverdi.

Marka de¤eri, ürün ve hizmet yoluyla
sa¤lanan de¤eri artıran ya da eksilten
aktifler ve taahhütler bütünüdür.
Tüketicinin o marka ile
özdefllefltirdi¤i ve di¤er markalardan
farklılafltırdı¤ı ürün de¤erlerinin
toplam›d›r. Bir anlamda geçmifl
pazarlama ve pazarlama iletiflimi
yatırımları sonucunda o markayla
özdeflleflmifl olan de¤erler toplamıdır.

Markan›n piyasa de¤erinin (brand
value) belirlenmesi amacıyla yapılan
arafltırmalarda markanın fiziksel
özellikleri ve nitelikleri, marka
farkındalı¤›, marka imaj›, marka
sadakati, marka iletiflimindeki
tutarlılık, ürün kalitesi, pazar payında
markanın istikrarı, ürünlerin yenili¤i

gibi göstergeler dikkate alınır.
Tüm di¤er bileflenleri bir yana
b›rak›n, Halkbank’la Pamukbank’›n
bu zamana kadar yapt›klar›
pazarlama iletiflimi yat›r›m›
toplamlar›n› birbiriyle karfl›laflt›r›n.
Bu bile ifllenen günah›n boyutlar›n›
gösteremeye yetecektir. Ayr›ca bir
markan›n yarat›lmas› süreçlerinde
kullan›lan kaynaklar aras›nda zaman
parametresi de çok önemlidir. Bugün
ayn› parasal kaynaklar› kullanarak
bir Pamukbank markas› yaratma
imkan›n›z neredeyse yoktur.

Pamukbank’›n Halkbank’a
“yamanmas›” karar›n› veren irade,
konuya bu yönüyle de bakm›fl m›d›r?
E¤er bakmad›ysa uzmanlar ve
dan›flmanlar taraf›ndan gerekli
uyar›lar yap›lm›fl m›d›r? Veya bir
bilene sormufllar m›d›r? Pek ihtimal
vermiyorum. E¤er öyle olsayd›, yar›
canl› da olsa bir marka böyle diri diri
topra¤a gömülmezdi.

Denilebilir ki, Pamukbank,
markas›yla birlikte sat›fla ç›kar›lm›flt›,
e¤er bu kadar de¤erliyse neden
sat›lamad›? Tabii burada TMSF’nin
el koyma yöntemlerini de ayr›ca
tart›flmak gerekir. Çünkü marka
denkli¤i (brand equity), fiziksel
(physical) ve duygusal (emotional)
de¤erleri bir arada tutabildi¤iniz
ölçüde sa¤l›kl› bir biçimde
sürdürebilir. TMSF’nin bankalara el
koyma yöntemi, el koydu¤u de¤erin
çok önemli bir bölümünü kendi eliyle

heba etmesi, denkli¤in bozulmas›
anlam›na geliyor. Bu da ayr› bir
konudur. ...

Tabii D›flbank ve Finansbank’›n
bugünlerde bu fiyatlara al›c›
bulmufl/buluyor olmas›, Pamukbank
sat›fl›yla ilgili olarak en az›ndan bir
zamanlama öngörüsü eksikli¤i ifade
etmiyor mu? Zihninizde bir D›flbank,
Finansbank ve Pamukbank
karfl›laflt›rmas› yap›n bakal›m.

Bugün, mezarda yatt›¤› haliyle bile
Pamukbank markas› Halkbank
markas›ndan kat kat de¤erlidir.

Büyüklük, kârl›l›k gibi baflka kriterleri
ise, Hazine’nin topuzunun daima
kamu bankalar› lehine kayd›¤›, hiç
de adil olmayan bir pazarda ciddiye
bile alm›yorum. Bir sektörün,
tamamen kamunun elinde olmas›n›
k›smen anlar›m da, kamunun da
aktör olarak yer ald›¤› güya serbest
pazarlar›, tafllar›n ba¤lan›p köpeklerin
cirit att›¤› köye benzetirim.

Bu arada kimse bana, Pamukbank’la
ilgili de¤erleme raporlar›n›n
fotokopilerini falan göndermesin. Bu,
derdimi hiç anlatamad›¤›m anlam›na
gelir ki, böyle bir durumda yazarl›k
formasyonumu tekrar gözden
geçirmek durumunda kal›r›m.

‹lgililerden bir rica: Madem sizin için
bir anlam tafl›m›yor, Pamukbank
markas›n› bana versenize!

Pamukbank markas›n›n ölüsü
Halkbank markas›n› kaç kez sat›n al›r(d›)?

Gezegene ayak bastı¤›nda lamba yakıcısını saygıyla selamladı.
“Günaydın efendim. Niçin lambanızı söndürdünüz?”
“Emirler böyle...” diye yanıtladı lamba yakıcısı, “Günaydın.”
“Hangi emirler?” diye sordu Küçük Prens.
“Lambayı söndürmemi emreden emirler. ‹yi akflamlar.”
Ve lambayı tekrar yaktı.
“Peki ama onu niçin yeniden yaktınız?”
“Emirler böyle.”
“Anlayamıyorum.” dedi Küçük Prens.
“Anlayacak bir fley yok.” dedi lamba yakıcısı. “Emir emirdir.
Günaydın.” Ve lambayı söndürdü. Sonra alnını kırmızı kareli
bir mendille sildi.

“Çok yorucu bir mesle¤im var benim. Önceleri her fley daha iyiydi.
Lambayı sabahları söndürür, akflamları yakardım. Böylece günün
geri kalan bölümünde dinlenir, geceleri uyuyabilirdim.”
“Yani emirler artık de¤iflti mi?”
“Emirler de¤iflmedi.” dedi lamba yakıcısı. “Sorun da burada zaten.
O zamandan beri gezegenin hızı günden güne arttı ve emirler hâlâ
de¤iflmedi.”
“Yani?”
“Yani artık gezegenin günefl etrafında dönme süresi bir dakikaya
düfltü. Ben de lambayı dakikada bir yakıp söndürmek zorundayım.”

[ A. SAINT EXUPERY, KÜÇÜK PRENS’TEN ]

Mevzuat de¤iflmedi, ama...

Pazar, muhaveredir.
Muhavere, iki kiflinin karfl›lıklı konuflması anlamına gelir.
Belki “sohbet” ya da “diyalog” da olabilir. Bu da eski bir
sözcük olacak, ama “muhabbet” de diyebiliriz. Hatta daha
da uygun düfler. “Pazar(lar), muhaveredir.” cümlesinin
‹ngilizcesi de “Markets are conversations”... Yani The Cluetrain
Manifesto’nun ilk maddesi... Markalar, ancak bizimle
“muhabbet” ettikleri ölçüde gönlümüzü kazanabilirler.

Etkili ve tepkili!
Dostum A. Bülent Ça¤lar, flu an okudu¤unuz yeniden dizayn edilmifl ActiveLine’da yazmam›
istedi¤inde, ne yalan söyleyeyim, hiç nazlanmad›m. Yazmak, asl›nda “okumak”t›r. Yazman›n
omuzlar›n›za yükledi¤i sorumluluk, vicdan›n›z›n sürekli gerçe¤i aramas›n› sa¤lar. Her ay, bu
yaz›lar›n “etkili” olmas› ancak ve ancak do¤rular üzerine infla edilmesine ba¤l› oldu¤u gibi,
olumlu veya olumsuz “tepki”ler içeren düflüncelerimin yer ald›¤› yaz›lar›n da bir karfl› tepki yerine
düflünce ufuklar›n› açmay› sa¤lamas› yaln›zca böyle mümkündür. Buran›n ad›na, Active’den
ça¤r›fl›mla “activereactive” dedim. Türkçe’ye “etkili-tepkili” diye çevirebilir miyiz? Ben çevirdim!
Beni tan›yanlar, konular›m›z›n› pazarlama ve pazarlama iletiflimi olaca¤›n› anlam›fllard›r. Tabii,
bazan üstüme vazife olmayan mevzulara da burnumu sokabilirim. Her ay görüflmek üzere...

Senin bir
parmakla
yapabilece¤ine
kardelen
bir ömür verir.
Al›nteriyle buzu eritir...
Ve ona gö¤ün mavisi çok
daha mavi görünür.
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