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‘‘Gül: Avrupalı liderler milyonların hayatını etkiledi” 

Dünya bülteni sitesinde “Gül: Avrupalı liderler milyonların hayatını etkiledi” başlığıyla 

yayınlanan haberde, ABD temasları sırasında Stanford Üniversitesi'nde liderlik konulu bir 

konuşma yapan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, "Avrupa'daki şu anda yaşanan durumlar, 

ileri görüşe sahip olmayan liderliğin nasıl milyonların hayatını etkileyebileceğini gösteren 

çarpıcı bir örnektir." dediği belirtildi. 

Habere göre, Avrupa'daki liderlerin ufukta görünen ekonomik sorunları görmeyi 

başaramadığını ve bu sorunları ele almak konusunda da cesur adımlar atamadığını dile 

getiren Gül, "İyi liderlik "hava güneşliyken, çatının onarılmasını" gerektirmektedir." şeklinde 

konuştu. 

Avrupa liderlerinin gerekli kararları verme konusundaki kısıtlamalarının şu anda karşılaştıkları 

finansal felaketleri meydana getirdiğini belirten Gül, şöyle devam etti: "Şimdi, ciddi bir krizle 

karşı karşıya kaldıklarında Avrupa içerisinde daha içe dönük olmak ve radikal siyasi gruplara 

boyun eğmek gibi gittikçe artan eğilimler görülmektedir. Hakikaten de son aylarda birbiri 

ardına aşırı sağcı partilerin seçildiğini ve güç kazandığını görüyoruz. Ve daha da kötüsü, 

bunların ideolojileri ve görüşleri gittikçe artan bir şekilde popülerlik kazanmaktadır. Bu 

kesinlikle iyi bir liderlik örneği değildir, ancak ucuz siyasetin en kötü örneklerinden biri 

olabilir." 

Dünyabülteni, 24.05.2012 

 

‘‘Dünya ikincisiyiz ama yeterli değil ”  

Hürriyet Gazetesi bugün, Hürriyet Gazetecilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan 

Sabancı’nın, dün Paris'te Türkiye'nin damgasını vurduğu OECD Haftası 2012 toplantıları 

kapsamında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin kadın tepe yöneticiler açısından ikinci sırada 

olmasına karşın kadının işgücüne katılımının yeterli olmadığını söylediği belirtild.. 

Habere göre, Vuslat Doğan Sabancı, Dünya Ekonomik Forumu'nun yaptığı bir araştırmaya 

göre, Türkiye'nin şirketlerinde en fazla kadın CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı olan ikinci ülke 

olduğunu ifade etti. 

Araştırmaya göre, Finlandiya'nın birinci, Norveç'in de ikinci olmasının sürpriz olmadığını 

vurgulayan Vuslat Doğan Sabancı, "Türkiye, Norveç ile ikinciliği paylaşıyor. Bence bu, büyük 
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bir sürpriz. Pekala buradan kadınların işgücüne katılımının yeterli olduğu sonucuna varabilir 

miyiz? Elbette hayır. Türkiye, 134 ülke arasında kadının işgücüne katılımı konusunda 122'nci 

sırada yer alıyor" dedi. 

Hürriyet, 24.05.2012 


