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Lider, belli bir amacın gerçekleşmesi için 
insanları etkileyebilen ve onları harekete 
geçiren, konuşmasıyla, duruşuyla ve bıraktığı 
izlenimle, kişiliğini kabul ettirme gücü olan 
kişidir

Liderlik, en az çatışma ile insanları başarıya 
ulaştırma özelliğidir

“Bir işi doğru yapan yöneticidir, doğru işi 
yapan ise liderdir” (Warren Bennis / Peter Drucker)

Her yönetici aynı zamanda mutlaka bir 
liderdir demek doğru değildir



Lider hekim “kurt köpeği” gibidir,       
YEMEZYEMEZ--YEDİRMEZYEDİRMEZ,                             

kendisine emanet edilenleri sahiplenir



5K 1N uygulayan hekim lider hekim olamaz
(kararsız, kaygılı, konuşmayan, karışmayan ,korkan -ne olacak şimdi )



“Doktorun kişiliği hastanın iyileşmesinde 
bütün ilaçlardan daha etkilidir”

Paracelsus (1493-1541) 

Vitam cum morte mutavit
Ölümle hayatı takas etti 



Lider hekim “insanın kalbinden gelen, 

elinden gelenden her zaman büyüktür” 
felsefesine inanandır



Risk alabilen hekim lider hekimdir 
Ancak bu risk hesaplı risk olmalıdır, gözü karalık 

olmamalıdır
Christiaan Neethling Barnard (Kasım 1922 – 2 Eylül 2001) 

“ kaplan inine girmeden yavrularını alamazsınız” 



Lider hekim “iş odaklı” değil “ilişki odaklıdır”. Yani sadece 
hedef ve sonuçlara bakmaz, rakamları öncelemez, 
çalışanlarla sürekli ilişki kurar, zamanla yarışmaz, 

insani ilişkileri önceler



Lider hekim, belli bir amacın gerçekleşmesi 
için birlikte çalıştıkları insanları etkileyebilen 

ve onları etkinleştiren hekimdir



Lider hekim başarı ve başarısızlıklarının mesleğindeki en 
büyük yol gösterici olduğunu bilendir ancak lider hekim aynı 

zamanda başkalarının başarı ve başarısızlıklarından  da 
öğrenen ve  çevresindekilere  bunları  öğreten  kişidir



Lider hekim sadece yöneten değil, örnek alınan, ilham veren 
kişidir; iyiliği, algılamayı ve denetimi harmanlayan hekimdir. İyi 
bir gözlemci, mantıksal olduğu kadar duygusal olabilen, empati 

yapabilen ve rakiplerine saygı duyan hekimdir 

Mazhar Osman (Uzman) Bey (1884-1951)



Lider hekim değişimi gerekli kılan, mümkün kılan  ve değişimden 
şikayet etmeyen hekimdir. 

Sadece yenilikten ve değişimden yana olan hekim lider hekim sayılmaz
Değişime ve yeniliğe direnci kıran hekim lider hekimdir. 



“insanlar arasında kendi kendine 

öğrenemedikleri her şeye karşı bir doğal 

bir muhalefet vardır” Sir Barnes Wallis



Kök Hücre olarak tanımladığım hekimler lider 
hekimdir

Kök hücreler vücudumuzda bütün dokuları ve organları 
oluşturan ana hücrelerdir. Henüz farklılaşmamış olan bu 
hücreler sınırsız bölünebilme ve kendini yenileme, organ 

ve dokulara dönüşebilme yeteneğine sahiptir



Lider hekim, yönlendirilen değil, 
yönlendirendir ancak farklı düşüneni yok 

saymaz, her türlü eleştiriye açıktır



Lider hekim önyargılarla değil 
öngörülerle liderliği yürütür

Lider hekim  iletişime açık, çevresindekileri motive 
ederek  esin kaynağı olan, sürecin içine katılarak 
çevresindekileri peşinden sürükleyen kişidir.
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Lider hekim yüzündeki ifadeyle istediğini karşıdakine zorla 
değil severek yaptıran tatlı sert otoriteye sahip olan  

insandır
Otorite konumsal (statü, unvan), kişilik (içsel otorite, karizma) ve bilgi ile sağlanır



Rotayı  ve dümeni birlikte yürüten hekim lider 
hekimdir

Karar veren ve sorunu çözen hekim lider hekimdir, 
sorunun bir parçası olmaz



Usta – çırak yöntemini hekimlikte en 
önemli öğrenme yöntemi olarak kabul 
ederek ardıllarını yetiştiren hekim lider 

hekimdir



17 Ağustos Depremi’nde üniversitenin yaklaşık % 75’ i yıkıldı.  Buna karşın, 1999-
2000 eğitim-öğretim yılını yalnızca bir aylık gecikmeyle başladı, eğitim-öğretim 

etkinliğini bir süre çadır, prefabrik yapı ve hızla onarılan binalarda sürdü

Yerle bir olan Kocaeli Üniversitesini,  tekrar ayağa kaldıran, Türkiye'nin 
en modern yerleşkelerinden birini gerçekleştiren    Prof Dr Baki 
Komsuoğlu’nu lider hekim olarak saygı ve rahmetle anıyorum



“Birşey yapabilmek için önce birşey 
olmanız gerekir. Mutsuz ve üzgün isek, 

olmayı umduğumuz ilham verici 
liderlerden olamayız.                      

Kendimiz motivasyonsuz kalmışsak, 
insanları başarılı olmaya teşvik edemeyiz. 
Kendimizi galip hissetmiyorsak, ekipleri 

zafere yönlendiremeyiz”

GOETHE





Kendinizi nasıl tanımlarsınız ?

a) Standart hekim

b) Öncü hekim

c) Sıradışı hekim

d) Lider hekim

e) hiçbirisi


