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Sosyal İnovasyon Beyaz Bültenleri 

Hitachi, Sosyal İnovasyon hakkında araştırma çalışmaları üretmek amacıyla  
Frost & Sullivan ile işbirliği yapmıştır. 
Daha önceki Sosyal İnovasyon Beyaz Bültenlerimiz, Sosyal İnovasyonun ne  
olduğunu ve gelecekteki toplumlarımızı tanımlayan global ölçekteki temel  
Mega Trendleri tanımlamaktadır. 

Beyaz Bültenlerin tümünü indirmek için 
http://www.hitachi.eu/en/sib/whitepapers/ 
adresinden web sitemizi ziyaret edin. 
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“Artan enerji talebi 

ve karbon emisyonu 

nedeniyle ortaya çıkan 

ve büyüyen sorunları 

çözmek için inovasyonu 

nasıl kullanabiliriz ve aynı 

zamanda iletimde, dağıtımda 

ve tüketimde verimliliği  

nasıl sağlayabiliriz?” 

GİRİŞ 

Sosyal İnovasyon: Global Değişim İhtiyacı 

Enerji üretim, yönetim ve tüketim tarzımız değişim gösterirken, enerjiye olan global 

iştahta hiçbir azalma sinyali yok. Enerji sektörü, modern dünyanın karmaşıklığının 

getirdiği zorluklarla bir bulmacaya dönüşen fakat aynı zamanda toplumun, 

işletmelerin ve bireylerin iyileştirilmesi için önem taşıyan alanlara harika bir örnektir. 

Enerji alanında temel soru, tamamen hassas güç şebekelerine bağlı kentsel 

ortamlarda artan bir hızla yoğunlaşan, yüksek oranda bağlantılı ve enerjiye aç 

küresel nüfusun büyüyen gereksinimlerinin nasıl karşılanacağıdır. Dahası, artan 

enerji talebi ve karbon emisyonu nedeniyle ortaya çıkan ve büyüyen sorunları 

çözmek için inovasyonu nasıl kullanabileceğimiz ve aynı zamanda iletimde, 

dağıtımda ve tüketimde verimliliği nasıl sağlayacağımız da önemli bir sorudur.    

Aynı zamanda, bütün bunlarla birlikte temiz, güvenilir ve güvenli elektriği dünyanın 

en yoksul topluluklarının erişimine nasıl sunabiliriz? 

Bundan önceki Beyaz Bültenlerimizde (http://www.hitachi.eu/en/sib/whitepapers/), 
Sosyal İnovasyonu “paylaşılan değer üreterek bireylerin ve toplumların yaşamlarında 

gerçekten pozitif değişimler yaratan teknoloji ve iş modellerinin faaliyete geçirilmesi” 

olarak tanımladık. 

En kritik global mega trendlerden (Kentleşme; Yeşilin Yerini Akıllı Alıyor; Enerjinin 

Geleceği; Sağlık, Zindelik ve Refah) yola çıkarak, yakınsama temel öğesinin Sosyal 

İnovasyon iletimi için kesinlikle kritik önemde olduğunu fark ettik. Bunun anlamı, 

teknolojilerin, sektörlerin, ürünlerin ve finans dahil iş modellerinin, yakınsamasıdır. 

Frost & Sullivan’ın Sosyal İnovasyona en fazla ihtiyaç duyulacağını işaret ettiği 

sektörlere (Enerji, Su, Taşıma, Sağlık Hizmetleri, Üretim, İnşaat ve Doğal Kaynaklar) 

yakından bakıldığında, Sosyal İnovasyonun 2020 yılı itibarıyla 2 trilyon $ tutarında 

pazar fırsatı temsil ettiğini gördük. 

Bu Beyaz Bültende enerjinin geleceğini etkileyen özel mega trendleri vurgulayacağız 

ve Sosyal İnovasyonun global enerji sektörüne neler katabileceğini belirleyeceğiz. 

Enerjide Sosyal İnovasyon fırsatlarını ve zorluklarını derinlemesine inceleyeceğiz ve 

ilgili fırsatları ve etkilerini bu pazarda yaptığımız yoğun araştırmalardan faydalanarak 

ölçeceğiz. 
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“2040 yılı itibarıyla 

küresel enerji talebi %55 

oranında büyüyecektir” 

“Artan elektriklendirme, 

enerji verimliliği ve 

karbonsuzlaştırma 

zorluklarıyla başa çıkmak 

üzere daha akıllı ve daha 

fazla toplum yönelimli 

inovasyon gerekmektedir” 

Aynı zamanda Hitachi’yi ve onun Sosyal İnovasyon İşini tanıtacağız, şirketin nasıl  

Sosyal İnovasyon alanında lider vasfına sahip vizyoner bir küresel oyuncu haline 

geldiğini göstereceğiz ve dünya genelinde yenilenebilir enerji, nükleer enerji, akıllı 

şebeke çözümleri, enerji depolama ve enerji tasarrufu ve verimliliğinde çığır açan 

bazı proje örneklerini de paylaşacağız. 

Hitachi’nin teknoloji çözümlerini verimli ve entegre bir şekilde kullanarak geleceği 

nasıl şekillendirdiğini özetleyeceğiz. Bu Beyaz Bülten, 22 Ekim 2015 tarihinde Münih, 

Almanya’da düzenlenen ve Hitachi ve Frost & Sullivan’ın ortak ev sahipliğinde yapılan 

Sosyal İnovasyon Forumunun stratejik tartışma ve bulguları ile desteklenmektedir. 

Enerjinin Geleceği: İnovasyon İhtiyacı 

Enerji ekonomik büyüme için temel öneme sahiptir, sınai çıktı ve ticaret için itici 

güçtür ve ayrıca taşıma ve sağlık hizmetleri gibi sektörlerin ilerlemesi için olmazsa 

olmaz bir bileşendir. Enerji, aynı zamanda gelişmekte olan ülkelerde insanların temiz 

suya, sağlığa ve eğitime erişimini ve evlerini ısıtma, aydınlatma ve güvenliğe alma 

gibi vazgeçilmezlerini garantileyen kritik bir faktördür. Esasında; bir yandan toplum 

için sürdürülebilir ve dinamik bir geleceği güven altına alırken diğer yandan enerji 

güvenliğini ve verimliliğini sağlamanın ve bireylerin yaşamını iyileştirmenin en 

önemli bileşenlerden biridir. 

Küresel enerji sektörü büyük bir değişiklik dönemine doğru ilerlemektedir. Çevresel 

baskı, devlet politikası ve enerji üretim ve tüketim kalıplarındaki son değişimler; 

küresel yakıt karışımı ve CO2 emisyonlarında küresel değişiklikler getirmiştir. 

Bununla birlikte, yeni teknoloji ve iş modeli inovasyonunun bir bileşimi 

yoluyla enerjinin üretildiği, dağıtıldığı, yönetildiği ve depolandığı yöntemler 

dönüştürülmekte ve tüketiciyle tedarikçi arasındaki iletişimde büyük değişiklikler 

ortaya çıkmaktadır. Bu, enerji ekosisteminde gitgide artan karmaşıklıktaki öğeleri 

entegre edecek yeni fırsatlarla sonuçlanmakta ve sofistike BT ile enerji altyapısı bir 

araya gelmektedir. Enerjinin geleceği, üretimden tüketime verimliliği sağlamak için 

giderek artan bir şekilde dijital zekaya ve veri analitiklerinin kullanımına dayanacaktır. 

Bununla birlikte, dünyada 2020 yılına kadar küresel enerji talebi yıllık %2 oranında 

artacaktır ve 2040 yılı itibarıyla %55 oranında devasa bir talep artışı gerçekleşecektir; bu 

nedenle daha da fazla inovasyon gereklidir. 1,2 milyarın üzerinde insan bugün elektriğe 

erişememektedir ve hava kirliliğine maruz kalış nedeniyle yılda 7 milyondan fazla ölüm 

gerçekleşmektedir. Enerji talebi büyümeye devam ettikçe, sürekli ekonomik büyümeyi 

kolaylaştırmak ve insanların yaşam kalitesini yükseltmek için, artan elektriklendirme, 

enerji verimliliği ve karbonsuzlaştırma zorluklarıyla başa çıkmak üzere daha akıllı ve 

daha fazla toplum yönelimli inovasyon gerekmektedir. 
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Sıfıra doğru inovasyon bir Mega 
trenddir Sıfır emisyon, sıfır 
kaza, sıfır ölüm, sıfır kusur ve 
sıfır güvenlik ihtiyacı olan sıfır 
konseptli bir dünya vizyonu 

Sıfıra Doğru 
İnovasyon 

2025 yılı itibarıyla öngörülen 80 milyar bağlı 
cihaz sayısıyla, Nesnelerin İnternetinin (IoT) 
enerji yönetimini olumlu yönde etkileyeceği 
ve özellikle etkinlik, bilgi ve yenilenebilir enerji 
entegrasyonunu iyileştireceği görülecektir. 

Yeşilin yerini 
Akıllı alıyor 

Enerjinin 
Geleceği 

Bağlanabilirlik 
&

Yakınsama

Dijital teknoloji akıllı binaları, şebekeleri ve 
şehirleri güdülemektedir. Enerji altyapılarının 
dijitalizasyonu enerji verimliliği için çok büyük 
bir rol oynamaktadır 

Yeni İş 
Modelleri 

Enerji iş modelleri tedarik 
tarafından yönlendirilmekten 
müşteri merkezli ve teknoloji 
bazlı olmaya doğru hareket 
etmektedir. Dağınık üretim, 
VPP’ler ve XaaS değişimin 
lokomotifidir 

Kaynak: Frost & Sullivan 

Enerjide Sosyal İnovasyon 

Hitachi gibi şirketler, küresel enerji zorluklarını hafifletmek için müşterilerine ve 
topluma daha fazla inovasyon sunmaya ve yaşam kalitesini artırmaya çalışmaktadır; 
bu genellikle İşletmeden Topluma (B2S) adıyla anılan bir trenddir. Bu BT entegrasyon 
kapasitesi özellikle elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı ve enerji verimliliği sektörlerini 
pozitif yönde etkilemek üzere düzenlenmiştir. 

MEGA TRENDLER VE ENERJİ VİZYONUNUN GELECEĞİ 

Giriş ve Enerji Vizyonunun Geleceği 

Enerjinin geleceği tamamen entegrasyonla ilgilidir: Bu, küresel enerji karışımı 
çeşitlendikçe, giderek karmaşıklaşan ve farklılaşan enerji üretim varlıkları yelpazesinin 
ve kaynakların daha verimli kullanımını yönlendirmek için ileri BT ve dijital çözümlerin 
entegrasyonu ve devreye alınması anlamına gelir. 

Özel olarak; dijitalleşmenin bir sonraki jenerasyonu, yenilenebilir enerjinin büyümesi 
ve üretimden tüketime enerji değer zinciri boyunca daha fazla etkinlik sağlamak 
için kritik önemde olacaktır. Aslında, enerji araçlarının dijital dönüşümü başlamıştır 
ve gelecekteki enerji trendlerinin çekirdeğini oluşturacaktır. 

Bu vizyon, Frost & Sullivan araştırma ekipleri tarafından düzenli olarak takip edilen 
dört mega trendin birleşiminden oluşturulmuştur - Gerçek enerji sürdürülebilirliği 
elde etmek için akıllı teknoloji; müşteri merkezli çalışma için yeni iş modelleri; 
değerli veri toplanmasını sağlamak ve inovasyon ve verimliliği yönlendirmek için 
bağlanabilirlik ve yakınsama ve Enerjide Sosyal İnovasyonun gelişeceği vizyonu 
ve çerçeveyi oluşturmak için sıfıra doğru inovasyon. 

Enerjide Sosyal İnovasyonu Harekete Geçiren Mega Trendler 
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“Güneş ve rüzgar  

enerjisinin hızlanarak 

devreye girmesi, yalnızca 

ileri teknolojinin ve 

yeni iş modellerinin 

kullanılmasıyla mümkün 

olacaktır”  

Yeşilin yerini Akıllı alıyor 

Yeşil ürünlerin ve hizmetlerin giderek artan ölçüde geliştirildiği veya yerlerini “akıllı” 

ürünler ve hizmetlere bıraktığı bir döneme girmiş bulunmaktayız. Akıllı çözümler 

gerçek bir ticari fırsat içermekte, tipik olarak yüzde 30’a varan enerji ve etkinlik 

tasarrufu sağlamakta ve genellikle iki ile üç yıl içerisinde yatırımların karşılığını 

vermektedir. IoT ve makineden makineye (M2M) iletişimle desteklenen akıllı 

ürünler, akıllı algılama teknolojileriyle karakterize edilir. Sürekli artan oranda İnternet 

teknolojileriyle entegre edilmektedirler, bu da ürünün değişen ortamlarla iletişim 

kurmasını sağlayarak operasyonu optimize etmekte ve verimliliği artırmaktadır. 

Enerjide, dijital teknoloji, etkinlik kazanımları sunarak ve artan enerji kaynakları 

çeşitliliği için otomatik entegrasyonu mümkün kılarak daha akıllı binalar, şebekeler 

ve şehirler sunmaktadır. 

Başarılı akıllı şebekelerin ve müşteriler ile dağıtım ağları arasındaki bağlantı 

noktasının temel sağlayıcılarından biri olan akıllı sayaçlardaki global büyüme 

bunun harika bir örneğidir. 2015 yılının başlangıcında glabal olarak kurulu yaklaşık 

510 milyon akıllı sayaç vardı, 2020 yılı itibarıyla bu sayı 980 milyona yükselecektir. 

Akıllı sayaçların yaklaşık yarısı (450 milyon) Çin’de olacaktır. 

Enerji sektöründe, ‘yeşil’ ve ‘akıllı’ birbiriyle sıkı sıkıya bağlı kavramlardır. Dijitalizasyonun 

en önemli lokomotiflerinden biri büyüyen yenilenebilir enerji üretimiyle baş etme 

ihtiyacıdır. Örneğin, Almanya’da, üretilen elektriğin yaklaşık %30’u yenilenebilir 

enerjiden elde edilecektir ve gelecek 10 yıl içerisinde bu oran yaklaşık %60’a 

yükselecektir. Yenilenebilir enerjideki bu büyüme - hem merkezi hem dağınık 

kaynaklardan- şebeke altyapısı üzerinde büyük bir baskı oluşturacaktır ve bu ancak 

enerji altyapısının dijital dönüşümüyle verimli olarak karşılanabilecek bir durumdur. 

Bu dünyanın geneli için doğrudur ve rüzgar ve fotovoltaik (PV) güneş enerjisinin 

hızlanarak devreye girmesi, yalnızca ileri teknolojinin ve yeni iş modellerinin 

kullanılmasıyla mümkün olacaktır. Akıllı teknoloji aynı zamanda iletim ve dağıtım 

ağlarının verimliliğini getirmektedir; günümüzdeki şebekelerin kayıpları, dünyanın 

neresinde olunduğuna bağlı olarak, %5 ile %30 arasında değişmektedir. 

Aynı zamanda elektrik ağları, elektrikli araçlarda (ET) ve ilgili araç şarj altyapısında 

beklenen ivme kazanan büyümeden büyük oranda etkilenecektir. Frost & 

Sullivan’ın araştırma verileri, 2015 yılında dünya üzerinde yaklaşık olarak 1,2 milyon 

ET’nin yollarda olduğunu ve bu sayının 2020 yılında 6,3 milyona ve 2025 yılında 

12,6 milyona yükseleceğini göstermektedir. 

6 www.frost.com 

© 2015 Frost & Sullivan 

Enerjide Sosyal İnovasyon 



“Enerji sektöründe  

bir sonraki inovasyon 

dalgası yeni iş modelleri 

etrafında gelişecektir” 

Bu sadece taşıma ve mobilite sektörü için dönüştürücü özelliğe sahip bir trend 

değildir, aynı zamanda enerji verimliliğini sağlamak ve değişen enerji depolama iş 

modellerini ve dağıtım ağlarını optimize etmek için akıllı teknolojinin kullanımını 

gerektiren bir trenddir. 

ET’lerin enerji yönetimiyle yakınsaması aynı zamanda, yedekleme veya pik güç için 

bir araç bataryasından konuta elektrik sağlayabilen Taşıttan Eve (V2H) sistemi gibi 

enerji tasarrufuna dönük inovatif yaklaşımların da önünü açmıştır. Enerji; taşıt, bir 

ET şarj standı ve ev enerji yönetimi (HEM) sistemi arasında veri iletişimi süreçleri 

aracılığıyla kontrol edilir. Teknolojiyle birlikte artık tamamen erişilebilir olan bu 

tür dijital olarak sunulan ev enerjisi yönetimi çözümleri gelecek beş yıl içerisinde 

evlerimizi nasıl yönettiğimiz konusunda büyük etkilere sahip olacaktır. 

Yeni İş Modelleri 

Yeni nesil iş modelleri, gelecekteki iş tekliflerini belirleyecek ve gelecekteki teknoloji 

ve ürün gelişimini etkileyecektir. Bu iş modelleri sadece iş ortamını şekillendirmekle 

kalmayacak aynı zamanda sektörel dinamikleri de etkileyecektir. 

Yoğun teknoloji inovasyonuyla geçen on yıllık bir sürenin ardından, Frost & 

Sullivan, Enerji sektöründe bir sonraki inovasyon dalgasının iş modelleri etrafında 

gelişeceğine inanmaktadır. Sektör, yeni neslin geçireceği evrim için, geçmişte 

baskın olmuş tedarik yönlendirmeli modellerden uzaklaşarak daha müşteri merkezli 

ve teknoloji yönlendirmeli iş modellerine geçişe gereksinim duymaktadır. 

Enerji sektörü, bulut bilgi işlem tarafından etkinleştirilen, bir hizmet olarak her şey 

konsepti veya bir Hizmet olarak X (XaaS) konsepti de dahil olmak üzere teknoloji 

tarafından etkinleştirilen ticari hizmet modellerinde büyüme göstermektedir. 

Bir Hizmet olarak Ürün, Bir hizmet olarak Enerji Tasarrufu ve bir Hizmet olarak 

Işık (LaaS) örnek olarak gösterilebilir. Burada temel kayma, hizmetin ürünün bir 

parçası olduğu tarihi modelin tersine ürün veya sistemin hizmetin bir parçası haline 

gelmesidir. 

Enerji değer zincirinin çeşitli halkalarında harika XaaS iş modeli örnekleri görülebilir. 

Birçok lider firma bulutta barındırılan analitikleri akıllı şebeke uygulamaları için 

kullanmaktadır; Leidos ileri ölçüm altyapısını (AMI) sunmayı hızlandırmak için bir Akıllı 

Şebeke Sistemi (SGS) geliştirmiştir ve Finlandiyalı şirket Cozify, bir hizmet olarak ev 

otomasyonu (HAaaS) için IoT temelli kablosuz bir çözüm sunmaktadır. 

7 www.frost.com 

© 2015 Frost & Sullivan 

Enerjide Sosyal İnovasyon 



Bir Hizmet olarak Her Şey 
XaaS Modellerinde 

Büyüme 

Akıllı Şebeke 
Akıllı ve kendi kendini 

iyileştiren T&D altyapısı   

Dağınık Enerji 
Yerinde güç ve ‘Profesyonel 

Tüketici’ modelleri 

Mikro şebekeler 
Dağınık üretimde 

büyümenin sağlanması

Bulut Hizmetleri 
Dijital dönüşüm 

ve veri analitikleri 

Talep Yanıtı 
Talep profillerinin 
otomatik yönetimi 

Performans Sözleşmesi 
Garantili etkinlik 

sonuçları 

Sanal Enerji Santralleri 
Kümeleme ve 

alım satımı mümkün 
kılan bağlanabilirlik 

İş Modelleri: Enerjide İnovasyonun Bir Sonraki Dalgası 

Kaynak: Frost & Sullivan 

Teknoloji tarafından sağlanan bir diğer çözüm sanal enerji santralidir (VVP), bu 

alanda birden çok enerji kaynağı (küçük CHP santralleri, güneş PV, rüzgar, biyogaz, 

jeneratör setleri ve küçük çaplı hidrolik enerji) bir merkezi kontrollü ağa entegredir. 

Bağlanabilirlik, akıllı teknoloji ve ileri veri analitikleri kullanılarak VPP konseptleri, 

farklı üretim varlıkları aracılığıyla portföy optimizasyonu ve sanal kapasiteden 

enerji kümeleme ve alım satımı sağlar. Bu, hem enerji dağıtım şirketlerinin hem 

de bağımsız elektrik üreticilerinin (IPPs) operasyon modellerini çok yakın bir gelecekte 

tamamen değiştirecektir. 

Bu arada, talep yanıtı (DR) modelleri, müşteri talep trendlerinin gerçek zamanlı 

analizini olanaklı kılacak ve üretim, iletim, dağıtım altyapısının uygun biçimde tepki 

vermesini sağlayacaktır. Dağıtım şirketleri, artan bir şekilde yenilikçi teknolojilere 

ve öngörü araçlarına yatırım yaparak enerji üretim maliyetlerinin yanı sıra şebeke 

hatalarını ve kesintileri azaltacaktır. 

Enerji değer zinciri 2020 yılı itibarıyla DR programlarına 10 milyar $ yatırıma tanık 

olacaktır, böylelikle enerji verimliliğine katkıda bulunulurken finansal faydalar elde 

etmek için tüketicinin aktif katılımı teşvik edilecektir. Yeni iletişim teknolojileri ve 

destekleyici hükümet düzenlemeleri, geleceğin enerji sistemine entegrasyon için 

olmazsa olmazdır. 

ABD şu anda DR bakımından açık ara lider pazardır, fakat DR faydalarının, ülkelerin 

emisyon hedeflerine erişmelerine ve daha temiz ve etkili enerjiyi pik saatlerde 

sağlamalarına yardım edecek olması nedeniyle Birleşik Krallık, Çin, Japonya ve Güney 

Kore hızlı gelişen pazarlardır. Etkili DR programlarının yardımıyla sadece ABD’de 

toplam 80 GW/yıl kapasite azaltılacaktır.
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“İnsanlar, enerji 

kullanımları üzerinde 

birkaç yıl öncesine kadar 

hayal bile edemeyeceğimiz 

kontrol ve görünürlüğe 

sahip olacak.” 

Bağlanabilirlik ve Yakınsama 

Yukarıda söz edildiği üzere, teknoloji; yeni enerji iş modellerini mümkün kılmakta 

anahtar rol oynamakta ve enerji sektöründe en büyük itici güç olmaktadır. Örneğin, 

akıllı telefonlar, bağlı cihazlar ve altyapı, enerji yönetimi ve verimliliğini süreç içerisinde 

geliştirerek Büyük Veriden potansiyel fayda sağlayan bir dünya ortaya çıkardı. 2025 yılı 

için öngörülen 80 milyar bağlı cihaz sayısıyla Nesnelerin İnterneti (IoT) fenomeninin, 

enerji ağımızı üretimden tüketime her anlamda pozitif olarak etkileyeceği tahmin 

edilmektedir. 

Bu durum 2020 yılı itibarıyla, sadece tek başına konut sektöründe, her hane için 10 

bağlı cihaz ve kilometre kare başına eşsiz dijital kimliğe sahip 500 cihaz anlamına 

gelmektedir. 

Gerçekte, konut sektörü küresel çapta talep esnekliği ve çeşitliliği açısından en büyük 

potansiyele sahiptir. Konutlardaki tüketim için gerekli olan enerjinin neredeyse 

%50’si, DR çözümlerinin uygulanmasıyla yoğun olmayan zamanlara kaydırılabilir. 

Çekici faydalar arasında, bir yandan emisyon azaltılırken bu talep çeşitliliğini 

yönetmek için enerji sağlayıcılara teşvik sağlanması bulunmaktadır. Değer 

zincirinde bağlantılı müşterinin rolünün, eşit bir katılımcı olarak kendini yeniden 

üretmesi olduğunu unutmamak önemlidir. Aslında, teknolojilerin kurulması 

konusunda var olan farkındalık eksikliğinin çok kısa süre sonra, sürdürülebilir enerji 

ihtiyacının daha yakıcı hale gelmesiyle değişmesi beklenmektedir. 

Bağlanabilirlik müşteri deneyimini halihazırda geliştirmeye başlamıştır; örneğin 

akıllı ve bağlı konutlar için, uygulama temelli kontrolün, akıllı termostatlar ve ev 

enerji yönetim sistemleri (HEMS) gibi bağlı donanımla birleştiği yeni çözümler. 

2020 yılı itibarıyla, sadece Avrupa’da evlerde 30 milyon akıllı termostat var 

olacak. İnsanlar, enerji kullanımları üzerinde birkaç yıl öncesine kadar hayal bile 

edemeyeceğimiz kontrol ve görünürlüğe sahip olacak. 

Teknoloji enerjinin bütün formlarına sızmaktadır ve bir sonraki gelişim dalgası 

ağda ve üretim varlıklarının şebeke altyapısı ve cihazlara bağlanmasında daha fazla 

otomasyon gerçekleştirilmesinde olacaktır. Altyapının esnekliğini ve verimliliğini 

geliştirmek üzere dijital bağlanabilirliğin kullanıldığı akıllı şebekeler 10 yıldan daha 

uzun bir süredir mevcut fakat ancak şimdi, daha gelişmiş veri analitiği ve gerçekten 

fayda sağlayan bilgi yönetimiyle birlikte gerçek faydalar olgunlaşmaktadır. 

Bağlanabilirlik ve dijitalizasyon, elektrik arzının güvenilirliğinin, esnekliğinin, 

verimliliğinin ve sürdürülebilirliğinin dünya çapında şehirler ve topluluklar için bir 

gerçeklik haline gelmesini sağlamaktadır. 
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Birçokları tarafından enerjide büyük dönüştürücü güç olarak kabul edilen 

bağlanabilirlik; gerçek zamanlı gelişmiş karar vermeyi olanaklı kılarak ve inovasyon 

ve etkinlik için verileri kullanarak yaşamlarımızı ve çevresel etkimizi pozitif yönde 

etkileme potansiyeline sahiptir. 

Sıfıra Doğru İnovasyon 

2020 yılı itibarıyla dünyadaki elektriğin neredeyse yarısı gelişmekte olan bölgelerde 

üretilecektir. Bölgesel ve yakıt dengelerindeki kayma ile karbonsuz enerjinin 

(yenilenebilir ve nükleer) toplam enerji üretiminin %38’ine ulaştığını göreceğiz ve 

bu sayı 2030 yılı itibarıyla %44’e ulaşacak. 

Şirketler odak değiştirerek “Sıfıra Doğru İnovasyon” sunan teknoloji ve ürünler 

geliştirecekler; örneğin sıfır emisyonlu teknolojiler (rüzgar gücü, yürüyen dalga 

reaktörü (TWR), güneş PV, nükleer enerjinin canlandırılması, yoğunlaştırılmış güneş 

enerjisi (CSP) ve üçüncü jenerasyon biyoyakıtlar da bunlara dahildir). 

‘Sıfır’ vizyonu ile geçmiş karşılaştırıldığında aradaki temel fark, aşamalı değişimi 

hedeflemek (adım adım gelişim hedeflemek) yerine istenmeyen sonuçların 

tamamen ortadan kaldırılmasını hedeflemeye doğru bir değişimdir (sıfırı 

hedeflemek). Dünyada cesur ve vizyoner değişiklikler yapmak için Sosyal İnovasyon 

fırsatını gördüğümüz temel alan burasıdır. Örneğin, enerji atığını ortadan kaldırmak 

veya elektrik erişimi olmayan topluluklara elektrik iletmek bunlar arasındadır. 

Sıfır inovasyon vizyonuna sahip olan şirketlere örnek vermek istediğimizde çok 

büyük bir uygulama yelpazesini görebiliriz: Shell, sıfır kötü olay yaşanmasını 

hedeflediği bir Hedef Sıfır programına sahiptir; Atos, çalışan üretkenliğini ve 

tatminini geliştirmek için bir sıfır e-posta girişimine sahiptir; Microsoft bütün veri 

merkezleri, ofisler, yazılım geliştirme laboratuvarları ve çalışan hava yolculuklarında 

sıfır net emisyon hedeflemektedir ve Infineon, gelişmiş bir kalite kontrol ve uyumla 

desteklenen bir Sıfır Hata Programına sahiptir. 

ENERJİDE SOSYAL İNOVASYONU TANIMLAMAK 

Frost & Sullivan Sosyal İnovasyonu, bireyler ve toplumlar için yaşam değiştiren 

sonuçlar sunmak için inovasyonun gerçekleştirilmesi olarak tanımlamış ve 

teknolojilerin, sektörlerin, ürünlerin ve ticari modellerin yakınsamasının gerekliliğini 

vurgulamıştır. 
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Büyük Veri 

Bağlanabilirlik ve 
Entaegrasyon 

Su Sıkıntısı 

Nesnelerin 
İnterneti

Enerji 
Tedariği ve 
Maliyetler 

Çevre 

Etkinlik ve 
Akıllılık 

Enerji 
Verimliliği 

Gelecek için 
Yakıtlar 

Global 
Enerji 
Talebi 

Yeni İş Modelleri 

Kaynak: Frost & Sullivan 

Pazar 
Küreselleşmesi 

Karbon 
Azaltımı 

Akıllı Şehirler 

“Enerji, Sosyal 

İnovasyonun farkına 

varılması ve uygulanması 

için en önemli sektör 

uygulamalarından 

biridir” 

Enerjinin Geleceğini Tanımlayan En Önemli 10 Faktör 

Sürdürülebilirlik 

Teknoloji tüm sektörleri etkileyip kesintiye uğratırken, yakınsanan mega trendler 

ve elde edilebilecek ciddi etkinlik ve sürdürülebilirlik kazanımları nedeniyle 

Sosyal İnovasyonun gerçekleştirilmesi ve etkinleştirilmesi gereken anahtar sektör 

uygulamalarından biri de enerjidir. Frost & Sullivan’ın takip ettiği en önemli enerji 

sektörü trendleri; teknolojik ilerleme ile iş modeli inovasyonunun bileşiminin, enerjinin 

geleceğini yeniden şekillendirdiğini göstermektedir. 

Dolayısıyla tanımlamamız, verimliliği ve sürdürülebilirliği iyileştirmek üzere teknoloji 

ve yeni iş modellerinin enerji değer zinciri boyunca kullanılması yoluyla, doğrudan 

enerji sektörüne uygulanabilir. Bunun anlamı, kaynak kullanımının optimize edilmesi, 

işletmelere ve evlere emniyetli, güvenli, güvenilir ve temiz enerji sağlanması ve 

topluluklara ve bütün topluma kolektif faydalar iletilmesidir. 

Araştırmamızın en kayda değer sonucu, üretimden tüketime enerji değer zinciri 

boyunca Sosyal İnovasyon fırsatlarının mevcut olmasıdır. Önemli olan enerji 

altyapısının dijital teknoloji ve zekayla yakınsaması yoluyla veri elde etmek ve 

inovasyon ve verimliliği kamçılamaktır. 

Aşağıdaki bölümlerde enerji üretiminden kullanım noktasına kadar Sosyal İnovasyon 

için ihtiyaçlar ve fırsatlara daha ayrıntılı olarak bakacağız. 
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Kuzey Amerika: 
ABD, önümüzdeki 5 yıl boyunca 
akıllı şebeke pazarına liderlik 
edecektir, pazar %30-35 CARG 
oranında büyümektedir, ABD  
aynı zamanda ülke çapında %10  
pik talebiyle başı çekmektedir. 
Bu 2010 yılına oranla %25 
büyüme demektir 

Brezilya: 
En büyük zorluk, kesintilerin hala çok 
sık yaşandığı elektrik ağı altyapısını 
geliştirmektir. Enerji bağımsızlığını 
artırmak için yakın geçmişteki 
açık deniz keşifleri harika fırsatlar 
sağlayacaktır 

Türkiye 
2020 yılına kadar elektrik 
talebi her yıl %7 büyüye-
cektir. 2015 yılındaki 60 
GW tabanından büyük 
kapasite eklentileri 

Afrika: 
Afrika’da yaklaşık 600 milyon 
insan, yemek pişirmek için 
geleneksel biyokütle kullanımına 
dayanmaktadır. Sahra Altı Afrika 
nüfusunun yüzde 60’ından fazlası 
yani 500 milyon civarında insan, 
elektrik erişimine sahip değildir 

Çin: 
2015-2020 yılları için enerji 
talebi büyümesi yıllık %5 
üzerinde kalacaktır ve 2020 
yılında 7,3 TWh’ye ulaşacaktır, 
Çin 2020 yılı ve sonrası 
itibarıyla en hızlı büyüyen 
yenilenebilir enerji pazarı 
olmaya devam edecektir 

Hindistan: 
2020 yılı itibarıyla Hindistan, 21 
sürdürülebilir şehir yaratacaktır. 
2030 yılında şehirler, Hindistan’ın 
gayri safi yurt içi hasılasının 
%70’ine karşılık gelecektir. Su 
sıkıntısı ve sağlık hizmetleri 
problemlerinin çözüme ihtiyacı 
vardır. Hindistan’da yaklaşık 
100 milyon insanın sağlıklı suya 
erişimi bulunmamaktadır. 

Asya: 
2020 yılı itibarıyla gelişen ekonomiler 
elektrik talebinin %40’ından fazlasını 
sağlayacaktır. Kırsal elektriklendirme 
oranları Asya’da 2020 yılı itibarıyla 
%90’a erişecektir 

Avustralya: 
Avustralya, güneş enerjisi ve 
petrol ve kömür sayesinde 2020 
yılı itibarıyla yenilenebilir enerji 
kullanımını %22’ye ulaştıracaktır 
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Enerji Üretimi 

• 2020’ye kadar enerji talebi 
her sene %2,2 büyüyecektir 

• Enerji, her yıl 11 milyar tonla 
CO2 emisyonlarının %35’ini 
oluşturmaktadır 

Karbonsuzlaştırma 

Yenilenebilir Enerji 

Yeni İş Modelleri 

Dağıtım 
Ölçeğinde Depolama 

İletim Dağıtım Tüketim 

• Gelişmiş ekonomilerde 
iletimde %5-10 arası kayıp 
yaşanır; gelişmekte olan 
bölgelerde bu oran %30 
civarındadır 

• Yenilenebilir enerji 2020 yılı 
itibarıyla üretim karmasının 
%35’ine ve 2030 itibarıyla 

Akıllı Şebekeler 

HVDC 

Şebeke Stabilitesi 

Enerji Elektroniği 
ve Kontrol 

%40’ına erişecektir 
• 1,2 milyardan fazla insan  

yani dünya nüfusunun  
%16’sı enerjiye erişim  
sorunu yaşamaktadır 

• 2020 yılı itibarıyla dünya 
genelinde yollarda 6,3 milyon 

Mikro Üretim 

Akıllı sayaçlar 

Dağıtım Yönetimi 

Mikro şebekeler 

elektrikli taşıt olacaktır 
• 2020 yılı itibarıyla 

‘profesyonel tüketiciler’ 
60GW DG kapasitesine 
erişecektir 

• Enerji fiyatlarında uzun 
vadeli artış trendi 

Akıllı Binalar 

HEMS & BEMS 

Elektrikli Araçlar 

Batarya Depolama 

Enerjide Sosyal İnovasyon 

       Kaynak: Frost & Sullivan 
Müdahale ve Sosyal İnovasyon İhtiyacı 

Sosyal İnovasyon, bugün yüzleşilen zorlukları anlayıp bunları çözmek için aşamalı 
ve radikal inovasyonlar sunarak gerçekten gelecek için entegre ve sürdürülebilir 
enerji vizyonu sağlamak isteyen şirketler, şehirler ve topluluklar için yaşamsal 
önemdedir. 

Daha önce söz edildiği gibi, en büyük iyileştirme fırsatları, ileri BT çözümleriyle 
modern enerji altyapısının yakınsamasıyla ortaya çıkacaktır; bütün bunlar yeni 
müşteri merkezli iş modellerinin ortaya çıkışı tarafından 
desteklenmektedir. 

Bu inovasyondan fayda sağlaması en muhtemel olan alanlar arasında enerji 
üretiminden kaynaklanan emisyonlar ve hava kirliliği, uzaktaki ve gelişmekte olan 
toplulukların elektriğe erişimi, otomatik ve otonom kontrollerle yükseltilmiş enerji 
ağlarının verimliliği, işletmeler için çevresel tasarruf ve maliyetten tasarruf ve konut 
sahiplerinin enerjilerini daha verimli bir şekilde proaktif olarak yönetebilmeleri için 
bağlı çözümler bulunmaktadır. 

Enerjide Sosyal İnovasyon için Küresel Sıcak Noktalar 

Avrupa: 
Enerji yönetimi için performans sözleşmeleri her 
yıl >%10 oranında büyümektedir ve AB 2030 yılı 
itibarıyla %40 enerji verimliliği hedeflemektedir 
Almanya’nın fosil yakıtla çalışan filosunun %20’si 
40 yıldan daha eskidir, bu da yenileme kapasitesini, 
alternatif enerjiyi ve dağınık üretimi gerekli 
kılmaktadır 

Kaynak: Frost & Sullivan 
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Bu zorlukların ve bunlara müdahale ihtiyacının anlaşılmasıyla; bireysel veya kolektif 
olarak, toplumsal sorunları inovasyon yoluyla çözmek için enerji değer zinciri 
boyunca üretimden tüketime kadar aynı ilkeler uygulanabilir. Bu, örneğin bir şirket 
içinde verimli enerji kullanımını geliştirmek için spesifik bir çözüm veya enerji ağının 
bir veya birden çok öğesine özgü olan veya olmayan, bir veya daha fazla sorunu 
hedefleyen çözümler olabilir. 

Bütün bu alanlara teker teker bakıldığında, bulundukları şehirler ve ülkeler için artan 
faydalar sundukları görülecektir fakat bir arada değerlendirildiklerinde, Enerjide 
Sosyal İnovasyon aracılığıyla gerçekleştirilebilecek fırsatlar olduğu fark edilecektir. 

Uygulamada Sosyal İnovasyon - Günümüz 

Enerjiyi çeşitli modlar aracılığıyla ve farklı boyutlarda geliştiren Sosyal İnovasyonu 
halihazırda bir dizi alanda görebiliriz. 

Enerji Üretimi 

Dünyada 2020 yılına kadar enerji talebi yıllık %2 oranında artacaktır ve 2040 
yılı itibarıyla %55 oranında devasa bir talep artışı gerçekleşecektir; bu açıdan 
bakıldığında bu talebin sürdürülebilir bir şekilde karşılanması için en büyük 
inovasyon gerekliliğinin enerji üretim alanında olduğu söylenebilir. 

Gelecek yıllarda, neredeyse bütün enerji üretim tiplerinde kapasite büyümeleri 
olacaktır. 2015’te %37 olan payını 2030’da %48’e çıkaracak olan fosil bazlı olmayan 
yakıt enerjisinden daha düşük oranda olsa bile, fosil yakıtlı enerji üretimi de (kömür, 
petrol ve gaz) mutlak olarak büyüyecektir. 

Küresel Enerji Üretimi: Yakıt Tipine Göre Kurulu Kapasitenin Gelişimi 

Not: Tüm rakamlar yuvarlanmıştır. Temel alınan yıl 2015’tir. 

Kaynak: Frost & Sullivan 
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Büyüyen pazarlarda; sınai büyüme, nüfus artışı, kentleşme ve yaşam standartlarındaki 
iyileştirmelere bağlı olarak elektrik talebi de hızla büyümektedir. Bu, çevresel etkiyi 
en aza indirirken büyüyen talebi karşılayacak üretimin sağlanması için çözümler 
bulunmasının gerekliliğini gösterir. Elektriklendirme oranının en düşük olduğu 
dünyanın birçok yoksul bölgesinde, genellikle uzak topluluklarda sürdürülebilir 
yerel üretimin bulunması için çözümler gereklidir. 

Daha olgunlaşmış ekonomilerde pik talebi karşılama problemi artmaktadır, aynı 
zamanda üretim kapasitesini yetersiz kullanım sorunu yaşamaktayız. Birçok ülke, 
örneğin Avrupa ülkeleri, verimsiz veya kullanım ömrünün sonuna yaklaşmış çok eski 
enerji santrallerine sahiptir. 

Bu iki senaryo - olgunlaşmış ve büyüyen pazarlar- çok farklıymış gibi gözükse de 
gerçekte çözüm bir şekilde benzerdir. Her iki durumda sürdürülebilir bir gelecek; 
yeni ve daha temiz üretim varlıklarının bir bileşimine ve bunun yanı sıra kapasitenin, 
DR çözümlerinin pik talebi kaydırmasına ve VPP çözümlerininse artan sayıda dağınık 
üretim kaynaklarının akıllı kümelenmesini sağlayacak teknoloji kullanımı yoluyla 
kapasitenin daha iyi değerlendirilmesine dayalı olacaktır. 

Yenilenebilir enerjilerde, özellikle rüzgar ve güneş enerjisinde büyümeye, daha fazla 
doğal gaz kullanımına, kaya gazının gelişimine, yeni nesil nükleer enerji tesislerine, 
kullanım noktasına yakın temiz enerji kaynakları kullanılarak dağınık üretimde 
büyümeye tanık olacağız. 

Fosil yakıtlar kullanmaya devam edilen yerlerde, verimliliğin artırılması ve emisyonun 
azaltılması için birçok fırsat mevcuttur. Örnekler arasında, NOX ve sülfür emisyonunu 
azaltmak için gelişmiş hava kirliliği kontrolü, CO2’yi atmosfer dışında tutmak için 
karbon toplama ve depolama ve gelişmiş materyaller ve yeni teknoloji kullanarak 
daha yüksek sıcaklıklarda daha iyi etkinlikle çalışmak için ultra süper kritik (USC) 
elektrik tesisleri sayılabilir. 

Akıllı Şebekeler 

Elektrik şebekelerine yatırım ve şebekelerin geliştirilmesi yönündeki küresel ihtiyaç 
dünyanın farklı noktalarında farklı şekillerde kendini göstermektedir: Avrupa ve 
Japonya’da sorun eski şebeke ağlarının değiştirilmesidir; Kuzey Amerika’da yapılması 
gereken, özellikle dinamik şehir merkezlerinde ve çevresinde şebeke güvenilirliğini 
artırmaktır; daha hızlı hareket eden ve gelişen bölgelerde, geleceğin elektrik 
şebekelerinin kurulması yoluyla, sınai büyümeyi desteklemek ve tüketicinin yaşam 
tarzını geliştirmek için gereken enerjinin verimli olarak sunulması önemlidir. 

Bu, yenilenebilir enerjide küresel büyüme ve şebekelere entegre edilmeye ihtiyaç 
duyan ET’ler (elektrikli taşıtlar) ile birleştirildiğinde, akıllı şebeke teknolojisinin 
büyüme ve inovasyonda temel alanlardan biri olması şaşırtıcı gelmemektedir. 
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“Yeni nesil şebeke çözümleri 

kendi kendini iyileştiren 

şebekeler için fırsatlar 

doğurmakta ve dağıtım 

ağlarındaki son kullanım 

noktası verimliliğini 

geliştirmektedir” 

BT’nin T&D ekipmanıyla ve algılama teknolojisiyle yakınsaması, yeni nesil akıllı şebeke 
çözümlerinin kendi kendini iyileştiren şebekeler için fırsatlar doğurması ve dağıtım 
kayıplarını en aza indirmek için dağıtım ağlarındaki son kullanım noktası etkinliklerinin 
geliştirilmesi anlamına gelmektedir. 

Altyapıların dijital dönüşümü, tedarikçiyi tüketiciyle bağlayan şebekelerle başlar; 
bu da verimsizliğin azaltılması ve daha verimli bir dağınık izleme ve kontrol 
sisteminin desteklenmesiyle mümkündür. Fakat bu sadece dağıtım şirketleri ile 
sınırlı değildir ve akıllı şebeke teknolojisi aynı zamanda dağıtım sistemi operatörlerinin 
(DSO) operasyonlarını değiştirmekte ve hatta profesyonel tüketicilerin artmasını 
sağlamaktadır. 

Yakın gelecekte akıllı şebeke teknolojisinin temel bir itici güç haline geldiğini 
ve inovasyon ve etkinlik sağlamak için verileri kullanan DR yazılımı yoluyla talep 
yanıtlama (DR) çözümlerinde küresel büyümeyi sağladığını göreceğiz. Bütün bir 
enerji spektrumu, tüketicilerin talep profillerini verimli enerji sistemi ihtiyaçlarına 
uyumlu hale gelecek şekilde değiştirerek, daha esnek, verimli, daha ucuz ve daha 
az emisyon üreten bir ekosistem oluşturacaktır. 

Aynı şey, entegre bir ağ oluşturmak için dağınık üretim kaynakları topluluğunun 
biraraya getirilmesiyle yaratılan sanal güç santralleri (VPP) için de geçerlidir.  
VPP çözümleri, geniş ve çeşitli üretim kaynakları karışımını -ticari ve konut 
tipi profesyonel tüketiciler de dahil- dijital olarak bağlantılandırarak, enerji 
kümeleşmesini yeni bir seviyeye taşıyacaktır ve ‘sanal’ üretim kapasitesini 
merkezi varlıkların üzerindeki baskıyı azaltacak şekilde kamçılayacaktır. 

Enerji Yönetimi 

Teknolojinin yakınsaması da enerjinin ticari ve sınai kullanıcılar tarafından binalarında 
ve tesislerinde kullanılma tarzını dönüştürmektedir; bunların büyük bir çoğunluğu 
%30 ve daha fazla enerji tasarrufunu kolaylıkla sağlamaktadır. Günümüz enerji 
yönetimi trendleri de, maliyet tasarrufu, sürdürülebilirlik, esneklik, güvenlik ve 
güvenilirlik sunacak iş modeli inovasyonları ile karakterize edilmektedir. Örneğin 
Avrupa’da enerji performansı sözleşmesi pazarları yılda %10’dan fazla büyüme 
göstermektedir; büyüme, müşterilerin bireysel ürünler ve sonuçlardan ziyade 
enerji sorunları için ‘sonuçlar’ satın almayı tercih etmesi ile güdülenmektedir. 

Teknoloji (örneğin bulut çözümleri) tarafından geliştirilmiş ve etkinleştirilmiş olan bu 
müşteri merkezli, hizmet tabanlı iş modelleri enerji yönetimi pazarında çoğalacaktır. 
Enerji performansı sözleşmeleri, talep yanıtlama ve sanal enerji santralleri yeni iş 
modelleri gerektiren dönüşümlerdir. Enerji tasarrufu, aydınlatma, ısıtma ve soğutma, 
rekabet ortamının dönüşmesiyle XaaS iletiminde hızlı bir büyüme göstermektedir ve 
gelecek yıllarda büyük fırsatlar barındıran alanlara dönüşecektir. 
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Enerji tasarrufu ve iş performansı gibi garanti edilmiş sonuçlar temelinde değer 
önermeleri - bulut bazlı analitikler tarafından sağlanır- ürün bazlı tekliflerden 
bulut temelli bina enerji yönetim sistemlerine (BEMS) ve fabrika enerji yönetim 
sistemlerine (FEMS) doğru bir hareket göstermektedir. Bu yönetim taslağının buluta 
doğru hareketi - ileri veri analitikleriyle birlikte - kullanıcı için oldukça önemli maliyet 
tasarrufları yaratıyor ve diğer taraftan uzaktan kontrol platformları aracılığıyla binalar 
arasında ve içinde verimliliği kolaylaştırıyor. 

Bu durum, zamanla ‘Binaların İnterneti’ konseptini ortaya çıkaracaktır, bu konsept 
ile birden fazla bina içerisinde ve arasında bağlı ve akıllı ekipman, akıllı şehirler ve 
binalar portföyü boyunca enerji, alan ve kaynak kullanımını otomatikleştirerek enerji 
kullanımı konusunda optimum kararlar vermeyi kolaylaştıracaktır. 

Dağınık Üretim ve Mikro Şebekeler 

Enerjide var olan geleneksel merkezi güç tesisinden elektrik üretme modeli hızla 
değişiyor. Dağınık Üretim (DG), elektrik şebekelerinde daha uygun maliyetli bir 
çözüm olarak artış gösteriyor ve yeni teknolojiler dönüşümü kolaylaştırıyor. 

DG’deki bu büyüme ‘profesyonel tüketici’ modelinin hızlandırılmasından sorumludur 
- bu kavram enerjiyi hem üreten hem tüketen müşteri anlamına geliyor. Frost & 
Sullivan 2020 yılı itibarıyla, profesyonel tüketicilerin gösterdiği artışın, 60GW ek DG 
kapasitesi yaratacağını beklemektedir. 

Bu teknolojiyle yürütülen dönüşüm, enerji üretimini tüketim alanına yakınsayarak 
verimliliği artıyor. Aynı zamanda ticari modellerde inovasyon sağlıyor ve müşteri 
merkezli çözümler tedarikçiler, işadamları ve topluluklar arasında geliştikçe daha 
büyük işbirliklerine olanak tanıyor. Örneğin, - nükleer enerjinin kademeli olarak 
kaldırıldığı- Almanya’da, hükümet kullanım noktasına yakın yenilenebilir enerji 
kaynaklarından küçük ölçekte DG’nin rolünü hızlandırma hedefini açıklamıştır. 

Daha akıllı enerji yönetimi çözümleri ve şebekeleriyle sağlanan dağınık üretim, 
şebekeye bağlı cihaz ve varlıkların sayısının hızlı artmasına sebep olacak ve bu 
kompleks karışımı entegre etmek için yeni inovasyon gerektirecektir. Mikro 
şebekeler bu minvalde bir inovasyon alanıdır. Bunlar, verimli bir biçimde otonom 
olarak bağlantılanmış dağınık üretim varlıkları ve ‘makro’ şebekeye bağlı olmayan 
müşteri gruplarıdır. 

Enerji depolama teknolojisinde ve iş modellerindeki ilerlemeler, özellikle yenilenebilir 
kaynaklardan dağınık üretimi destekleme bakımından, bu trend için oldukça önemlidir. 
Bunun etkileri, ev sahiplerinin esneklik ve özerkliğini geliştirmek üzere güneş PV gibi 
çözümleri kullandığı mikro üretimde büyümeyi hızlandıran ev enerji depolaması gibi 
konut düzeylerinde bile görülmektedir. 
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“DG, yenilenebilir enerji, 

hibrit enerji, batarya 

depolama ve mikro 

şebekelerin yakınsadığı kırsal 

alan elektriklendirilmesi  

için de oldukça önemli  

bir etkendir” 

ET bataryalarını ev enerji depolama ekosistemine getirmek üzere ET’lerin bağlantılı 
ve akıllı evlerle yakınsamasını da görmekteyiz. 2020 yılı itibarıyla sadece Kuzey 
Amerika’da yaklaşık 20 milyon konut tipi profesyonel tüketici olacaktır; bununla 
birlikte Avrupa’daki sınai ve ticari profesyonel tüketici sayısı da güçlü bir şekilde 
artacak ve büyük küresel fırsatlar ortaya çıkacaktır. 

DG, uzak ve gelişen bölgelere elektrik götürülmesi için çözümler üretmek amacıyla 
yenilenebilir enerji, hibrid enerji, batarya depolama ve mikro şebekelerin yakınsadığı 
kırsal alan elektriklendirilmesinde de oldukça önemli bir etkendir. 

Gelecekte Sosyal İnovasyon 

Yukarıdaki iş modellerinden çoğu daha yerleştikçe ve daha büyük ölçekte kullanılır 
hale geldikçe Sosyal İnovasyon, toplumu ve yaşam kalitesini daha büyük oranda 
iyileştirmeye yönelik girişimlerden birçoğunu birbirine bağlama fırsatı sunmaktadır. 
Enerji için entegre ve akıllı çözümler barındıran gelecekte - daha az merkezi ve daha 
çok müşteri odaklı yaklaşımla - enerji ağlarının otomatik ve özerk kontrol ve yönetimi, 
bağlı bireylerin giderek daha proaktif olduğu en alt düzeye kadar yaygınlaşacaktır. 

Aşağıdaki bölümde Sosyal İnovasyonun geleceğimiz üzerinde önemli etkileri olan 
spesifik alanlara daha detaylı olarak bakacağız ve bu etkiyi tanımlamak üzere 
nicelleştirilebilecek temel göstergeleri belirleyeceğiz.  

FIRSATIN NİCELLEŞTİRİLMESİ 

Enerjide Sosyal İnovasyon İşinden elde edilebilecek parasal ve toplumsal fayda göz 
önüne alındığında, Frost & Sullivan üç ana alan belirlemiştir: temiz enerji iletimi için 
enerji altyapı ve ekipmanının değeri; dijital zeka ve etkinlik sunmak için akıllı enerji 
altyapısının (BİT çözümleri) değeri ve müşterilere ve topluma sağlanan faydanın 
değeri. 

Dolayısıyla öncelikle daha temiz ve daha verimli enerji üretimi, iletimi, dağıtımı ve 
tüketimini sağlayan altyapı ve ekipmanları inceledik. Bu alan, yenilenebilir enerji 
teknolojisi, hava kirliliği kontrolü ve akıllı şebeke teknolojisine yapılan yatırımları 
içerir. Frost & Sullivan’ın bu alanlarda devam eden ana araştırması, 2020 yılında 
tahminen 650 milyar $ tutarında bir pazar oluşacağını öngörmektedir. 

İkinci olarak, şebekelerde, şehirlerde ve binalarda daha akıllı enerji yönetimini 
kolaylaştıran BİT altyapısı ve çözümlerini inceledik. Frost & Sullivan, 2020 yılı itibarıyla 
bu alanın 102 milyar $ değerinde olacağını beklemektedir, bu da söz konusu tarihte 
toplamda 850 milyar $ olacağı beklenen enerji sektörü BİT harcamalarının yaklaşık 
%12’sine karşılık gelir. 
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Temiz Enerji 
Değeri Altyapı 

ve Ekipman 

650  
Milyar $

Akıllı Enerji 
Değeri Altyapı 

Pazarı 
(BT Çözümleri) 

102  
Milyar $ 

Beklenen Tasarruf Değeri 

414 Milyar $ 
Enerji kullanımında  
320 milyar $ tasarruf 

Kullanılmayan CO2 
sayesinde 53 milyar $ 
tasarruf 

CO2emisyonlarında  
41 milyar $ tasarruf 

700 GW 
 2015 ile 2020 
yılları arasında 

eklenen 
yenilenebilir 

enerji kapasitesi 

2020’ye kadar 
 2,76 Gt yıllık CO2 
emisyonu azaltımı 

veya önlenmesi 

2015 yılı 
itibarıyla 
%84’ten 
2020 yılı 

itibarıyla %95 
elektriklendirme 

“2020 yılı itibarıyla  

söz konusu yıllık değer 

1,17 trilyon dolar gibi 

inanılmaz bir rakamdır” 

Üçüncü olarak - müşterilere ve topluma faydaların değerleri göz önüne alındığında 
- üç kritik alana Sosyal İnovasyon sağlanması yoluyla elde edilebilecek tasarrufların 
değerine baktık: Yükseltilen enerji verimliliği sayesinde tasarruf edilen değer; 
mevcut olan varlıkların üretim verimliliğinin optimize edilmesinin değeri ve son 
olarak fosil yakıt enerjisinin yenilenebilir enerjiyle değiştirilmesi sonucu azalan CO2 
emisyonunun değeri. 

Frost & Sullivan toplam yıllık küresel enerji harcamalarının 6 trilyon $ olduğunu 
tahmin etmektedir, bu miktarın %50’ye yakını elektrik için harcanmaktadır (yaklaşık 
olarak 24.000 TWh tüketime eşdeğerdir). 

Yani küresel yıllık elektrik harcaması tahminen 3,2 trilyon $ civarındadır, bu da 
küresel GSYİH’nın %3’ü demektir. Buradan anlaşılacağı üzere enerji harcamaları, 
sağlık hizmetleri harcamalarıyla karşılaştırıldığında bazı ülkelerde birinci sırada bazı 
ülkelerde ise ikinci sıradadır. Bu harcamanın yaklaşık %35’i konut tipi müşterilerden, 
%65’i ticari ve sınai müşterilerdendir. 

Yani daha iyi enerji yönetimiyle %10’luk bir tasarruf bile 320 milyon $ tutarında bir 
maliyet tasarrufu anlamına gelir ve bu da tabi ki çevresel faydaların üzerindedir. Bu 
bilgiler dahilinde, ileri teknoloji ve enerji yönetimi kullanılarak %30 veya daha fazla 
enerji tasarrufu gerçekleştirmenin birçok müşteri için mümkün olduğunu biliyoruz, 
Sosyal İnovasyonun bu maliyet tasarrufu etkisi muhtemelen abartılı değildir. 

Enerjide Sosyal İnovasyon - Söz Konusu Değer

+ + 

= söz konusu değer 1.17 Trilyon $ 
Kaynak: Frost & Sullivan 

Diğer taraftan Frost & Sullivan’a göre 2015 ve 2020 yılları arası yenilenebilir enerjide 
küresel büyüme, 700 GW ek yenilenebilir enerji üretim kapasitesi getirecektir; 
yenilenebilir kaynaktan yıllık enerji üretimine dağıtıldığında 2020 yılı itibarıyla 
1.755 TWh. 

%10 

Düşürülen enerji harcaması 

1.755 TWh 

Ek Yenilenebilir Enerji Üretimi 

%10 
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Bu duruma fosil yakıt enerjisinin değiştirilmesi noktasından bakarsak, küresel kömür, 
gaz ve petrol bazlı enerjiden ortalama 0,82 kg CO2 temelinde, 1,44 milyar ton (Gt) 
potansiyel tasarruf ortaya çıkar (kaynak: ABD Enerji Bilgi İdaresi). Ton başına 37$ 
karbon fiyatı kullanılırsa (kaynak: costofcarbon.org), bu durumda potansiyel olarak 
yıllık 53,2 milyar $ tasarruf ortaya çıkar. 

Buna karşılık, daha optimize üretim verimliliği ve hava kirliliğinin kontrolünde 
iyileşme sayesinde, geleneksel enerji üretimine oranla %10 daha az karbon 
emisyonu potansiyeli oluşmaktadır. 2014 yılında global CO2 emisyonu 32 milyar 
tondu, bu miktarın %35’i enerjiden kaynaklanmıştı (kaynak: Uluslararası Enerji Ajansı). 
Emisyonun enerji kısmını %10 azaltmak yıllık CO2’yu 1,1 Gt azaltma potansiyeline 
sahiptir; bu da yukarıda söz edilen ortalama 37$ olan karbon fiyatına uygulandığında 
potansiyel olarak 41 milyar $ tasarruf sağlayabilmektedir. 

Bununla birlikte, bu önemli emisyon azaltımından parasal fayda elde etmek 
mümkündür fakat bu azaltmayı gerçekleştirmenin gerçek sosyal faydası, insan 
sağlığı üzerindeki pozitif etkisi ve kötü hava kalitesi nedeniyle her yıl gerçekleşen  
7 milyon ölümü azaltma potansiyelidir. 

Parasal bakımdan, Sosyal İnovasyon etkisinin bu kombine alanları, 2020 yılı itibarıyla 
yıllık 1,17 trilyon $ gibi inanılmaz bir pazar fırsatını ortaya çıkarır ve müşteriler ve 
toplum için fayda sağlar. 

Daha elektrik erişimine sahip olmayan 1,2 milyar insana elektrik hizmeti götürme 
ihtiyacına yanıt verilmesiyle dünya çapında hissedilecek olan sosyal, sağlık hizmetleri, 
ve ekonomik gelişmeler gibi bazı büyük faydaların nicelleştirmesini hesaba 
katmadan bile ortaya çıkan sonuç budur. Yine hem bireylerin hem de işletmelerin 
daha etkili ve sürdürülebilir bir şekilde çalışmasını sağlayacak olan hava kalitesindeki 
gelişimler ve enerji tedariğinin emniyeti, güvenilirliği ve güvenliği de göz önüne 
alınmış değildir. 

HİTACHİ’NİN BENZERSİZ KATKISI 

Hitachi’de Enerji Sosyal İnovasyonu 

Hitachi - 100 yılı aşan bir değer teklifiyle Sosyal İnovasyon alanında global bir öncüdür 
ve Sosyal İnovasyon İşini misyonunun, değerlerinin ve vizyonunun merkezine 
koymaktadır. 

Enerji özelinde, Hitachi’nin Sosyal İnovasyonla bağlantılı hedefi, enerji değer zinciri 
boyunca üretimden tüketim noktasına kadar çalışarak ekipman ve sosyal altyapıyı 
BT ve dijitalizasyon uzmanlığıyla birleştirmektir. Hitachi aynı zamanda, benzer bir 
yaklaşımı su, elektrik, mobilite ve atık yönetimiyle ilgili alanlarda uygulama vizyonuna 
sahiptir. 
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Hawaii’de Akıllı Topluluklar 
Yenilenebilir enerji, şebeke stabili-
zasyonu ve artırılmış elektrikli taşıt (EV) 
kullanımı sağlamak için işbirlikçi proje. 
Kritik Mega Trend: Yeşilin yerini 
Akıllı alıyor 

Bir Hizmet olarak Enerji Tasarrufu, ABD 
Enerji tüketimini azaltmak ve maliyetleri 
düşürmek için hizmet bazlı iş modeline dayalı 
benzersiz enerji tasarrufu çözümü. Teknoloji-
nin daha iyi kullanımı aracılığıyla daha az ön 
sermaye yatırımı. 
Kritik Mega Trend: Yeni İş Modelleri 
ve XaaS 

CrystEna Enerji Depolama 
Yenilenebilir enerji entegrasyonunu 
desteklemek ve arz ve talebi denge-
lemek üzere frekans düzenlemesi 
için yüksek derecede yenilikçi 1MW 
konteyner tipi enerji depolama 
çözümü. 
Kritik Mega Trend: Yeni İş 
Modelleri ve Bağlanabilirlik ve 
Yakınsama 

Western Enerji Dağıtımı için Akıllı 
Enerji, Birleşik Krallık 
Artan yenilenebilir enerji üretimi-
nin Western Enerji Dağıtım ağına 
entegrasyonu ve değişken güç 
girişlerinden kaynaklanan enerji 
dalgalanmalarının kontrolü için akıllı 
şebeke çözümü. 
Kritik Mega Trend: Yeşilin Yerini 
Akıllı Alıyor; Bağlanabilirlik ve 
Yakınsama 

Mega Güneş Enerjisi 
Üretimi, Oita, Japonya 
81,5MW uçtan uca şebeke 
bağlantılı güneş enerjisi 
projesinin teslimi ve 20 
yıllık bakımı. 
Kritik Mega Trend: Sıfıra 
Doğru İnovasyon 

Kashiwa-no-ha Akıllı Şehir 
Optimize enerji yönetimi ve yenilenebilir 
enerji entegrasyonu. Hitachi’nin enerji 
yönetim sistemiyle; enerjinin konsolide 
yönetimi, enerji talebi öngörüsü ve en-
erjiye ilişkin arz talep bilgilerinin sağlan-
masının gerçekleştirildiği işbirlikçi akıllı 
şehir projesi. 
Kritik Mega Trend: Yeşilin yerini Akıllı 
alıyor 

Açık Deniz Rüzgar Enerji-
si, Kamisu, Japonya 
Açık deniz rüzgar çiftliği 
için Hitachi türbinleri. En-
erji kontrolü teknolojisi ve 
ara bağlantı stabilizasyon 
sistemleri için ileri BT kul-
lanımı. 
Kritik Mega Trend: 
Sıfıra Doğru İnovasyon; 
Enerjinin Geleceği 

Enerji sektörü için ürünler, sistemler ve çözümler üretmeyle geçen köklü geçmişiyle 
Hitachi, yenilenebilir enerji, nükleer enerji, hava kirliliği kontrolü, T&D ekipmanı, 
akıllı şebeke çözümleri, enerji depolama ve enerji tasarrufu da dahil olmak üzere 
birçok alanda küresel bir liderdir. Hitachi geleneksel ve yenilenebilir enerji üretiminin 
verimliliğini, stabilitesini ve güvenliğini artıracak teknolojilere ve çözümlere ve ayrıca 
elektrik arzı ve talebini dengelemek için BT uzmanlığını kullandığı akıllı şebekelere 
odaklanmaktadır. 

Sosyal İnovasyona odaklanmasıyla Hitachi, enerji verimliliğini ve yenilenebilir 
enerjinin optimum entegrasyonunu sağlamak üzere altyapıların dijital dönüşümünü 
desteklemektedir. Hitachi, üretimden tüketime uzanan alanlarda yoğun uzmanlığını 
kullanarak, tamamı dijitalleştirme aracılığıyla sunulan eksiksiz bir ürün ve sistem 
portföyü üzerinde bir sürdürülebilir enerji verimliliği işi inşa etmektedir. Bu, 
inovasyonu ve verimliliği yönlendirmek için veri kullanmak ve zekayı devreye sokmak 
ve ayrıca sanal enerji santralleri (VPP) ve talep yanıtlama (DR) gibi yeni iş modellerini 
hayata geçirmek için yazılım çözümlerini kullanmak anlamına gelmektedir. 

Şirket aynı zamanda, enerji kontrolü için özerk, merkezi olmayan BT sistemleri 
aracılığıyla şehirlere, sektörlere ve işletmelere enerji verimliliği çözümleri sunmak 
üzere proje yönetimi, ileri BT çözümleri ve -bir hizmet olarak enerji tasarrufu gibi- 
yaratıcı iş modelleri kullanmaktadır. 

Hitachi Sosyal İnovasyon Projeleri: Yakınsama Örnekleri, 
Enerji için İşbirliği ve Toplumsal Etki 

Kaynak: Frost & Sullivan 

Enerji sektörüne Hitachi’nin yaptığı katkının benzersizliği, toplumu öncelik olarak 
görmesinde ve altyapı, teknoloji ve yeni enerjilerin sürekli yakınsamasına sahne 
olacak bir geleceğe doğru bakmasında yatmaktadır 
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Hayata Geçen Bir Hitachi Örneği: 
“JUMPSmartMaui girişimi Hawaii’de 
akıllı topluluklar oluşturmaktadır” 

JUMPSmartMaui girişimi, Hawaii’nin 
enerji ve taşımacılıktaki yüksek petrol 
bağımlılığıyla mücadele ihtiyacına yanıt 
vermektedir. Eyalet, enerji ve taşımada 
%90 oranında fosil yakıta dayanmaktadır 
ve yükselen fiyatlar nedeniyle sıkıntı 
çekmektedir. 

Birden çok paydaşın işbirliği 
sayesinde girişim, enerji ve taşımacılık 
altyapısına, enerji kontrolü için özerk 
ve merkezi olmayan BT sistemlerinin 
uygulanmasına odaklanmıştır. 

JUMPSmartMaui, 2020 yılı itibarıyla 
%25, 2030 yılı itibarıyla %40 yenilenebilir 
enerji iletecektir; bunun yanı sıra elektrikli 
taşıtların (ET) sayısını maksimuma 
çıkaracak, şebeke altyapısını stabilize 
edecek ve topluluk BİT’sini geliştirerek 
yurttaşların yaşam kalitesini artıracaktır. 

Müşteri Faydası: Taşımacılığı ye-
nilenebilir enerjiyle bağlayarak yaşam  
kalitesinin artırılması. 

Hitachi’nin Sosyal İnovasyon’a odaklanması; enerji üretimi, iletimi, dağıtımı ve 
tüketimininin sürdürülebilirliğine, güvenilirliğine, güvenliğine ve verimliliğine 
odaklanmasını sağlayacaktır. 

Enerjinin geleceğinin (daha önce açıklandığı üzere) entegrasyona bağlı olduğunun 
bilinciyle bu, Hitachi’yi, geleceğin dünyasında işte, toplumda ve bireylerde pozitif 
farklılıklar yaratmak için harika bir konuma yerleştirmektedir. 

Yenilenebilir Enerjide Hitachi’nin Rolü 

Yenilenebilir enerjinin açtığı geniş alan, Hitachi’nin Sosyal İnovasyon aracılığıyla, 
(rüzgar türbinleri gibi) çekirdek ürünlerinin ve altyapılarının, (enerji depolama 
gibi) kritik teknolojilerin ve optimizasyon, kontrol ve entegrasyon sağlayacak BT 
becerilerinin bir kombinasyonunu sunduğu mükemmel bir sektör örneğidir. 

Rüzgar enerjisi alanında Hitachi ağırlıkla açık deniz rüzgar tirbünlerine odaklanmıştır; 
böylelikle geleceğin enerji güvenliğinde ve karbon azaltımında büyük türbinlere 
odaklanan büyük bir gelişim segmentinde önemli bir etki yaratabilecektir. Şirket, 
genellikle okyanus zemin topografyasının zorlu olduğu alanlarda, derin deniz 
lokasyonları için uygun, açık deniz rüzgar çiftliklerine kurulan 2MW rüzgar enerjisi 
üretim sistemine sahiptir. Aynı zamanda bir 5MW sistemi geliştirmede son aşamalara 
gelmiştir. Hitachi, aynı zamanda, açık deniz rüzgar çiftliklerinin kolay izlenmesi 
ve verimli operasyonunu sağlayacak enerji kontrol teknolojisi ve ara bağlantı 
stabilizasyon sistemine gelişmiş BT yetenekleri de entegre etmiştir. 

Şirketin bu alandaki başarısına bir örnek olarak, Japonya, Kamisu’da bulunan, Hitachi 
açık deniz rüzgar çiftlikleri tirbünlerini kullanan açık deniz rüzgar enerjisi projesi 
gösterilebilir; proje, güç kontrol teknolojisi ve ara bağlantı stabilizasyon sistemi için 
gelişmiş BT yeteneklerini de içermektedir. 

Fakat Hitachi’nin yenilenebilir enerji faaliyetleri rüzgar enerjisiyle sınırlı değildir ve 
şirket güneş enerjisi sektöründe de önemli bir rol oynamaktadır. Hitachi özellikle; 
denetim ve bakım, uzaktan izleme ve arıza giderme, yarı iletken teorisiyle bulut 
hizmetlerini birleştiren yüksek hassasiyetli PV modül hatası izleme dahil, kaliteli, 
uzun vadeli operasyon ve bakım (O&M) hizmetlerinde uzmanlaşmıştır. Buna bir 
örnek olarak Oita, Japonya’daki mega Güneş Enerjisi Üretim projesi gösterilebilir; bu 
projede Hitachi 81,5MW şebeke bağlantılı güneş enerjisi projesinin teslimini ve 20 
yıl boyunca bakımını üstlenmiştir. 

Hitachi enerji depolama teknolojisinde de küresel liderdir. Depolama, profesyonel 
tüketici, dağınık enerji ağları ve sanal enerji santralleri gibi yeni enerji iş 
modellerinin önemli etkenlerinden biridir ve stabil şebekeler ve yenilenebilir enerji 
entegrasyonunun kritik bir bileşenidir. 
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Hayata Geçen Bir Hitachi Örneği: 
“CrystEna: Frekans Düzenleme için Enerji 
Depolama Çözümü” 

Enerji depolama teknolojisindeki 
ilerlemeler, elektrik şebekelerinin 
stabilitesi ve esnekliği için vazgeçilmez 
bir itici güç ve etkendir. Bu, yenilenebilir 
enerjinin hem merkezi hem dağınık 
enerji şebekelerine entegrasyonunun hızla 
büyüdüğü günümüz dünyası için özellikle 
doğrudur. 

Hitachi, lityum iyon (Li-ion) pil 
teknolojisine dayalı, yüksek derecede 
inovatif 1MW konteyner bazlı enerji 
depolama çözümünü geliştirmiştir. 
CrystEna; batarya, PCS, kontrol sistemi 
ve hava soğutmayı bir konteyner tipi ünite 
içinde entegre eden, yüksek yanıtlama 
hızına sahip, modüler bir çözümdür. 

CrystEna, elektrik şebekesi 
stabilizasyonu ve yenilenebilir enerji 
kurulumu için kullanıldığı Kuzey 
Amerika’da çok olumlu sonuçlar vermiştir. 
Daha sürdürülebilir bir enerji geleceği 
sağlamak üzere temiz enerjinin hızla 
eklenmesine olanak tanır. 

Müşteri Faydası: Yenilenebilir 
enerjinin verimli entegrasyonu ve stabil 
enerji arzı yoluyla çevresel iyileştirmelerin 
sağlanması. 

Daha Akıllı Enerjide Hitachi’nin Rolü 

Enerjide Sosyal İnovasyon 

Sosyal İnovasyonun temel bir öğesi olarak Hitachi’nin 1MW konteyner bazlı CrystEna 
çözümü, yenilenebilir enerjiye ve düşük karbonlu geleceğe geçişi hızlandırmak için 
müşteri dostu depolama çözümüne mükemmel bir örnektir. 

Modüler tasarım, kolay kurulum ve bağlanabilirlik CrystEna’yı yan hizmetlerde frekans 
düzenleme için optimum bir çözüm haline getirir. Aynı zamanda kontrol yazılımını 
ve batarya ayarlarını değiştirme esnekliğine sahiptir, bu şekilde pik kaydırma ve DR 
gibi diğer uygulamalarda devreye alınabilir. 

Akıllı şebeke, enerji altyapısının BT ile yakınsamayı sürdürerek Sosyal İnovasyon için 
harika bir fırsat yaratmaya devam edişine başka bir örnektir. Bu alanda da, Hitachi 
tamamen esnek akıllı enerji ağları ve şebekeleri sunmak için çekirdek ürünleri 
ve altyapıyı (örneğin transformatörler ve şalterler), kritik etkinleştirici teknolojiyi 
(örneğin HVDC transmisyonu) ve BT becerilerini bir araya getirmektedir. 

Akıllı şebeke alanında Hitachi, elektriğin iletimi ve dağıtımı (T&D) için daha iyi, daha 
verimli ve sürdürülebilir bir gelecek sağlayacak harika bir pozisyona sahiptir. Temel 
T&D ekipmanı tedariğinde lider bir şirket olmanın yanı sıra şirket, gelişmiş ölçüm 
altyapısı (AMI) kurmak ve stabil ve güvenli elektrik enerjisi sistemleri oluşturmak için 
gereken iletişim ve kontrol teknolojisi yeteneklerini kullanmaktadır. Bu BT uzmanlığı 
kullanımı, gelecekte talep ve tedariği dengelemede büyük öneme sahiptir ve Sosyal 
İnovasyonun daha verimli bir enerji geleceğinde oynayacağı kritik rolü vurgular. 

Buna bir örnek olarak Birleşik Krallık gösterilebilir. Hitachi Avrupa Akıllı Şehirler Enerji 
Grubu, artan yenilenebilir enerji üretimini Western Enerji Dağıtım ağına entegre 
etmek ve değişken enerji girişlerinin neden olduğu gerilim dalgalanmalarını kontrol 
etmek için (gerilim kontrolüne dayalı) inovatif akıllı şebeke çözümü uygulaması 
gerçekleştirmiştir.  

Başka bir örnek olarak ABD’deki Bonneville Elektrik İdaresi (BPA) gösterilebilir. 
Hitachi, şebeke hatalarının neden olduğu kesintileri önlemek için şebeke kontrol 
teknolojisini kullanarak bir geniş alanlı şebeke stabilitesi projesi oluşturmuştur. Bu 
çözüm şebekeden aldığı gerçek zamanlı veriyi, güvenilirlik ve etkinlikte iyileştirmeler 
önermek için kullanmaktadır. 

Akıllı şebeke, aynı zamanda, Hitachi’nin, transmisyondan (örneğin gaz devre 
kesicileri, yüksek gerilim dönüştürücüleri ve HVDC transmisyonu) dağıtıma (örneğin 
alt istasyonlar ve dağıtım yönetimi sistemleri), mikro şebekelere (örneğin enerji 
yönetimi sistemleri ve depolama) ve nihai tüketiciye kadar uzanan enerji zinciri 
boyunca çözümler sunma vizyonunun bulunduğu başka bir alandır. 
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Hayata Geçen Bir Hitachi Örneği: 

“AT&T için bir Hizmet Olarak Enerji Tasarrufu” 

Hitachi Consulting tarafından geliştirilen 
bir hizmet olarak enerji tasarrufu, müşterilere 
garantili enerji tasarrufu sağlama modeli 
temelinde işlemektedir. Bu, optimize enerji 
yönetimi ve maliyet tasarrufu için müşteri 
merkezli bir XaaS çözümü sunmak amacıyla 
Hitachi’nin teknolojideki, danışmanlıktaki 
ve dış kaynak kullanımlı hizmetlerdeki 
becerilerini bir araya getirmektedir. 

Hitachi Consulting’in yaklaşımıyla 
bütün enerji tasarrufu girişimleri, somut, 
kanıtlanabilir ve ölçülebilir tasarruflara 
dayalı olarak hizmet ücretleri yoluyla fon elde 
eder. Bu şekilde müşterinin var olan enerji 
bütçesinden finans girişimleri için sermaye 
oluşturulabilir, uzun vadeli enerji ve maliyet 
tasarrufu elde edilir ve müşterinin proje 
öncesinde sermaye koyma ihtiyacı önemli 
ölçüde azaltılır. Hitachi, 2013 yılından bu yana 
AT&T için bir hizmet olarak enerji tasarrufu 
sunmaktadır ve önceki aylık enerji giderleriyle 
karşılaştırıldığında müşteriye yaklaşık %35 
tasarruf sağlamaktadır. AT&T’nin tüm 
enerji yönetimi (enerji hizmeti ödemeleri 
dahil) dış kaynak kullanımı yoluyla Hitachi 
Consulting’e devredilmiştir; böylelikle firma 
maliyetten tasarruf sağlamış, verimliliği ve 
sürdürülebilirliği artırmış ve tabi ki temel iş 
alanlarına daha fazla odaklanmıştır. 

Önemli tasarrufların halihazırda elde 
edildiği alanlar arasında hareket sensörü 
ve motor replasmanları, aydınlatma 
güçlendirmesi ve aydınlatma kontrolleri, 
sensörler ve harici LED aydınlatma 
bulunmaktadır. 

Hitachi Consulting tarafından 
müşterinin enerji tüketimini azaltmak için 
gerçekleştirilen çalışmanın etkisi hızlı bir 
şekilde sonuç vermiş ve Hitachi 2013 yılında 
AT&T Tedarikçi Sürdürülebilirlik Ödülünü 
kazanmıştır. 

Müşteri Faydası: Azalan enerji tüketimi 
ve hem enerjiden hem maliyetten hızlı 
tasarruf. 

Aşağı uçta (müşteri ucunda) Hitachi, ticari ve hatta konut tipi tüketicilere 
iyileştirilmiş enerji çözümleri üretmek amacıyla ölçüm verilerini optimum ölçüde 
değerlendirmek için Büyük Veriyi ve veri analitiklerini kullanır. Aynı zamanda, bir 
hizmet olarak enerji tasarrufunu iletmek üzere hizmet iş modellerinin kullanımı ve 
ileri teknolojinin kullanımı aracılığıyla akıllı enerji yönetimi için kapsamlı ve müşteri 
merkezli bir hizmet sunar. Bu model - müşteriye garantili enerji tasarrufu sağlama 
bazında - tipik olarak %30’un üzerinde enerji tasarrufu kazandırabilir. 

SONUÇ 

Enerjide Sosyal İnovasyon, bütün topluma ve işletmelere sürdürülebilir, güvenilir, 
güvenli ve etkili enerji sunulacak bir geleceği hedeflemektedir. Teknolojinin çekirdek 
öğeleri ve yeni iş modellerine dayanarak gerçekten pozitif değişikliği ortaya çıkarmak 
üzere, bu Beyaz Bülten için yaptığımız araştırmamızda, Enerjide Sosyal İnovasyon 
fırsatlarının oldukça yüksek olduğunu gördük ve Sosyal İnovasyon İşi için enerjinin 
vazgeçilmez alanlardan biri olduğuna inanıyoruz. Dünyanın sınırlı altyapıya sahip 
bölgelerine elektrik götürerek, küresel karbon emisyonunu azaltarak veya daha 
verimli işletmeler aracılığıyla ekonomik büyümeyi sağlayarak insanların yaşamında 
gerçekten önemli farklılıklar ortaya koyabilecek birçok farklı bölgesel fırsatı ortaya 
çıkaran, gerçekten global bir fenomenle karşı karşıyayız. 

Bağlanabilirlik ve yakınsamanın yönlendirdiği bir dünyada, enerjide hakkıyla yerine 
getirilen Sosyal İnovasyonun daha iyi bir gelecek için itici bir güç olduğunu da fark 
ettik. İnsanların yaşamlarını iyileştirmek ve topluluklarda sürdürülebilirliği -enerji 
ile- geliştirmek için taşıma, su, sanitasyon, perakende, güvenlik, eğitim ve sağlık 
hizmetlerinin gittikçe artan düzeyde bir araya geldiği bir gelecek. 

Enerji sektörünün dijital dönüşümüyle mümkün kılınan ve bağlanabilirlik ve 
yakınsamadan güç alan bir gelecekte Sosyal İnovasyonun daha yüksek düzeyde 
yenilenebilir enerji entegrasyonu sağlayacağını, daha akıllı ve daha güvenilir 
şebekeler yaratacağını ve sanal enerji santralleri, dağınık üretim, talep yanıtı ve Xaas 
gibi müşteri merkezli iş modelleri sunacağını göreceğiz. Müşterilerin -hem ticari 
hem konut tipi müşterilerin- uygunluk, etkinlik ve sürdürülebilirliği yükseltirken 
maliyetlerini yönetebilmek üzere enerjiyi daha önce hiç olmadığı kadar kontrol 
edeceğini göreceğiz. 

Hitachi halihazırda, Enerjide Sosyal İnovasyon vizyonuyla küresel bir lider 
konumundadır. Enerji ekipman ve altyapısında güçlenmiş pozisyonu sayesinde 
Hitachi, enerji altyapılarının dijital dönüşümlerini desteklemek için ileri BT 
yeteneklerinden yararlanıyor, daha akıllı şebekelerin oluşturulmasını mümkün kılıyor, 
enerjiyi akıllı şehir çözümlerinin merkezine taşıyor, enerji tasarrufu sözleşmeleri 
sunuyor ve enerji depolama gibi hızlı hareket eden alanlara inovatif ürün ve 
çözümler sağlıyor. 
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“Hitachi, Enerjide  

Sosyal İnovasyon vizyonuyla 

halihazırda global  

bir liderdir.” 

Büyümeye devam eden enerji talebi ve daha da güçlenen çevresel baskılarla, 2020 
yılı itibarıyla Enerjide Sosyal İnovasyon kaynaklı yıllık 1,2 trilyon dolar etki olacağını 
belirledik. Bu, temiz enerji ekipmanı ve sosyal altyapı yatırımlarının, dijital zekayı 
enerji ağlarına taşımak için akıllı enerji altyapısının oluşturulmasının ve son olarak 
enerji tüketimi ve karbon emisyonunda öngörülen tasarrufların bir bileşimidir. 

Aynı zamanda, halihazırda elektriğe erişimi olmayan 1,2 milyar insana elektrik 
taşıma ihtiyacının ele alınmasıyla, hava kalitesinde ve daha verimli ve sürdürülebilir 
şekilde çalışmayı amaçlayan bireyler ve firmalar için enerji tedariğinin emniyetinde, 
güvenilirliğinde ve güvenliğinde iyileştirmelerle global toplumun her katmanında 
hissedilecek, paha biçilmez Sosyal İnovasyon faydaları belirledik. 

Enerji altyapısının BT çözümleriyle yakınsaması yoluyla, gelecekteki enerji 
dünyasında en büyük etkiyi yapacak oyuncular, üretimden kullanım noktasına 
kadar enerji ekosisteminin tüm öğelerine inovasyon sağlayanlar olacaktır. Bu, 
portföy optimizasyonu, enerji kümelenmesi ve alım satımı gibi alanları inovasyon 
ve etkinlikle yönlendirmek için işbirliğinin, veri ve zekanın kullanılması anlamına 
gelmektedir. 

Hitachi gibi şirketler Enerji için daha iyi bir gelecek için çabalamaktadır ve enerji 
değer zinciri içerisinde Sosyal İnovasyon için temel gereklilikleri karşılayarak 
fayda elde etmeye hazırdır: daha temiz ve daha verimli üretim ve dağıtım; enerji 
kullanıcılarının davranış ve kalıplarının değiştirilmesi, kullanım noktasında para ve 
enerji tasarrufu; akıllı politikalar ve yönetişimin geliştirilmesi; teknoloji ve altyapıda 
özel sektör yatırımları sağlama; daha entegre bir enerji geleceği için dijital zekayı 
kullanma. 

Bunlar, toplumun ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi için teknolojinin kullanımı 
yoluyla Hitachi’nin Enerjide Sosyal İnovasyon sunmasına özellikle olanak tanıyan 
teknolojik gelişmelerdir. 

Sosyal İnovasyon Hakkında Diğer Beyaz Bültenler 

Sosyal İnovasyonun küresel etkisini belirlemek ve ölçmek üzere son dönemde 
hazırladığımız çalışmanın ardından [http://www.hitachi.eu/en/sib/whitepapers], 
yayınladığımız bu doküman belirli sektörlerde süregiden yeni Sosyal İnovasyon 
için Beyaz Bülten dizisinin parçasıdır. Altyapıya ve topluma gerçek iyileştirmeler 
getirmek için Sosyal İnovasyonun bağlanabilirlik, yakınsama ve sektörler arası etkisi 
gibi önemli temalarını korurken kritik sanayi sektörlerini daha yakından inceleme 
temasını da devam ettiriyoruz. 

Kısa bir süre önce Taşıma ve Mobilite’de Sosyal İnovasyon Beyaz Bültenini 
tamamladık [http://www.hitachi.eu/en/sib/whitepapers] ve kısa bir süre sonra 
Sağlık Hizmetlerinde Sosyal İnovasyonu detaylı olarak inceleyeceğiz. 
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FROST & SULLIVAN HAKKINDA 

Büyüme Ortaklığı Şirketi Frost & Sullivan müşterilerin büyümeyi hızlandırmasını ve 

büyüme, inovasyon ve liderlikte sınıfında en iyi konumlara ulaşmasını sağlar. Şirketin 

Büyüme Ortaklığı Hizmeti, güçlü büyüme stratejileri üretme, değerlendirme 

ve uygulamayı daha ileriye götürmek için CEO’ya ve CEO’nun Büyüme Ekibine 

disiplinli araştırma ve en iyi uygulama modelleri sunar. Frost & Sullivan altı kıtada 

40’ın üzerinde ofisle Global olarak 1000 şirket, yeni kurulan işletmeler ve yatırım 

topluluğu ile ortaklıkta 50 yılı aşkın bir deneyimden yararlanmaktadır. Büyüme 

Ortaklığımıza katılmak için lütfen aşağıdaki adresi 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 2014 mali yılı (31 Mart 2015’de sona eren) 

konsolide gelirleri, 9.761 milyar Yen’e (81,3 milyar $) ulaşmıştır. 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 blog’u: 

www.hitachi.eu/social_innovation 

Twitter: Global - @HitachiGlobal Avrupa - @HitachiEurope 

Hitachi Marka Kanalı: 

www.youtube.com/user/HitachiBrandChannel 
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Memo 
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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? 

İzinlerle ilgili bilgi için lütfen aşağıdaki adrese yazın:

FROST & SULLIVAN 
331 E. Evelyn Ave. Suite 100 Mountain View, CA 94041 
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