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Cankut Bagana, turizmi 
oluşturan üç temel sacayağı 
olan otelcilik-konaklama, 
uçak şirketi-ulaşım ve tur 
operatörlüğü-pazarlama 
alanlarında yılların deneyimine 
sahip bir girişimci. Bagana, 
1997’de bünyesinde turizm 
alanında faaliyet gösteren 
onlarca firmanın bulunduğu, 
cirosu 800 milyon doları bulan 
Ten Holding’i yönetiyordu. 
Yıllar içinde bünyesindeki şirketler 
satılan holding küçülürken Bagana, 
Onur Air’i amiral gemisi gibi 
konumlandırarak işlerini devam 
ettirdi.
2013’e gelindiğinde bu kez Onur 
Air’in satışı gündeme geldi. Bagana, amiral gemisi Onur Air’i İranlı 
Babek Zencani’ye 250 milyon dolara sattı. Zencani İran’da sıkıntılı 
günler geçirip hapse girince, Bagana, iki yıl sonra Onur Air’i 
sattığının yarı fiyatından daha az parayla geri aldı. 
Öğrendiğimize göre, Bagana, kısa süre önce Çin’in çok önem 
verdiği Kuşak ve Yol girişimine ilişkin bir toplantıya katılmış. Çin’in 
‘Pandalar Bölgesi’ olarak bilinen Çengdu’ya aktarmalı uçuşlarla 25 

saatte gitmiş. Onur Air THY’den sonra  
Çin’e sefer düzenleyecek ikinci şirket 
olacak. İstanbul-Çengdu seferleri 
böylece 9 saate düşecek.
Arkadaşımız Kerem Köfteoğlu’nun 

duyumlarına göre, bu açıklamalar Çinli firmaların Onur Air’le 
yakından ilgilenmesine yol açmış. Hatta Çinli bir firma Onur Air’i 
satın almak için bir teklif bile sunmuş. Kulislerde Onur Air’in 
yine 250 ila 300 milyon dolar bandında bir fiyata satılacağı 
konuşuluyor. Piyasalarda Çinli firmanın Onur Air’i satın aldıktan 
sonra filosunda bulunan 33 uçaktan bazılarını elden çıkarıp, 
yerine yenilerini alıp filoyu büyüteceği konuşuluyor. 

Onur Air Çinlilere satılıyor

Garanti Bankası’nda son bir yıldır yaşanan 
değişimler dikkat çekmeye 
başladı. En son bankanın 
ana hissedarı olan İspanyol 
bankacılık devi BBVA (Banco 
Bilbao Vizcaya Argentaria) 
12 Haziran 2019 tarihinden 
itibaren yılların Garanti 
Bankası markasında yerini aldı 
ve bankanın ismi Garanti BBVA 
olarak değişti. 
Edindiğimiz bilgiye göre değişimler 
bununla sınırlı kalmayacak. Başka 
önemli değişimler de yaşanacak. 
Kuşkusuz bu değişimlerden 
en önemlisi, 19-25 Mayıs tarihli 
dergimizde belirttiğimiz gibi bankanın başarılı Genel 
Müdürü Ali Fuat Erbil’in çok kısa bir süre içinde 
bu görevini bırakması olacak. Edindiğimiz bilgiye 
göre Erbil, emekliliğini vererek görevinden 
ayrılacak. Yine yazdığımız gibi bankanın değişik 
birimlerinde çalışanlar tüm iş planlarını ve iş 
yapış biçimlerini art arda gelen maillerle değiştirmeye devam 
ediyor. Garanti Bankası’nın Genel Müdür Yardımcılığı görevinden 
29 Kasım 2018 tarihinde BBVA’nın CEO’luk koltuğuna geçiş 
yapan Onur Genç’in bu operasyonda kilit rol oynadığı söyleniyor. 
Gelişmeleri değerlendiren bir yetkili, “Son aylarda Garanti’nin iş 
yapış biçimleri global BBVA’ya entegre edilmeye çalışılıyor” diyor. 
Gelelim Garanti Bankası ile ilgili kulağımıza gelen bir başka 

habere. Duyumlarımıza göre Garanti BBVA’nın 
global BBVA’ya entegrasyon süreci en son 
adının değişimi ile tamamlanacakmış. Evet, 
yanlış duymadınız… Bize ulaşan bilgiye göre 

2020’de artık BBVA markası öne çıkartılacak ve Garanti ismi terk 
edilecekmiş. Tıpkı ING Bank, HSBC, ICBC gibi bankanın adı, ana 
hissedarın tüm dünyadaki markası olan isme dönüşecekmiş. 
Bankanın tabelaları BBVA olarak değişecekmiş. Hatta bugünlerde 
banka içinde bu bilginin paylaşıldığı çalışanlarla gizlilik anlaşmaları 
imzalanıyormuş. Anlayacağınız, yılların markası Garanti’nin 
2020’de ismi tarih olacak…
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