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BRICS = Brezilya, Rusya, Hindistan Çin ve Güney Afrika; Y Nesli 
Kaynak: Frost & Sullivan

1.  GELECEĞİN TOPLUMLARINI BELİRLEYEN MEGA TRENDLER 

A.  GELECEĞİMİZE GİRİŞ 

Ekonomik belirsizlik, artan jeopolitik asimetri ve bireysel şirketleri veya 
tamamıyla sektörleri kargaşa ya da çökmeyle tehdit eden yeni iş modelleri ile 
dolu bir dünyada liderler için ileriye dönük bir yol planlamak giderek zor bir 
hale gelmektedir.

Hemen hemen tüm sektörler zorluklar ve büyük sorularla karşı karşıyadır. Sağlık 
hizmeti sektöründe nüfusun giderek yaşlandığı bir dünyada her hasta için nasıl 
küresel açıdan sürdürülebilir, uygun fiyatlı ve kaliteli bakım sağlayacağız? Enerji 
sektöründe, tamamen zayıf elektrik şebekelerine bağlı kentsel ortamlarda artan 
biçimde yoğunlaşan, ağa bağlantı oranı yüksek ve enerjiye aç küresel nüfusun 
artan enerji gerekliliklerini karşılayabilecek miyiz? Taşımacılık sektöründe, giderek 
kentselleşen küresel nüfusumuzu kapıdan kapıya, birden çok moda sahip ve tüm 
vatandaşlar için uygun fiyatlı ulaştırma çözümleriyle güçlendirebilecek miyiz?  
BİT alanında, Büyük Verinin potansiyelinden yararlanmak için her on sekiz ayda bir 
iki katına çıkan küresel dijital içeriğe sahip kişisel verilerin güvenliği ve gizliliğini 
nasıl koruyacağız? 

Bu zorlukların üstesinden gelebilmek için inovasyon yalnızca stratejik bir seçenek 
değil, küresel bir zorunluluktur. Ancak insanlara ve topluma yönelik bu artan 
zorlukların kurumlar için anlamlı ve her küresel vatandaşın yararlanabileceği 
yeni iş modelleri, ürünler ve hizmetler ile üstesinden gelebilmek için nasıl 
inovasyon yapacağız? 

B.  İLK 12 GLOBAL MEGA TREND 

Geleceğin bu inovasyon ihtiyacı için rotayı planlamanın en iyi yolu, en üstten 
başlamaktır: Bir bütün olarak toplum için gelecekteki zorlukları ve fırsatları 
tanımlayan küresel mega trendler.
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Mega Trend Toplum Üzerinde Etki

Kentleşme -   
Bir Müşteri
Olarak Şehir

Şehirler büyüyor ve şehirli nüfus artıyor. 2020 itibarıyla, global olarak 30 Mega 
Şehir olacak ve bunların %75’i gelişmekte olan dünyada bulunacak. Global olarak 
21 Mega Koridor olacak ve 2020’de şehir altyapı pazarı 2,2 trilyon $’lık fırsat 
sunacak.  

Reel ve  
Sanal Varlık

Sadece Amerika Birleşik Devletleri’nde çevrimiçi perakende satışlar 2011’deki  
%4 oranından 2020’de %18’e yükselecek. Gelecekte, bir perakende kanal  
stratejisi, birkaç isim vermek gerekirse, mobil uygulamaları, internet perakende 
satışlarını, sanal mağazaları ve interaktif köşkleri içerecek. 2020 itibarıyla, çevrimiçi 
kanal bağımsız bir silo durumundan entegre hale gelecek  ve m-ödeme (mobil 
ödeme) gibi yeni ödeme şekilleri artacak.

Gelecekte 
Altyapı 
Gelişimi

Gelişen ulaştırma koridorları - örneğin, Trans-Sibirya Demiryolu ve Amerika Birleşik   
Devletleri’ndeki hızlı demiryolu koridoru, bu koridorlar boyunca ekonomi ve   
teknoloji kümelerinin mantar gibi büyümesine yol açacak. Bunlar gelecekte,   
çok büyük yatırım ve hükümet desteği çeken inovasyon, AR-GE ve teknik 
mükemeliyet merkezleri olacak. 

Yeşilin Yerini 
Akıllı Alıyor

Sistemlerin çevrelerine tepki vererek ve çevreleri ile iletişim kurarak operasyonları 
optimize etmeleri ve verimliliği iyileştirmeleri için akıllı algılama teknolojili akıllı 
ürünler, internet ile entegre ediliyor. 2020 yılında 15 ve 2025 yılında 26 akıllı global 
şehir göreceğiz.

Sıfıra Doğru 
İnovasyon

Sıfıra Doğru İnovasyon, sıfır emisyon, sıfır kaza, sıfır kaza nedenli ölüm, sıfır kusur 
ve sıfır güvenlik ihlalinin olduğu “Sıfır Kavram” Mega Vizyonuna sahip dünyayı 
ifade etmektedir. Ayrıca bu, birkaç örnek vermek gerekirse, sıfır e-posta, sıfır süreli 
iş kuluçkası, sıfır tasarımdan rafa (perakende) anlamına gelmektedir.

Sağlık, 
Zindelik ve Refah

Zindelik ve refah, şirketler için beden, zihin ve ruhun hallerini içeren yeni değer 
teklifi olacak. Daha akıllı ilaçlar, sanal hastaneler ve siber belgeler ile, sağlık 
hizmetleri sektörü bilgi teknolojilerinin araştırma ve geliştirme, tanı ve izlemede 
öncülük yaptığı radikal bir değişime hazır.

Sosyal Trendler

Y kuşağı, orta sınıfın yükselişi, ters beyin göçü ve kadının yetkilendirilmesi yeni 
fırsatlar yaratacak ve kişiselleştirilmiş uygulamaları ve inovatif teknolojileri 
tanıtacak.  Coğrafi sosyalleşme, ağ kurmada, dijital pazarlamada ve sosyalleşmenin 
yenilikçi formlarında yeni trendler ile sonuçlanacak.

Yeni İş Modelleri: 
Kitleler için Değer

Yeni kuşak iş modelleri iş dünyasının görünümünü değiştiriyor. “Kitleler için 
Değer” kavramı gelişmekte olan ülkelerde kitle pazarları için üretim ve satımı veya 
 maksimum değer dağıtımı için pazarı global olarak kullanmayı ima etmektedir. 

Mobilitenin 
Geleceği

Gelecekte e-mobilite kişisel mobiliteyi yeniden tanımlayacak. Elektrik pedallı  
bisikletler, mobiletler, 4 tekerliler ve otobüsler dahil olmak üzere dünya çapında 
40 milyondan fazla elektrikli araç satılacak. 

Bağlanabilirlik 
ve Yakınsama

Geleceğin inovatif teknolojileri uydu gelişmeleri ve yapay zeka ile birlikte yeni iş  
modelleri ve büyüme fırsatları yaratacak. Gelecekte, yakınsama ürünlerin 
(Örn.  Elektrikli araç), sektörlerin (Örn. Sağlık Sektörü BT) ve teknolojilerin 
(Akıllı ev Merkezi)  yakınsaması olarak tanımlanacak.

BRICS Ötesi: 
Sıradaki Oyun 
Kurucular

Arjantin, Polonya, Mısır, Güney Afrika, Türkiye, Endonezya, Filipinler ve Vietnam 
gibi  geleceğin büyük Oyun Kurucuları büyümenin motorları olacak. Şirketler 
şimdi iş  faaliyetleri için “BRICS Ötesi” yeni ekonomilere bakıyor.

Enerjinin Geleceği

Global enerjinin geleceği geleneksel yakıtların egemenliği altında olmayacak. 
 Sürdürülebilirlik ve verimlilik ihtiyacı, enerji yönetiminde akıllı teknolojinin 
 konuşlandırılması için muazzam inovasyon fırsatlarının doğmakta olduğu  
anlamına geliyor.
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Frost & Sullivan'in Vizyoner İnovasyon Grubu sürekli olarak mega trendleri 
takip etmektedir: İşletmeler, toplumlar, ekonomiler, kültürler ve kişisel 
yaşamlar üzerindeki kapsamlı etkileri ile geleceğin dünyasını tanımlayan ilk 12 
dönüştürücü küresel güç. 
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C.  TOPLUMU ŞEKİLLENDİREN İLK 5 TREND VE SOSYAL İNOVASYON 
İHTİYACI 

12 mega trendden başlayarak ve toplumun demografik, teknolojik, yaşam 
tarzı beklentileri ve temel ihtiyaçları bakımından yaşadığı en büyük zorluklar 
hakkında basit sorular sorarak, bu sosyal zorlukların üstesinden gelmek için 
inovasyona yönelik büyük fırsatları anında görebiliriz. Aslında, bu trendlerin 
birçoğunun yıllardır inovasyonu kamçıladığını görebilirsiniz. Ancak geçtiğimiz 
on yıl tarihteki belki de en yüksek teknolojik inovasyon seviyeleri ile kategorize 
edilirken, önümüzdeki yıllar ise iş modeli inovasyonu ve bilhassa kompleks ve 
birbirine bağlı küresel toplumsal zorlukları ele almak amacıyla farklı inovasyon 
tiplerini uyumlulaştırma ihtiyacı ile kategorize edilecektir. 

Toplum için daha iyi bir gelecek inşa edebilmek için, bu küresel mega 
trendlere yanıt vermek üzere sosyal altyapının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi ile 
iş inovasyonunun yakınsamasını görmemiz gerekecek. İşte bu, Frost & Sullivan 
tarafından Sosyal İnovasyon olarak tanımlanmaktadır ve bu Beyaz Bültende, 
tanım ve nicelleştirmeyi detaylı bir şekilde inceleyeceğiz ve ayrıca geleceğe 
yönelik temel başarı faktörlerini belirleyeceğiz. 

Bunu, dünyanın karşı karşıya olduğu sosyal sorunlar bakımından yüzeye çıkan  
5 mega trendi derinlemesine inceleme suretiyle gerçekleştireceğiz. Öncelik 
verilen bu 5 mega trend, Sosyal İnovasyona ilişkin bu Beyaz Bültenin temelini 
oluşturmaktadır: Kentleşme, Yeşilin Yerini Akıllı Alıyor, Enerjinin Geleceği, Mobilitenin 
Geleceği ve Sağlık, Zindelik ve Refah. 

Aşağıdaki bölümlerde, bu 5 temel mega trendin en dinamik unsurlarını ve bunların 
toplum üzerindeki yakınsama etkisini anlatacak ve tartışacağız.

Toplumu Etkileyen En Önemli Mega Trendler
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I.  KENTLEŞME: MÜŞTERİ OLARAK KENT 

Tarihte ilk defa, dünya nüfusunun %50'si kentsel bölgelerde yaşamaktadır. 
Bu, 2020 yılına kadar %56'ya kadar yükselecektir ve 4,3 milyar insana karşılık 
gelecektir. Kentsel alanlara yapılan bu kitlesel göç, şehirleri 'Mega Kent' adı 
verilen devasa ekonomik merkezlere dönüştürmektedir. Bu olağanüstü 
büyüme, ana kent merkezlerinin ve çarşıların banliyölerle ve küçük şehirlerle 
birleşerek ve bir araya gelerek kent sınırlarının Mega Bölgeler, Mega Koridorlar 
ve ne yazık ki Mega Varoşlar yaratarak daha da genişlemesi ile sonuçlanacaktır. 
2020 sonrasında, küresel çapta 35'i aşkın kent Mega Kent haline gelecek ve 
2025 yılına kadar Asya bu rakama yaklaşık 18 Mega Kent ile katkıda bulunacaktır.  
Çin tek başına Asya'daki Mega Kentlerin %72'sini oluşturacaktır.

Çin, bir milyonu aşkın nüfusa sahip 200'den fazla kent ile en büyük kentsel 
nüfuslardan birine sahip olacaktır. Yaklaşık 921 milyon insan veya Çin 
nüfusunun %65,4'ünün şehirlerde yaşaması beklenmektedir ve bu rakam 
Amerika Birleşik Devletleri'nin toplam nüfusunun yaklaşık 2,6 katıdır. 

Bu artışın 2030 yılında Çin'de 13 Mega Kent1, dört Mega Bölge ve 7 Mega 
Koridorla sonuçlanması beklenmektedir. Bu Mega Kentlerin 2025 yılında Çin'in 
GSYİH'na yaklaşık 6,24 trilyon dolar katkıda bulunması tahmin edilmektedir. 

Ayrıca geleceğin kentleri, birçok şehir merkezine sahip olacak ve kitle ulaşımı 
yönelimli bir gelişime tanıklık edecektir. New York nüfusunun %70'den daha az bir 
bölümünün kitle ulaşımına yarım mil uzaklıkta yaşamasına karşın, 2000 yılından 
bu yana oluşturulan barınma birimi kapasitesinin %80'i kitle ulaşımına erişebilirdir. 

1. Mega Kentler, 2025 yılında minimum 8 milyon nüfusa ve 250 milyar dolar GSYİH'ya sahip şehirler  
olarak tanımlanmaktadır.

“2020 yılına  
gelindiğinde dünya 
nüfusunun yaklaşık 

%56'sı şehirlerde  
yaşıyor olacaktır”

Mega Trend Etkisi - Küresel Sıcak Noktalar 

Kaynak: Frost & Sullivan
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“Nesnelerin interneti 
(Nİ) ve küresel  

çapta 80 milyarı aşkın 
bağlı cihaz, dijital 
akıl ile etkinlik ve 
sürdürülebilirliği 
destekleyecektir” 

Ayrıca Mega Kentler, zenginliğin yeniden dağıtımına tanıklık edecektir ve 
bu durum, şehirlerde önemli ekonomik bölünmeler yaratacaktır. 2020 yılına 
gelindiğinde ilk 10 ABD kentinde yaklaşık 90,2 milyon insan yaşıyor olacaktır 
ve bu insanların büyük bir kısmı Doğu Kıyısında yoğunlaşarak ülke nüfusunun 
%26,4'ünü oluşturacaktır. 2020 yılına kadar ülkede, 70 milyon nüfusa ve  
3,89 trilyon doları aşkın GSYİH'ye sahip 3 Mega Bölge olacaktır. 

Mega Kentler, 2020 yılına kadar 21 trilyon dolar küresel GSYİH'ya (nominal) 
sahip olacaktır. Bu süre zarfında, gelişmekte olan ekonomiler, önümüzdeki 10 
yıl içerisinde %65 ile %70 oranında küresel büyüme katkısında bulunacaktır 
ve en büyük 40 kentsel Mega Bölge, küresel ekonomik faaliyetin %66'sını ve 
küresel teknolojik ve bilimsel inovasyonun yaklaşık %85'ini oluşturacaktır. 

Bunun sonucunda, her şehrin mobilite gibi temel sektörlerde hiç kullanılmamış 
fırsatlara sahip benzersiz bir müşteri haline gelmesiyle, ülkeler yerine şehirler 
yatırım merkezi olarak hedeflenecektir. Kent yönetimleri, çözüm sağlayıcılar 
(işletmeler) ve akademi arasındaki ortaklıklar, gelecekteki birçok kent 
projesinin çalışma modeli haline gelecektir. Sektörler, aktörler, teknoloji ve 
ürünler arasındaki yakınsama, dünyanın kentsel kümelere yakınsamasıyla 
birlikte kaçınılmaz olacaktır. 

II.  YEŞİLİN YERİNİ AKILLI ALIYOR 

Yeşil ürünler ve hizmetler giderek geliştirilecek ve hatta onların yerini akıllı 
algılama teknolojisi ve daha iyi optimizasyon sağlayan internet bağlantısına 
sahip akıllı ürünler ve hizmetler alacaktır. Nesnelerin interneti (Nİ), makineden 
makineye (M2M) iletişim ve küresel çapta 80 milyarı aşkın bağlı cihaz ile 
sağlanan dijital akıl, çok çeşitli uygulamalar için verimlilik ve sürdürülebilirliğin 
ana tetikleyici olacaktır. 

Ayrıca, bazı kentlerin enerji tüketimini azaltmak ve insan yaşamının her 
alanında etkinliği artırmak için en yeni akıllı ve yeşil girişimleri kullanarak 
bazı şehirlerin en baştan yeniden inşa edilmesi dahil, akıllı ve sürdürülebilir 
kentlerin gelişiminde büyümenin yolunu açan akıllı konseptler göreceğiz.  
Bu akıllı kentler, Akıllı Enerji, Akıllı Mobilite, Akıllı Sağlık Hizmeti, Akıllı Teknoloji, 
Akıllı Altyapı, Akıllı Yönetim, Akıllı Binalar ve Akıllı Vatandaşlar olmak üzere  
8 parametre üzerine kurulacaktır. 2025 yılına kadar küresel çapta bu tür 26 akıllı 
kent göreceğiz.
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Gelecekteki akıllı kentler, sağlık hizmeti, enerji, bina, ulaştırma ve yönetim 
sektörlerini birbirine bağlayan altyapının akıl ve entegrasyonu düzeyinde 
ölçülecektir. Akıllı kent pazarı; bu alanda yatırım büyümesi sağlayan Akıllı 
Yönetim, Ulaştırma ve Akıllı Enerji gibi sektörlerle 2020 yılına kadar 1,57 trilyon 
dolar gibi harikulade bir rakama ulaşacaktır. 

Akıllı kent pazarının gelişim hızı, şirketlerin ne kadar hızlı yakınsadıklarına ve 
birbirlerinin sektörel değer zincirlerinden faydalandıklarına bağlı olacaktır. Akıllı kent 
pazarı katılımcıları, ekosistemde 4 ana rolün biri veya daha fazlasını üstlenecektir: 
entegre ediciler (uçtan uca hizmet sağlayıcı), ağ operatörleri (makineden makineye 
- M2M - sağlayıcılar ve bağlantı sağlayıcıları), ürün sağlayıcıları (donanım ve varlık 
sağlayıcıları) ve yönetilen hizmet sağlayıcılar (yönetim/operasyon gözetimi). 

Ayrıca akıllı teknoloji, sanal ve fiziksel ürün sistemlerinin entegrasyonunu temel 
alan, 4. sektörel devrim adı verilen ve gelişmekte olan Industry 4.0 konseptinin 
kalbinde yer almaktadır. 2020 yılı ve ötesinde sürdürülebilir ve verimli üretim 
için büyük fırsatlar doğacaktır. 

III.  ENERJİNİN GELECEĞİ 

Küresel ekonomik büyümeyi, kentleşmeyi ve artan nüfusu sürdürülebilir bir 
biçimde güçlendirmek, 21. yüzyılın en büyük zorluklarından ve fırsatlarından 
biridir. Kentleşme, şehirlerin küresel çapta enerjinin 3/4'ünü tüketmesine yol 
açacaktır. Ülke düzeyinde enerji güvenliği için artan taleple birlikte bu durum, 
nükleer enerjinin yeniden canlanması, kaya gazı gibi yeni elde edilen yakıtlar 
ve sürdürülebilir enerji alanındaki devam eden büyüme dahil olmak üzere, 
geleceğe yönelik enerji kaynakları ve iş modelleri bulmak amacıyla küresel bir 
sıçramayı tetiklemiştir.

Akıllı Kentin Ana Bileşenleri

2. Frost & Sullivan'in devam eden araştırmasından. Enerji, altyapı, ulaştırma, bina, güvenlik, yönetim, eğitim ve 
sağlık hizmeti alanlarında tüm akıllı çözümler ekosistemini içerir. 

Kaynak: Frost & Sullivan 
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“AB, 2030 yılına kadar 
Avrupa için %40 enerji 

verimliliği hedefi 
planlamaktadır”

Dünyadaki enerji talepleri için oyun değiştirici nitelikteki gaz; demiryollarından, 
nakliye, yerel ekonomiler ve çiftçiliğe kadar çeşitli sektörler genelinde üretime 
yönelik hedefleri artırmıştır. Örneğin ABD'de, kaya gazı, toplam gaz üretim 
arzında 2010 yılında %22,8'den 2035 yılına kadar %46'ya çıkacaktır. Bu süre 
zarfında Avustralya, fosil yakıt bağımlılığından en hızlı uzaklaşan ülkelerden 
biri olup 2020 yılına kadar %22 oranında yenilebilir enerji üretimi sağlayacaktır. 

Buna ek olarak, nükleer enerji son yıllarda birçok zorlukla karşı karşıya gelmiştir 
ancak küresel enerji üretiminin önemli bir unsuru olmaya devam edecek ve 
2020 yılında küresel yakıt karışımının %12'sini oluşturacaktır. Yüksek verimlilikte 
düşük karbonlu enerji sağlama yeteneğine sahip nükleer enerji, hakim 
güvenlik ve emniyet sorunlarını başarılı bir şekilde ele alabilecek aktörler için 
önemli fırsatlar sunmaya devam edecektir. 

Ancak küresel enerjinin geleceği, tamamen yakıt seçimleri ile şekillenmeyecektir. 
Artan enerji maliyetleri ve çevresel performans kaygılarının artması, enerjinin 
akıllı şebekeler gibi verimli teknolojilerle yönetilmesi için inovasyonları 
tetiklemiştir. Akıllı şebekeler aracılığı ile sağlanan enerjinin, yaygın üretimi 
(güneş panelleri, rüzgar türbinleri, atıktan enerjiye vs.) entegre etmek ve daha 
temiz, daha güvenilir ve daha akıllı enerji ile sonuçlanacak şekilde talebi daha 
etkili yönetmek için daha fazla kontrol ve görünürlük sunması dünyanın enerji 
zorluklarının üstesinden gelme kapasitesini artırmıştır. 

Avrupa Birliği (AB) bu olasılıkları göz önünde bulundurarak şu anda 2030 yılına 
kadar Avrupa için %40 enerji verimliliği hedefi planlamaktadır. 

Daha akıllı enerji hizmetleri sayesinde akıllı binalar ve evler, 2 ile 3 yıl içerisinde, 
yeşil ve akıllı teknolojinin yakınsaması ve enerji tasarrufunu temel alan hizmet 
bazlı iş modellerinin kullanılmaya başlanması ile yaygın gerçeklik halini 
alacaktır. 

Söz konusu akıllı binaların enerji yönetim sistemleri ile oluşturulması ayrıca, 
bir araba bataryasından yedekleme veya pik enerji için eve elektrik beslemesi 
yapabilen Araçtan eve (V2H) sistemi gibi enerji tasarrufuna yönelik yenilikçi 
yaklaşımların yolunu açmıştır. Enerji; araç, ET şarj standı ve ev enerji yönetim 
(HEM) sistemi arasındaki veri iletişimi süreçleri ile kontrol edilmektedir. Şu anda 
tamamen erişilebilir teknolojiyle, ev enerji yönetimine dijital olarak sağlanan 
bu tür bir çözüm, önümüzdeki birkaç yılda evlerimizi yönetme şeklimiz 
üzerinde büyük bir etki yapmaya hazırdır.
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“2010 ve 2020 yılları 
arasında yüksek hızlı 
ray için 600 milyar 

dolardan fazla bir tutar 
harcanacaktır”

IV.  MOBİLİTENİN GELECEĞİ

Bağlanabilirlik ve kentleşme gibi trendler, yeni mobilite iş modelleri ve 
heyecan verici bazı yeni ürünler ve çözümlere yol açacak olan geleceğin kişisel 
ve navlun mobilitesi ile araç/kamyon ve ulaşım modelleri üzerinde büyük bir 
etkiye sahip olacaktır. Mobilite alanında, birden çok moda sahip mobilite gibi 
yeni ve geliştirilmekte olan hizmetler, kentlerdeki trafik sıkışıklığı ve kirlilik gibi 
sorunların üstesinden gelmek amacıyla halihazırda kullanılmaktadır. 

Bu nedenle, şehirleri müşterileri gibi ve kendilerini şehirler için ortaklar ve çözüm 
sağlayıcıları olarak posizyonlandıran şirketler, yeni iş ve yatırım olanaklarından 
yararlanacaktır. Bisiklet ve araba paylaşımı, entegre kapıdan kapıya ulaştırma 
çözümleri, modlar arasılık ulaştırma, akıllı telefon bazlı kentsel mobilite 
çözümleri ve otomotiv uygulama mağazası bazlı bağlanabilirlik uygulamaları 
gibi konseptler, geleceğin yollarında ve hatta park alanlarında ortak bir nokta 
haline gelecektir. 2020 yılına kadar, 1 milyona yakın park alanının, sensörler 
yardımıyla gerçek zamanlı park bilgisi vermesi beklenmektedir. 

Bağlı yaşamın geleceğini mümkün olduğunca kusursuz hale getirmek için daha 
fazla akıllı ulaştırma ağı, kişisel kredi kartları ve hatta cep telefonlarına doğru 
ilerleyen entegre ücret yapıları görmeye başlamamızla birlikte, teknolojinin 
akıllı mobilite hizmetleri sağlamadaki rolü artış gösterecektir. Gelecekteki 
akıllı platformlar, arabayı evde ve iş yerinde çeşitli fonksiyonlara ve cihazlara 
bağlayacaktır: Örneğin dahili mobil erişim noktaları, internet radyosu, video 
yayını, web tarama ve aynı ağ içindeki tüm bağlı cihazlar tarafından indirilecek 
içeriğe erişim gibi hizmetler sağlayacaktır. 4G LTE ve kablosuz erişim noktaları 
ile donatılmış araba bilgi-eğlence sistemleri, ev izleme kameralarına daha 
kusursuz bir şekilde entegre edilecek ve sürüş sırasında eve ilişkin daha net 
görseller sunacaktır. 

Uzun vadede, Masdar kenti (BAE) ve Heathrow Havalimanı'nda görülen Kişisel 
Hızlı Ulaştırma (PRT) sistemleri gibi otonom taşıtlar veya kapsüller, kentlerimize 
hizmet sağlayacaktır. Hindistan'daki Amritsar PRT sistemi, ulaşımın kirletici 
modlarından kaçınmak amacıyla seçilen ve ücret karşılığında Altın Tapınağı'na 
yolcu taşıyan, dünyanın ticari olarak geliştirilen ilk PRT sistemi olacak ve 
alternatif ulaşım modelleri için küçük olan bir alanda uygun maliyetli yapı 
sağlaması ve hafif olması nedeniyle, küresel çapta birçok şehirde uygulanabilir 
ve sürdürülebilir bir gelecek mobilite çözümü haline gelebilecektir.  
Ayrıca bu sürdürülebilir mobilite çözümleri, elektrikli araçları da içerecektir. 
Küresel çapta, 2020 yılına kadar toplam elektrikli araç sayısı 12 milyon ünitenin 
üzerine çıkacaktır.
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Yakın gelecekte, yüksek hızlı ray yalnızca kentleri ve ülkeleri değil, kıtaları 
da birbirlerine bağlayacaktır. Önümüzdeki yaklaşık 15 ile 20 yıl içerisinde,  
insanlar küresel yüksek hızlı ray ağını kullanarak Londra'dan Pekin'e sorunsuzca 
seyahat edebilecektir. 2010-2020 yılları arasındaki dönemde küresel çapta, 
kullanımda olacak 70.000 km'nin üzerindeki yüksek hızlı demir yolu hattı ile yüksek 
hızlı demir yolu projelerine 600 milyar dolardan daha fazla harcama yapılacaktır. 

Anahtar bir bağlantı nodu işlevi görmesine ek olarak yüksek hızlı demir yolu 
ekonomik büyümenin de tetikleyicisi olacaktır. Aslında, yüksek hızlı demir 
yoluna yapılan yatırımların, zenginlik ve iş olanağı ile ülkelerin GSYIH büyüme 
oranlarına %2 ila 3 katkıda bulunması beklenmektedir. Ayrıca, esas itibarıyla 
kara yolu ulaştırmacılığına daha sürdürülebilir bir alternatif sunduğu ve tipik 
hava-kara kombinasyonundan daha hızlı teslimat süresine sahip olduğu 
için çok modlu navlun lojistiğinde de büyüme sağlayacaktır. Bu, 2020 yılına 
kadar 5,980 trilyon dolara ulaşması ve toplam lojistik harcamalarının %46'sını 
oluşturması beklenen küresel kentsel lojistik harcamaları ile de güdülenecektir. 
Kara yoluyla navlun taşımacılığı da baskın konumda olacaktır - lojistik 2020 
yılında kentsel trafiğin %35'ini oluşturacaktır. 

Genel olarak, bağlanabilirlik ve yakınsamanın evrimi ile, 2020 yılında mobilite 
daha akıllı, birbiriyle çalıştırılabilir ve günümüzde gördüğümüz teknolojilere 
kıyasla daha entegre olacaktır. Önümüzdeki on yılda, şehir içindeki ulaşım 
çözümleri ve arabanın içinde ve dışında yapılan inovasyonlar, esas itibarıyla, 
müşterinin değişen ihtiyaçlarından kentin coğrafik uzamsal modeline kadar 
geniş bir faktör spektrumuna dayanacaktır. 2020 yılında işe araçla gidip gelen 
ortalama bir kişi için mobilite, bağlanabilirlik temeline dayanacak ve ev, iş, kent 
ve hatta araba arasındaki yaşamını kusursuz hale getirecektir. 

V.  SAĞLIK, ZİNDELİK VE REFAH 

Dünya nüfusu hızla yaşlanmaktadır ve ülkelerin birçoğu, sayıları artan yaşlı 
insanları desteklemeye hazır değildir. 2010 yılında, toplam nüfusun %8'ini 
oluşturan 65 yaş üzerindeki insanların, 2025 yılına kadar %10'unu (840 milyon 
insan) oluşturması beklenmektedir. Artış göz ardı edilebilecek gibi görünse de, 
yüzde ikilik büyüme bazı ülkelerin demografik bileşiminde temel bir değişime 
işaret etmektedir. Yaklaşık 580 milyon veya 65 yaş üzerindeki grubun %70'i, 
başta Kuzey Amerika, Avrupa, Japonya ve Güney Kore olmak üzere yaklaşık  
15 ülkede yoğunlaşacaktır. 

Bu demografik veri, sağlık hizmeti harcamasında ve politika reformunda bir 
değişime işaret etmektedir - bu alanlar, bu trendden büyük oranda etkilenecek 
iki temel alandır. OECD'ye göre, 65 yaş üzeri grubu, toplam sağlık hizmeti 
harcamalarının %40-50'sini temsil etmekte ve 65 yaşın altındakilere kıyasla kişi 
başına üç ile beş kat daha fazla harcamaya neden olmaktadır.
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“2020 yılına kadar, 
önleme, erken teşhis 
ve izleme sayesinde 

tedaviye yapılan küresel 
harcama %70'ten %56'ya 

düşecektir”

Sağlık hizmetine erişim, sigorta kapsamı, emeklilik reformları, emeklilik politikaları 
ve 65 yaş üzerindeki insanlar için yeterli gelir, gelecekteki politikaların öncülüğünü 
yapacaktır. Sağlık hizmeti alanında odak noktası, kestirimci teşhis ve sürekli sağlığın 
vurgulanması ile tedaviden önlemeye kayacaktır. 

Tedaviye yapılan toplam küresel sağlık hizmeti harcaması, 2007 yılında  
%70 iken, önleme, erken teşhis ve izlemeye yapılan harcamanın artması ile 2020 
yılında %56'ya düşecektir. Daha akıllı ilaçlar, sanal hastaneler ve siber belgeler 
sayesinde, Sağlık Hizmeti sektörü, araştırma ve geliştirme (Ar-Ge), teşhis ve izlemede 
bilgi teknolojisinin (BT) başı çekmesiyle radikal bir değişime hazırdır. 

Sağlık sektöründe yapılan çeşitli inovasyonların, sağlık hizmeti segmentleri-tıbbi 
görüntüleme, farmasötikler, tıbbi cihazlar ve canlı bilimine yapılan harcamalarla 
birlikte tıp alanında devrim yapması beklenmekte ve %6,4'lük bir büyüme ile 2020 
yılında 2,10 trilyon dolara ulaşması tahmin edilmektedir. Nanobotlar, kombinasyon 
cihazları, elektrosötikler ve genom dizilimi, mikroskobik ölçekte kompleks görevlerin 
yerine getirilmesini sağlayarak ve hastaların ihtiyaçlarına yönelik özel tedaviler 
sunarak küresel hasta bakımı alanını dönüştürmeye hazırdır. 

Sağlık hizmeti alanındaki bu paradigma değişikliğinin temeli, bireysel güçlendirilmiş 
hastaları3 hedef alan inovasyon olacaktır. Gelişmiş dünyadaki hastalar yavaş ilerleyen 
mevzuat ve sağlık hizmeti sunumu ortamları nedeniyle gittikçe sabırsızlanmasına 
karşın; gelişmekte olan bölgelerde belirli hasta ihtiyaçlarını yeni ve uygun maliyetli bir 
biçimde karşılamak için özel olarak uyarlanmış yeni iş modelleri belirleyici olacaktır. 
Örneğin, Hindistan'ın yoksul Aravind bölgesindeki bir göz sağlığı kliniği, katarakt 
cerrahisi için yeni ve yüksek verim sağlayan bir cerrahi model uygulamaktadır 
ve bu uygulama ile prosedürler için ödeme yapabilecek hastaların üçte biri tüm 
prosedürlerin maliyetini karşılamakta; böylelikle bölgedeki katarakta bağlı körlük 
oranında büyük bir düşüş sağlanmaktadır. 

D.  BUNUN TOPLUM İÇİN ANLAMI 

Bu 5 mega trend, gelecekte küresel toplumlarımızı belirleyecektir. Bu, hem 
gelecekteki ilerleme için fırsatların ve hem de bunların sunacağı sosyal zorlukların 
tanımlanması anlamına gelmektedir. 

Örneğin Kentleşme, su baskısı ve sanitasyon ihtiyacının çözülmesi gereken 
sürdürülebilir şehirler yaratmaktadır; Akıllı teknoloji; birbirine bağlı sensörler ve 
veri analitiklerini kullanarak büyümekte olan şehirlerimize günümüzdekine kıyasla 
daha verimli bir şekilde çalışabilmek için fırsat tanıyacaktır. Sağlık, Zindelik ve  
Refah; zihin, vücut ve ruhu bağlı sağlık hizmetinin kalbine yerleştirmektedir. 
Mobilitenin Geleceği, e-mobilite ile yeniden tanımlanan kişisel ulaşım sağlayacaktır 
ve Enerjinin Geleceği, akıllı şebekeler ve talep yanıtı gibi inovasyonlar sunmakta ve 
enerjiyi daha verimli kullanma ihtiyacımıza yanıt vermektedir. 

Kısaca söylemek gerekirse, Sosyal İnovasyoncular, bu mega trendlerin neden 
olduğu zorluklara doğrudan hitap edebilen ve küresel gelecekteki tüm paydaşlara 
değer sağlayanlar olacaktır. 

Bu Beyaz Bültenin ikinci yarısında, Sosyal İnovasyonu daha detaylı bir şekilde 
tanımlayacağız. Ayrıca, Sosyal İnovasyon fırsatının büyüklüğünü çevreleyen önemli 
sorunları, bunu başarılı bir şekilde sağlamak için yapılması gerekenleri, geleceğin 
iş modellerini, paydaşları ve en yüksek büyüme için hazır alanları ve sektörleri  
ele alacağız. 

3 Güçlendirilmiş Hasta, Google ve diğer arama motorlarını, tedavi sürecinde daha fazla karar ve söz sahibi 
olabilmek amacıyla kendi kendine teşhiste bulunmak ve çevrimiçi olarak ulaşılabilecek en iyi sağlık bilgilerine 
ulaşmak için proaktif bir şekilde kullanmaktadır.
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2. SOSYAL İNOVASYON FIRSATI 

“...toplum ve bireyler 
için yaşam değiştiren 

sonuçlar sağlamak 
amacıyla inovasyon 

yapmak”

“Bu, teknolojilerin, 
sektörlerin, ürünlerin 
ve finans dahil olmak 
üzere iş modellerinin 
yakınsaması anlamına 

gelmektedir.”

A. ÖYLEYSE SOSYAL İNOVASYON NEDİR? 

Hızla ilerleyen modern dünyada inovasyon yapabilmek ve yerel değişikliklere 
yanıt verebilmek için küresel mecburiyet, Sosyal İnovasyon konseptini etkili bir 
şekilde oluşturan unsurdur. 

Frost & Sullivan'da, bunun toplum ve bireyler için yaşam değiştiren sonuçlar 
sağlamak amacıyla inovasyon yapmakla ilgili olduğunu düşünüyoruz.  
Bu, toplumun karşılaştığı ve mega trendlerden doğan zorluklara yanıt 
verebilmek amacıyla, teknoloji yakınsaması ve BT birbirlerine bağlayıcı unsur 
olmak üzere, çeşitli sektörlerden teknolojik özellikleri ve insan becerilerini bir 
araya getirmekle ilgilidir. 

Son birkaç yılda, Sosyal İnovasyonun giderek daha geniş çapta kullanılmakta 
olduğunu gördük ve araştırmamız sonucunda, genellikle biraz farklı açılardan 
gelen firmalara ait birçok iyi örnekle karşılaştık. 

Bir yanda, Sosyal İnovasyon ortak değer oluşturma (ODO) konsepti ile güçlü 
bağlara sahiptir. ODO, toplumda önemli bir role ve birçok paydaşa sahiptir 
- şirketler, toplumsal kuruluşlar, hükümetler, sivil toplum kuruluşları, hayır 
kurumları ve kamu sektörü kuruluşları bunlardan bazılarıdır. Birçok şirket, 
ODO stratejilerini desteklemek amacıyla Sosyal İnovasyonu kabul etmiş ve 
tanımlamıştır ve bunun devam edeceği şüphesizdir. 

Örneğin Hewlett Packard (HP), işletmeler, hükümetler, sivil toplum kuruluşları 
(STK'ler), düşünce liderleri, sosyal girişimciler ve akademisyenlerle işbirliği 
yaparak, dünyadaki büyük sosyal sorunların üstesinden gelmeye yardımcı 
olmak için “marka portföyü, teknoloji ve uzmanlığını” kullandığından 
bahsetmektedir” 4. Kılavuz niteliğindeki ilke, bir yandan sosyal ve çevresel 
koşulları iyileştirirken diğer yandan ekonomik avantaj sunmaktır. HP; eğitim, 
girişimcilik ve sağlığa özel önem göstermektedir. 

Aynı zamanda diğer girişimciler, henüz el değmemiş sektörleri karlı iş modelleri 
ile açarak toplum için yenilik sağlamak amacıyla daha çok inovasyonun iş 
değerine odaklanmaktadır. Birçok şirket, bir yandan sosyal ve toplumsal 
girişimleri desteklerken, diğer yandan bu büyüme temasının çevresinde 
birçok ürün ve çözüm geliştirmiştir. 

Buna örneklerden biri, “toplumsal gelişim için inovasyondan yararlanan” Tata 
Group'tur5. Tata, geleneksel olarak maddi açıdan karşılama gücü olmayan 
toplumsal gruplara uygun fiyatlı temel ihtiyaçlar sunmak amacıyla “çoğunluk 
için değer” iş modeliyle sağlanmış birçok ürün ve çözüm geliştirmiştir. Buna 
örnekler arasında 'Kitleler için Gözlük' ile dünyanın en düşük fiyatlı arabası olan Tata 
Nano yer almaktadır. 

4  Kaynak: http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/society/social.html
5 Kaynak: Tata Topluluk Girişimleri Konseyi
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1. Canlı Örnek:  
Uygulamada Yakınsama

“JUMPSmartMaui girişimi, 
Hawaii'de akıllı topluluklar 
yaratıyor” 

JUMPSmartMaui girişimi, 
Hawaii'nin enerji ve ulaşım için 
yakıta olan yüksek bağımlılığının 
üstesinden gelme ihtiyacını ele 
almaktadır. Eyalet, enerjisinin 
%90'ından fazlasını fosil yakıtlardan 
elde etmektedir ve artan fiyatlardan 
giderek daha fazla zarar görmektedir. 

Birden çok hissedarın işbirliğine 
dayanan girişim, enerji ve ulaşım 
altyapısı ile enerji kontrolü için 
otonom ve bağımsız BT sistemlerinin 
uygulanmasına odaklanmaktadır. 

JUMPSmartMaui, 2020 yılına kadar 
%25 oranında ve 2030 yılına kadar 
%40 oranında yenilebilir enerji 
sağlayacak olup elektrikli araç 
(ET) yaygınlaşmasını maksimum 
düzeye çıkaracak, şebeke altyapısını 
dengeleyecek ve sakinlerin yaşam 
kalitesini iyileştirmek için topluluk 
BİT'sini iyileştirecektir.

ABD
Hawaii 
Elektrik

Maui 
Elektrik

HNEI

Akıllı Enerji

Yenilenebilir 
türler

Maui Koleji

NREL

NEDO

Sandia Ulusal 
Laboratuvarları

Pacific 
Northwest 

Ulusal 
Laboratuvarı

Akıllı Arabalar 

Mizuho 

Hitachi

Elektrikli 
Araçlar

Akıllı Şebeke

Stabilizasyon  
ve Dengeleme

BİT: 
•Enerji Kontrolü 
•Topluluk BİT'si 
•Siber Güvenlik

Japonya 

Enerji 
Muhafazası

Bu arada, diğer şirketler ODO ve iş değeri oluşturma kavşağında faaliyet 
göstermektedir. Bunun örneklerinden biri, küresel sosyal ve çevresel 
beklentileri anlama yoluyla sürdürülebilir bir toplum gerçekleştirmeye 
odaklanan Hitachi'dir. Bu, toplumun karşılaştığı sorunlara yanıt verebilmek 
amacıyla teknoloji kullanımı ve inovasyona güçlü bir odakla, paydaşlarla 
iletişim kurarak ve onların beklentilerini yönetim ve iş değeri oluşturma 
sürecine entegre ederek yapılıyor. Bir yandan inovasyon ile çeşitli bir müşteri 
tabanının ihtiyaçları ve endişelerine hitap ederken, diğer yandan sürdürülebilir 
ve karlı bir büyüme sağlama taahhüdü vermektedir. 

Ancak belki de en ilginci, Sosyal İnovasyonun küçük farklılıkları ve yorumlama-
larına karşın, ortak bir tema bulunmasıdır: 

Yakınsama. Bu, teknolojilerin, sektörlerin, ürünlerin ve finans dahil olmak üzere 
iş modellerinim yakınsaması anlamına gelmektedir. Geçmişte birbirinden ayrı 
olarak görülen sektörler, toplum için devrim niteliğinde değişimler sağlamaya 
yardımcı olmak amacıyla yeni ürünler ve hizmetlerde yakınsamaktadır. 

Frost & Sullivan, Sosyal İnovasyon tanımında, kesinlikle merkezi olanın 
yakınsamanın bu unsuru olduğuna inanmaktadır. Yakınsamanın, gelecekte 
Sosyal İnovasyon düzeyini tanımlayacağına ve aynı zamanda toplum açısından 
faydaları maksimum düzeye çıkaracağına inanıyoruz. 

Bu temelde ve daha önce açıkladığımız 5 mega trendi göz önünde 
bulundurarak Frost & Sullivan, Sosyal İnovasyonu ister ODO, ister karlı bir iş ya 
da ikisinin arasında bir ortak değer aracılığı ile, kişilerin ve toplumların 
yaşamlarına pozitif bir değişim sağlamak amacıyla teknoloji ve yeni iş 
modellerinin kullanımı olarak tanımlamaktadır. 

B. FIRSAT NE KADAR BÜYÜK? 

Birçok gözlemci, Sosyal İnovasyon fırsatına finansal değer koyma konusunda 
isteksizdir; terimin nispeten “yeni olması” ve farklı kuruluşların Sosyal 
İnovasyonu farklı şekillerde ele almaları göz önünde bulundurulduğunda bu 
durum elbette anlaşılabilir. 

Ancak bir gerçek açıkça görülmektedir: Küresel GSYİH büyümeye devam 
etmektedir ve 2014 yılında 76,4 trilyon dolar iken 2020 yılında 105,5 trilyon 
dolara ulaşacaktır. Ve geçmişte de gördüğümüz üzere, bu büyüme düzeyleri 
hem büyük fırsatlar hem de toplum için birçok zorluk sunmaktadır. Yukarıda 
söz ettiğimiz mega trendler buna neden olacaktır.

DBEDT Siber 
Savunma

Verimlilik
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2. Canlı Örnek: 
Geleneksel Sektörlerde Yeni  
İş Modelleri 

“Hitachi servis tabanlı Tren 
konseptiyle, demiryolu sektörüne  
iş modeli inovasyonu getiriyor” 

Hitachi, Birleşik Krallık'ta, Intercity 
Express Programme (IEP) için 
27.5 yıllık demiryolu taşıtları ve 
bakım hizmetleri sunmak amacıyla 
önemli bir proje kazandı. Demir 
yolu taşıtları işini yeni iş modeli ile 
çözüm işine dönüştürme vizyonu 
mevcuttur. Konsept, taşıtların 
sahipliğini Hitachi'nin yaptığı 
servis tabanlı model etrafında inşa 
edilmiştir. Sözleşme, müşterinin, 
yolcuların sözleşme ömrü boyunca 
zamanında taşınması için ödeme 
yaptığı bir kullanım için ödeme 
şemasıdır, bu nedenle geleneksel sabit 
maliyetleri değişken maliyet modeline 
dönüştürüyor ve peşin yatırım 
gerekliliklerini büyük ölçüde azaltıyor. 

Proje, kanıtlanmış teknoloji ve 
yerel tasarım kullanılan toplamda 
866 demiryolu taşıtını (elektrikli 
ve iki modlu) içeriyor. Hitachi'nin 
trafik yönetimini ve tren kontrol 
sistemlerini kullanan bir hizmet 
olarak tren (TaaS) modeli, kapasite, 
güvenilirlik ve yedekleme artışı; 
daha hızlı ve kusursuz seyahatler; 
geliştirilmiş yolcu ortamları; daha 
az enerji kullanımı ve ray hasarı; 
daha fazla güvenlik; ve TSI (ve RGS) 
uyumu sağlayacaktır. 

Birleşik Krallık ve uluslararası 
demiryolu işini kamçılamak için, 
Hitachi aynı zamanda Birleşik 
Krallık'ta 2016 yılında açılacak olan 
bir fabrika inşa etmekte, AR-GE 
de dahil olmak üzere üretim, test 
ve montaj tesislerinin çerçevesini 
genişletmektedir. Bu, 730 yeni  
iş yaratacaktır.

Bunlar, büyük zorlukları içerisinde barındıran devasa sektörlerdir ve bu nedenle 
önemli inovasyon fırsatlarına sahiptirler. Sosyal İnovasyonun bu sektörlerde, 
başarılı bir şekilde büyüme, dönüşüm ve toplumsal etkiyi güdüleyen fırsatları 
sağlayabilmesi, teknoloji konuşlandırılması, bilgi analitikleri, yeni iş modelleri ve 
entegre servis yönelimli çözümlere bağlıdır. 

Küresel Sosyal İnovasyon fırsatlarını ölçen araştırmamızda, Frost & Sullivan, 2020 
yılında GSYİH'ya bu sektörlerin katkısının söz konusu 40 trilyon $ rakamının 
%5'i olduğunu belirlemiştir. Bunun ihtiyatlı bir tahmin olduğuna inanıyoruz,  
fakat gene de sadece 2020 yılı için 2 trilyon $ üzerinde Sosyal İnovasyon yatırım ihtiyacı 
olduğu ortadadır - ihtiyatlı bir bakış açısından bile önemli bir ekonomik fırsat. 

Fakat yeni zorluklar yeni ölçümler gerektirir; gelecekte pazarların büyüklüğünün 
ölçülmesinin yanında Sosyal İnovasyonun tam etkisinin izlenebilmesi için Sosyal 
İnovasyonu yeni ölçüm yöntemleri gerekecektir. Sosyal İnovasyon için gerçek 
değer, toplum ve insanların bireysel hayatlarındaki etkisi aracılığıyla ölçülmek 
zorunda olacaktır. Bireylere ulaştığında, Sosyal İnovasyonun, konfor, mutluluk, 
rahatlık, tercih, daha iyi yaşam kalitesi, daha temiz çevre, daha fazla zaman, daha 
az stres ve daha fazla güvenlik açısından son kullanıcı üzerinde muazzam bir etkisi 
vardır. Sosyal İnovasyon açısından ağır basan şey bu olacaktır, yani inovasyonun her 
bir vatandaşın derinde yatan sorunlarını gerçekten yanıtlaması.

2020 yılı itibarıyla, küresel GSYİH 105,5 trilyon $ olacaktır, Frost & Sullivan’ın Sosyal 
İnovasyona en fazla ihtiyaç duyacağını işaret ettiği sektörler (Enerji, Su, Ulaştırma, 
Sağlık, Üretim, İnşaat ve Doğal Kaynaklar) bu 105,5 trilyon $ tutarındaki rakamın 
yaklaşık %40'nı oluşturacak ve yıllık GSYİH'nın 40 trilyon dolarına denk gelecektir. 

2014 ile 2020 arasında sektöre göre Global GSYİH 

Kaynak: UNSD, IMF, Dünya Bankası, Frost & Sullivan
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3. Canlı Örnek:  
İnovatif İletim Modelleri 

“ColaLife Projesi Kapsamında Coca 
Cola'nın Temel Tıbbi Gereklilikleri 
Sunması” ColaLife projesi 2012 
yılında Güney Afrika'da başlatılan 
ve temel sağlık hizmeti için inovatif 
sunum modelleri kullanan bir 
girişimdir. ColaLife, Coca-Cola’nın 
mevcut dağıtım ağını kullanarak, 
genellikle “son mil” olarak 
adlandırılan kırsal alanlara medikal 
hizmet götürür. “Yamayo Seti” veya 
“Yaşam Seti” kullanarak çocuklarda 
ishal tedavisini olanaklı kılar, set oral 
sıvı verme çözümleri, çinko sabun 
ve eğitim materyallerini kola kasası 
içerisinde bulundurur. Bir yılda, 
setlere ihtiyaç duyan çocukların 
neredeyse yüzde 45'i setlere erişebildi. 

Coca-Cola'nın dağıtım ağının hedefi 
tüketicilerin Coca-Cola'dan beklediği 
aynı talep ve değeri yaratmaya yardım 
etmektir. Yerel ilaç şirketleri ve yerel 
özel perakende kanallarıyla işbirliği 
içerisinde, ürünü perakendecilere 
dağıtarak sorumluluğu yükseltmiştir 
ve var olan çerçevede ve dağıtım 
yapısında daha fazla kendine yeter 
hale gelecek şekilde güçlendirme 
görevini ortaya çıkarmıştır. ColaLife'ın 
hedefi küresel bir etkiye sahip 
olmak ve diğer Afrika ülkelerinde 
ve dünyanın ihtiyaç duyulan 
bölgelerinde faaliyet sürdürmektir. 
Coca-Cola B2S (Ticaretten Topluma) 
ticari modeli aracılığıyla inovasyonda 
bütünsellik göstermiştir. 

“2020 itibariyle 2 trilyon $ 

global Sosyal  

İnovasyon fırsatı”

Bu faydaları ve etkileri anlamak Sosyal İnovasyona yatırım yapmış şirketler, 
hükümetler ve toplumlar için Sosyal İnovasyonun fayda sağlamaya başladığı 
noktadır. İnsanlar kendi hayatlarındaki, çevrelerindeki ve toplumdaki gelişmeleri 
gerçekten görürse, inovasyona yatırım yapmanın değerini de görür. 

Bu noktada, doğru bilgi dengesi, altyapı, teknoloji ve yeni ticaret modelleriyle 
toplumun refahını maksimuma çıkarmak için inovasyonu kullanabilen 
şirketlerin karlı büyümesi ortaya çıkacaktır. Ve tüm bunların arka planında  
2 trilyon $ tutarında bir Sosyal İnovasyon fırsatı bulunmaktadır. 

C. BUNU SAĞLAMAK İÇİN NE GEREKİR? 

Sosyal İnovasyonun çevresel ve ekonomik ihtiyaçların dengeli bir şekilde 
çözüldüğü sürdürülebilir bir topluma erişmeyi hedeflediği tanımından hareketle, 
başarı sağlayan şirketler benzersiz ve yenilikçi sunum metotlarını kullanacak, bu 
metotlar herhangi bir belirli sektörden ziyade her yerde başarı göstermek üzere 
kullanılacaktır. Sosyal konular inovasyonun temelini oluşturduğundan karar 
verme ve iletim sürecinde yeni ilişkilerin oluşturulması gerekmektedir. 

Günümüz toplumunun zorlukları, yeni teknolojilerin inovatif uygulama 
yollarının yeni organizasyon ve ağ süreçleriyle birlikte uygulanarak insan ve 
sosyal sermaye inşa edilmesini gerektirmektedir. Sosyal İnovasyon iletiminin 
temel özelliği farklı paydaş grupları arasında koordinasyon ve aracılığı 
içermesidir. Aynı zamanda toplumun da (kullanıcılar, hastalar, yurttaşlar vb.) 
ortak gelişim sürecine artan katılımı dikkate alınmalıdır. 

Sosyal İnovasyonun başarılı olabilmesi için birçok strateji unsurunun bir araya 
gelmesi gerekir. Şirket ve toplum için sürdürülebilir karlılık, başarılı Sosyal 
İnovasyonun, başarıya katkı sunan diğer çeşitli stratejik faktörlerin yanı sıra 
çekirdek bileşenidir. 

Bu başarı faktörlerinin en dinamik unsurları aşağıda gösterilmiştir.
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I. ŞİRKET VİZYONU / DEĞERLER SİSTEMİ 

Sosyal İnovasyon iletiminin zorluğunu kabul eden ve açıkça tanımlanan 
şirket vizyonunu başarıyla yerine getiren şirketler samimiyet ve öncülük ruhu 
gösteren şirketlerdir. Ek olarak, şirket ve toplum için sürdürülebilir karlılık 
onların çekirdek değerler sistemidir. 

Şirketlerin genel vizyonu dinamik olmalı, girişimci değerler sistemi içerisinde 
başarı üretmelidir. Bu, vizyona tam inanca sahip, yaratıcı, yenilikçi, girişimci, 
üretken, başarılı ve ilham verici çalışanlara dayanmaktadır. 

II. İŞLETMEDEN TOPLUMA (B2S) MODELİ 

B2S perspektifi bütünsel bir paydaş odaklanması ile oluşturulmuştur ve Sosyal 
İnovasyonun temel elementidir. B2B ve B2C modellerinin bir karışımıdır ve 
sosyal parametreler (çevre, ticaret etiği, vb.) üzerine, örneğin sadece kar, fayda 
ve deneyim maksimizasyonu gibi geleneksel faktörlere oranla daha fazla 
yoğunlaşır. Geleceği düşünen şirketler kendilerini daha çok B2S modeline 
göre yönlendirecektir. 

Ölçülebilir, yenilenebilir ve düşük maliyetli iş modelleri var olan dağıtım 
ağı ve altyapı nedeniyle başarılı B2S sonuçları yaratmak için de avantajlıdır. 
Aynı şekilde, faydaların toplumsal seviyede belirli olduğu 'çoğunluk için 
değer' üzerine yoğunlaşılmaktadır, fakat etki birey düzeyinde de net olarak 
hissedilmekte ve takdir edilmektedir. 

“Geleceği düşünen  

şirketler kendilerini 

B2S modeline doğru 

yönlendirecektir.”

Sosyal İnovasyon için Anahtar Faktörler 
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4. Canlı Örnek:  
Hayata Geçirilen Çoğunluk İçin 
Değer İş Modelleri 

‘Para için değer’in yerini  
‘Çoğunluk için değer’ alıyor. 

Son yıllarda paylaşım ve işbirlikçi 
tüketim konsepti önem kazanarak 
“çoğunluk için değer” iş modellerini 
oluşturdu, bu da gelişmekte 
olan İşletmeden Topluma (B2S) 
modelinde önemli bir rol oynadı. 

Groupon’un işbirlikçi iş modeli buna 
harika bir örnektir, İnternet üzerinden 
kolektif pazarlığı kullanarak 
hizmetlerin ücretlerini aşağı çeker 
ve böylelikle pazarda herkes için 
benzersiz indirimler sunar. 

Diğer bir popüler 'çoğunluk 
için değer' iş modeli paylaşma 
ve kiralamadır. Zipcar gibi araç 
paylaşım şemaları ve Parkatmyhouse.
com gibi diğer paylaşım iş modelleri 
insanların uygun fiyatlarla varlık ve 
otomobil bulmasına ve kiralamasına 
yardım ediyor. Benzer şekilde, sadece 
çok sayıda üyeye sahip oldukları için 
rekabetçi oranlar sunulabilmekteler. 
Bu nedenle, 'tüketici toplulukları' 
fikriyle bu 'çoğunluk için değer' 
iş modelleri, mülk edinmeye göre 
erişimi önceliğe alan ve paylaşmayı, 
kiralamayı, takas etmeyi tercih eden 
bireyleri cesaretlendirmeye devam 
ediyor. Her şeyin paylaşılması 
ve varlıklara sahip olunmaması 
çerçevesinde ilerleyen bu geçiş, atığın 
olmadığı ve her ürünün ve hizmetin 
yeniden kullanılabilir olduğu yeni bir 
dairesel ekonomi yaratmaktadır.

III. ETKİN PAYDAŞ YÖNETİMİ 

Sosyal İnovasyonun uzun dönemli başarısı yerel paydaşlar ve çıkar sahiplerinin 
proaktif bağlılığında yatmaktadır. Bu başarı için global mega trendlerin yerel 
etkilerini anlamak ve yerel stratejiye global vizyonu katarak yerel ihtiyaçlara 
yanıt vermek önemlidir. B2S modelleri çoklu paydaş gruplarını içermeye 
uygundur ve başarılı sosyal inovatörler, birbirine bağlı çoklu yerel paydaşlar 
için açık değer ve faydalar sunacak entegre çözümler sunabilenler olacaktır. 

Başarılı Sosyal İnovasyonlar, farklı toplumsal sektörlerden, hükümet veya 
endüstriden farklı paydaşların ortak bir hedefe doğru çalıştığı ve dolayısıyla 
ortak çıkarları paylaştığı sektörler arası bağlamda gerçekleşme eğilimindedir. 

IV. İŞBİRLİĞİ 

Sosyal İnovasyon faaliyetlerinin çeşitli ülkelerde başarılı uygulamasını garanti 
etmek için bu aktivitelerin ulusal ve bölgesel sosyo-ekonomik planlamasının 
koordinasyonu ve entegrasyonu gereklidir. Aynı zamanda birden çok paydaş 
arasında işbirlikçi çalışmayı gerektirir. Projeler genellikle büyük ve komplekstir, 
bu, inovatif entegrasyon çözümlerinin sorunsuz iletiminin her zaman yüksek 
işbirliği düzeyleri gerektirdiği anlamına gelir. 

Kamusal-özel ortaklık da hem çalışma hem işbirliği hem proje finansmanı 
açısından, Sosyal İnovasyonun desteklenmesinde önemli bir rol oynayabilir. 
Bu küresel ortaklıkları ve platformları güçlendirmek dünya çapında Sosyal 
İnovasyonu anlamak ve geliştirmek için artan oranlarda etkili olacaktır. 

Bununla birlikte, sosyal medyanın (Facebook, Twitter ve birçok diğer alan) 
büyümesi başarılı inovasyonu teşvik ederek insanlar, topluluklar ve ülkeler 
arasındaki işbirliğinin başitleşmesini sağladı. 

Aynı zamanda, herhangi bir zamanda veya herhangi bir yerde paydaşların 
rekabetçi, etkin ve etkili bir şekilde paydaşlarıyla işbirliği içinde bir rol oynaması 
amacıyla BT ve mobil hizmetler (m-hizmetler) birçok fırsat ortaya çıkarmaktadır. 
Trend, paydaş süreçlerini optimize etmek ve üretkenliği artırmak için - hem 
gerçek zamanlı hem gerçek zamanlı olmayan- iletişimlerin entegre edildiği bir 
iş ortamına doğrudur. 

Ortak hizmet sunmak için tam işbirliğini ve veri paylaşımını olanaklı kılmak 
amacıyla petrol ve gaz sektöründe bir 'Sonda için Kablosuz İlk Mil (FMWD)' 
çözümünü işbirliği içinde geliştiren Cisco ve Schlumberger bir örnektir.  
Bir diğer örnek 'NemID' - Devlet hizmetlerine ve internet bankacılığı ve posta 
hizmetleri gibi özel hizmetlere erişmek amacıyla Danimarka yurttaşları için 
geliştirilmiş benzersiz bir dijital kimliktir.
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Devlet 
Sürdürülebilir ekonomik büyüme için artan  

baskı

Kuruluşlar 
Uzun vadeli kurumsal performans  

ölçütlerine bakma

TOPLUM

Topluluklar 
Topluluklar / kullanıcılar / 

hastalar/ yurttaşlar: artan sahiplik, 
etkileşim ve çıkar

5. Canlı Örnek: İşbirliği ve Birden 
Çok Paydaşlı Modeller 

“NHS Markası Kullanarak 
Yurtdışında Kliniklerin Kurulması” 

Sağlık Departmanı (DH) ve 
Birleşik Krallık Ticaret ve Yatırım 
departmanı (UKTI), NHS'nin 
yurtdışında klinikler kurduğu bir 
şemayı birlikte hayata geçirmiştir. 

Moorfields Göz Hastanesi 
halihazırda Ortadoğu'da klinikler 
işleterek kar sağlamaktadır; 
hükümet bunun, NHS'nin 
izleyebileceği bir örnek olduğunu 
düşünmektedir. Hükümetler 
arası bir birim olan Healthcare 
UK, 2012 yılında Birleşik Krallık 
sağlık hizmeti sağlayıcılarını olası 
yurtdışı hastalarla bağlantılandırma 
amacıyla kuruldu. 

20 NHS tröstü, NHS markasını 
güçlendirmek için, Hindistan'da 
sağlık hizmeti sağlayıcılarıyla 
ticaret yapmayı planlamaktadır. 
Bu girişimler güncel olarak 
incelenmektedir ve başarılı olmaları 
durumunda 2015 yılında potansiyel 
anlaşmalar sağlanabilecektir.

Toplum
•  Sağlıklarıyla ilgili kaliteli bilgiye  
erişim kazanan 'güçlendirilmiş hastalar'. 

•  Vatandaşlar ve çalışanların sağlıkla ilgili 
endişelerine çözüm aramak

•  Birleşik Krallık'taki yerel hastanelerdeki 
hizmetleri geliştirmek için Birleşik 
Krallık dışından yaratılan ekstra 
yatırımlar 

•  Sağlık hizmeti sunmanın yeni formları: 
Birleşik Krallık dışındaki hastalar  
da NHS standardında sağlık hizmetleri 
alacak

Devlet 
•  NHS'nin saygınlığı ekstra gelirler ~ Kar 

getiren hastane şubeleri yaratmada 
yardımcı olabilir 

•  Gelirler NHS fonlama boşluğunu 
kapatmaya yardımcı olabilir

Kuruluşlar 
•  Özel sağlık sektörünün evrensel ve 

karşılanabilir erişim sunmak için 
genişletilmesi Hindistan, Çin ve diğer 
büyüyen ekonomilerdeki şirketler için 
fırsatlar yaratır 

Kaynak Frost & Sullivan 

“Entegre, yakınsamış 

ve bağlanmış çözümler 

iletebilme yeteneği  

kritik bir başarı 

faktörüdür”

V. YAKINSAMA VE ENTEGRASYON

Yakınsama ve entegrasyonun Sosyal İnovasyonun en önemli güdücülerinden 
ve sağlayıcılarından olduğunu zaten belirttik. Bu; entegre, yakınsamış ve 
bağlanmış çözümlerin sunulma yeteneğinin kritik başarı faktörü olduğu, 
özellikle teknoloji ve bilgi analitiklerinin kullanılması bakımından önemli 
olduğu anlamına gelir. 

Mobil cihazlar ve sosyal medya, örneğin Sağlık Hizmeti sektöründe, özellikle 
daha hızlı ve daha kapsamlı kararlar almaya olanak tanıması bakımından 
önemli bir itici güç olmuştur. Bu, bilgi analizini; gerçek zamanlı bilginin 
paylaşımını, gözden geçirilmesini ve analizini içerir. 

“Nesnelerin İnterneti” (Nİ) ile akıllı telefon uygulamalarıyla veya sosyal medya 
ağlarına erişimle web'e bağlanan ürünler, toplum için yeni çözümler ve 
erişimler sunduklarından Sosyal İnovasyon için önemli güdücüler haline 
gelmektedir. 

D. PAYDAŞLAR KİMLERDİR? 

Sosyal İnovasyon, en iyi haliyle paydaşların tamamına değer iletir: Toplumlar için 
dönüştürücü pozitif değişiklikler; hükümetler için hızlandırılmış iyileştirmeler; 
şirketler için güçlendirilmiş verimlilik ve sürdürebilirlik; toplum ve birey olarak 
yurttaşlar için kişisel hayat kalitesinde önemli ilerlemeler. 

Sosyal inovatörlerin kendileri -veya çözüm sağlayıcıları- için temel unsur karlı 
ve sürdürülebilir büyümedir. Aynı zamanda, çözüm sağlayıcılar, gerektiğinde 
diğer sektörlerdeki şirketlerle de işbirliği yaparak, süreçlere, analitiklere  
ve operasyonlara çözümler sunmak amacıyla Sosyal İnovasyon girişimlerini 
genişletmektedirler.

Kaynak: Frost & Sullivan 

Sosyal İnovasyon için Temel Paydaşlar

Çözüm Sağlayıcı 
•  NHS markası için Birleşik Krallık 

dışına hizmetlerini satmak amacıyla 
uzmanlığını kullanma fırsatı
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3. BÜYÜMEYE HAZIR ALANLAR 

6. Canlı Örnek:  
Sürdürülebilirlik, Sınai Büyüme  
ve Kentsel Gelişim 

“Dahej suyu tuzdan arıtma tesisi 
Hindistan'daki sınai büyümeyi ve 
kentsel gelişimi destekleyecek” 

Hindistan'daki, Delhi-Mumbai 
sanayi koridoru son yirmi yılda 
oldukça kapsamlı bir sınai büyüme, 
nüfus genişlemesi ve kentleşme 
deneyimlemiştir. Bu gelişim su 
kaynakları üzerine aşırı baskı 
uygulamaktadır ve yurttaşların 
yaşam kalitesini geliştirirken 
sınai büyümeyi desteklemek için 
büyük inovatif çözüm fırsatları 
oluşturmaktadır. 2013 yılında, 
Hitachi ve Singapur'dan Hyflux Ltd 
şirketinden oluşan bir konsorsiyum 
bir Su Alım Anlaşması (“WPA”) 
imzaladı, anlaşma, Hindistan 
Gujarat'daki Dahej Özel Ekonomik 
Alanının yönetici şirketi olan Dahej 
SEZ Ltd ile su besleme hacmini, ücret 
ve diğer detayları kapsamaktadır. 

WPA ticaret modeli, konsorsiyuma 
bütün su altyapısına sahip olma, 
işletme ve koruma hakkı sunmakta 
ve Dahej'in güvenli, düşük maliyetli 
suyu herhangi bir varlığa sahip 
olmaksızın erişme hakkı tanıyor. 
Proje, 336.000 m3/gün kapasiteli 
suyu tuzdan arıtma arıtma tesisinin 
inşasını ve 30 yıllık bir süre 
boyunca sabit bir sınai su tedarikini 
öngörüyor. Proje, Hindistan ve 
Japonya hükümetlerinin ortaklığında 
ilerliyor ve Delhi ve Mumbai arasına 
(yaklaşık 1.500 km) özel sektör 
sermayesi kullanarak sanayi parkları 
inşa etmeyi içeriyor.

Belirli Bölge ve Ülkelerde Hükümet Girişimlerine Örnekler 

Peki, ihtiyaçlar - ve fırsatlar- nerede daha zorlayıcıdır? Yanıt basittir; toplumların 
zorluklarının birbirine yaklaştığı ve en iyi inovasyon yoluyla çözülebileceği 
herhangi bir yer. Yani şu durumlardaki yerler: 

 o Etkinliğe ihtiyacın açık olduğu (elektrik iletimi ve dağıtımı ve akıllı şebekelerin 
büyümesi veya üretimde Industry 4.0 ile etkinliğin ve sürdürülebilirliğin 
sağlanabileceği yerler) 

 o Sürdürülebilir gelişime desteğin olduğu (örneğin enerji, su, yenilenebilir enerji, 
geri dönüşüm, çevreci gıda işleme ve çevre dostu paketlemede inovasyonlar 
dahil olmak üzere atık geri kazanma ve doğal kaynak kullanımı. 

 o Önemli paradigma kaymaları vardır (örneğin yatırımın küresel anlamda tedaviye 
değil de önleyici ve tanılayıcı faaliyetlere yapılması) 

 o Yeni iş modelleri aracılığıyla çoğunluk için değer iletme ihtiyacı vardır (örneğin 
erişimi sahip olmanın önüne koyan araç paylaşımı veya XaaS – bir hizmet olarak 
her şey– modelleri toplu ulaştırma ve enerji yönetimi gibi sektörlerde hızla 
ortaya çıkmaktadır) 

 o Hükümetin veya şehrin geleceğe dönük bir vizyonu vardır (örneğin liderlerin, 
çevresel etkileri azaltmak, kent altyapısını güçlendirmek ve sürdürülebilirliği 
artırmak, aynı zamanda yatırım ve ticaret için birbiriyle rekabet etmek için 
teknolojiye yöneldiği akıllı ve sürdürülebilir şehirler) 

 o Teknolojik yakınsama için bir fırsat vardır (örneğin binalarda, evlerde, 
şebekelerde, su tesisatlarında, hastanelerde, şehirlerde, fabrikalarda ve ulaştırma 
sistemlerinde dijital akıl, her şeyin İnterneti ve veri analitikleri gibi)
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4. SONUÇ

“Bütünlüklü sonuçları bir 

araya toplayabilen şirketler 

için harika fırsatlar  

var olacaktır”

Ve belki de en önemlisi olarak, hızlı bir şekilde ilerleyen yakınsama ile, gelecekte bu 
çoğul ihtiyaçlara etkin ve entegre bir şekilde toplu sonuçlar sunabilecek şirketler 
için oldukça büyük fırsatlar bulunduğuna inanıyoruz. 

Bu Beyaz Bültenin başında, şirketler için mantıklı olabilecek ve bütün global 
yurttaşlara fayda sağlayabilecek yeni iş modelleri, ürünler ve hizmetler 
aracılığıyla insanlığın büyüyen ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için nasıl 
inovasyon yapabileceğimiz üzerinde durduk. Bu bültende, Sosyal İnovasyonun,  
Sağlık, Enerji, Ulaştırma ve BİT gibi devasa sektörler arasında bu soruna yeni 
iş modelleri, üstün ürünler ve geleceği oluşturan temel mega trendlerle 
uyum içinde yeni hizmetler sunarak nasıl yanıt verebileceğini araştırdık.  
Sosyal İnovasyonun, ister kıtalar arasında, ülkeler çapında, artan oranlarda şehirlerde 
veya ister bağlı ev ve topluluklarda bulunsunlar hem bireysel yurttaşların hem de 
bir bütün halinde toplumun hızlı değişen temel ihtiyaçlarını karşılamak için nasıl 
ideal olarak pozisyonlandığını inceledik. 

Şüphesiz gelecek, inovasyonu kullananlar tarafından belirlenecektir.  
Başarılı inovatörler gelecek birkaç yıl içerisinde yeni iş modelleri geliştirecek ve 
üstün ürünleri ve yaratıcı hizmetleri toplu sonuçlar şeklinde entegre ederek bir 
hizmet olarak sunacaktır. Bu yeni nesil inovatörler, aynı zamanda işin ve küresel 
toplumumuzun ilerlemesine odaklanarak, kar ve paydaşlar arasında bir denge 
kuracak ve bireysel yurttaşların yaşamını geliştirecektir. Özetle gelecek, Sosyal 
İnovasyon yoluyla -2020 yılı itibarıyla 2 trilyon $ tutarında bir fırsat- inovasyona 
gönülden ve akıldan sahip çıkanlarındır. 

Sosyal İnovasyon için Yüksek Büyüme Fırsatı İçeren Alanlar

Kaynak: Frost & Sullivan

Üretim 
ve İnşaat

Sağlık Hizmetleri

Kentsel
Gelişim

Enerji

Su

Doğal
Kaynaklar

Ulaştırma ve
Lojistik

TOPLUM

• Akıllı ve Güvenli Şehirler
• Karbon Nötr Binalar
• Hızlı Tren
• PPP İş Modelleri • Yenilenebilir Enerji

• Talep yönetimi
• Enerji Depolama
• Daha Akıllı Şebekeler

• Akıllı Su Ağları
• Hasat ve Yeniden Kullanım
• Deniz Suyu Arıtma
• Dağıtılmış Su Tedariki

• Tedarik Zinciri Sürdürülebilirliği
• Kaynak Koruması ve Verimliliği
• Gıda Temizliği ve Güvenliği
• Atık Geri Kazanımı

• Çok Modlu Çözümler
• Elektrikli Taşıt Altyapısı 
• Araç Paylaşımı ve Ortak Kullanımı
• Sigorta Analitiği

• Medikal Şehirler, Konum Тabanlı İzleme
• Kendini İzleme: Zihin, Beden ve Ruh
• Genetiği Değiştirilmiş Ürünler
• Fitness Uygulamaları, Yaşamsal Тakip

• Industry 4.0: Verimlilik ve Sürdürülebilirlik
• Yakın Кaynak Кullanımı
• Çalışanların Zindeliği
• Akıllı Fabrika
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Gelecek bültenimizde, sayılar temelinde Sosyal İnovasyona duyulan ihtiyacın 
nerelerde en çok olduğunu derinlemesine analiz edeceğiz ve Sosyal İnovasyonun 
geleceğini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Aynı zamanda Sosyal İnovasyon alanında 
lider vasfına sahip vizyoner bir küresel oyuncu olarak Hitachi'nin çığır açan bazı 
projelerinden örnekler göstereceğiz. Sosyal İnovasyonun bireyler, şehirler, ülkeler, 
kıtalar ve birbirine bağlı dünyamız için zengin ve heyecan verici bir geleceğe nasıl 
götürdüğünü somut olarak göstermek için detaylı alan çalışmalarını göstereceğiz. 

ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ 

Frost & Sullivan, küresel herhangi bir başka firmadan daha fazla coğrafyada, 
daha fazla dikey sektörü kapsayan ölçüm ve hesaplamalar gerçekleştirerek elde 
edilen benzersiz global veri tabanından yararlanarak çok yönlü bir metodoloji 
uygulamıştır. Birincil araştırmalardan ve zenginleştirilmiş ikincil araştırmalardan elde 
edilen bu içerik temelinde, Frost & Sullivan benzersiz bir yaklaşımla global mega 
trendleri belirlemiştir ve sektörler arasında bağlantılarını inceleyerek dikkatli analiz 
ve hesaplamalar yapmıştır; bu mega trendlerin hem standart hem de aşırı senaryo 
analizlerini gerçekleştirmiş, bütün bu faaliyetleri hem iç hem de dış veri kaynaklarını 
kullanarak gerçekleştirmiştir. Bu alanda senaryo analizi, hangi mega trendin Sosyal 
İnovasyonu güdüleyebileceğini ve ondan değer türetebileceğini tespit edip 
doğrulamak için derin, birincil araştırma temelli yaklaşımı da içermiştir. 

Temel mega trendler belirlendikten sonra, Frost & Sullivan ilgili sektör dikey 
trend analizini kullanarak, hem bireysel hem de toplumsal düzeylerde uçtan 
uca müşteri ihtiyaçlarına yanıt veren entegre toplam çözümler ve hizmet olarak 
çözümler aracılığı ile Sosyal İnovasyonun hem her bir dikeyde algılanan etkisini 
hem de dikeyler arasında algılanan etkisini yansıtmıştır. Frost & Sullivan bunun 
ardından, Sosyal İnovasyon tarafından temsil edilen küresel pazar potansiyelinin ilk 
nicelleştirmesini üretmek için güçlü, pazar ölçümüne veri güdümlü yaklaşımını ve 
üçgen veri girişleri ile sağlanan tahminlerini kullanmıştır. 
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Bu Beyaz bülten Frost & Sullivan tarafından Hitachi, Ltd. işbirliğiyle hazırlanmıştır. 

FROST & SULLIVAN HAKKINDA
Frost & Sullivan, Büyüme Ortaklığı Şirketi, müşterilerin hızlı büyümesini ve büyüme, 
inovasyon ve liderlikte sınıflarında en iyi konuma erişmesini sağlar. Şirketin Büyüme 
Ortaklığı Hizmeti, CEO'ya ve CEO'nun Büyüme Ekibine, güçlü büyüme stratejilerinin 
üretimi, değerlendirilmesi ve uygulanması için disiplinli araştırma ve en iyi uygulama 
modelleri sunar. Frost & Sullivan, elli yılı aşkın tecrübesini, altı kıtada 40 ofis aracılığı 
ile Global 1.000 şirket, gelişen işletmeler ve yatırım topluluğu ile ortaklığında 
kullanır. Büyüme Ortaklığımıza katılmak için, lütfen ziyaret edin 
http://www.frost.com. 

HITACHI LTD. HAKKINDA
Merkez ofisi Tokyo, Japonya'da olan Hitachi, Ltd. (TSE: 6501), yetenekli ekibi 
ve global pazarda kanıtlanmış deneyimiyle toplumsal sorunlara yanıt veren 
inovasyonlar sunar. Şirketin konsolide gelirleri 2013 mali yılında (31 Mart 2014 
tarihinde sona erdi) toplam 9.616 milyar yen (93,4 milyar $) olmuştur. Hitachi, güç 
ve altyapı sistemleri, bilgi ve telekomünikasyon sistemleri, inşaat makineleri, yüksek 
fonksiyonlu materyaller ve bileşenler, otomotiv sistemleri, sağlık hizmetleri ve 
diğerlerini içeren Sosyal İnovasyon İşine her zamankinden daha fazla odaklanıyor. 
Hitachi hakkında daha fazla bilgi için lütfen şirketin web sitesini ziyaret edin 
http://www.hitachi.com.
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Frost & Sullivan, Büyüme Ortaklığı Şirketi, müşterilerle birlikte çalışarak, bugünkü pazar katılımcılarını 
yıkacak veya büyütecek küresel zorluklar ve büyüme fırsatlarına yanıt veren vizyoner inovasyonu 
kullanır. 50 yıldan uzun bir süredir, dünya çapında 1.000 şirket, gelişmekte olan işletmeler, kamu 
sektörü ve yatırım topluluğu için büyüme stratejileri geliştiriyoruz. Organizasyonunuz bir sonraki sektör 
yakınsaması, hızla eskisinin yerini alan teknolojiler, artan rekabet yoğunluğu, Mega Trendler, çığır açan 
en iyi uygulamalar, değişen müşteri dinamikleri ve gelişmekte olan ekonomiler dalgasına hazır mı? 
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