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Özet - Dünya ekonomik, endüstri ve politik açıdan sürekli bir değişim ve gelişim içerisindedir. Bu değişim ve gelişimin birçok
etkeni olmakla birlikte, özellikle endüstriyel alanda yaşanan ve diğer alanları da kapsayan değişim ve ilerlemeler dünyanın çok
farklı bir noktaya gelmesinin asıl etkenleri arasında sayılabilmektedir. Endüstriyel anlamda ilk defa Sanayi Devrimi ile ortaya
çıkan yenilikler günümüzde dördüncü aşamaya gelerek Endüstri 4.0 kavramını ortaya çıkarmıştır. Endüstri 4.0, sadece
teknolojik ya da sanayi üretimindeki ilerlemelerle değil, aynı zamanda sosyal alanlarla kurmuş olduğu bağ ile de
açıklanabilmektedir. Endüstri 4.0 kavramının ortaya çıkmasında yenilikçi fikirleri olan ve bu fikirleri hayata geçiren girişimci
özelliğe sahip liderler oldukça etkili olmuştur. Bu kapsamda, bu çalışmada endüstri 4.0 ve liderlik kavramı incelenerek bu iki
kavram arasındaki ilişki kuramsal temelde açıklanmaktadır. Temel bulgu, liderlik, endüstri 4.0 oluşumunda önemli rol aldığı
gibi, başarılı ve gelecek vaat eden bir liderliğin meydana gelmesinde de endüstri 4.0 önemli rol almaktadır.
Anahtar Kelimeler - Endüstri 4.0, Liderlik, Yönetim, Yenilik, Sanayi

Industry 4.0 and Leadership
Abstract - The world is in a constant change and development in economic, industrial and political terms. Although there are
many factors of this change and development, changes and developments, especially in the industrial field and covering other
areas, can be considered as one of the main factors that make the world come to a different point. Innovations that emerged
with the Industrial Revolution for the first time in the industrial sense have come to the fourth stage and have revealed the
concept of Industry 4.0. Industry 4.0 can be explained not only by advances in technological or industrial production, but also
by the link with social areas. Leaders with entrepreneurial characteristics who have innovative ideas and have implemented
these ideas have been very effective in the emergence of the concept of Industry 4.0. In this context, the concept of industry 4.0
and leadership is examined in this study and the relationship between these two concepts is explained theoretically. The basic
finding is, leadership plays an important role in the formation of industry 4.0 and industry 4.0 plays an important role in the
formation of a successful and promising leadership.
Keywords – Industry 4.0, Leadership, Management, Innovation, Industry.

1.

GİRİŞ

Endüstri 4.0, yeni sanayi devriminin adıdır. Siber-fiziksel
sistemlere dayalı üretimin devreye girişi bu yeni devrimi
diğerlerinden ayıran temel özelliktir. Birinci Sanayi
Devrimi’ni, 18. yüzyılın sonunda, su ve buhar enerjili
mekanik üretim tesislerinin kullanılması yansıtır. İkinci
Sanayi Devrimi, işbölümüne dayalı, elektrik enerjili kitlesel
üretimin devreye girmesi ile simgelenir. Üçüncü Sanayi
Devrimi ise, imalatın otomasyonunu ileri safhalara taşımayı
başaran elektronik ve bilgi teknolojilerinin uygulamaya
aktarılması ile başlamıştır [1]. Son üç yüzyılda gerçekleşen
bu süreç, değişimi başlatan ve ufuk açan liderliğin etkililiğini
de ortaya koyar. İşyerinde ve devlet yönetiminde daha çok
refah, daha çok zenginlik amaçlarına yönlendiren liderlik,
giderek artan bilgi birikimine dayalı yaratıcılığın güçlenmesi
ve her alanda sürekli yenilik ortaya konulması konusunda
takipçileri etkilemiştir.
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Bu çalışmada, Endüstri 4.0 ve liderlik ilişkisi ele
alınmaktadır. Çalışmada ilk olarak “liderlik” kavramı
tanımlanmış, ardından “Endüstri 4.0” hakkında ayrıntılı bilgi
verilmiştir. Bu iki kavramın ilişkisinin ortaya konduğu
“sonuç” kısmı ile eser sonlandırılmıştır.
2.

LİDERLİK

Etki gücüne dayalı olarak, takipçileri ortak amaçlara
yönlendirme olarak tanımlanabilecek liderlik, değişimin
temel unsurudur. Doğuştan gelen kişisel özelliklerin,
takipçilerin ihtiyaçlarıyla örtüştüğü kavram, bir süreç içinde
ortaya çıkar ve etkileşim ile şekillenir. Liderler, takipçileri
dönüştürecek güce sahip olan insanlardır.
Liderliğin üç temel bileşeni vardır: bağlam, özgörüş ve
hareket [2]. Bağlam kitleyi yansıtır; özgörüş, bir amacı işaret
eder; hareket ise insanları değişime yönlendirir. Kitlenin
ortak amaçlara yönlendirilmesinde etki gücü belirleyicidir.
Ufuk açıcı (vizyoner) liderlikte, bilgi temel güçtür. Bu
noktada takipçilerin ya da kitlenin de bilgi düzeyi önem
kazanır. Çift yönlü bir süreci içeren kavram, etkileşimi işaret
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eder. Sanayi devrimleri, bilgiye dayalı liderliğin sonuçlarıdır.
Bilgi birikimi değişimi hızlandırmakta, üstün amaçların
tasarımını kolaylaştırmakta, yönetsel ufku genişletmektedir.
Kişisel özelliklerine dayalı olarak kendiliğinden ortaya
çıkan ya da atanmış liderlerin örnek olma, uzmanlık, yasal,
ödüllendirme ya da zorlayıcı güçlerinden [3] birini kullanarak
takipçilerini ortak amaçlara yönlendirebilmeleri onların
endüstri devrimlerindeki paylarını da ortaya koymaktadır.
Ancak, üstün yaratıcılık gücüne dayanan Endüstri 4.0,
özellikle katılımcılığı, esnekliği, uygun ortam oluşturmayı,
desteklemeyi, engelleri kaldırmayı, bireysel gereksinimleri
dikkate almayı, liyakati ve etik davranışı öne çıkarmayı,
bilgiyi sürekli olarak artırmayı, bilimi uygulamaya aktarmayı
esas alan bir liderlik biçimi gerektirir.
Değerli, kendine özgü becerileri ve yetenekleri olan,
taklit edilemeyen, doğru şekilde örgütlenmiş ve yönetilen
insan kaynağı [4] Endüstri 4.0 döneminde de rekabet
üstünlüğünün asıl kaynağı [5] durumunda olacaktır. Böyle bir
insan kaynağının oluşturulması ve sürekli hale getirilmesi
doğrudan liderlikle ilişkilidir.

3.

üretime geçiş olarak meydana gelen ve elektriğin icadı ile bu
kaynağın faydalı bir şekilde kullanılmasının önünü açan
İkinci Endüstri Devrimi (Endüstri 2.0) ve sonrası ise üretim
sistemlerinin yönetim şekliyle yapılması durumundan çıkarak
dijital sistemlerin sanayide yer aldığı Üçüncü Endüstri
Devrimi (Endüstri 3.0)’ ile devam etmiştir [9].

Şekil. 1. Endüstri 4.0 Aşamaları

ENDÜSTRİ 4.0

Dünya ekonomik, siyasal, teknolojik olmak üzere birçok
alanda sürekli ve hızlı bir şekilde değişim geçirmektedir. Bu
değişimi tetikleyen birçok etken olmakla birlikte, bu etkenler
değişimin yaşandığı zamana ve yere göre farklılık
göstermektedir. Özellikle endüstri alanında yaşanan değişim
ve gelişim diğer alanlardaki değişim ve gelişimi en çok
etkileyen faktörlerden biridir. Endüstri sektöründe öncü olan
devletler özellikle bu değişim ve gelişime yön vermiş olup,
halen bu alanlarda öncü olmaya devam etmektedir.
Endüstri 4.0 kavramı ilk olarak 2011 yılında yine
endüstri alanında kendini kanıtlamış bir ülke olan,
Almanya’nın Hannover kentinde düzenlenen bir fuarda
kullanılmıştır [6]. Alman hükümeti tarafından ve
Almanya’nın sanayisinin gelişimi için 200 Milyon Euro ile
desteklenen bir projede ve Hennig ve Bosch şirketinin
yöneticisi Siegfried Dias ile Kagermann başkanlığında ve
birçok uzman tarafından çalışmalarla üretimde bir devrim
yaşandığı ve bilişim çağının modern bir hal alarak üretim
teknolojisini bir üst seviyeye taşınmakta olduğu fuarda ifade
edilmiştir [7]. Benzer şekilde Almanya’nın yanı sıra endüstri
alanında öncü olan devletlerde böyle bir arayış içine girmiş
olup, Endüstri 4.0 kavramına benzer stratejiler ve
adlandırmalar yapılmıştır. Avrupa düzeyinde, buna karşılık
bulan kavram, “Geleceğin Fabrikaları”, ABD’de “Endüstriyel
İnternet” ve Çin’de “Internet +” dır [8].
Endüstri 4.0 kavramı adından da anlaşılacağı gibi
sanayinin gelişim süreciyle alakalı bir durumdur. Endüstrinin
diğer bir ifade ile sanayinin, belli aşamalar geçirmesi
neticesinde günümüzdeki hale geldiği bilinmektir. Sanayinin
gelişerek günümüzdeki hali almasında çok fazla önem arz
eden bir gelişim ve değişim konusu, Endüstri 4.0 kavramının
ortaya çıkmasındaki aşamalarından her birisidir. Endüstri
kavramı günümüz seviyesine yani 4.0 noktasına gelene kadar
3 önemli devrim yaşamış olup, bu aşamalar ilk olarak 18.
yüzyılda buhar gücünün fark edilmesiyle birlikte, buhar
makineleri icat edilmiş, bu makinelerin kullanılması ile
başlayan ve üretimin sistematik olarak çoğalması anlamına
gelen Birinci Sanayi Devrimi (Endüstri 1.0) ile başlamış,
özellikle 20. yüzyılın başında üretimin çoğalmasından seri
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Son zamanlarda üretim sürecinin tamamlanmasında çok
fazla teknolojiden yararlanılmaktadır. Teknoloji dünyasında
yaşanan son gelişmeler Endüstri 4.0 kavramının oluşmasını
etkilemektedir. Endüstri 4.0’ın ortaya çıkması ve teknolojik
ilerlemeler ve gelişmeler ile birlikte, özellikle üretim
endüstrisinde büyüyen ihtiyaçlar için çok çeşitli çözümler
sağlandığı görülmektedir [10]. Endüstri 4.0, birlikte
çalışabilirlik, sanallaştırma, yerinden yönetim, gerçek
zamanlı yetenek, platform odaklı hizmetler, modülerlik,
nesnelerin interneti, siber fiziksel sistemler, 3 D yazıcılar,
akıllı fabrikalar, akıllı robotlar, büyük veri, bulut bilişim
sistemi, simülasyon, sanal gerçeklik, yatay ve dikey
entegrasyon, siber güvenlik gibi bir çok yenilikçi
yaklaşımları içerin bir olgudur [11].
Endüstri 4.0 kavramı sadece bugünün değil aynı
zamanda geleceğin üretim yöntemlerinde yapılan ve
yapılacak yeniliklerin ve uygulamaların bir dışa yansımasıdır.
Çünkü, bu değişim ve gelişim belli bir birikimin sonucunda
oluşmakta ve sürekli olarak da oluşmaya devam etmektedir.
Endüstri 4.0 fabrikalardan tuğlaları kaldırıp, zaman ve yer
fark etmeksizin tamamen akıllı sistemlerle her an değişim ve
beklentilere hazır bir şekilde üretimin yapıldığı, aynı
zamanda bilgilerinde bulut sistemleri ve büyük veri
yöntemleri ile tutulup, geleceğe hazırlandığı bir sistemdir.
Endüstri 4.0 ve Liderlik Arasındaki
İlişki
Dünya hiç durmadan birçok alanda gelişim gösterirken,
insan ilişkilerinin her geçen zamana göre daha olumsuz
etkilendiği düşünülmektedir. Tüm değişimler ve gelişimler
aslında insanlığın kendi eli ile olmaktadır. Tarihte kimi
insanlar günümüze kadar bile adından söz ettirebilirken
kimileri ise ona verilen görevleri yerine getirerek tarih
sahnesinden çekilmiştir. Ancak her dönemde insanlar
birbirlerine karşı üstünlük mücadelesine de girmiştir. Bu
üstünlük mücadelesi kimi zaman siyasi alanda, kimi zaman
askeri alanda, kimi zaman ise ekonomik alanda kendisini
göstermiştir. Bu mücadele uğraşlarında başarının etken
4.
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rollerinden biri de edilen mücadele önderlerinin liderlik
başarısına da bağlıdır.
Bireyler açısından güçlü olmanın ya da gücü elinde
bulundurmanın gerekliliği insanların yaşadıkları sıradan
yaşamlarının içerisinde her anlamda öne çıkan ve insanlık
için etkili olan bir olgudur. Çünkü tarihin her döneminde güç
insanların her zaman ilgisini çeken bir konu olmuş ve
insanların gücü elinde bulundurma istekleri hiçbir zaman
bitmemiştir [12]. Bireylerdeki bu istek sürekli olarak onları
birbirleri ile mücadele içine çekmiştir. Bu güç mücadeleleri
ya da savaşları toplumları gruplaşmaya itmiş ve toplumları
birbirinden farklı kılmıştır.
Bu farklılık onların
yönlendirilmesine sebep olmuş ve toplumları idare eden
liderlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Kimi zaman bu
liderler kutsal kitaplar aracılığı ile Peygamberlere verilirken,
kimi zaman krallık ya da hanedanlık aracılığı ile bazı
kimselere verilmiştir.
Günümüzde ise artık Peygamberler devri kapanmış,
birçok krallık ve hanedanlık da yok olmuştur. Günümüz çağı
bireylerin hayatına çok fazla etkeni olan bilgi ve teknoloji
çağı olmakla birlikte her geçen gün değişen ve gelişen ve bu
değişim ve hızın durdurulamadığı bir çağdır. Aynı zamanda
bu değişim ve gelişimler bireylerin kendilerini takip eden
liderlerin özelliklerini etkilemiştir. Önceleri otokratik ve
egemensel bir liderlik anlayışı söz konusu iken özellikle
endüstri 4.0 aşamalarının birincisi sayılabilen birinci sanayi
devrimi (Buhar Gücü Keşfi) ile başlayan daha bilimsel bir
liderlik anlayışına geçilmiştir. Günümüzde ise liderlik tanımı
çok değişikliğe uğrayarak, çağdaş yönetim yaklaşımları ile
birlikte şeffaflaşarak daha demokratik ve katılımcı bir hal
almıştır.
4. Endüstri devrimiyle birlikte şimdiye kadar hiç
olmadığı şekilde eskiden kalma hiyerarşi ve liderlik
kavramları değişmektedir. Artık günümüz hız ve
karmaşasının getirdiği zorlukların yanı sıra kendilerine
verilen çok fazla sorumluluğun üstesinden herhangi bir
bireyin tek başına gelmesi neredeyse imkânsız hale gelmiştir.
IBM’in 1500 CEO (Chief Executive Officer) ile yaptığı
küresel araştırmada, CEO’ların yarısından fazlası, kendilerine
verilen
görev
ve
sorumlulukları
tek
başlarına
yönetebileceğine inanmıyor. Bu durum şunu göstermektedir
ki; Endüstri 4.0’ın doğması ile birlikte artan hız, karmaşıklık
ve giriftlik, otokratik ve bireyselci liderliği bünyesinde
barındıramıyor ve daha kolektif aynı zamanda işbirlikçi
liderliğe geçişi neredeyse zorunlu kılıyor [13].
Endüstri 4.0’ın, 2011 yılında ilk olarak konuşulması ve
mevcut durumda tüm sanayi şirketleri için yeni gerçek
olması, hazırlıksız yakalanan sanayi kuruluşlarının da yeni iş
modellerini bunun üzerine yapılandırmayı gerekli kılmıştır.
Üretimin kesintisiz sürekliliği, her an daha iyiye gitme
düşüncesi ve küresel ölçekte rekabetçiliği sağlama sürecinde
Endüstri 4.0 devrimi sanayi sektörünü farklı bir boyuta
taşımıştır. Bu değişim yine farklı düşünebilen insanların
geçmişten gelen birikintileri kullanarak daha iyiye gitme
mücadelesiyle gerçekleşmiştir. Stratejik planların hayata
geçirilmesinde ve yeni bir dünya düzenindeki değişim
sürecinin yönetilmesinde özellikle liderlik alanında gerekli
taze enerjiyi ve kısa sürede değişebilecek ortamı
yakalayabilmeyi, dünyayı yakından izleyen, işi ile ilgili
stratejik vizyonu ve hayalleri olan, rekabeti bir savaş olarak
gören değil doğru analiz edebilen, inovasyona inanan çok
fonksiyonlu kişilerle ve liderlerle endüstri 4.0 devrimi
kuruluşlarda ancak hayata dönüşebilecektir [14].
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1980’li yıllardan sonra değişim eskiye oranla çok daha
hızlı olmuştur. Bu değişim liderlik anlayışlarını da
değiştirmiş. Daha karizmatik, daha insancıl ve daha etkili
olmakla birlikte daha işbirlikçi ve paylaşımcı liderlik ortaya
çıkarmıştır. Teknolojik, siyasal ve ekonomiksel değişimler
insanlarında eğilimlerini etkileyerek, duygularını, değerlerini,
etiklerini, standart ya da uzun dönemli beklentilerinin
farklılaşmasına sebep olmuştur [15] . Bu duruma sebep olan
en önemli etkenlerden biri de dünyanın ülkesel sınırlarının
kalkarak küreselleşmesidir. Dünyanın küreselleşmesinin yanı
sıra, hızı ve karmaşasında insanlar daha fazla kişisel
beklentilere girmiştir. Eski dönemlerde sadece aç kalmamak
ve hayatta kalmak üzerine kulu bir dünya beklentisi varken
günümüzde endüstri 4.0 kavramı ve pazarlama 4.0 kavramları
ile birlikte beklentiler kişiselleşmiş çok daha fazla tatminkar
istekler ortaya çıkmıştır.
Günümüzde bilgi, önde gelen örgütsel girdilerden biri
olmakla birlikte çok kolay ve ucuz bir şekilde elde edilen bir
hal almıştır. Tüm örgütsel stratejiler, kuruluş amacını belirten
misyonlar, gelecek hedefleri belirten vizyonlar bilgi temelli
ürünlere ve hizmetlere yoğunlaşmış ve yoğunlaşmaya devam
etmektedir. Bu yoğunlaşmaya bağlı olarak bilginin en etkili
bir şekilde geliştirilmesi, kullanılması, paylaşılması ve
yayılması konusunda yeni örgütsel değerler oluşturulmakta
olup, bu da ancak endüstri 4.0 devrimin anlaşılması ve bu
devrimi anlayan liderler sayesinde olabilecektir [16].
Günümüzde üretimsel süreçlerde, tekniklerde ve çıktılarda
düşünsel temelli gelişmeler hızlanmış ve bilginin önemi daha
net bir şekilde anlaşılmıştır. Ancak bu gelişmelerde önemli
olan, örgütlerin bilgi süreçlerindeki kalite, yeni bilgiyi üretme
yönetimi ve en önemlisi bilgilerin liderler tarafından etkin
olarak kullanılıp kullanılmadığını tespit etmektir.
Daha çok yazılımsal teknolojide ileride olan ülkelerin
gerisinde kaldığı düşünülen ve bunun için yeni kaynaklar
ayıran ama ağır sanayide dünyanın önde gelen ülkelerden biri
olan Almanya’nın Endüstri 4.0 kavramını ortaya atması ve
birçok ülkede buna benzer kavramların ortaya çıkmasına
rağmen, Almanya da daha çok üretim süreci ve bilginin elde
tutularak şimdiye ve geleceğe Endüstri 4.0 devrimi ile birlikte
yeni üretim süreçlerinde yön vermesi amaçlanmıştır. Endüstri
4.0 devriminin oluşumu ve bu kavramın ortaya çıkmasıyla
birlikte üzerinde durulan asıl meselelerdeki insani yanlar
geride bırakılarak, değişimler ve yenilikler hep teknik açıdan
değerlendirilmiştir. Fakat burada bazı zorlukların yaşanacağı
da öngörülmesine rağmen, genellikle teknik açıdan
düşünenler için bu durum pek de önemsenmemiştir. Çünkü
Endüstri 4.0’ da asıl amaç akıllı robotlar, daha hızlı ve iyi bir
üretim olduğu için insani duygular ikinci planda kamıştır.
Endüstri 4.0 terimi, ürünlerin yaşam döngüsünün ve
üretim sürecinin tüm değer zinciri üzerinde yeni bir
organizasyon seviyesi ve kontrol seviyesi olarak tanımlanan
dördüncü sanayi devrimi anlamına gelir; bu, giderek artan
bireyselleştirilmiş müşteri gereksinimlerine yönelik bir
sistemdir [17]. Bu süreç çok iyi yönetilmelidir. Çünkü
insanlık sanayide devrimler yaparak sürekli ilerlemeyi
düşündükçe, belki de kendi yaşamsal ihtiyaçlarını bile
karşılayamayacak duruma gelebilir. Örneğin, binlerce insanın
işsiz kalması, gelir ve gider dengesindeki bozulmalar gibi. Bu
sebeple Endüstri 4.0 devrimini yapacak ve geleceğe daha iyi
entegre sağlamak isteyecek kuruluşların liderleri bu süreci
etkin bir şekilde yürütmesi gerekmektedir. Asıl amaç daha iyi
sonuçlar elde etmek olsa da, yapılacak her türlü çalışmada,
çalışmanın bir ucu insanlık için önemli olan değerlere de etki
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etmesi sağlanmalıdır. Bu durumda hangi alanlarda olursa
olsun tüm kuruluşlarda liderlere önemli görevler
düşmektedir.
5.

Sonuç

Bu çalışmada Endüstri 4.0 ve liderlik ilişkisi ele
alınmıştır. Temel bulgu, etki gücüne dayalı olarak liderliğin,
daha ileri tekniklerin tasarım, gelişim ve uygulanmasında
temel güdüleyicilerden biri olacağıdır. İnsanlık, bedensel ve
zihinsel gelişimine dayalı olarak hep daha iyisini, daha
üstününü istemektedir. Bu durum insan zekâsının gelişiminin
ortaya çıkardığı bir ihtiyaç durumundadır. Bu gereksinimin
tatmin edilmesinde liderlik önemli bir işleve sahiptir. Yaratıcı
bireylerin teşvik edilmesi, yaratıcılığın hayat bulabileceği
uygun ortamların, içsel çevrenin sağlanması, rol modeli olma,
ödüllendirme, örgütsel esneklik, yetki ve sorumluluk devri,
yatay ilişkilerin güçlendirilmesi, katılımcılık, tatmin edici
ücret gibi etkenlerin bütünleştirilmesi, insanların, çalışanların
daha yaratıcı, daha yenilikçi olmalarında belirleyici olacaktır.
Bütün bu unsurlar, üstün liderlikle uyumlaştırılabilir ve ortak
amaca ya da amaçlara yönlendirilebilir. Bu yöndeki başarı
liderliğin etkililik düzeyini de ortaya koyacaktır.
Endüstri 4.0 olarak adlandırılan günümüz teknolojik
devriminin kurumsal yapı ile bütünleştirilip daha da ileri
taşınmasında işyeri içerisindeki liderliğin ya da örgütsel
liderliğin yanı sıra siyasal liderlik de önemli bir role sahiptir.
Üretimde daha üstün tekniklerin tasarımını sağlayacak
yaratıcı bireylerin yetiştirilebilmesi için, eğitim sisteminin
anaokulundan üniversiteye kadar uygun politikalar ile
yönlendirilmesi bir zorunluluktur. Bireylerin, küçük
yaşlardan itibaren, yaratıcılıklarını geliştirebilecekleri,
kendine güven ve sorumluluk duygusunu üst düzeye
çıkarabilecekleri, katılımcı, öğrenci odaklı ve yaşayarak
öğrenmeyi esas alan bir eğitim sisteminin kurulması siyasal
liderliğe dayalıdır. Diğer taraftan, siyasal liderlik, üretim alt
yapısının oluşturulmasındaki tercihler ve özel sektörün
yönlendirilmesi, ilgili ekonomik yapının oluşturulması
açısından da önemlidir.
Endüstri 4.0, dört sanayi devrimi içerisinde, bilginin en
üst birikime ulaştığı dönemdeki üretim sisteminin adıdır.
Bilginin aktarımı, döneme uygun çözümlerin benimsetilmesi,
yaratıcılığın teşviki, ortak örgütsel ya da toplumsal amaçlara
yöneltme, birer değişim yöneticisi olan liderlerin takipçilerini
ortak ideallere yönlendirebilmelerinin temel boyutlarıdır.
Endüstri 4.0 ve ötesi, özellikle liderlerin birer vizyoner olarak
varlıklarıyla doğrudan ilişkilidir. Toplumların gelişmesi ve
insanlığın daha üst düzeyde bir refah düzeyine ulaşması,
ortak hayallerin gerçekleşmesi, ufuk açıcı liderlerle birlikte
olacaktır.
Sonraki çalışmalarda, liderlik ile teknolojik gelişme
düzeyi arasındaki ilişki doğrudan alandan veri toplanarak
incelenmelidir. Hangi liderlik tarzlarının teknolojik gelişmeyi
daha çok desteklediği alan araştırmaları ile ortaya
konulmalıdır.
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