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Türk-Ermeni dostluk ilanlarının ardında 
işadamı Eurnekian çıktı 
Dün bazı gazetelerde yayımlanan 'dostluk mesajı' ilanlarının ardında ünlü işadamı Eduardo 
Eurnekian çıktı. Ermeni asıllı Eurnekian, birçok Türk şirketiyle ortak projeler yürütüyor 

DÜNYA Kupası elemelerindeki eşleşme ile başlayan ve geçen hafta iki ülke dışişleri bakanlarının 
attığı imza ile yeni bir aşamaya giren Türkiye-Ermenistan ilişkileri iş dünyası tarafından da 
yakından izleniyor. Dün akşam Bursa'da oynanan Türkiye-Ermenistan maçı öncesinde bazı 
gazetelerde yayımlanan bir ilan da Türk ve Ermeni işadamlarının 'açılımı' yakından izlediğini 
gösterdi.   
 
ORTAK ZAFER ÇAĞRISI 
Türkçe ve İngilizce yayımlanan ilanda futbol topu üzerinde Türkiye ve Ermenistan bayrakları yer 
alıyor. 'İki ülke için ortak zafer. Bu bizim dileğimiz' yazılı ilanın altından 6 imza bulunuyor. Bu 
imzalardan biri Aksoy Alüminyum, diğer imzalar ise Ermeni şirket ve örgütlere ait. İlanda 
Zvartnots Airport, Fruitfull Armenia, Converse Bank ve Tierras de Armenia imzaları yer alıyor. 
İlanda imzası bulunan Ermeni şirketlerinin arkasındaki isim ise Türkiye'nin yakından tanıdığı bir 
işadamı: Eduardo Eurnekian.  
Ermenistan'dan Arjantin'e göç eden bir ailenin çocuğu olan Eduardo Eurnekian'ın sahibi olduğu 
şirket dünyanın birçok yerinde havaalanı yapıp işletiyor. Ermenistan'ın Türkiye ile yakınlaşmasını 
protesto eden diaspora içinde de fikir ayrılıkları olduğu bu ilanla bir kez daha ortaya çıkmış oldu. 
Eurnekian'ın sahibi olduğu şirket 2005 yılında yapılan Atatürk Havalimanı ihalesine Alsim Alarko 
ile katılmıştı. Arjantin'deki 32, tüm dünyada ise 76 hava limanını işleten konsorsiyumun 
ortaklarından olan Eurnekian, 1995 yılında Arjantin'de 'Yılın İşadamı' seçildi.  Eurnekian'a 1999'da 
ise İtalyan 'Leonardo Ödülü' verildi.  
 
TÜRK PARTNER 
Aksoy Alüminyum ise, Türkiye'nin yanı sıra birçok ülkede faaliyet gösteriyor. 1995 yılından sonra 
Rusya ve eski Sovyetler Birliği cumhuriyetlerine açılan şirket Ermenistan'da çok sayıda projeyi 
üstlenmiş durumda. Bu projelerden biri de Eurnekian'ın modernize ettiği Zvartnots Airport. 

Yakınlaşma konusu konuşulmaz 
TÜRKİYE-Ermenistan yakınlaşması konusunda görüşlerini almak için aradığımız Ermeni 
işadamları da konuşmaktan kaçındı. Adının açıklanmasını istemeyen bir işadamı 'Sadece Ermeniler 
değil, çok sayıda Türk şirketi de konuşmak istemez. Yakınlaşma konusunda yapılacak bir açıklama 
en iyimser tahminle o şirketin müşterilerinin yüzde 25'ini kaybetmesi demektir' yorumunu yaptı. 
 
Esin GEDİK 
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