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Olli Rehn bu raporla Kayseri’ye gitti 

‘Avrupa stikrar nisiyatifi’ yani ES  merkezi Berlin’de olan bir dü ünce
kurulu u.

Avrupa hükümetlerinin ve özel bazı vakıfların deste iyle 1999 yılında kurulmu .

Bugün, Güneydo u Avrupa’nın geli mesiyle ilgili en büyük dü ünce kurulu u.

ES  geçen eylül ayında ‘Orta Anadolu’da De i im ve 
Muhafazakarlık- slami Kalvenistler’ raporu için hazırlıklara
ba lamı .

Raporu bir yıl sonra tamamlamı .

Dün sabah, Kadir Has Üniversitesi’nde, raporu kaleme alanlardan 
Gerald Knaus’a kulak veriyoruz. 

Raporun çıkı  noktası, Avrupa’ya Türkiye’deki de i imi a

T
de i imi anlatmak.

‘Ç
a ırı muhafazakar oldu u, geri kaldı ı inancı var...’ 

E

R
görü ülerek hazırlanmı .

M

K
Örne in Benetton ailesi... Muhafazakar, geleneklerine ba lı bir aile. Sanayi ve 
gelene in nasıl biraraya geldi inin bir örne i. Aynı örnek Kayseri’de fazlasıyla
diyor.

E

‘M

nlatmak.

ürkiye’nin batısındaki de i imi de il, Anadolu’nun yüre indeki

ünkü’ diyor Knaus, ‘Avrupalının kafasında Anadolu’nun de i ime kapalı yani 

S , de i imi anlatmak için Abdullah Gül’ün memleketi Kayseri’yi seçmi .

aporu, Kayseri’nin kırsal kesimlerinde, ilçelerde, büyük irketlerde insanlarla yüzyüze 

uhafazakar giri imcilerin 2000 yılından bu yana nasıl yol aldıklarını tespit etmi .

naus, ‘Kayseri’deki muhafazakar giri imciler bize, Kuzey talya’yı hatırlatıyor.

var’

S ’nin raporundaki önemli bir tespit u:

uhafazakar ve dindar bir hayat tarzıyla hızlı büyüme ve modernle me tutkusu...’



A

K
olmaması.

E

K

T
oranda varlık göstermesi, Kayseri’de de kar ımızda.

K
her eye yürekten inanıyor. AB gündeminin içindeler’ diyor.

D

T

E
dahil 12 bin adrese internet üzerinden ula tırılmı .

G
edilmi .

K

‘S

ncak bu tutkuya ‘kadınlar’ dahil edilmemi .

ayseri’de ekonomik büyümenin önündeki en büyük engel kadınların i  gücünde 

rkek istihdamı yüzde 74 gibi bir oranla Avrupa düzeyinde. 

adın istihdamı ise yüzde 37. 

ürkiye’nin her yerinde kar ımıza çıkan tablo, yani kadının ekonomik ya amda dü ük

naus, ‘Kayserililer IMF’ye, özelle tirmeye, reformlara kısaca de i im için gerekli 

edi ine göre, raporu okuyan kayınvalidesi çok etkilenmi .

ürkiye hakkında daha pozitif dü ünmeye ba lamı .

S ’nin bu raporu, Avrupa’da çe itli bakanlıklar, kurumlar, AB Komisyonu’nun üyeleri 

eçen hafta Kayseri’ye giden AB’nin geni lemeden sorumlu üyesi Olli Rehn’e takdim

naus’a bundan sonra hangi ehirle ilgili bir rapor hazırlayacaklarını sordum.

uriye ile kom u Gaziantep büyük bir olasılıkla’ dedi.
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