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Merkezi Berlin'de bulunan European Stability nitiative (ES )-Avrupa stikrar nisiyatifi'nin,

19 Eylül'de yayınladı ı "Kayseri ve slami Kalvinistler/Orta Anadolu'da De i im ve 

Muhafazakârlık" raporu, Referans gazetesi ve Açık Toplum Enstitüsü'nün Kayseri'de 

düzenledikleri "Türkiye'nin Yıldız ehirleri" konferansında tartı ıldı.

AB'nin karar alma süreçlerine katılan, 12 bin adrese 
gönderilen bu çalı manın ilk ula tırıldı ı ki ilerden biri 
AB Komiseri Olli Rehn'di. Rehn, raporu Dı i leri Bakanı
Abdullah Gül'e iletti. 

Güneydo u Avrupa'nın geli mesiyle ilgilenen en büyük 
dü ünce kurulu u olarak 1999 yılında çalı malarına
ba layan ES 'nin "Kayseri öyküsü", aynı co rafyada 
etkili olan George Soros'un kurdu u Açık Toplum 
Enstitüsü'nün Türkiye Direktörü Hakan Altınay ve 
Referans gazetesi Yayın Yönetmeni Eyüp Can'ın da 
dikkatini çekti. Can, önceki gün Kayseri'de ikincisi 
düzenlenen "yıldız ehir" toplantısına Rehn'i davet etti. 

Oysa Rehn, 3 Ekim'den hemen sonra geldi inde Diyar-
bakır'a gidecekti. Can'ın önerisini dikkate alan Rehn, 
Gül'ü Kayseri'ye davet etti ve AB'de yeni bir gündem 
aralandı! "Protestanlık ve Müslümanlık karde li i"...

AB lobileri tarafından Kayseri, Protestanlı ın kurucu 
Jean Calvin'in "Üretmek ibadettir" yakla ımını esas alan 
"Kalvinistler" kervanına katılıyor. slami gelenekleri 
ötelemeden kalkınma modeli... 

Konferansta DMC cra Kurulu Ba kanı Ercan Saatçi ve 
Futbol Federasyonu Ba kanı Levent Bıçakcı ise kentin 
müzik ve spor kapılarını zorluyor. 

Kayserililer ise "bildi iniz gibi"... Onlar üçüncü Kayseri 
toplantısına ünlü para sihirbazı Soros'un getirilmesini 
istiyorlar. 

30 bin ki ilik stat 

Kayseri'nin gündemi Bıçakcı'nın gelmesiyle "spor" odaklı
oldu. Kayseri Büyük ehir Belediye Ba kanı Mehmet 
Özhaseki, yapılması planlanan 30 bin ki ilik stadyum 
in aatına baharda ba lanaca ını söylüyor. 

Bıçakcı, "Stat mimarisi konusunda uzmanla mı  bir irket
gönderece im. Finansmanı için federasyon destek 
olacak" sözü veriyor. Kayseri, 2012 Avrupa 

ampiyonası'nın yapılaca ı aday ehirler arasında
anılıyor. 

Bıçakcı'ya, Süper Lig'de üç büyüklerin 
" ımarıklıklarının" Anadolu takımları üzerinde baskı
olu turdu u iddiaları yöneltiliyor. Bıçakcı "Hakemler de 
insandır, hata yapabileceklerini kabul etmemiz gerekir. 
Kasıtlı olup olmadı ı önemli" sözleriyle, "sportmenli in"
desteklenmesi için havuz sistemiyle getirdikleri te viklere
dikkat çekiyor. 

Bıçakcı, 400 milyon dolara ula an futbol pazarında,
sponsorluk gelirlerinin de 16 milyon dolara ula tı ını
anlatıyor. 


