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ryor. Aralannda grup gefi, usüar var. Hepsinin ortak kay-

rybehemek.
aralanndaki molalarda krsa
a sohbetin tek konusu
bceli Eruriyet talimabnr

$yip Mehhet Ktigäk ile'
gezdik. Heme4 her qalrgan
lifmeleri soruyor. O da edinri bürnadan, usanmadan her
rar tekrar anlatryor. Gerqek
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Gi. i1;n & tiür hlryrsrtaF
tu i$d€t-eüiginil gfri bir dunm otrtaF
crhnaq.." ggpzer Eekilde mutlaka OpÄl
iqin iyi otan bir karar Almanya igin de
iyidir. Al4anya iqin iyi bir karar Opel
iqin de iyidir. Bunu zaman gösterecek.
Ama Opel'in geleceii ile ilgili tartrgmalar bitecele de benzemiyor.
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Federal Ekonomi Bakaru Karl

lheo-

dorvon Guttenberg, Opel'in planh iflasmdan yana olduiunu ve Magra formültinü yanLg buldufunu söylüyor. Bu
konuda istifanrn egilinden döirirüg.
Ekonomi ve siyaset dtinyasurdan bfugok

kigi;mali destelin ve kefaletin ziyan
olacaSnr söylüyor. Önde gelen gazeteler Tuhaf kurtanna operasyonu yeni
sahiplut Obana ve Rrtin ama sema)re
Alnanya'dan" gibi bagLklar atryor.
Tahminlere göre Opel'in Avmpa'daki
tesislerinde en az 1 1 bin kigi igini kaybedecek Almanya'da ise Ekim ayurdan
sonra 2 bin 500 Opel iEgisi igsiz kalacak.
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DtiNtA kriitarihinde ilk kez

bu krizde dtinyada sistemin
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tüm dünyayr etkil*yen mali
zorluklarur etkisi altrnda
olduiunudile getiren
Avustura Maliye Bakaru
Wilhem Moltener, "Devleterin
gimdi ortak amacr ve ana
görevi krizle savagmak iieerine
kurulu. Ekonomilerimizi
yeniden büyümeye getin4e*
zorundayrz. Büyi.ime ig
yaratmak demek. Gloaballegen
di.inyada artrk sizin bag
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Dresdner Kleinworth Genel
Müdürü tunab Das, "GeliEmekte
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ticareti cökti.i. Global ekonominin
hem arzhem talep tarafinda
qökügler yagandr. Dünyadaki
ekonomik aktiviteni.n asil
kullmcrlan da dügtü" dedi.
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Yals 2.7 milyoni

koalisyon hükümeti iqsizlik sigortasr
3.3'ten 2.8'e dügürdüüden artrg planlan yapmaya baglandr. Fek

buyl bagu:dayüzde
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Ajansr Bagkaru Frank-]ürgen Weise, kriz
b girdilerinin dügtüiüne dildcat gekti.
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Türkiye üretiyor
ama satamryor
ffi ltjRKiYE'nin en büyük grda ihracatqrlanndan

Günaydm girketler Grubunun yönetim Kunrlu
Bagkaru Vahdi Günaydrn, girketinin kurulugunun
3O'uncu yldönümü nedeniyle Almanya merkezinin
bulunduiu Hamburg Halihde bir tören düzenledi.
Tören suasmda Türk grda sektörüyle ilgilibilgi de
veren Günaydrn, Awupa'ya grda ihracaturda yaganan
en büyäk sorunun, Tituk grda sektörünün AB'nin
standartlaruu yerine getirememesi oldupu söyledi.
Gii+ayd:n, "Ti.irkiye'nin grda ürünlerindeki tat bagka
hiq bir ülkede yok ama ispanya, italya ve yunanistan
üretim vekalite kontrol sistemlerinde bizde önde olduklan iqin Awupapiyasasrnda daha iyi durumdatar.
Bizim enbüytik eksikligmiz bu standartlan yerine getiremememiz" dedi. KemalDOöAN/I{AItIBt RG -
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MAI{ASil^AR, Istanir üzerine, Ankara'dan qo-ffi
cukluk arkadagr olan diirlo- bul'un !1 tantnmg Xrme
mat Regat Erhä da tgsi'te -1!ffl91in!el Sovadlan si
Manas iifendi yahsuu satrn tea*Lqq1nd3Vel'in ikinci
aimrgu. Krzlaniun biri Ce- P tlanätg.g"n gelir-ve a
newä'de, digeri Ankara'da len Kayserililer. Josef Ma
yagadrlrndan krg aylanru t+€run $on sar-ay ressam
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qok befänen Erduran'rn en öneTli $lerinden biri
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