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Sosyal İnovasyon Beyaz Bülteni

Hitachi, Sosyal İnovasyon hakkında yeni bir araştırma 

çalışması üretmek için küresel araştırma şirketi Frost & 

Sullivan ile işbirliği yapmıştır. 

Frost & Sullivan'ın ‘Sosyal İnovasyon Beyaz Bülteni’; Sosyal 

İnovasyonun ne olduğunu ve gelecekte toplum yapımızı 

belirleyecek temel global Mega Trendleri tanımlar.

Web sitemize http://www.hitachi.eu/social_
innovation/ adresinden ulaşarak araştırma özetini 

okuyabilir ve Beyaz Bültenin tamamını indirebilirsiniz. 
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Giriş 

A. İş Yaşamında Sosyal İnovasyonu Yakalamak 

Toplumlar ve topluluklar olarak pozitif ve sürdürülebilir değişikliklere erişmek için 

hepimizin farklı düşünmesi gerekir. Toplum için inovasyonu sağlamak için şirketlerin, iklim 

değişikliği, trafik sıkışıklığı, sağlık hizmetlerinde eşitsizlik, kaynak gereklilikleri, su sorunu, 

kentsel gelişim ve sınai büyüme de dahil olmak üzere kompleks zorlukları dengelemeleri 

gerekir. Ve bütün bu süreçler boyunca son kullanıcıya rahatlık, mutluluk, uygunluk, tercih, 

daha iyi yaşam kalitesi, daha temiz bir çevre, daha çok zaman, daha az stres ve daha fazla 

güvenlik sunmalıdır. 

Büyüyen insan ve toplum taleplerine şirketler nasıl reaksiyon gösterecek ve gelecekte 

şirketlere değer sunacak ve her bir küresel vatandaş için fayda sağlayacak olan yeni iş 

modelleri, ürün ve hizmetler inovasyonu yaparak liderliği kim ele alacak? 

Bir önceki Beyaz Bültende - Toplumsal Zorlukları Aşmak İçin Sosyal İnovasyon - Sosyal 

İnovasyon için hem zorluk hem fırsatlar yaratan kritik küresel beş mega trend belirledik: 

Kentleşme; Yeşilin Yerini Akıllı Alıyor; Enerjinin Geleceği; Mobilitenin Geleceği ve Sağlık, 

Zindelik ve Refah. Sosyal İnovasyon sunmak için temel unsurlardan olan yakınsamayı 

kesinlikle kritik olarak belirledik. Bunun anlamı, teknolojilerin, sektörlerin, ürünlerin ve 

finans dahil olmak üzere iş modellerinin yakınsamasıdır. 

Frost & Sullivan, Sosyal İnovasyonu “paylaşılan değerler yaratarak bireylerin ve toplumların 

hayatına gerçekten pozitif değişiklikler katmayı amaçlayan yeni teknoloji ve iş modellerinin 

oluşturulması” olarak tanımlamaktadır. 

Aynı zamanda, birden çok paydaş için paylaşılan değer yaratma modeli aracılığıyla Sosyal 

İnovasyonun 2020 yılı itibarıyla 2 trilyon $ tutarında bir pazar fırsatı yaratacağını saptadık. 

Bu gözden kaçırılamaz zira toplumu ileriye taşımak için yatırım perspektifi bakımından, 

veya süreçler, analitikler ve operasyonlar çerçevesinde çözümler ve inovasyonlar sağlayan 

işbirlikleri aracılığıyla karlılık ve sürdürülebilirlik arayan şirketlerin perspektifi bakımından 

önemlidir. 

Bu Beyaz Bültende, gerçek işbirliğinin bölgelere ve değer zincirleri içerisine nasıl ulaştığını 

ekleyerek, Sosyal İnovasyonun geleceğini bir sonraki seviyede gerçekleştiği yere bakarak 

inceleyeceğiz. Sosyal İnovasyona duyulan ihtiyacın çok büyük olduğu yerlere yakından 

bakacağız ve Sosyal İnovasyonun bireyleri, şehirleri, ülkeleri, kıtaları ve bağlantılı dünyamızı 

zengin ve heyecan verici bir geleceğe nasıl götürdüğünü somut olarak göstermek için 

detaylı vaka çalışmalarını da paylaşacağız.
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Hitachi, toplumun 

sorunlarına yanıt veren 

inovasyonlar sunar....ve 

Sosyal İnovasyon İşini 

misyonunun, değerlerinin 

ve vizyonunun merkezine 

koyar

B. Global Sosyal İnovasyon Vizyoneri olarak Hitachi 

Aynı zamanda, Hitachi'yi ve onun Sosyal İnovasyon İşi'ni tanıtıyoruz ve şirketin nasıl Sosyal 

İnovasyon alanında lider vasfına sahip vizyoner bir küresel oyuncu haline geldiğini ve ayrıca 

dünya genelinde ve sanayi sektörleri içerisinde çığır açan bazı projelerini paylaşıyoruz. 

Hitachi, 1910 yılında Japonya'da bir maden makineleri tamir dükkanı olarak kuruldu. Bu 

tarihte, Japonya ithal ürün ve teknolojilere oldukça bağımlıydı fakat Hitachi kurucusu 

Namihei Odaira, farklı bir kaynağa - kendilerine- bel bağlamayı tercih eden bir ekip 

oluşturdu. O tarihten bu yana, Hitachi'nin kurumsal inancı "üstün, orijinal teknoloji 

ve ürünler geliştirerek topluma katkı yapmak" oldu; günümüz dünyasında bu amacı 

yerine getirmek, sosyal altyapının, Nesnelerin İnterneti, bulut bilişim, Büyük Veri ve 

bilgi analitiklerini de içeren sofistike BT'nin entegrasyonu aracılığıyla geliştirilmesine 

odaklanmayı gerektirir. 

Bugün, Hitachi Group, Altyapı Sistemleri, Bilgi ve Telekomünikasyon Sistemleri, Güç 

Sistemleri, İnşaat Makineleri, Yüksek Fonksiyonlu Materyaller ve Bileşenler, Otomotiv 

Sistemleri ve Finansal Sistemler de dahil olmak üzere geniş bir iş alanında faaliyet 

yürütmektedir; 93,4 milyar $ gelir ve 320.000'den fazla çalışanı Grup bünyesinde 

barındırmaktadır. Şirket, halihazırda bütün bu işleri entegre çözümlerle küresel olarak 

geliştirme sürecindedir. 

Şirketin kendi ifadesi ile, "Hitachi toplumsal zorluklara çözüm getiren inovasyonlar üretir. 

Yetenekli ekibimiz ve küresel pazarlarda ispatlanmış deneyimimizle, dünyaya ilham 

verebiliriz". 

Hitachi - 100 yılı aşan bir değer önerisiyle Sosyal İnovasyon alanında global bir öncüdür ve 

- Sosyal İnovasyon İşini misyonunun, değerlerinin ve vizyonunun merkezine koymaktadır. 

Sürdürülebilirlik, toplum ve büyümeye net bir odaklanmayla, Hitachi'nin vizyonu, 2008 yılı 

küresel finans krizi sonrası düzelmenin bir önceliğe sahip olduğu geçmiş yılların ardından 

yeni bir büyüme evresine geçişin sağlanmasıdır. 

Güçlü bir finansal temelden hareketle yeni vizyon tamamıyla, Sosyal İnovasyon için yeni 

büyüme ve inovatif çözümleri, müşterilerle birlikte teşvik etme hakkındadır. Hitachi için 

değişimin sonraki aşaması, büyümeye devam eden, dünya ekonomisiyle derin bağları 

olan ve toplum için katma değer üreten gerçek bir global oyuncu haline gelmektir.
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Sosyal İnovasyon, değer 

zincirinin her bir adımında 

paylaşılan değer üretmek 

ve bütün tedarikçi ve 

ortaklarla birlikte Sosyal 

İnovasyonun ilkelerini 

paylaşmaktır.

Sosyal İnovasyonu İleriye Götürmek 

Entegre çözümler sunan hizmetlerin geliştirilmesine özel olarak odaklanarak ve gelişmiş 

BT yeteneklerini kullanarak Hitachi, Sosyal İnovasyon alanında hem bir düşünce lideri 

hem de bir pazar lideri olarak kendini konumlandırmaktadır. Daha önce söz edilen global 

mega trendlerin, Sosyal İnovasyona duyulan ihtiyacı geliştiren bir iklim yaratmaya devam 

ettiği bu süreçte büyümek için iyi bir pozisyona sahiptir. 

Hitachi aynı zamanda, Sosyal İnovasyon İşini hayata geçiren önemli bileşenlerden birine, 

işbirliğine dayanan yaratım sürecine özel olarak odaklanmaktadır. Bu sadece paydaşlarla - 

aşağıda tartışacağımız üzere - işbirliği içinde çalışmak anlamına gelmiyor; bununla birlikte 

sosyal ve sınai altyapıyla BT'nin yakınsamasını getiren yeni iş modelleriyle teknolojik 

inovasyonun entegre edilmesi anlamına da geliyor. 

Aşağıdaki bölümlerde, Sosyal İnovasyonu harekete geçirmek için işbirliğinin önemini 

daha detaylı olarak inceleyeceğiz. 

A. Bölgeler ve Değer Zincirleri Boyunca İşbirliği 

Frost & Sullivan, işbirliğinin Sosyal İnovasyon ve şirketten topluma iş (B2S) modellerinin 

temelini – bütün formlarıyla birlikte– oluşturduğuna inanmaktadır. Projeler genellikle 

uzun ve karmaşıktır; bu, inovatif entegre çözümlerin rahat sunulması için her zaman 

yüksek işbirliği düzeylerinin gerektiği anlamına gelir. 

İlk Sosyal İnovasyon Beyaz Bültenimizde şunu belirtmiştik "Sosyal İnovasyon faaliyetlerinin 

farklı ülkelere başarılı olarak uygulanmasını garantilemek için bu faaliyetlerin ulusal ve 

bölgesel sosyo-ekonomik planlamada koordinasyonu ve entegrasyonu gerekir. Aynı 

zamanda birçok paydaşın işbirliği içinde çalışması gerekli.” 

İnovasyonu geliştirmek için şirketler, insanlar, topluluklar, iş disiplinleri, şehirler ve ülkeler 

arasındaki işbirliğinin kritik öneme sahip olduğunu belirledik. Aynı zamanda, yakınsayan 

mega trendlerin küresel ve bölgesel etkilerine doğrudan müdahale etmek için işbirliğinin 

önemini belirledik. 

Bununla birlikte, bir sonraki aşamada, Sosyal İnovasyon için işbirliği gerekliliği çok daha 

ileriye gitmektedir. Sektörlerin derinliklerine, tedarik zincirleri ile birlikte tedarikçiler arasına 

ve bölgelere bir uçtan bir uca ulaşmaktadır. Bu, sadece müşterilere erişmek için işbirliği 

hakkında değildir; aynı zamanda değer zincirinin her bir adımında paylaşılan değer 

üretmek ve bütün tedarikçi ve ortaklarla birlikte Sosyal İnovasyonun ilkelerini paylaşmakla 

ilgilidir.
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Sistem 
Operasyonu
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Ürün ve 
Sistemler

BT 
entegrasyonu
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Veri ve Analiz
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Sosyal İnovasyon

Kaynak: Frost & Sullivan

İşbirliğinin derinliği Sosyal İnovasyonun şu özelliğinden ilham alır: 

• Sosyal İnovasyon çok işlevlidir ve çok disiplinlidir ve değişik departmanlarda, 

paydaşlarda ve hatta ülkelerde problemler çözmek üzere kullanılır. Akıllı şehir projeleri, 

BT entegrasyonu ve değişim yönetimini bir dizi kentsel kurumda bir araya getirerek 

enerji, su, mobilite, eğitim, sağlık ve inşaata kadar bir dizi farklı fonksiyonla başa çıkar. 

Sanayideki müşteriler için çözümler, genellikle birden çok ülkede, birden çok lokasyon 

ve kurumsal fonksiyon için çözümlerin entegrasyonunu gerektirebilir. 

• Arz yerine talep tarafından yönlendirilme (örneğin toplumun karşılaştığı zorlukları 

aşma gerekliliği), bütün çözümlerin ve hizmetlerin müşterinin perspektifinden 

geliştirilmesi anlamına gelir. Bunun örnekleri, yurttaşların ana amacının zamanında, 

konforlu, uygun şekilde ücretlendirilmiş, güvenli taşımacılık görmek olduğu toplu 

taşımada görülebilir. 

• Her bir müşterinin karşı karşıya kaldığı kendine özgü sorunlar nedeniyle özel çözümler 

ve hizmetler üretme temeline dayanır. Örneğin sağlık hizmetlerinde, yerel yurttaşların 

sağlık sorunları bölgeler ve sınırlar arasında büyük farklılıklar gösterebilir; hızlı, uyumlu, 

kesin, kullanıcı dostu ve uygun maliyetli çözümler sunmak yoluyla yerel durumlar için 

özel geliştirilmiş inovatif tanısal çözümlere ihtiyaç duyulmaktadır. 

• Sonuç genellikle yüksek inovasyon seviyesi olur ve sıklıkla yeni çözümler ortaya 

çıkarır, yani yüksek derecede öğrenme ve yineleme bütün paydaşlar için sağlanır ve 

geri bildirim döngüleri ve sürekli gelişimle birlikte dairesel değer zincirleri oluşturulur. 

Örneğin üretimde akıllı fabrikalar bir gerçeklik haline gelir ve karmaşık değer zincirleri 

işbirliği ve geri bildirim yoluyla sürekli olarak optimize edilir.

Sosyal İnovasyon İçin Dairesel Değer Zinciri

Müşteri ve 
Paydaş Geri 

Bildirimi

Hizmet Üretimi 
ve İletimi

Pilot Çalışmalar

Üretim ve Tedarik 
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Açık inovasyon yurttaşların, 

toplulukların, şirketlerin, 

sivil kuruluşların, yerel ve 

merkezi hükümetlerin hem 

çözüm tasarımında hem 

de işbirliği gelişimi için 

geri bildirim döngülerinde 

yaratıcılıklarını geliştirir.

Hizmet inovasyonu ve B2S iş modelleri toplum için çözümler ve hizmetler sunmanın 

gelişmiş yollarını açar. Bununla birlikte, gerçekten başarılı olmak için şirketler, değerler 

zinciri içerisinde inovasyon süreçlerini yönetmek, geliştirmek ve sunmak için Sosyal 

İnovasyona ihtiyaç duymaktadır. Buna şunlar dahildir: 

• İş ortaklıkları içerisinde birden çok özel sektör oyuncusuyla veya PPP aracılığıyla 

çözümler ve hizmetler iletmek 

• Değer zinciri boyunca tedarikçiler ile birlikte inovasyon 

• BT ve altyapı gibi iş alanları arasında işbirliğini kolaylaştırmak 

• Son kullanıcıyı doğrudan sürecin tasarımı ve sunumuna dahil etmek, ortak üretimi ve 

ortak yaratımı teşvik etmek. 

• Yurttaşların, toplulukların, şirketlerin, sivil kurumların ve yerel ve merkezi hükümetlerin 

hem çözümlerin hem de işbirliğinin geliştirilmesi için geri bildirim döngülerinin 

tasarlanmasında yaratıcılığını desteklemesi için açık inovasyonu teşvik etmek 

• Pilot çalışmaların geliştirilmesi, bütün paydaş grupların dahil edilmesiyle, bütünsel 

çözümlerin sunulması 

Hitachi JUMPSmartMaui girişiminde, Hawaii'de akıllı iletişimler kurmanın harika bir örneği 

ortaya konulmuştur. Proje, Hawaii'nin petrol ve fosil yakıtlarına yüksek bağımlılığına yanıt 

vermeyi amaçlamakta ve birçok paydaşın işbirliği ile girişim, enerji ve taşımacılık altyapısına 

ve enerji kontrolü için otonom, merkezi olmayan BT sistemlerinin uygulanmasına 

odaklanmakta. 

İşbirliği, yerel bir çözümün optimize edilmesine odaklanırken aynı zamanda gerçekten 

uluslararası bir boyuta sahip olmuştur. Projenin iletimi amacıyla Hitachi, Japonya'dan 

NEDO, Mizuho ve Cyber Defence ile birlikte çalışarak projenin ve değer zincirinin tüm 

unsurları için inovasyon sağlamıştır. ABD'de, işbirliği, yerel kurumları, gelişim kurullarını, 

üniversiteleri, araştırma laboratuvarlarını, enerji kurumlarını ve yerel belediye otoritelerini 

dahil etmiştir. 

B. Sektörlerde Büyüme Fırsatları 

Sosyal İnovasyonun yüksek oranda etkide bulunabileceği ve geniş fırsatlar yaratabileceği 

sanayi sektörleri hangileridir ve bunun nerede gerçekleştiğini görüyoruz? Veya diğer bir 

deyimle, Sosyal İnovasyona ihtiyaç nerede en zorlayıcıdır? 

Yanıt, toplumların zorluklarının birleştiği ve bütün paydaşlar için daha iyi sonuçlar sağlamak 

amacıyla yeni teknoloji, iş modelleri ve finansman çözümlerinin geliştirilebileceği 

sektörlerdir.
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Üretim 
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Şu sektörler kast edilmektedir: 

• Enerji: Küresel elektrik talebi 2020'ye kadar her yıl %2,2 büyümeye devam edecek ve 
aynı zamanda kullanım noktasında karbon emisyonunu azaltmak ve enerjiyi daha 
akıllı yönetmek gibi kritik ihtiyaçlara sahibiz. 

• Su: Enerji verimliliği ve su kıtlığı, deniz suyu arındırma, atık su dönüştürme ve akıllı 
su ağları konusunda inovasyonu güdülemektedir ve global su ağının %30'u 2020 yılı 
itibarıyla akıllı sistemlerce yönetilecektir. 

• Doğal Kaynaklar: Besin ve yakıt için artan talep, tedarik zinciri sürdürülebilirliği üzerinde 
baskı yapmakta ve kaynak verimliliği ve atık geri kazanımı için fırsat oluşturmaktadır 

• Taşımacılık ve Lojistik: Bugün 45.000 km olan küresel yüksek hızlı tren ağı 2020 yılı 
itibarıyla 70.000 km'ye çıkacaktır ve 2020 yılında çok modlu kentsel mobilitede 
26,2 milyon araç paylaşım üyesi ve yaklaşık 1 milyon sensör destekli, gerçek zamanlı 
bilgi sunan park alanı mevcut olacaktır 

• Sağlık Hizmeti: Önleme, tanı ve izlemedeki yatırımın 2014 yılında toplam harcamaların 
%30'undan 2020 yılı itibarıyla neredeyse %45'ine ulaşacak olması, hastalığın 
tedavisinden ziyade önlenmesine ve tanılanmasına odaklanan bir paradigma 
kaymasını göstermektedir 

• Üretim ve İnşaat: Nesnelerin İnterneti, veri analitikleri ve bulut bilişim teknolojisi; daha 
akıllı üretimi ve günümüzde sektörler olanaklı kılmakta ve Industry 4.0'ın ortaya çıkışı 
kaynak verimliliğini ve sürdürülebilirliğini yönlendirmektedir 

• Kentsel Gelişim: Şehirler; sağlık hizmeti, enerji, inşaat, taşıma ve yönetişim sektörlerini 
birbirine bağlayan altyapı entegrasyonuna ve akıllı yönetimin artırılmasına ihtiyaç 
duymaktadır, 2020 yılı itibarıyla nüfusumuzun %55 üzerinde bir kısmı kentsel 
ortamlarda yaşayacaktır 

Bununla birlikte, sektörler ve tedarik zincirleri nadiren birbirlerinden izole olarak 
çalışmaktadır. Sanayi sektörlerinin beş önemli mega trendle birbirine bağlanması bu 
durumu daha belirgin hale getiriyor ve sanayi sektörlerindeki Sosyal İnovasyon fırsatları 
daha net görülebiliyor. 

Sosyal İnovasyon İçin Büyük Fırsat Taşıyan Sektörler 

• 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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Enerji

• Yenilenebilir enerjiler

• Nükleer enerji

• Yeni nesil gaz

• Talep yönetimi

• Akıllı şebekeler, talep 

yanıtlama

• Akıllı evler

• Akış ve rejeneratif 

teknolojiler

• Yenilenebilir enerji 

entegrasyonu

• CO2 azaltımı

• Yenilenebilir enerjiler

• Enerji depolama

• Piller

• Alternatif yakıtlar

• ET Altyapısı

• Depolama

• Entegrasyon

• Enerji verimliliği

• Dağınık enerji

Su

• Su depolama

• Su yeniden kullanımı

• Gri su geri dönüşümü

• Sel suyu

• Akıllı su şebekeleri

• Akıllı sayaçlar

• Sızıntı tespiti

• Su kalitesi

• Sanitasyon

• Su erişilebilirliği

• Kuraklıkla mücadele

• Mobil su işleme

• Taşkın yönetimi

• Enerji verimliliği

• Deniz suyu arıtma tesisleri

• Su enerji bağlantısı 

Ulusal 
Kaynaklar

• Gıda tedariki

• Sürdürülebilir tedarik

• Yerel kaynaklandırma

• Yakıt tedariği

• Danışma

• Öngörü ve modelleme

• Yemek saflığı

• Yemek güvenliği

• Alternatif yakıtlar

• Tedarik zinciri 

sürdürülebilirliği

• Atıktan enerjiye

• Kaynak koruma verimliliği

Taşıma

• Şehir içi ve şehirlerarası

• Toplu taşıma

• Kentsel mobilite

• Yüksek hızlı tren

• Akıllı mobilite

• TMS

• Otomobillerde zindelik

• Ergonomik tasarım

• Yolcu zindeliği

• Sürücü tanıları

• Entegre mobilite

• Yolculuk Planlama

• Otomobil paylaşımı ve ortak 

kullanımı

• Özerk sürüş

• Dinamik Park Etme

• ET şarj yazılımı ve hizmetleri

• Ortaklıklar / Tek fatura

Lojistik

• Konsolidasyon merkezleri

• Kırsal alana teslimat

• Durgun dönem teslimatları

• Tedarik ağı yönetimi: LBS 

takip ve izleme 

• Varlık takip ve yönetimi

• Varlıkların emniyeti/

güvenliği

• Gerçek zamanlı izleme

• Tedarik zinciri 

sürdürülebilirliği

• Esnek zaman iletimi

• Akıllı robotlar

• Teslimat için kullanılan 

dronlar

• Paylaşımlı filolar

• Hibrid taşıtlar

• Polarizasyon filosu

• Enerji verimliliği

• Alternatif yakıtlar

Enerji 
verimliliği 
Alternatif 
yakıtlar

• Merkez ve uç sağlık hizmeti

• Öz izleme

• Sağlık veri değişimi

• Entegre kayıtlar

• E-sağlık ve m-sağlık

• Veri ve iş analizi

• Giyilebilir cihazlar, İmplant 

cihazları

• Öz izleme - akıl, beden 

ve ruh

• Genetik mühendislik 

ürünleri

• Fitness Uygulamaları

• Yaşamsal Takip

• Mobil İzleme

• Öngörüsel Analitikler

• Zindeliği destekleyen 

ulaştırma

• Hastane kampüs mobilitesi 

• UPS

• Kalp cihazı için yedek

• Tıbbi cihazlar için 

• piller

• Şebeke dışı hastaneler

Üretim ve 
İnşaat

• Yakın kaynaklama

• Sürdürülebilir üretim

• Sektörlerin İnterneti

• Industry 4.0

• Akıllı fabrika

• Bulut bilgi işlem

• Varlık izleme

• Süreç dijitalleştirme

• Çalışan refahı

• Emisyon azaltımı

• İleri robotik mobilitesi

• Fabrika mobilitesi

• Uzaktan durum izlemesi

• Entegrasyon

• Enerji verimliliği ve FEMS

Kentsel 
Gelişim

• Ulaştırma merkezleri (örn. 

havaalanları) 

• Mega projeler 

• Proje finansı 

• PPP

• Akıllı şehirler ve City 3.0

• Güvenli şehirler

• Medikal şehirler 

• Lokasyon temelli izleme 

• Hasta portalları 

• Evde sağlık ve perakende 

tele-sağlık 

• ET şarj altyapısı 
• Sıfır enerji evler

Uygulamada Sosyal İnovasyon

Kentleşme Mobilitenin Geleceği

Sektör Bazında Mega Trendler Tarafından Yönlendirilen İnovasyon Alanları

Yeşilin Yerini 
Akıllı Alıyor

Sağlık, Zindelik 
ve Refah

Enerjinin Geleceği

Kaynak: Frost & Sullivan
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Nesnelerin İnternetinin 

şehirleri bağlantılı inovasyon 

merkezi yaptığı City 

3.0 vizyonu, şirketlerin 

karmaşık değişim yönetimi 

programları ve BT 

entegrasyonu sağlamasını 

gerektirir.

Yakınsamanın kritik öğelerine en net örnekler ulaştırma ve lojistik sektörleridir. 

Ulaştırma, yakıt tüketiminin %60'dan fazlasını ve global CO2 emisyonunun %30'unu 

gerçekleştirmektedir; Sosyal İnovasyon için temel büyüme alanı olarak daha otomatize, 

daha akıllı, daha temiz, daha konforlu, daha sessiz ve daha güvenli taşıtlar, trenler, hava 

araçları ve gemiler üretmeye odaklanılacaktır. Odak noktası ayrıca, inovatif trafik yönetimi 

ve bilgi sistemleri, geliştirilmiş yolcu hizmetleri, verimli lojistik ve inşaat ve bakım 

teknolojilerinin konuşlandırılması ile şehir alanlarında trafik ve sıkışmayı azaltmak, akıllı 

mobiliteyi geliştirmek ve yolcu deneyimini iyileştirmek olacaktır. 

Örneğin, demir yolu ulaştırmacılığında, Hitachi, İngiltere'deki Intercity Express Programına 

(IEP) bakım hizmetleri ve stok sağlamak için servis tabanlı tren konseptini geliştirmiştir.  

27, 5 yıllık 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. Bu, yerel yurttaşların güncel ve gelecekteki mobilite gereksinimlerini 

çözmeyi hedefleyen, gerçekten inovatif bir B2S iş modelidir. 

Sosyal İnovasyon aynı zamanda kentsel gelişim ihtiyaçlarını destekleme gündeminde 

öncelikli bir yere sahiptir; sadece akıllı şehir bağlamında değil, aynı zamanda yatırım, iş 

ve toplulukları çekmek ve belediye daireleri arasında yeni işbirliği yollarını belirlemek 

için yeni model ve metotlara duyulan ihtiyaçlar için de. Nesnelerin İnternetinin şehirleri 

bağlantılı inovasyon merkezi yaptığı City 3.0 vizyonu, şirketlerin karmaşık değişim 

yönetimi programları ve BT entegrasyonu sağlamasını gerektirir. 

Elektrikli taşıtların (ET) yükleme altyapısının inovasyonu da gün geçtikçe oldukça ilginç hale 

gelmektedir, örneğin Birleşik Krallık Power Networks'un deneyi, ET yükleme noktalarının, 

yeni akıllı kontrol sistemi aracılığıyla yükleme yönetim kaynağı olarak kullanımının 

potansiyellerini araştırmaktadır. Pilot çalışma, Düşük Karbonlu Londra projesinin bir 

parçasıdır ve aktif ağ yönetimi yazılımını elektrik şebekesindeki darboğazlardan gerçek 

zamanlı veri toplayarak şebeke yoğunluğunu rahatlatmak için gereken önlemleri 

hesaplamak ve almak için kullanır. 

Sağlık hizmeti sunum modellerindeki yeni yaklaşımlar, geleneksel sağlık hizmeti veren 

yerlerin finansal zorluklar altında olması ve sıklıkla alan yetmezliği yaşamasına bağlı olarak 

ortaya çıkmaktadır. Ortadoğu'da, Hindistan'da ve Asya'nın büyük bir bölümünde “medikal 

şehirler” kurulduğunu gördük. Polonya ve Brezilya dahil olmak üzere birçok ülke, tıp 

turizminin bir sonucu olarak özel tesisler geliştirmiştir. Ek olarak, yüksek değerli hizmetler 

de, sınırlı zamana sahip olan ve cebinden ödeme yapmak isteyen hastalar için yaratılıyor.
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2020 yılı ve sonrasında 

sürdürülebilir ve verimli 

üretim için büyük fırsatlar 

ortaya çıkacaktır.

Geniş sürdürülebilir gelişim alanına katkıda bulunabilecek ürünlerin, süreçlerin ve 

hizmetlerin oluşturulması için de büyük bir ihtiyaç vardır (enerji, su, atık geri kazanımı 

ve doğal kaynak kullanımı). İnovasyon alanları, küresel anlamda daha önce görülmeyen 

bir hızda büyüyen yenilenebilir enerjiyi, materyal dönüştürmeyi, atık su işlemeyi, çevresel 

gıda işlemeyi ve çevre dostu paketlemeyi içerir. 

Sürdürülebilirlik ve yenilenebilir enerji alanında, Hitachi, başlangıçta Japonya'da geliştirdiği 

açık deniz rüzgar gücü kapasitesini şimdi küresel olarak geliştirmektedir. Hitachi, daha 

sonra satın aldığı rüzgar türbinleri teknolojisi için başlangıçta Fuji Heavy Industries ile 

işbirliği içinde güçlü ve modüler bir 2 MW açık deniz rüzgar enerjisi üretim çözümü 

geliştirmiştir, 5 MW değerinde bir çözüm üretmek için çalışmalar devam etmektedir.  

Japonya'nın 1. Açık Deniz Rüzgar Çiftliği olan Kamisu Rüzgar Enerjisi halen 14 MW elektrik 

gücü üretmektedir. Hitachi aynı zamanda BT kapasitelerinin seviyesini yükseltmekte ve 

rüzgar çiftliğinin güç kontrol teknolojileri ve ara bağlantı stabilizasyon sistemine ileri BT'yi 

entegre etmektedir. 

Bu arada, 2020 yılı ve sonrasında sürdürülebilirlik ve verimli üretim alanında büyük 

fırsatların ortaya çıkacağı üretim sektörü, dördüncü endüstri devrimini -Industry 4.0- 

yaşamaya hazırdır. Ürün inovasyonuyla, artan işbirliğiyle, operasyonel süreç gelişimiyle 

ve siber-fiziksel üretimle desteklenen ve IoT ve veri analitikleri tarafından etkinleştirilen 

Sosyal İnovasyon oldukça büyük fırsatlar sunmaktadır. 

Bu Beyaz Bültenin geriye kalanında, sektörler ve bölgeler boyunca uygulamada Sosyal 

İnovasyonun örneklerini araştıracağız. Şirketlerin, modern toplumlardaki çok yönlü 

zorlukları yenmek için inovasyonu nasıl kullanabileceklerini göstermek amacıyla, Sosyal 

İnovasyon alanına lider pozisyonuyla giren visyoner bir küresel şirket olan Hitachi’nin 

gerçekleştirdiği devrim niteliğindeki projelere bakacağız. 

Hitachi: Uygulamada Sosyal İnovasyon 

Kaçınılmaz şekilde hızlanan yakınsama ile Frost & Sullivan, gelecekteki fırsatların, bu çok 

sayıda ihtiyaca etkin ve bütüncül bir şekilde yanıt vermek amacıyla eksiksiz çözümler 

üreten, küresel mega trendler ile uyumlu ve teknoloji ve B2S iş modelleri tarafından 

etkinleştirilmiş şirketler için en büyük olacağına inanmaktadır. 

Küresel topluluk için yaşam kalitesini geliştirmeyi amaçlayan Hitachi Sosyal İnovasyon İşi, 

işbirliği, teknolojik inovasyon ve yeni iş modellerinin birleştirilmesi ve sosyal alt yapının 

gelişimi, ilerlemesi ve yükseltilmesi temelinde ilerlemektedir. 
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Uzun yıllar boyunca Sosyal İnovasyon strateji ve vizyonunu geliştiren Hitachi'nin 

günümüzdeki Sosyal İnovasyon İşi, 6 temel teknoloji alanı üzerine kurulmuştur: 

• Su, Hitachi, operasyon ve kontrol teknoloji ve sistemleri de dahil olmak üzere sofistike 

akıllı su ve atık su işleme çözümleri sunar. Şirket, Japonya'da izleme ve kontrol 

çözümleri, Irak ve Hindistan'da başarılı tuzdan arındırma projeleri, Sri Lanka'da ileri 

su işleme projeleri ve Türkiye'de atık su geri dönüşüm projeleri de dahil olmak üzere 

binlerce sistem teslimatı gerçekleştirmiştir 

• Sağlık Hizmetleri, Hitachi daha sağlıklı ve daha güvenli bir toplum için Sağlık 

hizmetlerine teknoloji, sistemler ve veri yönetimi çözümleriyle geniş bir yelpazede 

katkı yapmaktadır. İnovasyon, proton ışını kanser tedavi çözümlerinden, otomatik 

analiz sistemlerine ve hasta bakımı iş çözümlerine kadar birçok alanda görülebilir. 

Sosyal İnovasyon örneklerinin arasında Brezilya ve Mısır'da tanısal görüntüleme, 

ABD'de STEM1 eğitimini geliştirmek için mikroskopi kullanımı ve Danimarka'da hastane 

verimliliğini iyileştirmek için BT çözümleri bulunmaktadır. 

• Enerji, Hitachi geleneksel ve yenilenebilir enerji üretiminin verimliliğini, stabilitesini 

ve güvenliğini artıran teknolojiler ve çözümler ile birlikte elektrik beslemesi ve 

talebini dengelemek için BT uzmanlığını kullandığı akıllı şebekeler üzerinde odaklanır. 

Örnekler arasında Japonya'da güneş enerjisi üretim sistemleri tedariki, nükleer enerji 

için ekipman ve destek hizmetleri, Kuzey Amerika'da bulunan fosil yakıtlı elektrik 

tesislerindeki emisyonun azaltılması ve Birleşik Krallık'ta rüzgar enerjisi entegrasyonu 

için gerilim kontrolü ve Manchester'daki inovatif 'Akıllı Toplum Projesi' gösterilebilir. 

• Taşıma: Hitachi, gelecek nesil araçlar için elektronik ve elektro mekanik teknolojileri 

kullanır ve demiryolu (tren tasarımı ve üretimi, operasyon yönetimi, izleme ve kontrol, 

bilgi servisi ve bakım) karayolu (ET teknolojileri, trafik yönetimi) ve havayolu yönetimi 

ve kontrolü arasında bütüncül sistem entegrasyonu gerçekleştirir. Mobilite örnekleri 

arasında, Brezilya'daki yolcu treni sistemleri, Kore'de elektrikli hafif trenler, Birleşik 

Krallık'ta hizmet temelli tren konsepti ve Japonya, Okinawa'da ET şarz yönetim 

çözümleri sayılabilir. Otomotivde; elektrikli güç aktarma sistemleri, motor yönetim 

sistemleri, sürüş kontrolü ve araç bilgi sistemleri alanlarında çevresel etkinlik, güvenlik 

ve bilgi için ürünler ve çözümler odak noktasıdır. 

1 Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik
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Sosyal İnovasyon Projesi 
Örnekleri

Bir Hizmet Olarak 
Enerji Tasarrufu 
(Kuzey Amerika)

Hilton Gri Su İşleme 
(Türkiye)

Dahej Tuzdan 
Arıtma Projesi 

(Hindistan)

Kashiwa-no-ha Akıllı 
Şehir (Japonya)

Avare Görüntülü 
Medikal Tanı 

(Brezilya)

BT Tarafından Yönetilen 
Sağlık Hizmeti (Birleşik 

Krallık)

HM Tesisi Global 
e-Hizmetleri 

(İngiltere)

KORAIL Nooriro 
Demir Yolu Çözümü 

(G. Kore)

Kaynak: Frost & Sullivan

Uygulamada Sosyal İnovasyon

Mega Trend Uyumu 

Teknolojik Yakınsama 

B2S İşbirliği 

Toplumsal Etki 

• BT, Hitachi, İleri BT temelinde ulusal, sosyal ve sınai altyapıları geliştirir. Bu durum, 

Alman Uzay Operasyonları Merkezi için veri depolama çözümlerinden Japonya'da 

tarımın verimliliğini ve sürdürülebilirliğini desteklemek için BT kullanımına kadar geniş 

bir proje yelpazesinde gözlemlenebilir 

• Güvenlik, Hitachi, kamu kurumlarının, şirketlerin, kritik altyapıların ve şehirlerin 

güvenliği ve emniyetini sağlamak amacıyla hem fiziksel hem siber güvenlik çözümleri 

sunar. Bu çözümler arasında, sanal saldırıları tespit edip önlemek ve veriyi güvende 

tutmak için biyometrik tanımlama, ileri izleme, afete müdahale destek sistemleri ve 

veri koruma sistemleri bulunmaktadır. Örnekler arasında Hindistan'daki son teknoloji 

ATM makineleri ve Polonya'daki güvenli bankacılık çözümü için parmak damarı deseni 

teknolojisi sayılabilir. 

Frost & Sullivan'da, Hitachi'nin Sosyal İnovasyon İşini detaylı olarak gözlemliyor ve analiz 

ediyoruz. Sosyal İnovasyonu tanımlayan temel unsurlar bakımından hayata geçirilen 

Sosyal İnovasyon örneklerine bakıyoruz: mega trend uyumu; sosyal etki; teknolojik 

yakınsama; yerel ve küresel dinamikler; işbirliği ve bu Beyaz Bültende daha önce belirtilen 

ve Sosyal İnovasyon ihtiyacı en önemli olan ilgili sınai sektörler. 

Uygulamada Sosyal İnovasyonun Yüksek Etkili Örneklerini Tanımlamak
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2050 itibariyle dünya 

nüfusu 9 milyara çıkacaktır, 

bu da sabit su arzı üzerinde 

zaten var olan baskıyı 

artıracaktır.

Hitachi'nin dünya çapında hayata geçirilen birçok heyecan verici Sosyal İnovasyon 

örneğine sahip olduğunu gördük, fakat titiz bir incelemenin ardından, Hitachi'nin Sosyal 

İnovasyon İşinin bölgeler, sektörler ve mega trendler açısından yaşayan örneklerinin 

güçlü birer temsilcisi olarak sekiz proje seçtik. Bu sekiz projeyi özellikle aşağıdaki konulara 

yakından bakarak analiz ettik ve vurguladık: 

• Mega Trend Uyumu, projelerin her birinin kritik global mega trendlere hangi seviyede 

yanıt verdiğini değerlendirdik: Şehirleşme; Yeşilin Yerini Akıllı Alıyor; Enerjinin Geleceği; 

Mobilitenin Geleceği ve Sağlık, Esenlik ve Refah 

• Teknolojik Yakınsama; entegre, yakınsanmış ve bağlanmış çözümlerin sunulmasını 

yakından inceledik 

• B2S İşbirliği; paydaş grupları arasında işbirliğini değerlendirdik ve kritik ortaklık 

unsurlarına, tedarikçiler ile inovasyona, ortak üretime ve ortak yaratıma, geribildirim 

döngülerine sahip açık inovasyona ve işbirlikçi pilot çalışmalara yakından baktık. 

• Sosyal Etki; her bir projenin yerel ve/veya global yurttaşların faydasına tanımlanabilir 

bir etki yapacak seviyede olmasına ve/veya belirli bir devlet politikasına veya ihtiyacına 

yanıt veriyor olmasına dikkat ettik. 

Bu kriterler temelinde, bu sekiz projenin, Sosyal İnovasyon İşi alanında Hitachi’nin 

Hitachi’nin geliştirdiği işbirliği ve iş modelleri, çözümler, hizmetler ve teknolojilerden 

sadece bazılarının harika örnekleri olacağına inanıyoruz. Aşağıdaki bölümde, Sosyal 

İnovasyonun dünya üzerinde gerçekleştirdiği iş etkilerini ve sosyal etkileri gösteren vaka 

çalışmalarını örnek olarak sunduk. 

1. Hitachi Altyapı Sistemleri | Hilton Istanbul için Su Tasarrufu 

Su, tehlike altında bulunan kritik bir kaynaktır. Erişilebilir su kaynaklarının dünya çapında 
mevcudiyetinin, yükselen nüfus nedeniyle 2025 yılında taleplerin %35'ini karşılayamayacağı 
düşünülmektedir. Dünya çapında birçok bölge su ve sağlık altyapısıyla ilgili zorluklar 
yaşamakta, yaşlanan boru hatlarının yenilenmesi veya değiştirilmesi, sistem kapasitesinin 
artırılması ve operasyonel verimliliğin geliştirilmesi bu zorlukların başında gelmektedir. Altı 
milyar insan halihazırda toplam var olan suyun %54'ünü kullanmaktadır. 2050 itibariyle dünya 
nüfusu 9 milyara çıkacaktır, bu da sabit su arzı üzerinde zaten var olan baskıyı artıracaktır. 

Su kullanımımızı sürdürebilir hale getirecek ve önemli bir toplumsal mega zorluğa yanıt 

verecek yeni inovasyonlar bulmak gerekmektedir. Bu durum özellikle İstanbul gibi yüksek 

nüfuslu mega şehirler için kritiktir. Hilton Hotel ile birlikte yürütülen çalışmada anlatıldığı 

üzere - Hitachi akut küresel sosyal zorluklara yerel çözümler bulmak için akıllı yaklaşımlar 

bulmaktadır. 
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Hitachi, İstanbul Hilton Hotel'in su tüketimini 5 yıl içerisinde %10 azaltmasını sağlayacak 

sistemler sunmaktadır. Hilton'un yerel topluma katkıda bulunmasını ve kaynak yönetim 

altyapısı bakımından sorumluluk almasını sağlamak için sürdürülebilirliğe yönelinmiştir. 

Gri su akışının gün boyunca değiştiği otel ortamında değişen ihtiyaçları yönetebilecek 

bir yeniden kullanım sistemini ortak üretmek için Hitachi, Hilton'la işbirliği yapmıştır. Bu 

nedenle Hitachi, fazla gri suyu işlemek için hazır bekletebilen bir dengeleme tankına 

bağlantılanmış akış valfleri kurmuştur. 

Hitachi Altyapı Sistemleri’nin çözümleri sayesinde Hilton en yüksek teknolojiye sahip 

olmanın yanında pozitif çevresel etkiler de elde etmiştir. Ünite, halihazırda günlük olarak 75 

veya 85 metreküp gri su işleyebilmektedir. Lavabo ve duşlardan gelen bu gri su işlenerek 

tuvaletlerde sifon suyu olarak veya Hilton'un 60 dönümlük bahçelerini sulamada kullanılır. 

Bu şekilde hem Hilton Istanbul için yatırım geri dönüşümü sağlanır hem de yerel topluma 

fayda sağlanır. İstanbul gibi bir mega şehirde sürdürülebilir su yönetimiyle ilintili pratik 

talep, Hitachi'nin inovasyonuna ve müşteri talepleri temelinde çözümün ortak üretimine 

ihtiyacı gündeme getiriyor.  

“Ünitenin performansını iki yıllık bir dönem boyunca 

sürekli olarak ölçeriz, ünite 60.000 metreküpten fazla 

suyu başarılı bir şekilde işlemiştir ve daha fazlasını işleme 

kapasitesine sahiptir. 

Bu dönem içerisinde sadece bağlanan 240 odayla 

elde ettiğimiz kazanımlar başlangıç yatırımını geri 

kazanmamızı sağladı.” 

Hamit Yalazer, Baş Mühendis, Hilton Istanbul
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Hitachi’nin enerji yönetim 

sistemi, enerjinin konsolide 

yönetimini, enerji 

ihtiyacı tahminini ve arz 

talep bilgisi sunumunu 

gerçekleştirmektedir

2. Hitachi, Ltd. | Kashiwa-no-ha Akıllı Şehir 

Akıllı bir şehir, anahtar oyuncuların çözümleri ortaklık yoluyla sağlaması nedeniyle 
sembiyotiktir. Akıllı şehir pazarının gelişim hızı, şirketlerin yakınsama ve birbirlerinin değer 
zincirinden faydalanma hızına bağlıdır. Şehirleşme eğilimiyle birlikte iklim değişikliği 
konusundaki kaygılar, kaçınılmaz olarak şehirlerin enerji verimliliğini iyileştirme ve karbon 
emisyonunu azaltma aynı zamanda arz ve fiyat istikrarı için enerji esnekliğini destekleme 
konularında anahtar bir role sahip oldukları anlamına gelmektedir. Frost & Sullivan, 2025 yılı 
itibarıyla dünya çapında, kentsel çözümler alanında büyük bir fırsatı temsil eden 35 Mega 
Şehrin var olacağını düşünmektedir. 

Kashiwa-no-ha, işbirlikçi gelişim konusunda benzersiz bir süreci temsil ediyor. Hitachi'nin, 

Kashiwa-no-ha'nın gelişimi ve var olma sürecindeki yakınsama noktasında oynadığı 

merkezi rol, ortaklık oluşturmak ve ortak becerinin gücünü değerlendirmek; sadece 

birlikte yaşayan bir şehir değil, aynı zamanda açık inovasyon aracılığıyla birlikte çalışan bir 

şehir yaratmaktır. Bu proje, şehirleri etkileyerek ve gelecek için bir model oluşturarak bir 

dizi mega trende yanıt veriyor (özellikle Yeşilin Yerini Akıllı Alıyor ve Kentleşme). 

Japonya kısa sürede çok sayıda deneyim yaşadı: hızlı şehirleşme, motorlu taşıtların 

kullanımının artmasıyla ortaya çıkan enerji ve çevre sorunları ve bir dizi doğal felaketler. 

Hitachi bu konularda Japonya'nın birçok şehrinde deneyim kazandı ve gelecekte 

şehirlerin sürdürülebilir gelişimi için, bütün paydaşların geniş katılımıyla, sosyal meseleleri 

çözmeye odaklı yaklaşımın şehirlerin sürdürülebilir gelişimi için kritik olduğuna inanıyor. 

Tokyo, 2025 yılında 38,7 milyon nüfusuyla en büyük Mega Şehir ve dünyanın geri kalanına 

bir örnek olacak. Hitachi, bu şehirler için akıllı yaklaşımı getirme sırasında -tıpkı Kashiwa-

no-ha'da olduğu gibi- geleceğin toplumuna hayat veren kritik noktalara odaklanmaktadır. 

Kashiwa-no-ha şehrinde, Hitachi’nin enerji yönetim sistemi, enerjinin konsolide 

yönetimini, enerji ihtiyacı tahminini ve arz talep bilgisi sunumunu gerçekleştirmektedir. 

Bunu, akıllı merkezi aracılığı ile enerjiyi tam ve net görselleştirme ile yapmaktadır. Bunu 

başarmak için sistem, ofislere, alışveriş merkezlerine, konutlara ve diğer kamusal tesislere 

yerleştirilmiş olan yerel ve merkezi yönetim sistemlerinden verileri toplar. Bununla birlikte, 

depolama-batarya sistemlerini bulunduran dağıtımlı enerji tesisleri, elektrik şebekeleri 

güneş enerjisi veya rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerjilere bağlı olduğunda sabit 

operasyonu garanti edebilmek için hayati öneme sahip tesislerdir. Bunları yöneterek ve 

bağlantılayarak, elektrik enerjisinin bölge içerisinde esnek değişimi mümkün hale gelir ve 

gerçekten şehir için akıllı ve verimli bir çözüm sunulmuş olur. 
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Hitachi, değer zinciri ortaklıkları aracılığıyla, Kashiwa-no-ha gibi şehirlerin akıllı hale 

gelmesini ve şehirde yaşayanların ileri enerji yönetim çözümlerinden faydalanmasını 

sağlayan projeler için ihtiyaç duyulan işbirliğinin katalizörü olmuştur. 

Hitachi, Ltd. | Kashiwa-no-ha Akıllı Şehir 

3. Hitachi, Ltd. | Ulusal Sağlık Hizmeti, İngiltere, Metropolitan Manchester 

Sağlık, Zindelik ve Refah üzerinde artan ilgi en güçlü global mega trendlerden biridir. Bilgi 
tabanlı ve kestirimci sağlık hizmeti sunumu için veri ve bilgilerden yararlanılması demografik 
ve toplumsal trendler nedeniyle hissedilen toplumun yaşlanması, kademeli uzun vadeli 
hastalıkların gelişimi ve yükselen sağlık hizmeti giderleri gibi sıkıntıları hafifletmeye başlayabilir. 
Bu örnek olay, global sorunlara çözüm bulmak için bir B2S işbirliği içerisinde bulunan paydaşlar 
arasında teknolojinin nasıl kullanılabileceğini göstermektedir. 

Birleşik Krallık'ta, diyabet gibi uzun vadeli hastalıklar yaşlı insanlarda (60 yaşın üzerindeki 

%58 ile 40 yaşın altındaki %14 karşılaştırılmıştır) ve daha yoksul insanlarda daha yaygındır 

(en yoksul sosyal sınıftaki insanlarda, en zengin sosyal sınıftaki insanlara oranla %60 daha  

sık rastlanır ve hastalığın ciddiyeti %30 daha ağırdır). Uzun dönemli hastalıklara sahip 

insanlar artık bütün GP randevularının yaklaşık %50'sini, ayakta tedavi muayenelerinin 

%64'ünü ve bütün yatılı hastaların %70'ini temsil etmektedir. Uzun süreli rahatsızlıklara  

sahip olan insanların tedavi ve bakımının, toplam sağlık ve sosyal bakım giderleri için 

harcanan her 10 sterlinlik maliyetin 7 sterlin tutarındaki kısmını oluşturması beklenmektedir. 
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Uzun dönemli rahatsızlıkların geleceği için yapılan tahminler doğrusal değildir. Bireysel 

rahatsızlıkların analizi sayının yükseldiğini ve uzun dönemli birden fazla hastalığa sahip 

olan insanların sayısının artmakta olduğunu göstermektedir. Hitachi, mevcut sağlık 

hizmeti zorluklarına BT güdümlü yeni çözümler getirebilmektedir ve sağlık hizmetiyle 

ilgili zorluklar belirdiğinde tepki vermek yerine onları önlemek amacıyla veri kullanan akıllı 

sistemler kullanmaktadır. 

Hitachi ve NHS Metropolitan Manchester; Manchester, Birleşik Krallık'ta iki proje 

yürütmektedir. İlk proje, federal bir veri platformu geliştirerek tıbbi bilgide işbirliğini 

kolaylaştırmak ve bu sayede en yüksek güvenlik ve gizlilik seviyelerine sahip yeni hizmetler 

sağlamak hedefindedir. İkinci adım, diyabet tedavisinin yaşam biçimi geliştirme programı 

formunda gerçekleştirilmesidir. 

Bu senaryoda BT sistemi, yerel topluluklar için doğrudan ve hızlı bir şekilde sağlık hizmeti 

sunumunu iyileştirebilmektedir. Veri, Manchester'deki sağlayıcıları zorluklar konusunda 

bilgilendiren ve hedeflenmemiş demografik trendler şeklinde ortaya çıkan geniş toplumsal 

hasardan kaçınmak için önleyici planlamayı kolaylaştıran sağlık ekosistemine dönük kritik 

görünürlük sağlamaktadır. Öncülüğü Hitachi tarafından yapılan bilişim platformu, çeşitli 

yüksek kaliteli sağlık hizmetleri ve Diyabetlere odaklanan yaşam tarzı geliştirme programları 

sunmak için analitik ve güvenlik teknolojilerinin kullanımını mümkün kılmaktadır.  

Bu sağlık hizmeti ihtiyaçları toplum tarafından oluşturulur ve Hükümet tarafından dikkate 

alınır ama kesinlikle teknoloji ve BT'den yararlanılarak sağlanır. 

Metropolitan Manchester, Birleşik Krallık'taki sağlık sorunları benzersiz değildir, global 

bir olgunun yerel örnekleridir. BT yönetimli veri formunda, akıllı sistemi sağlık hizmeti 

sürecine dahil etmek küresel bir ihtiyaçtır. Bununla birlikte, bunun gibi bir pilot çalışmanın 

geliştirilmesi Konsey, genel sağlık kurumu ve Metropolitan Manchester halkından bütün 

ilgili paydaşların daha geniş bir coğrafi alana yayılma öncesinde deneyimlemesine ve 

ortak çözüm geliştirmesine olanak tanır. 

4. Hitachi, Ltd. Taşıma Sistemleri Bölümü | Kore için Çevre Dostu Lokomotif 

Gelecek on yıl içerisinde, karayollarından demiryollarına büyük bir model kayması gerçekleşecek. 
Demiryolları bir ülkenin şehirlerini birbirine bağlayan kan damarları gibidir ve gelecekte kıtaları 
birbirine bağlayarak küreselleşmenin ileri sıçramasını temsil edecektir. Frost & Sullivan’ın Mega 
Trend analizine göre, gelecekteki demiryolu yatırımının %65'inden fazlası 2010 ila 2025 yılları 
arasında APAC ve Amerika kıtalarında gerçekleştirilecektir. Örneğin 2025 yılı itibariyle, APAC ve 
Avrupa'yı yüksek hızlı tren servisleriyle birbirine bağlayacak ilk adımların atılması bekleniyor. 
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Hitachi, Güney Kore'deki 

Nooriro projesinde olduğu 

üzere, yerel demiryollarına 

işbirlikçi çözümler getirerek 

mobilite taleplerini 

karşılamak gibi önemli 

bir rol oynamaktadır.

Hitachi, tıpkı Güney Kore'deki Nooriro projesi gibi yerel tren yolları için işbirlikçi çözümler 

getirerek mobilite talebini karşılayan kritik bir rol oynamaktadır. 'Nooriro' Korece iki 

kelimenin birleşimden oluşmaktadır, 'Dünya (Noori)' ve 'Yol (Ro)' ve bütün dünyayı 

dolaşan tren anlamına gelmektedir. Mobilite toplumların en temel hakkıdır ve insanların A 

noktasından B noktasına seyahat edebilmeleri için yeni yollar açmak amacıyla teknolojinin 

kullanıldığı kritik bir inovasyon alanıdır. 

Bu olayda, Hitachi, Kore Demiryolları ile Nooriro projesinde işbirliği içinde çalışmış, büyük 

şehirler arasında ulaştırma sistemini birbirine bağlamış ve kısa mesafeli ulaştırma pazarına 

giriş yapmıştır. Sonuç, kamu ve özel sektör ortaklığı (PPP) finansman modelinde kazanılan 

avantajları göstermektedir -özellikle, müşteri ve tedarikçinin birbirlerinden öğrenmesi 

yoluyla becerilerin yeniden dağıtımını sağlayan işbirliği ve toplumsal etki avantajları. 

Hitachi ve Kore Demiryolları arasındaki ortaklığın kritik bir yan faydası ise Kore Demiryolları 

ekibinin Hitachi mühendisleri tarafından eğitilmesidir. Ortaklık, Güney Kore toplumu için 

gelişmiş mobilite ve ileri beceri değişimi sağlamıştır.

Nooriro, sadece elektriklendirmeden beklenen çevre emisyonları üzerinde pozitif etkiye 

sahip olmakla kalmadı; aynı zamanda, yaşlı, engelli ve çocuklarla seyahat eden aileler için 

büyük kolaylıklar sağlarken toplu ulaştırmanın konfor seviyesini yükseltti. Gelişmiş teknoloji 

aynı zamanda ortalama bakım işini, tren başına 1,3 kişi oranında azaltmıştır ve gelecek 30 

yıllık operasyon süresi boyunca bu pozisyonu korumayı ve geliştirmeyi hedeflemektedir.

“Bir problem oluştuğunda, Hitachi problemi kapsamlı 

bir şekilde araştıracak, nedenini tespit edecek ve 

önlem ve çözümler sunarak problemi çözecektir. 

Böylesi organize bir sistem sayesinde, Hitachi'nin 

problemlerin tekrar edilmesini engelleme çabaları 

KORAIL çalışanları tarafından iyi karşılanan teşvik edici 

değişiklikler olarak kabul edilmiştir.”

- Jang, Tae-Joo, Teknik Destek 
Departman Yöneticisi, KORAIL 
Byeongjeom Tren Hizmet Merkezi
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Sosyal / Sınai Altyapı

BT ve Analitikler

Çözümlerin 
Pazarlanması

2. Kaynak: Frost & Sullivan pazar analizi. 

Daha Az Bakım Daha Az Emisyon

5. Enerji Tasarrufu için Büyük Veri Çözümleri (Kuzey Amerika)

Enerji maliyetlerini ve hedeflerin sürdürülebilirliklerini yönetmek hem işletmeler hem de 
kamu sektörü için temel zorluklardır. Fakat ilgili teknoloji sağlayıcılarının, enerji müdür ve 
yöneticilerinin çalışmasına rağmen, enerji yönetim sistemlerindeki büyüme her zaman 
beklentileri karşılamamakta, pazarın harekete geçirilmesi için gerekli olanın iş modeli 
inovasyonu olduğunu göstermektedir. Diğer taraftan, enerji verimliliği hedefleri katılaşmaktadır 
(örneğin, AB 2030 yılı için %40 enerji etkililiğini hedeflemektedir) ve enerji performansı 
sözleşmeleri gibi hizmet pazarları yılda %10 üzerinde bir büyüme göstermektedir2. 

Hitachi, bu sosyal ihtiyaca ve pazar fırsatına, Kuzey Amerika'daki sanayi müşterilerinin 

tıpkı herhangi bir tesisten elektrik satın alır gibi ancak fahiş başlangıç sermayesi olmadan 

büyük tasarruflar yaparak enerji tasarrufu satın almalarına olanak tanıyan 'bir hizmet olarak 

enerji tasarrufu' teklifini geliştirerek yanıt verdi. Hitachi Danışmanlığın, danışma, çözüm 

tasarımı ve beceri dış kaynaklamasını ve Hitachi Veri Sistemlerinin Büyük Veri becerisini bir 

araya getiren çözüm, oldukça yüksek işbirliği sunmaktadır ve bireysel müşteriler ve sınai 

sektörler için birçok farklı Hitachi bölümünden ürün ve sistemlerin de entegrasyonu ile 

özelleştirilebilir. 

İnsan 
verileri 

Makine 
verileri

Her bir  
Sektör için 
çözümler
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Hitachi işletmelerin, 

enerji maliyetlerini 

düşürebilecekleri ve 

çevreye negatif etkiyi 

azaltabilecekleri bir yol 

bularak birden fazla 

paydaşın faydalanmasını 

sağlamıştır.

Hitachi Danışmanlık aynı zamanda hizmet ücretlerinin elde edilen tasarruflara bağlı 

olduğu değer bazlı bir hizmet modeli sunar. Müşteri ve Hitachi'nin dikkatli bir şekilde 

izlemesi ve ölçümü yoluyla, tasarruf edilen gerçek enerji kullanılmayan kilovat saat 

cinsinden takip edilebilecek. Müşteri, kullanılmayan bu kilovat saatler için mevcut kamu 

hizmetleri bütçesinden ödeme yapabilir ve maliyet tasarrufunu hemen elde edebilir. 

Müşteriler sermaye veya finansal kiralamayla, kiralıklar veya sermaye alımları ile uğraşmak 

zorunda kalmadan tipik olarak %20-30 arası enerji tasarrufuna ulaşmayı hedefleyebilir. 

Sosyal İnovasyonun gerçek bir örneği olarak Hitachi, işletmelere yatırımın geri dönüşünü 

daha çekici kılan ve çevresel etkiyi daha görünür hale getiren bir iletim modeli ve finansal 

çözümle enerji maliyetlerini düşürebilecekleri ve çevreye negatif etkiyi azaltabilecekleri 

bir yol bularak birden fazla paydaşın faydalanmasını sağlamıştır. 

6. Hitachi, Ltd. | Dahej Deniz Suyu Arıtma 

Su için yükselen küresel talep, deniz suyu arıtma gibi metotlar kullanılarak su kaynaklarının 

geliştirilmesi ve etkin bir şekilde yönetilmesi konusunda acil bir ihtiyacın var olduğunu 

gösteriyor. Güncel olarak, dünya çapında 16.000 desalinasyon tesisi her gün milyarlarca 

litre temiz su üretmektedir ve bu rakamların artması gerekmektedir. Verimli su yönetimine 

yönelik artan talep, su sektöründe yeni iş modellerini güdüleyerek gelecekte su ile ilgili 

problemlerin aşılmasına yardımcı olabilir. 

Hitachi'nin Dahej deniz suyu arıtma projesi, mega koridorların klasik bir örneği olan 

Delhi Mumbai koridoru kıyısındadır. Frost & Sullivan, mega koridorları, 60 km veya daha 

uzakta olan 2 büyük şehri veya mega bölgeyi ve 25 milyon veya daha fazla toplam nüfusu 

birleştiren şeritler olarak tanımlamaktadır. 2025 yılında 21 mega koridor bulunacaktır ve 

Delhi Mumbai koridoru en büyük ve en hızlı büyüyenlerden biri olacaktır. 

Nüfusun yoğun ve su sıkıntısının yüksek olduğu yerlerde, Hitachi'nin burada sağladığı gibi 

kaynak verimliliğine dayalı yaklaşımlar kritik öneme sahiptir ve tamamen kritik ve yüksek 

etkili mega trendlerin gelişmesine paralel olarak ilerlemektedir. 

Bu Projenin hedefi, şirketlere sağlanacak sınai su azlığını, kıyısal bir sınai bölge olan 

Dahej'de deniz suyu arıtma tesisleri aracılığıyla çözmektir. Proje Japonya ve Hindistan 

hükümetleri tarafından ortak olarak yürütülmektedir; Delhi ve Mumbai arasına, PPP 

modeli anlaşmalar kullanılarak sanayi parklarının inşasını ve kamu kuruluşları arasında 

işbirliğinin geliştirilmesini içermektedir. Hitachi, paydaşları bir araya getirmek ve teknik 

uzmanlık ve çözümler sağlamak gibi kritik bir rol oynamaktadır. 
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Bu proje sağlık hizmetleri 

zorluklarını aşmak için 

kritik bir model olan B2S 

işbirliğine güçlü bir örnek 

oluşturmaktadır.

Tamamlanmasının ardından, Proje, Asya'daki en büyük deniz suyu arıtma projesi olacak 

ve Dahej bölgesinin 2015 yılı itibariyle günlük 310.000 ton sınai su eksikliği yaşamasını 

engelleyecektir. 

Şehirleşme sürecinin hükümetin ticaret alanlarını büyütme isteğine ve insanların şehre 

taşınma isteğine göre güdülendiği durumlarda, ortaya çıkacak daha akut bir kaynak ihtiyacı 

ilgili hükümetler tarafından karşılanmalıdır. Mega koridorun bulunduğu yerlerde mega 

ihtiyaçlar da bulunur ve burada işbirliği çabaları teknolojinin bu ihtiyacı karşılayabileceği 

anlamına gelir. 

7. Hitachi Medikal, Brezilya| Santa Casa de Misericórdia de Avaré 

Frost & Sullivan, küresel GSYİH'nın 2012 yılında %10'unu oluşturan sağlık harcamalarının 2020 
yılında %12 oranına yükselmesini beklemektedir. Toplumun sağlık hizmeti ve refahı kolektif bir 
sosyal sorumluluktur ve B2S iş modellerinin ve tıbbi teknolojinin oldukça büyük bir rol oynadığı 
bir alandır. 'Sağlık, Zindelik ve Refah' mega trendinin temel öğelerinden biri, gezegendeki bütün 
nüfusa sürdürülebilir sağlık hizmeti sunmaktır. Önemli bir alt trend 'Merkez ve Uç hastane 
hizmeti' sunulmasıdır, hastane bir merkez, klinikler ve evde bakım yan birimler olarak kabul 
edilmektedir. 

Bu örnekte Hitachi, Brezilya, Avare'de önemli bir sağlık yan birimine kritik hizmetlerin 

sunulması için ihtiyaç duyulan teknolojiyi sağlamıştır. Bu proje, sağlık hizmeti problemleri 

için kritik bir model olan B2S işbirliğinin güçlü bir örneğini sergilemektedir. 

Sunulan bütün hizmetlere rağmen, Santa Casa Avaré bir Görüntülü Tanı Ünitesine 

(IDU) sahip değildi. Şehrin ve civardaki kasabaların nüfusunun büyümesiyle bu tarz 

donanımlara olan talep artmıştı. Hastane, hem Avaré sakinleri hem de civarda bulunan 

16 bölgenin nüfusu için gerekli olan sağlık hizmetlerini sunmayı amaçlamıştı. Bir IDU 

çözümü oluşturmak amacıyla Hitachi ile işbirliği yapan hastane, birçok hastanın manyetik 

rezonanslı muayeneyi başka bir yerde yaptırmak amacıyla 120km kadar seyahat etmek 

zorunda kalmasını önlemektedir. 

Sonuç, beklenen aylık 66 muayene sınırını aşmış ve hastane sadece 2 ayda 200 muayene 

gerçekleştirmiştir. 

Projenin başarısının kritik öğesi, IDU teknolojisinin kullanılmasıdır zira kurulum ve kullanım 

bakımından kolay ve faydalı bir teknolojidir. Düşük manyetik alanlı cihaz olmasına rağmen, 

AIRIS II yüksek amplitüt gradyanları göstermiş ve 30 ila 40 dakika içerisinde tetkikler 

gerçekleştirmiştir. Bu sayede hastaneye büyük bir avantaj sağlanmış ve daha fazla hasta 

görülmüştür.
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AIRIS II kolay kullanımlı, operatöre çeviklik kazandıran ve hızlı muayene tamamlayan bir 

sistemdir. Kurulumu için ihtiyaç duyulan alan 30m² üzerinde değildir ve mıknatısı kalıcı 

olduğundan soğutma odasına ihtiyaç duymaz, bu nedenle bakım maliyetini önemli 

ölçüde azaltır. 

Santa Casa artık büyüyen şehir nüfusu için kritik sağlık hizmetlerini sunmaya devam 

edebilir. 

8. Hitachi İnşaat Makineleri (Avrupa) NV | Land & Water Group Makine Kiralama 

Akıllı sistemleri günlük süreçlere ekleyerek daha yüksek verimlilik seviyelerine erişmek, 

daha iyi çevresel etkiler elde etmek Frost & Sullivan'ın mega trendi ‘Yeşilin Yerini Akıllı 

Alıyor'un özünü oluşturur. Akıllı bir sistem, daha iyi bir kullanımın girdi çıktı oranlarını nasıl 

iyileştirebileceğini, reaktif bakımları nasıl azaltabileceğini ve masraflı bekleme sürelerini 

nasıl engelleyebileceğini göstererek zaman, stres ve maliyet tasarruflarının yanı sıra 

çevresel etkileri azaltabilecekken, hareketsiz kalmak neden? 

Vurgulamak istediğimiz sonraki örnekte Hitachi, makine performansını, kaynak 

verimliliğini ve çevresel sürdürülebilirliği optimize etmek için, ileriye dönük faydalar 

sağlayan bir ürün sunmaktadır. Hitachi'nin teknolojisi müşterilere fayda sağlar, müşteriler 

de kendi müşterilerine fayda sağlar. Hitachi tarafından sağlanan küresel e-hizmet, tesis 

ekipmanından veri toplamak ve izlemek için BT entegrasyonunu kullanır, bu şekilde, bir 

sınai süreç içerisinde veri analitikleri yoluyla gelişmiş kaynak verimliliğini olanaklı kılar. 

Land & Water Group Makine Kiralama, Hitachi'nin Global e-Hizmetini kullanarak, 

müşterilerinin negatif çevre etkilerini azaltmasına ve operatörlerin maliyeti düşürmesine 

olanak tanır - bu, küçük ve yerel işletmeler için kritik bir ihtiyaçtır-. 

Land & Water Group Makine Kiralama tarafından yapılan projeler gibi toprakla ilgili proje 

çalışmaları yerel topluluklar için elverişsiz olabilir. Akıllı bir sistemin kullanılması gereksiz 

verimsizlikleri engelleyecek ve işletmelerin tasarruf etmesine ve büyümesine olanak 

tanıyacaktır. 
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Kaynak: Frost & Sullivan 

Global e-hizmet gelecek garantili bir çözümdür ve Hitachi ve Land & Water Group Makine 

Kiralama arasındaki ortaklık sayesinde elde edilen sürekli geribildirim döngüsünden 

faydalanır. Sistemin kullanımı kademeli ve inovatif gelişmeleri teşvik eden güncel veri 

sağlar ve böylelikle performans - maliyet, verimlilik ve sürdürülebilirlik bakımından - 

gelişmeye devam eder. 

Hitachi, kurulu süreçlerde teknolojik iyileşmeler sağlayıp bütün taraflara fayda sunabilir. 

Akıllı yaklaşımla -veri toplayarak ve veriden öğrenerek- bütün paydaşlar veriyi kendi 

yararlarına kullanabilirler. 

Geleceğe Bakmak 

Bu Beyaz Bültenin başlangıcında, şirketlerin büyüyen beşeri ve toplumsal zorluklara karşı 

ne tür tedbirler alacağını ve yol göstericinin kim olacağını sorduk. Akabinde, büyük bir 

küresel oyuncunun -Hitachi- tam olarak bunu nasıl gerçekleştirdiğine yakından baktık. 

Birkaç aylık bir süre boyunca, Frost & Sullivan hayata geçirilmiş Sosyal İnovasyonun güçlü 

örneklerini bulmak üzere Hitachi'nin Sosyal İnovasyon İşi üzerinde detaylı inceleme 

gerçekleştirdi. Hitachi'nin birçok projesini, mega trend uyumu; toplumsal etki; teknolojik 

yakınsama; yerel ve küresel dinamikler; işbirliği; ve kritik sanayi sektörlerine uygunluk 

bakımından değerlendirdik. 

Hitachi Sosyal İnovasyon Projeleri: Mega Trend Uyumu, Yakınsama, 
İşbirliği ve Toplumsal Etki
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Hitachi, ileri teknoloji ve 

sistemler kullanarak, yeni iş 

modellerini hayata geçirir 

ve güçlü, sürdürülebilir ve 

karlı Sosyal İnovasyon  

İşini sürdürür.

Üzerine çalışılan bu sekiz proje, vizyoner bir global şirket olan ve toplumun problemlerine 

çözüm aramayla geçen uzun bir geçmiş deneyimine sahip bir Sosyal İnovasyon lideri 

olarak Hitachi’nin, yerel ve global sorunları nasıl kucakladığını ve Sosyal İnovasyon tabanlı 

başarılı bir planı nasıl gerçekleştirdiğini göstermektedir. Hitachi'nin Sosyal İnovasyon 

ihtiyacının en gerekli olduğu sektörleri nasıl hedeflediğini, zorluklara ve global mega 

trendlerin yarattığı fırsatlara nasıl yanıt verdiğini, işbirliğinde nasıl bir lider olduğunu ve 

teknoloji entegrasyonu, informatik analitikleri, B2S iş modelleri ve entegre hizmet bazlı 

çözümler ile nasıl inovasyon gerçekleştirdiğini gösterdik.

Özet olarak, Frost & Sullivan, hem şimdi hem de gelecekte çoklu fonksiyonlar ve disiplinler 

aracılığıyla toplumun problemlerine yanıt vermeye hazır olan güçlü, sürdürülebilir ve karlı 

Sosyal İnovasyon işinin gerçekleştirilmesi ve yeni modellerin uygulanmaya koyulması 

yoluyla Hitachi'nin ileri teknoloji ve sistemleri nasıl geliştirdiğini göstermiştir. 

Geleceğe bakarsak, mega trend etkisinin gittikçe güçlendiği bir dünyada, teknolojik 

yakınsama hızlanmaya devam edecektir ve gerçek başarı çözümlerin işbirliği içinde 

üretimini öne alan şirketler tarafından tanımlanacaktır. Hitachi halihazırda gözlerini 

toplumun sorunlarını çözmek için gelecek fırsatlara dikmiştir ve Frost & Sullivan Hitachi'yi 

rakiplerinden ayıran şeyin tam da bu olduğuna inanmaktadır. 

Yarının hizmetleri ve çözümleri, bütün altyapı ilişkili sistemlerde tam optimizasyona 

ulaşmak için, BT'nin sosyal ve sınai altyapı ile yakınsamasına tanıklık edecektir. ‘Nesnelerin 

İnterneti’ ve ‘sistemlerin sistemi’nin gelişmesi, tarihsel olarak ayrı olarak çalıştırılması 

gereken sistemleri bir araya gelmeye zorlayacak ve bu, hizmet iş modelleri bazlı tamamen 

entegre çözümlerin yarının gerçekliği haline geleceği manasına gelmektedir. 

Hitachi bu yaklaşımın, en iyi çözüme ulaşmak için müşteriler ve partnerlerle işbirliğinde 

odaklanmayla birleşerek, Sosyal İnovasyon İşinin geleceği için temel bir özellik haline 

geldiğine inanmaktadır ve bu durumu "Sembiyotik Otonom Merkezsizleşme" olarak 

adlandırmaktadır. Aslında bu gerçekleşmeye başlamıştır; Hitachi Japonya'da JR East 

ile işbirliği yaparak, 19 tren hattını ve yaklaşık 300 istasyonu yöneten Otonom Merkezi 

Olmayan Taşımacılık Operasyonları Kontrol Sistemini - veya ATOS- yarattı. Bu sistemi 

benzersiz ve geleceğe dönük bir çözüm yapan “Otonom Merkezsizleşme” yönüdür. 

İlerleyen yıllarda büyümenin temel gücü olacak olan Sosyal İnovasyona olan tam bağlılıkla 

ve bir yüzyıldan fazla bu işi yürütmüş olmanın verdiği deneyimle Hitachi, toplumsal 

sorunlara çözüm bulmak ve insan yaşamının kalitesini geliştirmek için sürdürülebilir 

büyüme ve karlılık üzerine odaklanmaktadır. 
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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 bulunan 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. 

Sosyal İnovasyon Mikro Sitesi:  
social-innovation.hitachi 

Sosyal İnovasyon blogu:  
www.hitachi.eu/social_innovation 

Twitter: Global - @Hitachi_SocInn Avrupa - @HitachiEurope 

Hitachi Marka Kanalı:  
www.youtube.com/user/HitachiBrandChannel



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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