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Sosyal İnovasyon Beyaz Bültenleri 

Hitachi, Sosyal İnovasyon araştırma çalışmaları üretmek amacıyla  
Frost & Sullivan ile işbirliği yapmıştır. 
Bundan önceki Sosyal İnovasyon Beyaz Bültenlerimiz Sosyal İnovasyonun ne 
olduğunu ve gelecekteki toplum yapımızı belirleyen global Mega Trendleri 
tanımladı. 

Web sitemize erişin: 
http://www.hitachi.eu/en/sib/whitepapers/ 
adresinden Beyaz Bültenlerin tamamını indirebilirsiniz. 
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“Giderek artan 
derecede kentleşen 

küresel nüfusumuzu, 
bütün vatandaşlar 
için karşılanabilir, 

kapıdan kapıya sunulan 
çok modlu taşıma 
çözümleriyle nasıl 
güçlendirebiliriz?”

Giriş 

Sosyal İnovasyon: Küresel Değişiklik İhtiyacı 

Dünya hızla değişiyor. Taşıma ve Mobilite sektörü, modern dünyanın 
karmaşıklığının getirdiği zorluklarla bir bulmacaya dönüşen fakat aynı 
zamanda toplumun, işletmelerin ve bireylerin iyileştirilmesi için önemli olan 
alanlara harika bir örnektir. 

Ulaştırma ve Mobilitede soru, giderek artan derecede kentleşen küresel 
nüfusumuzu, bütün vatandaşlarımız için karşılanabilir, kapıdan kapıya sunulan çok 
modlu ulaştırma çözümleriyle nasıl güçlendirebileceğimizdir. Bununla birlikte trafik 
sıkışıklığı, emisyon, güvenlik, rahatlık ve konforla ilgili büyüyen sorunları çözmek için 
inovasyonu nasıl kullanabiliriz? Bundan önceki Beyaz Bültenlerimizde (http://www.
hitachi.eu/en/sib/whitepapers/), Sosyal İnovasyonu “paylaşımlı değer üreterek 
bireylerin ve toplumların hayatlarında 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 
elementinin Sosyal İnovasyon iletimi için anahtar önemi olduğunu fark 
ettik.  Bunun anlamı, teknolojilerin, sektörlerin, ürünlerin ve finans dahil, iş 
modellerinin yakınsamasıdır. 

Frost & Sullivan'ın Sosyal İnovasyona en fazla ihtiyaç duyacağını işaret ettiği 
sektörlere (Enerji, Su, Taşımacılık, Sağlık Hizmetleri, Üretim, İnşaat ve Doğal 
Kaynaklar) yakından bakıldığında, Sosyal İnovasyonun 2020 yılı itibarıyla 
2 trilyon $ tutarında pazar fırsatını temsil ettiğini gördük. 

Bu Beyaz Bültende mobilitenin geleceğini etkileyen özel mega trendleri 
vurgulayacağız ve Sosyal İnovasyonun ulaştırma pazarına neler katabileceğini 
belirleyeceğiz. Bu pazarda yaptığımız yoğun araştırmalardan faydalanarak, 
Taşıma ve Mobilitede Sosyal İnovasyon fırsatlarını ve zorluklarını derinden 
inceleyeceğiz ve ilgili fırsatları ve bunların etkilerini ölçeceğiz. 

Aynı zamanda, Hitachi'yi ve onun Sosyal İnovasyon İşi'ni sunuyoruz ve 
şirketimizin nasıl Sosyal İnovasyon alanında lider vasfına sahip vizyoner bir 
küresel oyuncu haline geldiğini, demiryolu, V2X iletişimi, trafik yönetimi ve 
Elektrikli Taşıt (ET) şarzı ve BT güdümlü hizmetler gibi önemli alanlarda dünya 
genelinde sunduğu çığır açıcı projeleri de gösteriyoruz. 

Hitachi'nin teknoloji çözümlerini verimli ve entegre bir şekilde kullanarak 
geleceği nasıl şekillendirdiğini özetleyeceğiz. Bu Beyaz Bülten, 17 Haziran 
2015 tarihinde Londra'da düzenlenen ve Hitachi ve Frost & Sullivan tarafından 
ortaklaşa ev sahipliği yapılan Sosyal İnovasyon Forumunun stratejik tartışma 
ve bulgularından beslenmektedir. 
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“Trafik sıkışıklığı 
halihazırda küresel 

ekonomide GSYİH'nin 
tahminen %2'sini 

götürmektedir, diğer 
taraftan hava kirliliği yılda 

7 milyon ölüme neden 
olmaktadır”

“BT entegrasyon 
kapasitesi demiryolu, 
trafik yönetimi ve ET 
yükleme sektörlerini 

özellikle pozitif yönde 
etkilemek üzere 
ayarlanmıştır”

Taşıma ve Mobilite: İnovasyon İhtiyacı 

Global taşıma pazarı bir kopuş dönemi yaşıyor. Yakınsayan birçok mega 
trendin ışığında, yeni teknolojilerin ve toplumun yönlendirdiği inovasyonun 
oluşturduğu bileşim, mobilite ürünlerini ve hizmetlerini dönüştürüyor; bu 
süreç içinde müşteri beklentilerinde köklü değişiklikler gerçekleştiriyor. Bu, 
mobilitenin bir hizmet olarak sunulması çerçevesinde şekillenen yeni bir iş 
modelidir; A noktasından B noktasına nasıl en etkin şekilde ulaşılacağının 
tahmin edilmesi çerçevesinde talebe dayalı taşıma çözümlerinin bir bileşimini 
sunar - Teknoloji tarafından yönlendirilen Mobilite Entegrasyonu için yeni bir 
paradigmadır. Bununla birlikte, 2025 itibarıyla kentleşme oranının %50'den 
%60'a yükseleceği bir dünyada daha fazla inovasyon gerekli olacaktır. 
Trafik sıkışıklığı halihazırda küresel ekonomide GSYİH'nin tahminen %2'sini 
götürmektedir, diğer taraftan hava kirliliği, hava kirliliğine maruz kalmanın 
bir sonucu olarak yılda 7 milyon ölüme neden olmaktadır. Kent mobilitesine 
duyulan ihtiyacın artmasıyla, akıllı ve daha toplum odaklı inovasyon, hava 
kalitesi ve kirlilikle ilgili yükselen zorlukları aşmak için gereklidir; böylelikle 
sürekli ekonomik büyüme kolaylaşacak ve insanların yaşam kalitesi artacaktır. 

İyi haber, halihazırda yapı taşları ve yol haritalarının, vizyoner düşünce şirketleri 
ve kamu kuruluşları arasındaki güçlü işbirliği sayesinde birçok ülke ve şehirde 
yerine konmuş olmasıdır. Sürdürülebilirlik ve erişilebilirliğin yükseltilmesi için 
küresel anlamda gösterilen baskı toplu taşıma araçlarının geliştirilmesini, 
araba kullanımını kapsayan yeni iş modellerinin oluşturulmasını ve yerel 
ortam temelinde mobilite hizmetlerinin hızlı ve ölçeklenebilir bir şekilde yeni 
teknoloji aracılığıyla adapte edilmesini sağlamıştır. 

Bununla birlikte, Hitachi gibi şirketler müşterilerine ve bir bütün olarak 
topluma inovasyon sunmak, bazı global taşıma zorluklarını ortadan kaldırmak 
ve bunun karşılığında Yaşam Kalitesini yükseltmek için hareket etmektedir; bu 
trende genellikle İşletmeden Topluma (B2S) adı verilir. Bu BT entegrasyonu 
kapasitesi; özellikle demiryolu, trafik yönetimi ve ET yükleme sektörlerini 
pozitif yönde etkilemektedir. 
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Kamu politikası, verileri açarak, 
düzenlemeleri değiştirerek ve 
mobilite altyapısında devam 
eden yatırımları garanti ederek 
yeni mobilite iş modellerinin 
kullanılmasına uygun hale 
gelmektedir. 

Akıllı 
Yönetim 

2025 yılı için, öngörülen  
80 milyar bağlı cihaz sayısıyla 
Nesnelerin İnterneti (Nİ) özellikle 
mobilite geliştirme verimliliğini, 
bilgi ve güvenliği pozitif yönde 
etkileyecektir. 

Kentleşme 

Mobilitenin  
Geleceği 

Bağlanabilirlik 
ve  

Yakınsama 

Kent nüfusu 2020 yılı itibarıyla 
4,3 milyara ulaşacaktır ve bu toplam 
nüfusun %55,9'unu oluşturacaktır. 
Mega Şehirler 2020 yılı itibarıyla 
GSYİH'ya 21 trilyon $ katkı yapacaktır. 

Sosyal 
Trendler 

Şehirler, kent içinde taşıt 
kullanımını yeniden düzenlemeye 
yol açacak olan, toplu taşıma, 
yürüme ve bisiklet kullanımını 
artan ölçüde benimsemektedir.

Kaynak: Frost & Sullivan 

Mega Trendler ve Mobilite Vizyonunun Geleceği 

Giriş ve Mobilite Vizyonunun Geleceği 

Mobilitenin geleceği daha fazla entegre ve kusursuz olmaya yönlendirilmiştir; 
müşterilere, bugün gördüğümüz taşıma modlarının aksine oldukça geniş 
anlamda seyahat seçenekleri sağlar. Halihazırda yeni mobilite iş modellerinin 
örneğin otomobil paylaşımı, bisiklet yolu gibi yeni uygulamalarını görüyoruz, 
talebe bağlı taşıma uygulamaları mobilitenin uygunluğunu ve kullanış 
kolaylığını artırıyor ve daha sürdürülebilir bir kent mobilitesi çerçevesinde 
davranışı pozitif etkiliyor. 

Bu vizyon, Frost & Sullivan araştırma ekibi tarafından sürekli olarak takip 
edilen dört ana mega trend temelinde gerçekleşmektedir: daha yüksek nüfus 
yoğunluğuna yol açan kentleşme ve yeni mobilite iş modelleri için potansiyel, 
sosyal tercih değişiklikleri, mobilitede devrim yaratan ve hızla ilerleyen 
teknolojik gelişmeler ve taşımada sosyal inovasyonun yasal çerçevesini 
oluşturmaya olanak verecek akıllı yönetimin ortaya çıkışı. 

Taşıma ve Mobilitede Sosyal İnovasyonu Yönlendiren Mega Trendler  

Kentleşme 

Kentsel alanlardaki trafik sıkışıklığı ve hava kirliliği nedeniyle karşı karşıya kalınan 
zorlukları aşmak gerçekten de hayati öneme sahiptir fakat aynı zamanda 
günümüzde müşterilerin yaşadığı zayıf bağlanabilirlik ve yetersiz taşıma bilgisi 
sorunları da aşılmalıdır. Global nüfusun şehirde yaşayan bölümü 2025 yılı 
itibarıyla tahmin edildiği gibi %60 üzerine yükselirse, daha entegre ağlar elde 
etmek için mobilite ağlarımızda radikal değişiklik adımları atmamız gerekir. 
Halihazırda trafik sıkışıklığı, kaybolan üretkenlik açısından GSYİH'nın %2'sini 
yani 1,5 trilyon $ tutarındaki bir kısmını götürmektedir ve 2025 yılı itibarıyla bir 
düzelme olmazsa nüfus artışıyla birlikte bu oran daha da yükselecektir. Bununla 
birlikte, her yıl hava kirliliği nedeniyle ölen insan sayısı 7 milyondur ve bu sayı 
büyüyen mobilite taleplerinin karşılanmaması durumunda artacaktır. 
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Fakat, kentleşme nedeniyle ortaya çıkan bu zorluk aynı zamanda taşıma 
çözümlerinde inovasyon için büyük fırsatlar sağlıyor. Nüfus yoğunluğu 
arttıkça, toplu taşıma ve paylaşımlı mobilite çözümlerinin uygulanabilirliği de 
artar, böylelikle operatörler karlı toplu taşıma rotaları planlayabilir ve hizmet 
sağlayıcılar, - otomobil paylaşımı veya motorsiklet paylaşımında etkin bir şekilde 
gösterildiği gibi - işlerini sürdürebilmek için kullanımı maksimuma çıkararak 
yeterli düzeyde üye elde edebilir. 

Teknoloji: Bağlanabilirlik ve Yakınsama 

Teknoloji, otomotiv ve taşıma sektörlerinde büyük boyutlu değişimin 
önemli bir itici gücü olmanın yanında bütün yeni mobilite iş modellerinin 
uygulanabilmesini sağlamaktadır. Örneğin, akıllı telefonların, bağlı cihazların ve 
altyapıların yaygınlaşması dünya çapında potansiyel Büyük Veri kullanımına yol 
açarak bu süreçte mobiliteyi de iyileştirdi. 2025 yılı için, öngörülen 80 milyar 
bağlı cihaz sayısıyla Nesnelerin İnterneti (Nİ) fenomeninin, taşıma ağımızı her 
anlamda pozitif olarak etkileyeceği tahmin edilmektedir. 

Bu etki halihazırda müşteri deneyimini geliştirmeye başladı, taksi çağırmak ve 
trenlerin durumlarının gerçek zamanlı olarak kontrol etmek için uygulama bazlı 
yeni hizmetler bu duruma verilecek örneklerdir ancak 

daha da önemlisi, sosyal medya yoluyla insanların fikrinin alınması, karayolunda 
ve demiryolunda doluluk seviyelerinin öğrenilmesi ve etkinlik ve güvenliği 
oldukça iyileştiren akıllı tren sinyalizasyonu ve trafik yönetim sistemleri 
operatörlere, işlerini geliştirmeleri için ihtiyaç duydukları içgörüyü sağlamaktadır. 
Teknoloji, mobilitenin bütün formlarına nüfuz etmektedir ve bir sonraki gelişim 
dalgası ağ etrafında daha fazla otomasyon sağlayacak ve taşıtları altyapı ve 
cihazlara bağlayacaktır. Yine, buradan elde edilen operasyonel faydalar, müşteri 
deneyiminin geliştirilmesiyle buluşacaktır - örneğin, açık API'lerin gelişmesi ile 
yolculuk durumunuzun ilerideki seyahat ile iletişim kurması, değiştirmesi ve 
belki daha ilginci - mutfağınıza bağlanarak akşam yemeğinizi sunması. 

Birçokları tarafından taşımada en dönüştürücü güç olarak değerlendirilen 
bağlanabilirlik, hayatlarımızı, işe gidiş gelişlerimizi, kusursuz bir bağlantılı hayat 
vizyonuyla birleştirerek pozitif yönde etkileme potansiyeline sahip. 

Sosyal Değişiklikler ve Tercihler 

Üstelik, ulaştırmaya bakış açımız sürekli olarak evrim geçirmektedir. Birçok mega 
şehirde toplu taşıma oranı, önemli taşıma altyapı gelişimi ve bu tarz çözümleri 
kabul eden bir zihniyet kayması nedeniyle özel taşımanın oranını aşmaktadır. 
Örneğin Londra'da, yolculukların sadece %34'ü özel araçla yapılmaktadır 
geriye kalanlar toplu taşımayla, yürüyerek veya bisikletle gerçekleştirilmektedir. 
Örneğin, özellikle son on yılda 16-29 yaş arasındakilerin ehliyet başvurularında 
Birleşik Krallık'ta (%9), Fransa'da (%4) ve Almanya'da (%14) azalma görmekteyiz. 



6

Taşıma ve Mobilitede Sosyal İnovasyon 

© 2015 Frost & Sullivan

www.frost.com

Açıktır ki, otomobilin hayatlarımızdaki rolü ve algısı evrilmeye devam etmektedir. 
Nüfus yoğunluğunun ve bağlı yaşam tarzlarının artışıyla, taşıma ağının verimliliğini 
artıran ve çeşitli hizmetlere benzersiz entegrasyonlar getirerek insanların hareket 
etmesini kolaylaştıran, böylelikle insanların özel işlerinde araba kullanımını ve 
bakış açısını değiştiren ürünler ve hizmetler geliştirme dalgasına şahit olmaktayız; 
bu Beyaz Bültende bu konulara yer verilecektir. Bu trend genellikle Mobilite olarak 
adlandırılır - bir şehrin taşıma hizmetlerini iyileştiren bir ürün, konsept, hizmet, 
ortaklık karmasıdır; sektörde kopuş yaratan ve her bir tedarikçiyi fırsattan sermaye 
yaratmaya ve işi için potansiyel tehlikeleri analiz etmeye yönlendiren bir trenddir. 

Sonuç olarak, özel araç kullanımını tek ve ilham verici seçenek olarak gören 
zihniyetten, en etkin metodu kullanan, daha entegre, kapıdan kapıya mobilite 
düşüncesine doğru bir zihniyet kayması görüyoruz.

Taşıt Sahipliğinden Taşıt Kullanımına Paradigma Kayması 
Değişen demografi ve ilerleyen teknoloji, mobilitede özel araçların tek mobilite formu 
oluşundan, tercih edilen mobilite seçeneği olarak çok modlu modele doğru zihniyet 
değişikliği getiriyor. 

Kaynak: Frost & Sullivan 

Akıllı Yönetim: Sosyal İnovasyonu Olanaklı Kılan Kamu Politikası 

Sosyal İnovasyonu ve daha önce söz edilen fırsatların bir çoğunu tamamen 
olanaklı kılmak için, kamu politikası bu yeni iş modellerinin yapısal ve 
verimli iletimini garanti etmek üzere önemi artan bir rol oynayacaktır. Bunun 
gerçekleştirilmesi için akıllı şehirler ve hükümetler tarafından en sık izlenen 
girişimler şehrin büyük veri kaynaklarının özel geliştirmecilere açılarak inovatif 
iş modellerinin ve taşıma çözümlerinin sunulması ve şehre entegre edilmesi 
ve toplu taşıma ve bisiklet yollarının önceliğe alınması için yol alanlarının 
düzenlenmesini içerir. 

Taşıma =
Özel Araç

àÖzgürlük
àUygunluk
àStatü Gelişim
àHiç Gerçek 

Alternatif Yok

Taşıma = Kapıdan 
Kapıya Mobilite

à Yeni Araçlar: BRT, ET, 
Yüksek Hızlı Tren

à Yeni İş Modelleri:
Araç Paylaşımı, Araç Havuzu

à Karşılıklı Bağlanabilirlik: 
Karşılıklı Çok Modluluk

à Kent Planlaması: 
Ulaştırma Entegrasyonu

à Entegre Mobilite:
Kamu Sektörü ve Özel Sektör 
öncülüğünde iş modelleri

Y Jenerasyonu

Bağlantı

Nüfus
Artışı

Kentleşme

Sosyal
Sorumluluk

Doğal
Kaynaklar

Kirlilik

Sıkışıklık

Globalleşme

Sanallaştırma

Araç Sahipliğinden Çok Modlu Taşımaya
Paradigma Değişimi
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“Birden çok moda  
sahip, çevreye saygılı  

toplu taşımayı seyahatlerin 
çoğunluğu için kullanan 
ve tamamlayıcı mobilite 

hizmetlerinin olduğu  
bir dünyaya doğru 

ilerliyoruz” 

Gerekli olduğunda, trafik sıkışıklığı ücretlendirmesi veya düşük emisyon bölgeleri 
gibi sınırlayıcı alanları uygulamak için potansiyel ve politik irade artık mevcuttur, 
bu şekilde sıkışıklık ve kirlilik göreceli olarak azalacak ve daha sürdürülebilir 
taşıma modlarına yatırım yapmak için bir gelir akışı sağlanacaktır. Bu sistem, 
örneğin, Londra'da işe yaramaktadır (trafik sıkışıklığı ücretlendirmesi yoluyla 
elde edilen bütün gelirler yasa gereği toplu taşıma ağına tekrar yatırım olarak 
kullanılmaktadır). 

Londra, aynı zamanda, özel sektörün Londra veri deposu kamu kaynağında 
mevcut muazzam veriye dayanarak inovasyonlar gerçekleştirmesine olanak 
tanıyan örnek bir açık veri politikasına sahiptir. Taşıma bu noktada anahtar bir 
bileşendir ve Londra'da düzenlenen Sosyal İnovasyon Forumunda, Belediye 
Başkanlığı İş ve Bilim Danışmanı Joe Mitton, CityMapper benzeri 450 uygulama 
üzerinden her ay 35.000 üzerinde ziyaretin nasıl mümkün kılındığıyla ilgili sunum 
gerçekleştirmiştir. Fırsatlar yaratmak için sektörle birlikte çalışmak ve verinin 
SME'leri ve yurttaşların katılımını nasıl destekleyebileceği de en iyi uygulama 
olarak sergilendi. 

Belki de politik müdahale gerektiren en kritik yön, ülkenin uzun vadeli ekonomik 
büyümesini, özellikle yüksek hızlı trenleri destekleyecek altyapı yatırımıdır.  
Frost & Sullivan araştırmasına göre, 2020 yılı itibarıyla, yüksek hızlı demiryolu 
raylarında yılda ortalama %6 oranında büyümenin önemli ekonomik ve rejeneretif 
faydalar getirmesi beklenmektedir. Bu toplu taşıma odaklı gelişim, yüksek hızlı 
trenlerden ve taşıma merkezlerinden oluşan bir ağ yaratarak, bölgeleri yatırım 
için ve azalan yolculuk süresi nedeniyle yolcular için çekiçi hale gelmesi ile 
seçkinleşen, yeniden gelişen ve imar ve hizmetler için artan bir talep yaşanan 
ortamlara dönüştürecektir. Bu aynı zamanda istasyonun perakende ortamını 
genişletecektir ve bu genişleme de bazı altyapıları fonlamak için hayati bir bileşen 
olabilir. Kemer sıkma dönemlerinde, Kamu Özel Sektör Ortaklığından (PPP), kamu 
hizmetleri içerisindeki perakende ve sponsorluk fırsatlarını kullanmaya uzanan 
bu tür yeni iletim ve finans yolları ortaya çıkacaktır. Buna benzer bir örneği Paris'te 
görebiliyoruz (örn. reklam firması JC Decaux tarafından fonlanan Velib bisiklet 
kiralama yöntemi). 

Gerçekte, en başarılı şehirler bütün bu seçeneklere entegre yaklaşımları garanti 
edenler ve vatandaşların hayatını pozitif olarak geliştiren yeni mobilite iş 
modellerini sunanlardır. Bu amaçla, örneğin, zamanla ülke sınırlarını aşarak tüm 
kıtaları  birbirine bağlayacak ve ciddi bir ekonomik potansiyeli açığa çıkaracak 
hızlı demiryolu ağlarının kurulmasını sağlamak gibi taşıma hizmetine kapsamlı 
entegre yaklaşım kazandırmak amacıyla artan sayıda şehir, bölge, ulusal ve 
uluslararası yetkilinin işbirliği yaptığını görüyoruz. 

Sonuç olarak, şehirleşme, teknoloji tarafından yönlendirilen çözümler ve değişen 
kamu politikası / sosyal tercihler kombinasyonu mobilitede bir paradigma kayması 
sağlama potansiyeline sahiptir. Tek modlu özel veya toplu taşıma temelli şehir 
algısından ve gelişiminden uzaklaşıyoruz ve daha sürdürülebilir birden çok moda 
sahip, çevreye saygılı toplu taşımayı seyahatlerin çoğunluğu için kullanan ve 
tamamlayıcı mobilite hizmetlerinin olduğu bir dünyaya doğru ilerliyoruz. 
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Trafik
Sıkışıklığı Yakıt israfı

• Ekonomik büyümeyi 
GSYİH'nın yaklaşık 
% 2'siyle sınırlama 
(ECF)

• Ekonomiye 
1,5 trilyon $ maliyete 
eşit değerde

• Ulaştırmanın, global CO2 
emisyonuna katkısı yıllık 
4,5 giga tonla % 14 
seviyesindedir.

• Yılda 7 milyon erken 
ölüm hava kirliliği ile 
bağlantılı (WHO)

• Global olarak yılda 
2 milyar saat yalnız 
başına yolculuk 
eden insanlar 
tarafından 
harcanıyor 
(Worldmapper)

• Gelişmiş ekonomilerde 
yıllık olarak 5,95 milyar
litre yakıt trafik 
tıkanıklığında sıkışan 
taşıtlar tarafından 
israf ediliyor (Inrix)

Kirlilik Yolculuk Süresi

Akıllı Park Etme eMobilite Filo Yönetimi Trafik Yönetimi

Entegre Bilet ve
Yol Ücreti Tahsilatı 

Bir Hizmet Olarak Tren Hızlı Tren
Rejeneratif

Fren Sistemi

Bağlantılı Mobilite.
(taşıtlar, altyapı)

Talebe Bağlı ve
Paylaşılan Taşıma

Yolculuk Planlaması
Gerçek Zamanlı
Ulaştırma Bilgileri

U
la

şt
ır

m
ad

a 
G

lo
ba

l D
eğ

iş
im

le
r

So
sy

al
 İn

ov
as

yo
n 

İş
 B

aş
ın

da

Taşıma ve Mobilitede Sosyal İnovasyonu Tanımlamak
Frost & Sullivan Sosyal İnovasyonu, bireyler ve toplumlar için yaşam değiştiren 
sonuçlar sunmak için inovasyonun gerçekleştirilmesi olarak tanımlamış ve 
teknolojilerin, sektörlerin, ürünlerin ve iş modellerinin yakınsamasının gerekliliğini 
vurgulamıştır. Teknoloji tüm sektörleri etkileyip kesintiye uğratırken, yukarıda 
açıklanan mega trendler ve gözle görülür etkinlik kazanımları nedeniyle, Sosyal 
İnovasyonun gerçekleştirilmesi ve etkinleştirilmesi için başlanan temel sektör 
uygulamalarından biri de taşımadır. 

Bu nedenle, taşıma ağındaki teknolojinin, bireylerin seyahat deneyimlerini 
geliştirmek için ve topluluklara ve toplumun tamamına kolektif fayda sunacak 
işbirliği için kullanılması ile tanımımız doğrudan taşıma sektörüne uygulanabilir. 
Bu, trafik sıkışıklığı veya kirlilik gibi negatif dış etkileri ortadan kaldıran bir form 
olabilir veya artan mobilite taleplerini yeni ürün ve hizmetlerle karşılamayı 
hedefleyebilir; bütün bu durumlarda, inovasyonun kitlesel olarak kabul 
edilmesiyle birlikte davranış değişikliği sağlama potansiyeli ortaya çıkar. 

Akıllı Mobilitenin fırsat alanlarında kayda değer bir örtüşme bulunmaktadır, 
örneğin, trafik yönetimi sistemleri, bağlı taşıtlar, ulaşımın altyapı ile iletişimi ve 
bununla ilişkili dinamik rotalandırma, programlandırma ve operasyonel bilgiler 
ve otomatik mobiliteye doğru bir hareket. Yine de temel ayırt edici, kullanıcılar 
ve topluluklar için sosyal fayda ve gelişmedir, bu sadece pozitif bir sonuç 
almaktan öteye Sosyal İnovasyonun merkezindedir ve gerçekten iş modelinin 
odak noktası ve amacıdır. 

Taşıma ve Mobilitede Sosyal İnovasyon 
Teknoloji tarafından yönlendirilen taşıma inovasyonu, trafik sıkışıklığını 
ve kirliliği azaltarak, yakıt ve seyahat sürelerinden tasarruf ederek yaşam 
kalitesini artırabilir; bağlı taşıtlar, trenler ve hizmetler bu Sosyal İnovasyonu 
sağlayabilir. 

Kaynak: Frost & Sullivan 
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“Yarının entegre mobilite 
ekosistemini gerçekten 

sunmak isteyen şirketler  
ve şehirler için  

Sosyal İnovasyon hayati 
öneme sahiptir” 

Müdahale ve Sosyal İnovasyon ihtiyacı 

Sosyal inovasyon, toplu taşımanın günümüzde karşı karşıya kaldığı zorlukları 
anlayarak ve bu sorunları çözmek için artan oranda ve radikal inovasyonlar 
sağlayarak yarının entegre mobilite ekosistemini sunmayı gerçek anlamda 
isteyen şehirler ve firmalar için kaçınılmazdır. Bu inovasyondan fayda sağlaması 
en olası alanlar şunları içerir; ulaştırmadan kaynaklanan trafik sıkışıklığı ve hava 
kirliliği, seyahat süresi güvenilirliği, taşıma bilgisi, hem internete hem taşımaya 
erişim ile ilişkili bağlanabilirlik, altyapı ve fiziksel ve siber güvenlik. 

Bu zorlukları ve bunlara müdahale ihtiyacını anlayarak, bireysel veya kolektif, 
spesifik taşıma modlarının toplumsal sorunlarını inovasyon yoluyla çözmek için 
aynı ilkeler uygulanabilir. Bu, karayolu ve demiryolu hizmetlerini geliştirmek için 
spesifik bir çözüm olabilir veya bir veya birden fazla ulaştırma moduna özgü 
bir veya birden fazla soruna çözüm getirebilir. Bütün bu alanlara teker teker 
bakıldığında, bulundukları şehirler ve ülkeler için artan faydalar sundukları 
görülecektir fakat bir arada değerlendirildiklerinde, ulaştırmada Sosyal İnovasyon 
aracılığıyla gerçekleştirilebilecek fırsatlar olduğu fark edilecektir. 

Uygulamada Sosyal İnovasyon - Günümüz 

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

Seyahat Planlama 

Vurgulanacak ilk alan, gerçek zamanlı bilgiyle Seyahat Planlamadır - ulaştırma 
sistemi alışkanlıklar temelinde ilerler; insanların bir ulaştırma modunu ısrarlı 
bir şekilde kullanmasının nedeni bu hizmete alışkın olmalarıdır. Bu durumu 
özel otomobillerle göz önüne aldığımızda, bu seçimin çok tercih edilmesinin 
nedeninin herhangi bir hedefe doğru yapılan seyahatlerde esneklik ve 
özgürlük sağlaması olduğunu görürüz. 

Bununla birlikte, alışkanlıkla yapılan bu tercihi aşmak için temel bir potansiyel, 
zaman bakımından güvenilir seyahat planlama bilgisidir; bu sayede kullanıcılar 
potansiyel ulaştırma modları hakkında eğitilebilir ve kullanıcılara rota 
bilgisi, kaza veya kesintilerin olduğu durumlarda düzenlemeler sunulabilir. 
Halihazırda, çeşitli iş modellerinde seyahat planlayıcılarının önemli yükselişini 
gözlemlemekteyiz; bunların en büyüklerinden biri İsrail'in Moovit girişimidir, 
girişim halihazırda 20 milyon kullanıcı kazanmıştır ve aksama durumlarında 
kullanıcıların akıllı telefonuna bildirimler göndermektedir. Hizmetin halihazırda 
600 şehirde mevcut olması hesaba katıldığında, global olarak müşterilere 
güvenilebilir ve alışkın oldukları bir hizmet sunma potansiyeli vardır; böylelikle 
taşıma alışkanlıkları sabit kalırken, birden çok moda sahip yaşam tarzı, 
müşterilerin çeşitli seyahat opsiyonlarını bildiği bir ortamda teşvik edilir. 
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“Seyahatin planlanması, 
rezervasyonların  

ve ödemelerin yapılması 
fırsatı, birden çok mod 
olarak sunulduğunda, 

kullanıcıyı fiyat, seyahat 
zamanı veya emisyonların 
en iyi modunun seçilmesi 

yönünden destekler” 

İş amacıyla seyahat ediyorsanız, bir seyahati planlamanın bir adım ötesi 
rezervasyon yapmak, ücreti ödemek ve potansiyel olarak hizmeti kullanmaktır. 
Seyahatin planlanması, rezervasyonların ve ödemenin yapılması fırsatı 
birden çok mod olarak iletildiğinde; kullanıcıyı fiyat, seyahat zamanı veya 
emisyonların en iyi modunu seçme yönünden destekler ve aynı zamanda ilgili 
fiyatlandırmayla birlikte var olan mobilite seçeneklerini daha iyi anlamasını 
sağlar. Böylelikle, bütün bu farklı mobilite hizmetlerinin entegre edilmesi için 
inovasyon uygulanması, taşıma ağında tüketici farkındalığını ve güvenini 
yükselterek sosyal gelişme sunar ve trafik sıkışıklığını ve kirlenmeyi azaltan 
toplu taşıma gibi daha sürdürülebilir farklı ulaştırma modlarının kullanımını 
teşvik eder. 

Bu sadece seyahat planlaması/bilgilendirmesinden daha öteye giden 
kompleks bir çözümdür; biletlendirme, onaylama ve faturalandırma gibi çeşitli 
sistemlerin entegrasyonunu gerektirir ve her ülkede bulunan farklı tedarikçilere 
ve farklı düzenlemelere bağlı olarak küresel seviyede ölçeklendirilmesi zordur. 
Bu seviyedeki birden çok mod için anahtar kolaylaştırıcılardan biri taşıma için 
akıllı biletlendirme ve/veya temassız ödemedir. Tren ve toplu taşıma, otomobil 
şirketleri, hizmet sunucular ve teknoloji sunucular da dahil olmak üzere bir 
dizi sektörden sağlayıcılar bu durumu bir fırsat olarak görür ve bu hizmetleri 
sunmak üzere büyük yatırımlar yapar; tıpkı Almanya'da halihazırda aktif olan 
ve bu hizmeti uluslararası anlamda genişletmek isteyen Daimler Moovel 
örneğinde olduğu gibi.  

Akıllı kart veya kredi kartıyla, nakit ödeme yaparak bilet almaya ihtiyaç duymadan 
taşımaya erişebilmek ilk olarak kullanıcı için zaman kazandıracaktır ve hizmete 
olan güvenlerini yükseltecektir ve aynı zamanda taşıma ile ilgisi olmayan 
hizmetler de dahil olmak üzere şehir içerisindeki çeşitli diğer hizmetlere 
bağlanmalarını da sağlayacaktır. Bu özelliğin temel öncüsü, toplu taşıma için 
ödemeyi önden yapmaya olanak tanıyan ve buna ek olarak perakende mallar 
almaya ve kullanıcı validasyonu yapmaya (örneğin okulda kayıt için) yarayan 
Hong Kong'taki Octopus karttır. Bu proje günde 13 milyonun üzerinde işlem 
görür, bu rakam şehir nüfusunun neredeyse iki katıdır. 

Talep Üzerine Ulaştırma 

Bu teknolojik ilerleme yol tabanlı hizmetlere doğru da yaygınlaşmaktadır. Genel 
olarak talep üzerine ulaştırma olarak adlandırılan bu olgu araçlar için sürücü 
veya yolcu olarak yeni kullanım şekillerini cazip kılmaktadır. DriveNow ve car2go 
gibi şirketlerin paylaşım filosundan sürücüsüz bir otomobil kiralayabilmek veya 
daha uzun yolculuklar için Zipcar gibi şirketlerden otomobil kiralamak, örneğin, 
tek yönlü yolculuklarda kolaylıklar sunar; halihazırda 5 milyonun üzerinde 
müşteri dünya çapında bu tarz hizmetleri kullanmaktadır ve son analizimize 
göre 2020 yılı itibarıyla bu sayının 26 milyonun üzerine çıkması beklenmektedir. 
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“Şarj istasyonu üreticileri, 
altyapı sağlayıcıları,  
park şirketleri, araç 
üreticileri ve sistem 

entegre edicilerden oluşan 
gerçekten işbirlikçi  

bir e-mobilite  
ekosistemi mevcuttur” 

Her şirket kendi benzersiz otomobil erişimi iş modelini geliştirdiğinden ve 
azaltılmış araç sahipliği ve buna bağlı olarak azaltılmış trafik sıkışıklığı/kirliliği 
sayesinde toplumsal faydalar oluşturduğundan, bu durum Sosyal İnovasyon 
olarak kabul edilmektedir; son yapılan araştırmalar paylaşımlı bir aracın yollardan 
17 özel mülkiyetteki aracı kaldırma potansiyeli olduğunu göstermektedir.  
Bu, otomobil şirketleri için tamamen negatif bir durum değildir, şehirlerde 
azalan otomobil sahipliği yönünde bir trendin fark edilmesi ve gelecekte 
kentsel mobiliteye ilgili kalmak için inovatif iş modelleriyle yanıt verilmesidir. 
Bununla birlikte, bu araçların değişim oranları çok sıktır (yeniden pazarlama 
ve filo anlaşmasının doğasına bağlı olarak ortalama bir yıl), bu nedenle araç 
şirketlerine, yeni ürünleri test etme/geliştirme ve gelecekte müşteriler olabilecek 
tipik genç nüfusu bağlama bakımından harika bir fırsat oluşmaktadır. 

Müşteriler aynı zamanda bu çoğul uygulamalardan biri aracılığıyla taksi 
çağırabilir veya özel hizmet kiralayabilir, rotalarını araca binmeden önce 
planlayabilir ve seyahatlerinin ardından ücretleri cep telefonları aracılığıyla 
ödeyebilir. Çin'deki DidiTaxi gibi firmaların halihazırda bu işlemi gerçekleştiren 
100 milyonun üzerinde müşterisi vardır. Müşteriler geliştirilmiş bir kullanıcı 
deneyiminden fayda sağlar ve sürücüler, ortalama olarak katettikleri yolun 
%33'üne tekabül eden yolcu aramak için harcadıkları zamanı azaltarak 
maliyetleri, trafik sıkışıklığını ve emisyonu düşürebilir. 

Benzer bir şekilde, akıllı park etme çözümleri pazarında keskin bir yükselme 
gözlemekteyiz, bu yükselme hem altyapıya sensörlerin kurulması hem de 
uçtan uca çözümler kullanılarak mobil uygulamalar aracılığıyla arz ve talebin 
birbiriyle bağlantılandırılmasında gerçekleşmektedir. Trafik sıkışıklığının %30 
kadarının, herhangi bir zaman diliminde, şehirde bir park alanı aramaktan 
kaynaklanması nedeniyle, sürücülerin ödemesi önceden yapılmış güvenli 
alanlara yönlendirilmesi hem kullanıcı güvenini geliştirir hem de tıkanmayı 
azaltır; bu gerçek bir Sosyal İnovasyondur. Halihazırda akıllı park pazarı 2014 
yılında 14 milyar $ değerindedir ve son araştırmamıza göre 2025 yılı itibarıyla 
bu rakam 56 milyar $ seviyesine yükselecektir. Bu, tren istasyonlarında ve 
ulaştırma noktalarında, kullanımı maksimuma çıkarmak ve uygulanabilir olduğu 
noktalarda dinamik ücretlendirmeyi güçlendirmek yoluyla özel bir inovasyon 
fırsatı oluşturur. 

Elektrikli Mobilite 

Elektrikli taşıtların sürekli geliştirilmesiyle, şarj istasyonu üreticileri, altyapı 
sağlayıcıları, park şirketleri, araç üreticileri ve sistem entegre edicilerden oluşan 
gerçekten işbirlikçi bir e-mobilite ekosistemi oluşmuştur. Araç ve batarya 
kiralaması, üyelik temelli veya kullanım başına ödeme temelli şarj erişimi 
ve araç-şebeke iletişimi ve enerji depolama gibi çeşitli iş modellerinin dahil 
edilmesiyle, bu elektrifikasyon büyüdükçe potansiyel olarak karlı bir pazar 
sağlar. Tahminimize göre 2014 yılında 190.000 olan elektrikli araç sayısı 2020 
yılı itibarıyla 1,5 milyonun üzerine çıkacaktır; böylelikle bu pazarın çekiciliği 
artacaktır, pazar halihazırda kamusal ve özel sektörler boyunca işbirliğini teşvik 
etmektedir. 
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“Yüksek hızlı 
demiryollarının 

uzunluğunun 2020 
yılında 50.000 km'den 
90,000km'nin üzerine  

çıkacağı tahmin 
edilmektedir” 

“Demiryolu pazarı 
büyümeye devam ettikçe, 

altyapı içerisinde yeni 
teknoloji kullanan 
uygulamalar için 

potansiyel de artar.” 

Sosyal faydalar genellikle emisyonun azaltılmasıyla elde edilir fakat aynı zamanda, 
enerji talebinin tavan yaptığı zamanlarda araçların şebekeye destek verebileceği 
daha dengeli güç kullanımı da bir fayda olarak göz önünde bulundurulmalıdır. 

Trafik Yönetimi 

Aynı zamanda, özellikle şehirlerde, Sosyal İnovasyon gerektiren çeşitli alanlara 
müdahalenin sağlanması için trafik yönetim sistemlerini geliştirmek üzere artan 
fırsatlar mevcuttur. Bu hizmet genellikle bağlı trafik sinyal sistemleri, rampa 
ölçümleri, CCTV ve endüktif döngüler aracılığıyla sunulmaktadır fakat gerekli 
olduğunda dinamik yeniden rotalandırmayı olanaklı kılarak, trafik koşullarının daha 
uygun maliyetli güvenilir bir genel görünümünü sunmak için yolu kullananlardan 
alınan sonda bazlı ve kalabalık kaynaklı verinin kullanılmasına yönelmektedir. 
Örneğin Waze'in, hızları ve sıkışıklık düzeylerini test etmek için kullanıcı verilerini 
kalabalık kaynaklı olarak toplayan ve bunları diğer kullanıcılara fayda sağlamak için 
analiz eden mobil navigasyon hizmeti 50 milyon kullanıcıya sahiptir; hizmet, doğru 
seyahat süresi bilgisi sunar ve gerekli olması durumunda yeniden rotalandırma 
yoluyla seyahat sürelerini ve sıkışıklığı/kirliliği azaltır. 

Toplu ulaştırmada, GPS'li bir sonraki otobüs durağı bildiriminde otobüsün 
önceliklendirilmesi yoluyla yolcu konfor ve anlayışının güçlendirilmesi, parasız/
biletsiz otobüslerle yükleme zamanın azaltılması ve otomatik yolcu sayımıyla 
kullanım seviyelerinin anlaşılması gibi çözümleri son yıllarda yollarda görmekteyiz. 

Demiryolunda Büyüme 

Demiryoluna özel olarak, hareket halinde bilgi-eğlence sunumunda büyük bir 
gelişme vardır ve trenlerin %8,15'inde kablosuz internet ağı bulunduğundan 
üretkenlik ve konfor seviyeleri seyahat sırasında artmaktadır; bu oranın 2020 yılı 
itibarıyla Avrupa'da %17,74'e yükseleceği tahmin edilmektedir. Bununla birlikte, 
yüksek hızlı demiryollarının uzunluğunun 2020 yılında, Çin'deki özel büyümeyle 
birlikte, 50.000 km'den 90.000 km'nin üzerine çıkacağı ve tren yoluyla seyahat 
edenlerin sayısının 3,2 milyardan  

2020 yılı içerisinde 4,7 milyara yükseleceği beklenmektedir. Yeni demiryolu 
taşıtları için gerekli yatırım ve yardımın hızlı büyümesine bağlı olarak, çeşitli 
malzeme şirketleri kendi iş modellerini yenilemekte ve treni bir hizmet olarak 
sağlama modelini geliştirmektedir ve bu hizmeti anlaşılan hizmet seviyesi 
temelinde sözleşme süresince bakım ve mühendislik kapasiteleriyle sunmaktadır. 
Bu durum sadece operatörlerin potansiyel gelirini ve kapsamı genişletmekle 
yetinmez, üretici ve operatör arasında güveni, uzun süreli iletişimi artırır ve 
işbirliğini güçlendirir. 

Demiryolu pazarı büyümeye devam ettikçe, altyapı içerisinde yeni teknoloji 
kullanan uygulamalar için potansiyel de artar. Örneğin, tren kontrol sistemleri 
temelli iletişimler (CBTC) iki kat verim ve tren kalkışlarını yakınlaştırma 
kapasitesine sahiptir, bu sayede önemli elektrik tasarrufları sunmaktadır.  
Bu, tüm demiryollarında eski altyapının yenilenerek ve güncellenerek iletişimlerin 
geliştirilmesi gibi harika bir fırsat sunmaktadır. 
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Demiryolu ve kentsel ulaştırma sistemleri kendi altyapılarını güncelledikçe, artan 
talebi ve ekonomik verimliliği karşılamak için kapasite ihtiyacı doğmaktadır. 
Hem yolcu için hem yük için demiryolu ve kentsel ulaştırma hizmetleri talebi, 
bir dizi faktöre bağlı olarak büyümektedir, bu faktörler arasında artan kentleşme, 
diğer ulaştırma modlarında tıkanma ve karbon ayak izini azaltma ihtiyacı 
bulunur. Yeni ulaştırma altyapısı inşa etmek özellikle gelişmiş ekonomilerde 
oldukça pahalıdır ve yıllar alır, bu nedenle altyapı yöneticileri var olan altyapının 
kapasitesini yükseltmek için kullanılan teknolojileri güncellemeyi hedefler. 
Örneğin, daha çok sefer, daha yüksek hız ve daha fazla tren çalıştırmak gibi. 
Para bakımından daha iyi değer elde etme ihtiyacı, özel, patentli tasarımlardan 
uzaklaşarak, standart ağ teknolojisi kullanılarak birbirine bağlanan ve ilgili 
herhangi bir güç tedariki ile sağlanan modüler, standart bileşenler kullanımına 
doğru ciddi bir yönelim demektir. 

Global demiryolu ve kentsel ulaştırma sektöründe öncelikle üç büyüme alanı 
Güç ve İtici Güç, İzleme ve Yönetme ve Materyal ve Üretimdir. Bu üç alanın 
tamamında ağır veri gereklilikleri vardır ve Büyük Veri tanımlarına uymak üzere 
yeterli bilgi üretilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. İzleme ve Yönetme içerisindeki 
işlevselliklerin 2020 yılına kadar önemli gelişmeler göstermesi beklenmektedir. 
Son olarak, demiryolu güvenliği, operasyonda otomasyon ve varlık yönetimi 
için erişilmesi gereken kritik bir hedef bileşenidir. 

Kaynak: Frost & Sullivan 

2020 yılı itibariyle İnternete bağlı cihaz sayısının 80 milyar olacağı beklenmektedir; 
bu nedenle yolcular diğer sektörlerden, ürünlerden ve teknolojilerden 
ödünç alan mimari değişiklikler talep edecektir. Demiryolu sektöründe yeni 
uygulamalar, iş modelleri ve fırsatlar doğuracak büyük yenilikler bekleniyor. 
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“Bağlanabilirliğin 
yükselişi ve Nİ, ulaştırma 

ve altyapı arasındaki 
iletişimi artıracak” 

Gelecekte Sosyal İnovasyon 

Yukarıdaki iş modellerinin çoğu, bütünsel olarak kurulmuş ve kitlesel ölçekte 
yayılmış hale geldikçe, Sosyal İnovasyon toplumu ve yaşam kalitesini artırmak 
için çeşitli girişimleri birleştirmek için fırsatlar sağlar. Belki de en belirgin 
fırsat alanı bir hizmet olarak mobilite iş modelini, özel tasarlanmış en verimli 
ve sorunsuz mobilite çözümleri elde etmek amacıyla kullanıcı odaklı bir 
yaklaşımla sunmaktır. Bu, geçmiş yolculuklar baz alınarak yolculuk sürelerini 
ve tıkanmaları tahmin etmek üzere müşterinin seyahat davranışlarından 
öğrenme fırsatını doğurur ve önceden zamanlanmış bilgi veya öngörücü 
analitikler aracılığıyla müşteriye en iyi seyahat seçeneği tavsiyesi sunmayı 
sağlar. Bu, müşterilerin kullanım başına veya bir abonelik esasına göre ödeme 
yaptığı bütünsel bir rezervasyon platformunun bir parçası olarak kullanılabilir. 

Bunu sağlamak için, bağlanabilirlik ve Nİ (Nesnelerin İnterneti) yükselişi 
ulaştırma ve altyapı arasındaki iletişimi artıracaktır. İster trenler ile yönetim 
sistemleri arasında, ister giderek artan bir şekilde otomobille otomobil /
şebeke / altyapı arasında, akıllı bir şehrin ulaştırması tamamen entegre ve 
merkezi yönetim altında olacaktır. Bir hizmet olarak mobilite ve çoklu modele 
sahip bir kent potansiyelinin yükselmesi böylelikle belirginleşir. 

Müşteri tercihlerinin mobilite ürünlerinin sahipliğinden mobilite hizmetlerine 
erişime doğru değişimi gibi, şirketler de çalışanları için daha çok yönetilen 
mobilite sistemlerine doğru algılarını değiştirme eğilimindedir. Bu, Hollanda 
gibi bazı ülkelerde mevcut olan mobilite bütçe şemalarını oluşturarak, 
çalışanların mobilite harcama ve gerekliliklerini tam olarak anlayabilmelerini 
sağlar ve seyahat çalışanlarının daha iyi yönetilmelerine olanak tanır, hatta 
sürdürülebilirlik modlarının teşviki veya demiryolu gibi belirli modların gelişmiş 
bilgi veya biletleme ürünleri/akıllı kartlar aracılığıyla geliştirilmesini sağlar. 

Entegrasyona yönelik eğilimin önemli bir örneği ulusal hükümetin altyapıya 
büyük yatırımlar yaparak ekonominin yeniden canlandırılması projesi 
yürüttüğü, Japonya'da görülebilir. Örnek olarak, ülke şu anda Tokyo 2020 
Olimpiyat Oyunlarına taliptir ve trenleri, otobüsleri, tramvayları ve taksileri 
bağlamak için uygunluk, etkinlik, güvenlik ve düşük emisyon sunacak entegre 
ulaştırma çözümleri geliştirmektedir. Yaşlanan nüfusu ve beklenen ziyaretçi 
akını ile dünyanın en büyük mega şehirlerinden birinde bu, hayata geçirilen 
Sosyal İnovasyon için harika bir örnektir. 
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“Taşıma ve Mobilitede 
Sosyal İnovasyon fırsatı 

yılda 555 milyar $ 
üzerinde olabilir” 

Fırsatın Nicelleştirilmesi 
Sosyal İnovasyon İş modellerinden elde edilebilecek parasal ve toplumsal 
fayda göz önüne alındığında, Frost & Sullivan altyapı ve hizmet geliri 
fırsatlarının üç ana alanını, tüketicilere ve topluma faydalarını ve artan 
mobiliteyle birlikte yükselen geliri inceledi. Tekil fayda alanları olarak sunulsa 
da bu üç alan birbiriyle bağlantılıdır; örneğin sosyal fayda ileten BT çözümleri 
ve bunun karşılığında taşıma ağında yüksek verim alınması. 

Sosyal İnovasyon içinde dikkat çeken ilk nokta, taşımacılık ağlarını bağlamak 
için gerekli olan yatırımdır. Bu ağlarda seyahat eden taşıtlar ve altyapının 
bağlanması, yukarıda çerçevesi çizilen yeni bağlı, otomatik iş modellerinin 
çoğunun gerçekleşmesini sağlayan temel bir faktördür. BT ve sistem 
entegrasyonu kuruluşlarının uzmanlarıyla yapılan bir dizi görüşme sayesinde, 
bu fırsat alanının tamamen olanaklı hale gelmesi için ek %3-4 ulaştırma altyapı 
yatırımının gerekli olduğu tahmin edilmektedir. 2010-2030 yılları arasında 
33 Trilyon $ olacağı raporlanan küresel taşımacılık altyapısıyla, bu durum, 
her yıl harcamaların %3,5'i oranında veya 57,8 Milyar $ miktarında bir fırsat 
demektir. 

Bununla birlikte, daha fazla İşletmeden Topluma odaklı iş modelleri ile 
birleştirilince bu BT yatırımı ile gerçekleştirilecek sosyal gelişmeler göz önünde 
bulundurulduğunda, fırsat on kat daha büyüktür. Taşımacılık ağında tıkanıklık, 
emisyon ve güvenlik iyileştirmeleri nicelleştirildiğinde bu miktar toplam 
497 milyar $ olabilir; tam potansiyelinin gerçekleştirilmesi halinde Taşıma ve 
Mobilitede Sosyal İnovasyon fırsatı yılda 555 milyar $ üzerinde olabilir. 

Taşıma ve Mobilitede Sosyal İnovasyon — Söz Konusu Değer 

Kaynak: Frost & Sullivan 
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Bu sosyal etki faydaları 3 ana dış faktörü azaltmaktan geçebilir, tıkanma, kirlenme 
ve trafik kazaları. Frost & Sullivan, akıllı trafik yönetim sistemleri aracılığı ile trafik 
akış optimizasyonu ve artan taşıttan taşıta iletişim sayesinde trafik sıkışıklığının 
%20 oranında azaltılmasının Sosyal İnovasyon İşleri için bir potansiyel olduğunu 
tahmin etmektedir. Sıkışıklığın, GSYİH'nin tahminen yıllık %2'sini götürmekte 
olduğu tahmin edilmektedir (kaynak: OECD), toplamda 1.47 Trilyon $. Bu miktarın, 
Sosyal İnovasyon İş modelleri aracılığıyla %20 oranında azaltılmasıyla global 
ekonomiye 293 milyar $ katkıda bulunulabilir. 

Buna bağlı olarak yolculuk süreleri azalır. Hızlı toplu taşıma gibi yeni iş 
modelleriyle azaltılmış tıkanıklığın birleştirilmesi ve toplu taşımada yüksek 
doluluk oranlarının teşvik edilmesiyle, yolculuk sürelerinin %25 kadar azaltılması 
gerçekleşebilir. İşe gidiş geliş için harcanan tek yönde global ortalama günlük 
süre olan 39 dakikayı azaltmak, küresel ortalama saat başına 9,25$ (kaynak: BM 
Uluslararası Çalışma Örgütü) ücrete uygulandığında, sadece işe gidiş geliş için 
ek 5 milyar $ üretken zamana erişme potansiyeline sahiptir. Bu, üretken zamanı 
artırmak ve ailemiz ve arkadaşlarımızla geçirdiğimiz zamanı artırarak toplumu 
geliştirmek için önemlidir. 

Daha optimize trafik ve yolculuk hızları ve taşımanın (hem enerji tüketimi hem 
optimize kullanım bakımından) verimliliğinin artırılmasıyla emisyon potansiyel 
olarak %10 oranında azaltılabilir. 2014 yılında global CO2 emisyonu 32 milyar 
tondu, bu miktarın %14'ü ulaştırmaya atfolunmuştur (kaynak: Uluslararası 
Enerji Ajansı). Emisyonun taşımadan kaynaklanan kısmının %10 oranında 
azaltılması, ulaştırma ağında potansiyel olarak yıllık 448 milyon ton CO2 azaltımı 
anlamına gelir ve bu da ortalama bir ton karbonun ortalama fiyatı olan 37 $ ile 
hesaplandığında 

17 milyar $ kar potansiyeline sahiptir (kaynak: costofcarbon.org). Yolculuk 
süresi örneğinde olduğu gibi, 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. 

Bununla birlikte, özellikle yollarda, yakıt tüketimini %10 azaltabilecek yeterliliğe 
sahip olan daha ileri bir otomasyon ve akıllı sürüş potansiyeli görüyoruz. 
Yollarda günümüzde bir milyar taşıt vardır, bu bakımdan her bir aracın yılda  
10 bin km seyahat ettiğini ve km başına 0,12 litre yakıt tükettiğini 1,10 $ üzerinden 
hesaplayarak yılda 132 milyar $ tutarında yakıt tasarrufu potansiyeline sahip 
olunabilir. Bu tutar, tüketiciler ve işletmeler için toplumu geliştirmek amacıyla 
yerel ekonomiye yeniden yatırılabilecek gerçek bir tasarruftur. 
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“Daha fazla 
otomatikleşirilmiş,  

Akıllı Mobilite,  
2030 yılına kadar kazaları 

%25 oranında azaltma 
potansiyeline sahiptir” 

Sosyal İnovasyon aynı zamanda kaza potansiyelini de azaltır. Daha fazla 
otomatikleştirilmiş, Akıllı Mobiliteye doğru yönelim, olay yönetimi ve çarpışma 
önleme yoluyla, 2030 yılında kazaları toplamda %25 azaltma potansiyeline 
sahiptir. Her bir karayolu trafik kazası, yolcu yaralanmaları masrafından başka 
3.000 $ hasara ve onarım masrafına neden olur (Birleşik Krallık Ulaştırma 
Departmanı - DfT). Her yıl, trafikteki araçların %7'si, araca veya üçüncü taraflara 
zarara neden olan kazalara karışmaktadır (DfT). Global olarak trafikte bir milyar 
araç bulunduğunu göz önüne aldığımızda, DfT'nin İngiltere istatistiğini alıp 
başka bir yer için paralel olarak kullanırsak kullanırsak yılda yaklaşık 66 milyon 
kaza %25 oranında azaltılarak 50 milyar $ masraftan tasarruf edilebilir. Üstelik, 
çok daha önemli olan kazaları azaltan Sosyal İnovasyon İş modellerinin 
taşımacılık kaynaklı yaralanma ve nihai olarak ölümleri azaltmasının sağladığı 
sosyal faydanın göz önüne alınmasıdır.

Son olarak, BT inovasyonu ve taşımada Sosyal İnovasyon sosyal faydalar 
getirebileceği gibi ulaştırma sağlayıcılarına ve şehirlere yükselen gelirler de 
kazandırabilir. Seyahat deneyimi iyileşir ve çerçevesini çizdiğimiz şekilde toplum 
faydalanırsa, bu durumun hem iş hem de ticari faydalar için mobilite talebinin 
artması ile sonuçlanması olasıdır. Örneğin yeni yüksek hızlı tren hatlarının 
genel seyahat taleplerini artırdığını ve diğer ulaştırma modları için bir yedek 
oluşturmadığını, mobilite için yeni ve gerçek bir talep olduğunu gördük - Birleşik 
Krallık'ta Kent ve Londra arasında bulunan, Hitachi trenlerini kullanan Yüksek Hızlı 
1 (395 sınıfı) bağlantısı gibi. Bölgedeki genel demiryolu seyahati 2009-15 arasında 
üçte bir oranında artmıştır, bu artışın büyük çoğunluğu yüksek hızlı hizmetlerde 
gerçekleşmiştir. Bu analizde paraya çevrilmese de, Taşımada Sosyal İnovasyonun 
bir sonucu olarak toplum için yüksek erişilebilirlik ve doğru mobilitenin olanaklı 
kılınmasının sosyal fayda olduğu açıktır. 

Böylece, bir bütün olarak Taşımada Sosyal İnovasyon, altyapıya, tasarruflara ve 
ulaştırma sayesinde yükselen gelirlere isnat edilebilir, yukarıdaki varsayımlar 
temelinde yıllık minimum potansiyel 555 milyar $ düzeyindedir. Bu potansiyeli 
sunmak ve kullanılabilir hale getirmek üç ana faaliyetin kombinasyonunu gerektirir 
- kullanıcıların davranış değişikliği, akıllı politika ve yönetişim ve özel sektör 
yatırımı. Tüketici zihniyeti, seyahat alanındaki iyileştirmelerin, sosyal gelişmelerin 
ve (örneğin elektrikli araçlarda gördüğümüz üzere) muhtemelen bazı durumlarda 
pazarı teşvik etmek için politika müdahalelerinin bileşiminden etkilenmeye 
eğilimlidir. Devletler, vatandaşlarının hayat kalitesini geliştirmek ve ekonomik 
büyümeyi teşvik etmek amacıyla, ulaştırmada inovasyon güdümlü teknolojileri 
kullanarak dış etkenleri azaltma potansiyelinin farkına varmaya başlıyor. Bu pazar 
ve politika rüzgarları ile, özel sektör yatırımcıları ve inovasyon şirketleri giderek 
örneğin Hitachi gibi Sosyal İnovasyon sağlayabilecek iş modellerine yatırım 
yapmaya istekli hale gelmektedir. 
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Hawaii'deki Akıllı 
Topluluklar 
Yenilenebilir enerji,  
şebeke stabilizasyonu  
ve daha fazla elektrikli  
araç kullanımı (ET'ler) 
sağlamak için işbirliği 
projesi. 

Kritik Mega Trend:  
Yeşilin yerini Akıllı alıyor 

Birleşik Krallık, Yeni Demiryolu 
İş Modeli 
Hizmet olarak tren (TaaS) iş 
modelini kullanarak Intercity 
Express Programı'na (IEP) 
demiryolu taşıtları ve bakım 
hizmetlerinin sağlanması. 

Kritik Mega Trend:  
Yeni İş Modelleri ve XaaS 

ecoFEV EV2X, İtalya ve İspanya 
Kusursuz şarj, faturalandırma, 
enerji yönetimi, nagivasyon ve 
trafik izleme sağlamak için ilgili 
altyapıları ET'lerle bağlamaya 
yönelik EU FP7 konsorsiyum 
projesi. 

Kritik Mega Trend: 
Bağlanabilirlik ve Yakınsama 

ATOS Japan 

Otonom, Merkezi Olmayan 
Taşıma Faaliyetleri Kontrolü 
20 demiryolu ve 300 istasyonu 
yöneten, aynı zamanda akıllı 
mobilite hizmetlerine ve 
topluluklara bağlayan sistem. 

Kritik Mega Trend:  
Mobilitenin Geleceği 

Güney Kore Lokomotif 
Demiryoluna daha fazla sosyal erişim 
sağlamanın yanı sıra gelişmiş emisyon 
azaltma teknolojisi - işbirliği ve önemli 
beceri paylaşımı gösteren PPP modeli. 

Kritik Mega Trend:  
Mobilitenin Geleceği 

Elektrikli Taşıtlar Okinawa 

Entegre bulut kontrol 
sistemini kullanarak 27 hızlı 
şarz cihazı ve 220 araçla, 
turistler için kiralık ET şarj 
hizmeti sunmaktadır. 

Kritik Mega Trend: 
eMobilite 

Kaynak: Frost & Sullivan 

Hitachi'nin Sosyal 
İnovasyona ilişkin  

hedefi, insanların şehir 
içinde, şehirlerarası, dünya 

çapında farklı ülkeler  
ve bölgeler arasında daha 

güvenli ve konforlu bir 
şekilde seyahat etmesine 

yardımcı olmaktır. 

Hitachi'nin Benzersiz Katkısı 

 Hitachi'de Taşıma ve Mobilitede Sosyal İnovasyon  

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

Halen küresel çapta başarılı bir demiryolu taşıtları üreticisi ve hizmet sağlayıcısı 
olan Hitachi, öncelikli odağına trafik yönetim sistemleri ve Elektrikli Araç Şarjını 
yerleştirerek ve örneğin araçlar ve altyapıyı otonom olarak birbirine bağlayarak 
ulaştırmada Büyük Veri yaratma ve analiz etme yeteneği ile, daha geniş bir 
ulaştırma pazarına oldukça sofistike BT entegrasyon hizmetleri sağlamak için 
benzersiz bir şekilde işini çeşitlendirmiştir. 

Hitachi'nin Sosyal İnovasyon Projeleri: Taşıma ve Mobilite  
için Yakınsama, İşbirliği ve Toplumsal Etki Örnekleri 

Hitachi'nin ulaştırmaya ilişkin özel Sosyal İnovasyon hedefi, insanların şehir 
içinde, şehirlerarası, dünya çapında farklı ülkeler ve bölgeler arasında daha 
güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat etmesine yardımcı olmaktır. Hitachi, 
demiryolu taşıtlarının tasarımı ve üretiminin yanı sıra, işletim yönetimi, izleme 
ve kontrol, bilgi hizmetleri ve bakım hizmetleri için gelişmiş demiryolu 
çözümleri sunmaktadır. Ayrıca şirket, çevresel açıdan daha bilinçli bir taşıma 
modelinin gerçekleştirilmesi için araba içerisinde ET ile ilgili teknolojiler ve 
entegrasyon geliştirmekte olup yolların ve havaalanlarının yönetiminde varlığını 
güçlendirmektedir. Genel bir mobilite sistemi entegratörü olarak Hitachi, 
demiryollarından otomobillere kadar taşıma altyapısıyla ilgili teknolojileri 
daima iyileştirme arayışındadır. 
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1. Hitachi Canlı Örnek: 

"JUMPSmartMaui girişimi 
Hawaii'de akıllı topluluklar 
oluşturuyor" 

JUMPSmartMaui girişimi, 
Hawaii'nin enerji ve taşıma için 
petrole olan yüksek bağımlılığının 
üstesinden gelme ihtiyacını ele 
almaktadır. Devlet enerji ve taşıma 
ihtiyacının %90'ından fazlasını fosil 
yakıtlardan elde etmekte olup artan 
fiyatlardan giderek daha fazla zarar 
görmektedir. 

Birden fazla paydaşın işbirliğine 
dayanan girişim, enerji ve taşıma 
altyapısı ile otonom ve merkezi 
olmayan enerji kontrol BT 
sistemlerine odaklanmaktadır. 

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

Müşteri Faydası: Taşımayı 
yenilenebilir enerjiye bağlayarak 
yaşam kalitesini iyileştirme 

Bu, Hitachi'nin Taşıma ve Mobilite iş modeli alanında Sosyal İnovasyon 
konusundaki benzersiz özelliklerinden biridir - hem kamusal hem de özel 
ulaştırma arasındaki bağlantı. Birçok şirket, demiryolları ile seyahat eden 
müşterilerin bu iki taşıma türünü zaten birbirine bağladığını anlamadan, 
bunlardan birine veya diğerine öncelik vermektedir ve bu işbirliği, araçlar ve 
diğer ulaştırma türleri arasındaki bağlantının sağlanabilmesi durumunda 
devamlılığını sürdürecektir. Örneğin, sürücüler Hitachi ekibi tarafından 
geliştirilmekte olan sistemleri kullanarak otomatik olarak programlandırılmış 
alternatif yol ve biletleme hizmetleri ile istasyona doğru yola çıkmadan önce, 
tren hizmetinde veya istasyonda bir aksaklık olup olmadığı hakkında mesajlar 
da alabilir. Daha da önemlisi, tüm seyahatin bağlı hale getirilmesi, entegre 
mobilite ve birden çok moda sahip taşıma ağının geliştirilmesi için daha fazla 
potansiyel sunmaktadır. 

Hitachi'nin Mobilite Bağlantısındaki rolü 

Hitachi'nin şarj çözümleri sayesinde bağlantılı mobilite ekosisteminin ilk örnekleri, 
elektrikli araç şarj istasyonları için önceden rezervasyon yapma özelliğidir.  
Buna, kullanıcıların konforunu artıran bilgi sistemleri (navigasyon ve faturalandırma) 
ile hızlı şarj sistemleri ve yedek batarya kontrolü gibi altyapılar dahildir. Bu örneğin, 
Hitachi teknolojilerinin Advanced Energy Company aracılığı ile turistlere kiralanmak 
üzere 220'den fazla ET sunduğu Okinawa'da gösterilmiştir. Elektronik ücret 
toplama (ETC), yollarda denetimsel görüntü işleme ve altyapı kontrollünün geniş 
çaplı entegrasyonu, Hitachi'nin Akıllı Mobilite ekosistemi içerisinde artan ayak izi 
oluşturmasına olanak sağlayacak şekilde demiryollarının ötesinde daha geniş bir 
ağ sunmaktadır. 

Ulaştırma alanında Sosyal İnovasyon sağlamaya yönelik en önemli fırsatlardan 
biri, araçlar arasında (V2V) ve araçlardan altyapıya (V2I) iletişime olanak tanıyan 
yüksek bağlanabilirlik üzerinden kamusal ve özel ulaştırmanın birbirine 
bağlanmasıdır. Tıkanıklığı ve kirliliği azaltma ve şehirlerin ekonomik elverişliliğini 
artırma gibi daha geniş çaplı toplumsal faydalar sağlamak amacıyla, özel 
taşıma sistemlerinden kamusal olanlara geçmek ve alternatif güç kullanan 
araç tercih etmek için daha cazip bir nedene ihtiyaç vardır. Şu anda bu, bilgi 
eksikliği, hizmetlerin maliyeti ve göreli kullanıcı deneyimi nedeniyle bir şekilde 
engellenmektedir. 

Araçlar ve altyapı sağlayıcılar arasındaki iletişim sistemleri, taşıma sektöründe 
devrim yapma potansiyeline sahiptir. “Bağlı arabaların” (tümleşik cihazlar 
üzerinden altyapı ile iletişim kurabilen araçlar) uzun yıllardır kullanılıyor olmasına 
karşın, araçlar ve bağlı ulaştırmayla ilgili altyapılar (örn. trafik ışıkları, otoparklar, vs.) 
arasındaki iletişim ve işbirliği oldukça yeni bir durumdur. Akıllı Enerji Akıllı Araçlar Akıllı Şebeke
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Araba üreticileri, "V2X" iletişimlerini (araçtan araca ve araçtan altyapıya 
iletişimleri - temel olarak bir Wi-Fi varyantı) araçlara kurarak, doğrudan diğer 
araçlarla etkileşim kurabilir ve araçlardan ve altyapıdan alınan gerçek zamanlı 
verileri kullanarak gelişmiş uygulamalar sağlayabilir. Bu sistemler yol güvenliği, 
trafik verimliliği ve yolcu konforunu iyileştirmek amacıyla kullanılabilir. Örneğin 
işbirliği yapan bağlı bir araba, yalnızca kendi sensörlerinden tespit edilen bir 
tehlike hakkında bilgi almayacak (bir yol levhasına kıyasla sürücünün dikkatini 
çekmesi daha olası olan bir ses veya titreşim) aynı zamanda yolda önündeki bir 
araçtan da uyarılar alacaktır. Ayrıca V2X iletişimleri, trafik tıkanmaları hakkında 
daha gerçek zamanlı bilgiler sağlamaya yardımcı olabilir. 

Hitachi, eco-FEV isimli AB projesindeki rolünde gösterildiği üzere ilk olarak  
Tam Elektrikli Araç pilotlarıyla, bunu sağlamaya yönelik konsorsiyomun bir 
parçası olarak oldukça sıkı çalışmaktadır. Buna, FEV güvenilirliğini artırmak 
amacıyla tam elektrikli aracın (FEV'ler) altyapı sistemlerinden alınan bilgileri 
akıllı telematik hizmetleri ile bir araya getiren elektro mobilite platformunun 
icadı da dahildir. Bu, mevcut teknik uygulamaları daha güvenilir hale getirmek 
için genişleterek ve bağlayarak ve ayrıca yeni standartları ve teknolojiyi test 
ederek verimli elektrikli mobilite sağlayabilmek amacıyla altyapıyı birleştirme 
olanağı tanıyabilir. 

“eCo-FEV konseptinin kalbinde, Tam Elektrikli Araçlarla ilgili birden fazla 
altyapı sisteminin bağlanması yatmaktadır. Elektrikli mobilitenin, geleceğin 
Akıllı Mobilitesinde önemli bir rol oynayacağına eminiz ve eCO-FEV sisteminin 
Avrupa'da ve diğer yerlerde uygulanması halinde vatandaşların sosyal, ekonomik 
ve çevresel refahı üzerinde önemli bir etkiye sahip olacağına inanıyoruz.” – Max 
Lenardi, Hitachi Avrupa'nın Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı Müdürü ve Üst 
Düzey Araştırma Mühendisi 

Bu tür bir bağlı mobilite ekosisteminin sağladığı bir diğer en önemli fırsat,  
aksama halinde müşterileri daha iyi yönetebilmek ve daha iyi yönlendirebilmektir.  
Bunun da ötesinde, müşterilerin taşıma ağındaki gerekliliklerini ve davranışlarını 
derinlemesine anlayarak, sağlayıcıların hem kapasite tahmininde bulunmasına 
ve yoğun saatlerde ya da beklenmedik olaylarda alternatifleri otomatik olarak 
yeniden programlamasına olanak tanımaktadır. Taşıma sistemi içerisinde akıllı 
teknolojileri yükseltme fırsatı, demiryolu, karayolu ve şehirler arası ulaştırma 
planlama fonksiyonlarıyla iletişim de dahil olmak üzere Hitachi tarafından çeşitli 
perspektiflerden yoğun şekilde değerlendirilmektedir. Bu, Hitachi'nin çoklu 
modalite temelinde transit ağının durumu hakkında bilgi sağlamasına ve temel 
müdahalelerin şimdikinden daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak 
tanıyacaktır. 
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Hitachi'nin Yüksek Hızlı Gelişmiş Demiryolu Taşıtları 

En önemlisi Hitachi, ana ürünleri olan yüksek hızlı ve gelişmiş demiryolu 
taşıtlarını daha fazla pazarda genişletmeye ve başarılı bir şekilde uygulamaya 
devam etmiştir. Birleşik Krallık'ın ilk yerli yüksek hızlı tren franchise'ı için tren 
temin etmek üzere Birleşik Krallık'ta High Speed 1 (Class 395) için önemli 
anlaşmalar imzalayan Hitachi Rail, sırasıyla 2017 ve 2018'de devletin 5,7 trilyon 
Sterlin değerindeki InterCity Express Programı için Great Western ve East Coast 
ana hatları üzerinde çalışacak yeni Class 800/801 serisi trenleri üretmektedir. 
Böylelikle, 27,5 yıl bakım ve hizmet sağlama dahil olmak üzere bu ilgili hatlara 
122 yeni tren temin edilecektir. Yeni trenler, diğer elektrikli taşıtlara kıyasla 
yolculuk ve kişi başına ortalama %12 enerji ve karbon tasarrufu sağlayacaktır. 
Bu anlaşmalar, Birleşik Krallık'ta yeni nesil demiryolu taşıtlarının temelini 
oluşturacak ve milyonlarca yolcunun ulaşımını iyileştirerek operatörler için 
verimliliği artıracaktır. 

Halihazırda, Hitachi Class 395 veya Javelin trenlerinin kullanıldığı HS1 
demiryolu, Güneydoğu tren hattı üzerinde %33 yolcu artışına neden olmuş 
Kent ve Londra arasındaki seyahat sürelerini Ebbsfleet için 20 dakika ve 
Ashford için 40 dakikanın altına düşürmüştür. Hitachi'nin Demiryolu Sistemleri 
İşletmesinin Küresel CEO'su Alistair Dormer, Sosyal İnovasyon Forumu'nda, 
bunun Kent ve Londra arasında seyahat edenler için yaşam değiştirici bir olay 
olduğunu ve bunun örneğin evlerinde sabahları çocuklarıyla birlikte kahvaltı 
yapmalarına olanak tanımak yoluyla insanların zamanı daha etkili bir şekilde 
kullanması anlamına geldiğini ve Yaşam Kalitesini iyileştirmek bakımından 
gerçek bir Sosyal İnovasyon olduğunu belirtmiştir. 

Bununla birlikte, tren bakım ve hizmet dağıtımını Ashford'da bulunan merkezi 
bakım filosu ve gelecekte kurulacak diğer filolarda geliştirmek için, Hitachi 
Rail etkin, trende ve gerçek zamanlı veri yönetim çözümlerini kullanmayı 
planlamaktadır, bu çözümler sayesinde merkezi ve koşullar temelinde 
şekillenmiş denetim ve arıza yönetimi ve gerekli onarımların ileri düzeyde 
planlanması mümkün olacaktır. Ayrıca sistem, her aracın kat ettiği mesafeyi 
kaydedebilecektir. Bu durum bazlı düzen, Sürekli Gelişimi desteklemek 
amacıyla önleyici bakım, optimize edilmiş inceleme planlaması ve uzun vadeli 
trend analizi sağlamak için birçok veriden yararlanacaktır. Bu, gerçek demiryolu 
prognostiğini uygulamada gösterecek, çalışma verimliliğini artıracak ve 
operatörler ile seyahat eden insanlar için filo güvenilirliği ve kullanılabilirliğini 
maksimum düzeye çıkacaktır. 

Bu nedenle Hitachi Rail, aşağıdaki gibi standart ürün platformları geliştirmiştir: 
AT100 metro, AT200 banliyö treni, AT300 Intercity ve AT400 yüksek hızlı. 
Bu, Hitachi Rail'in müşteri ihtiyaçlarını karşılayabilmek için esnek trenlerini 
kullanmasına olanak tanımaktadır. Bu yaklaşıma örnekler arasında Class 395 
'Javelin' trenleri (yukarıda) ve IEP filosunun yanı sıra, Hitachi Rail'in Abellio'nun 
ScotRail ağı üzerinde çalışmak üzere ürettiği banliyö trenleri yer almaktadır. 

2. Hitachi Canlı Örnek: 

"Kore için Çevre Dostu Lokomotif" 

Hitachi, Güney Kore'deki Nooriro 
projesi gibi, yerel demiryollarına 
işbirliğine dayanan çözümler 
getirerek mobilite talebini 
karşılamada kritik bir rol 
oynamaktadır. 

Hitachi, ana şehirler ve birçok kısa 
mesafeli ulaştırma pazarları arasında 
bir taşımacılık sistemi oluşturarak 
Korea Rail ile işbirliğine dayanan bir 
çalışma yürütmüştür. Bu çalışma, 
kamusal özel ortaklık (PPP) finansman 
modeli ile kazanılabilecek avantajları 
göstermiştir - özellikle müşteri 
ve sağlayıcının birbirlerinden bir 
şeyler öğrendiği becerinin yeniden 
dağıtımına olanak tanıyan işbirliği 
ve toplumsal etki. Hitachi ve Korea 
Rail arasındaki ortaklığın önemli 
yan ürünlerinden biri, Hitachi 
mühendisleri ile Korea Rail ekibinin 
yeteneklerinin artırılmasıdır. Ortaklık, 
gelişmiş yeteneklerin alışverişine ve 
Güney Kore toplumu için gelişmiş 
mobiliteye olanak tanımıştır. 

Nooriro, yalnızca elektrikleştirmeden 
beklenen emisyonlar üzerinde pozitif 
etkiye sahip olmamış, aynı zamanda 
ulaşım konforu düzeyini artırmış 
ve yaşlılar, engelliler ve bebekleriyle 
seyahat eden aileler için daha fazla 
olanak sağlamıştır. Ayrıca gelişmiş 
teknoloji, ortalama bakım çalışmasını 
tren başına 1,3 kişi düşürmüş ve  
30 yıllık çalışma boyunca bu 
konumunu sürdürmek veya 
geliştirmek üzere tasarlanmıştır. 

Müşteri Faydası: Düşük emisyonlara 
sahip bağlı ve entegre taşımanın  
yanı sıra yerel istihdam ve ileri  
beceri gelişimi. 
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“Hitachi, örneğin 
enerji, akıllı su ve 

sağlık hizmetleri gibi 
taşımanın ötesine 

geçen sosyal altyapı 
alanlarında ‘Otonom 
ve Merkezi Olmayan’ 

sistem yaklaşımını 
kurmayı ve geliştirmeyi 

amaçlamaktadır” 

Bu Sosyal İnovasyona ilişkin bir diğer mükemmel örnek de Hitachi ve JR East 
tarafından birlikte inşa edilen bir sistem olan Japonya'daki Otonom ve Merkezi 
Olmayan Taşıma Kontrol Sistemi veya ATOS'dir. ATOS, 20 tren hattı ve yaklaşık 
300 istasyonu yöneten büyük bir sistemdir. Bu sistemi benzersiz kılan ise 
“Otonom ve Merkezi Olmayışıdır.” Ayrı istasyonlardaki alt sistemler otonom 
şekilde işlev görmektedir ve böylelikle tepki hızlıdır ve riskler yereldir. 

Bu, bir istasyonda bir sistem arızasının meydana gelmesi durumunda dahi, 
hat üzerindeki bir sonraki istasyonda çalışmaların devam ettiği anlamına 
gelmektedir. Ayrıca sistem, sistemin tüm çalışmasına müdahalede bulunmadan 
kademeli olarak genişletilebilir. Sistem, daha da fazla büyüme göstererek, akıllı 
mobilite hizmetleri, istasyon içi hizmetler ve bölgesel topluluk ile uyumlu 
bağlantılar sağlayan basit bir işletim sistemi olarak optimizasyonu aşmaktadır. 

Hitachi, bu “Otonom ve Merkezi Olmayan” sistem yaklaşımını ulaştırmanın ötesinde 
enerji, akıllı su ve özellikle sağlık hizmetleri gibi sosyal altyapı alanlarında da kurmak 
ve geliştirmek için sürekli arayıştadır. Amacı, altyapılarla ilgili tüm sistemlerde genel 
bir optimizasyon sağlamaktır - birden fazla sektör için gerçek bir İnovasyon. 

Bu artan otonom ademi merkeziyetçilik, planlama ve güvenlik yönetimini 
iyileştirmek için tren ve yolcu kapasitesini anlamak bakımından operasyonel 
perspektiften ve hizmetleri, seyahatleri ve istasyonları geliştirmek bakımından 
yolcu perspektifinden son derece gelişmiş demiryolu istasyonları hizmeti 
sunmaktadır. Tren ve istasyon arasındaki bu artan sistem kullanımı, ilgili tren/
istasyon hizmetlerinin uygulamalar üzerinden kontrol edilmesine ve insanların 
birbirlerine bağlanarak tren istasyonları etrafında topluluk oluşturmasına olanak 
tanımaktadır. Bunun sonucunda, tren akıllı şehir kurulumunun çekirdeğinde 
yatmaktadır ve artan teknoloji, birçok hizmete erişimle birlikte tren istasyonları 
etrafında bir topluluk yaratmaktadır. Özellikle yaşlanan nüfusla birlikte, hem 
mobiliteye hem de tren istasyonlarındaki hizmetlere karma alan kullanımı ve 
tek duraklı alışveriş yaklaşımı Hitachi'nin etkinleştirilmesine yardımcı olmaya 
çalıştığı büyük bir fırsattır. 

Mobiliteyi Geliştirmek İçin Müşteri Merkezli Vizyon 

Bakım ve tren operasyonlarının yanı sıra, tren içinde bilgi sistemleri, koltuk 
rezervasyonu, reklam yönetimi ve akıllı kart yönetimi dahil olmak üzere 
demiryolu işletmeleri için hizmet ve yönetim verimliliğini iyileştiren kullanıma 
hazır yolcu bilgi hizmetleri ile Hitachi'nin müşteri odağı olağanüstüdür.  
Bu nedenle, çevre dostu, etkin ve güvenilir trenlere ek olarak, Hitachi'nin Sosyal 
İnovasyon stratejisi, ulaştırmayı yolcular için daha keyifli ve rahat hale getirmek 
amacıyla aşağıdaki beyanla desteklenen müşteri merkezli bir vizyon içerir: 
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Otomobilden demiryoluna, bütünsel bir mobilite sistem entegratörü olarak, 
insanların hareketlerini "daha güvenli" ve "daha konforlu" hale getirmek ve 
"daha çevre dostu" kentler inşa etmek için ulaştırma altyapısının geleceğini 

destekleyeceğiz. 

Ulaştırma çözümleri, demiryolu bakımı, yolcu bilgi hizmetleri ve yol tabanlı 
trafik yönetimi, gişe yönetimi ve EV güç yüklemeden oluşan bu benzersiz 
kombinasyon halihazırda geleceğin çok modlu Sosyal İnovasyon İş modellerinde 
kullanılmaktadır. İleriye yönelik olarak, Hitachi'nin parmak damar deseni tanıma 
çözümü ve lokasyon temelli hizmetleri ulaştırma pazarında , özellikle doğrulama 
ve ödeme için harika bir işleme potansiyeli sağlayacaktır. 

Hitachi'nin mobilite portföyünü, özellikle otomotiv ve ulaştırma tedarikçileri 
için, pazara öncülük edecek çözümler sağlamak, müşteri deneyimini 
geliştirmek ve süreçlerdeki hayat kalitesini artırmak üzere genişleteceği ve bu 
kapasiteye sahip olduğu açıktır. 

Sonuç 
Ulaştırma ve Mobilitede Sosyal İnovasyon, Akıllı Mobilite çerçevesinde yükselen 
inovasyona bağlı olarak daha benzersiz, bağlantılı ve entegre mobilite ağları 
sunmak üzere tasarlanır. Bunun karşılığında, tüketiciler ve işletmeler seçeneklerini 
daha iyi anladığından ve daha kullanıcı dostu ve kullanıcı merkezli mobilite 
deneyimleri sunulduğundan bir dizi sosyal fayda sağlanır. Son olarak, mobilite 
anlaşılması kolay ve keyifli hale geldikçe ve sosyal amaçlarla ve iş amaçlarıyla 
zamanın daha üretken kullanılması ve daha az stresli ve kafa karıştırıcı olmasının 
sağlanmasıyla, bu sürekli bağlanabilirlik ve teknoloji hayatlarımızı ve sosyal 
değişimleri ve iş yolculuklarımızı pozitif olarak etkileyecektir. 

Böylesi bir potansiyele erişmek için bir dizi gereklilik vardır, en önemlisi, özellikle 
ticari anlaşmazlıkların oluşabileceği yerlerde veri ve çözümlerde şeffaflıktır.  
Bu durumda hükümetin ulaştırmada Sosyal İnovasyon çerçevesini yerel olarak 
oluşturması gerekebilir. 

Ulaştırma ve Mobilitede Sosyal İnovasyon sonucunda bir dizi fayda sağlanabilir, 
bunların en önemlileri şunlardır: 

- Ekonomik – kullanıcı maliyetlerini azaltmak ve ekonomik büyümeyi 
geliştirmek; daha az sıkışıklık ve geliştirilmiş istihdam 

- Sosyal – ulaştırma yoluyla geliştirilmiş erişilebilirlik ve seyahat sürelerini 
%25 oranında iyileştirme 

- Çevresel – emisyonları %10'a kadar azaltmak 

3. Hitachi Canlı Örnek: 

“Hitachi hizmet temelli Tren 
konseptiyle, demiryolu sektörüne  
iş modeli inovasyonu getiriyor” 

Hitachi Birleşik Krallık'ta Intercity 
Express Programme (IEP) için 27,5 yıl 
demiryolu taşıtları ve bakım hizmetleri 
sunacağı önemli bir proje kazandı. 
Vizyon, bir demiryolu taşıtları işini 
yeni bir iş modeli ile çözüm işine 
dönüştürmektir. Konsept, taşıtların 
sahipliğini Hitachi'nin yaptığı hizmet 
temelli bir model çerçevesinde 
inşa edildi. Sözleşme, müşterinin, 
yolcuların sözleşme ömrü boyunca 
zamanında taşınması için ödeme 
yaptığı bir kullanım için ödeme 
şemasıdır, bu nedenle geleneksel sabit 
maliyetleri değişken maliyet modeline 
dönüştürüyor ve peşin yatırım 
gerekliliklerini büyük ölçüde azaltıyor. 

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

Birleşik Krallık ve uluslararası 
demiryolu işini sürdürmek için, Hitachi 
aynı zamanda Birleşik Krallık'ta 2015 
yılında açılacak olan bir fabrika inşa 
etmekte, AR-GE de dahil olmak üzere 
üretim, test ve montaj tesislerinin 
çerçevesini genişletmektedir.  
Bu, 730 yeni iş yaratacaktır 

Müşteri Faydası: Yüksek kaliteli, 
güvenli, rahat ve uygun demiryolu 
seyahatini yüksek enerji verimliliğiyle 
ve müşteri merkezli iş modeliyle 
sunmak. 
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Hitachi halihazırda, Taşıma Mobilitesinde Sosyal İnovasyon vizyonunu 
sunmaktadır, özellikle demiryolu müşterilerine hayat değiştiren çözümler 
iletmekte ve odağını aynı zamanda BT entegrasyon hizmetlerine öncelik 
verecek şekilde genişletmekte, bunu özellikle trafik yönetim ve elektrikli araç 
şarz sistemleri için bir iş fırsatı olarak görmektedir. Demiryolu ve karayolu tabanlı 
çözümlerdeki bu kombine uzmanlık sayesinde Hitachi her iki mod arasında 
iletişimi ve otonom etkileşimi kolaylaştırabilir. Bu, operatörler için karayolu 
ve demiryolu hizmetlerinin akıl ve potansiyelini yükseltebilir ve perakende 
ve lojistik gibi birçok tamamlayıcı hizmete erişimi olan kullanıcı deneyimi 
geliştirerek demiryolu istasyonları temelinde bir topluluk oluşturabilir. 

Kendi içlerinde bu tarz Sosyal İnovasyon içeren vizyoner düşünceleri  
benimseyen şirketler çoklu faydalar elde eder, özellikle de değer zinciri  
fırsatlarını fark edilir şekilde genişletirler. Taşıma çözümleri, BT ve enerji yönetimi 
gibi çeşitli sanayi sektörlerinin ilgisini çekmeye başladıkça, bir ortaklık ağıyla 
yeni mobilite hizmetleri için kusursuz teklifler sunma potansiyeli mevcuttur. 
Geleceğin en başarılı mobilite iş modelleri bugün yapılan ortaklıklarla inşa 
edilecektir zira zaman önemlidir ve ilk harekete geçen her zaman avantajlıdır. 

Aynı zamanda, Sosyal İnovasyon İşlerini benimseyerek, fiyat veya müşteri 
hizmeti ile müşteri çekmek yerine müşteriye gerçek değişim sunarak hatırı 
sayılır paylaşımlı değer üretimi gerçekleştirilebilir. Bu tarz çözümler, günümüzde 
ulaştırma içerisinde var olan toplumsal kısıtlamalardan bazılarını ortadan 
kaldırarak, bireylerin yaşamlarını ve kurumların uzun vadeli refahını sağlamak 
amacıyla yukarıda özetlenen müdahale alanlarını azaltabilir. 

Toplu ulaşımın baskın ulaştırma türü olduğu ve kentsel alanlarda özel 
ulaştırmanın sadece özel kullanım durumları için olduğu bir dünyada,  
Sosyal İnovasyonun geleceği yeni mobilite iş modellerinin kitleler tarafından 
kabul edilmesini getirecektir; bu nedenle, gelecekte araç paylaşımı, yolculuk 
paylaşımı ve talep üzerine mikro ulaştırmacılık gibi bir dizi çözüm ortaya 
çıkacaktır. Bu nihayetinde, müşterilerin ulaştırma seçeneklerini daha iyi anladığı 
ve operatörlerin müşterilerini daha iyi anladığı daha kompleks ancak etkili 
bir taşıma ekosistemi yaratacaktır. Bu, önemli girişimlerin ve politikaların kısa 
vadede gerçekleştirilip sürdürülebilir mobilitenin desteklenmesini gerektirir, 
özellikle otomatik mobilite iş modelleri için bu durum geçerlidir, fakat aynı 
zamanda göz önünde bulundurulan ve geliştirilen çözümlerin etkisinin pratik 
ve gelişmenin uygulandığı şehirlere faydalı olması da sağlanmalıdır. 
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“Enerji, perakendecilik, 
güvenlik, eğlence ve sağlık 

gibi tekil öğeler artan 
oranda bir araya geliyor - 

ulaştırmayla birlikte -  
ve insanların yaşamlarını 

geliştirip toplulukların 
sürdürülebilirliklerini 

artırıyor” 

Genel olarak, Taşıma ve Mobilitede Sosyal İnovasyonun, ulaştırma  
çözümlerindeki bağlı altyapı için pazara her yıl 58 milyar $ katkı yapma 
potansiyeli vardır fakat daha da önemlisi bu miktarın neredeyse on katı sosyal 
fayda sağlayabilmesidir. Her yıl 497 milyar $ sosyal fayda, tıkanmayı, kirlenmeyi 
ve global ulaştırma nedeniyle meydana gelen kazaları azaltmada kullanılabilir. 
Bu yıllık 555 milyar $, yolculuk deneyimini geliştirerek ve akıllı bir topluluk 
içindeki insanları birbirine bağlayarak, insanların içinde yaşadığı toplumu ileriye 
taşıyan taşıma ağının kullanıcılarına ve kullanıcısı olmayanlara hayat değiştiren 
faydalar sunmaktadır. 

Hitachi gibi şirketler Taşıma ve Mobilite'de Sosyal İnovasyon için temel 
gerekliliklerin uygulanmasından fayda sağlamaya hazırdır - ulaştırma sistemi 
kullanıcılarının değişen davranış ve kalıpları, akıllı politikaları ve yönetimi 
güçlendirme ve teknoloji ve altyapıya özel sektör yatırımları sunma. Bu teknolojik 
gelişmeler, Hitachi'nin ulaştırmada Sosyal İnovasyon sunmasına olanak tanıyan 
özel gelişmelerdir, teknoloji kullanılarak toplum ve yaşam kalitesi iyileştirilebilir. 

Sosyal İnovasyonda Sektörler Arası Yakınsama 

Bu Beyaz Bültende toplumun karşılaştığı zorlukları ve Taşıma ve Mobilitede 
Sosyal İnovasyon aracılığıyla sunulabilecek faydaları derinlemesine inceledik. 
Frost & Sullivan'da, taşımanın Sosyal İnovasyon İşi için en gerekli alanlardan 
biri olduğuna inanıyoruz. Bu, insanların hayatında gerçek farklılıklar yaratmak 
için birçok farklı bölgesel fırsat içeren global bir fenomendir; altyapının sınırlı 
olduğu yerlerde kişisel mobilite sunabildiği gibi dünyanın büyük şehirlerinde 
toplu taşıma konforunu ve rahatlığını yükseltebilir veya tren istasyonları gibi 
ulaştırma alanları çevresinde ekonomik büyümeye yol açabilir. 

Aynı zamanda, bağlanabilirlik ve yakınsamayla güdülenen bir dünyada, 
Taşımada ve Mobilitede gerçek Sosyal İnovasyonun daha iyi bir gelecek için 
önemli bir bileşen olduğunu tespit ettik. İnsanların yaşamlarını geliştirmek 
ve topluluklarda sürdürülebilirliği iyileştirilmek için ulaştırma ile birlikte enerji, 
perakendecilik, güvenlik, eğlence ve sağlık gibi tekil öğelerin artan oranda bir 
araya geldiği bir gelecek. 

Sosyal İnovasyon hakkında daha sonra yayınlayacağımız 2 Beyaz Bültende, 
altyapıya ve topluma gerçek iyileştirmeler taşıyabilmek üzere Sosyal 
İnovasyonun bağlanabilirlik, yakınsama ve sektörler arası etkisi gibi bazı önemli 
konulara değinmeyi sürdürecek ve kritik sanayi sektörlerine (Enerji ve Sağlık 
Hizmetleri) daha yakından bakacağız. 
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Frost & Sullivan, Büyüme Ortaklığı Şirketi, müşterilerin hızlı büyümesini ve 
büyüme, inovasyon ve liderlikte sınıflarında en iyi duruma 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 2014 mali yılında (31 Mart 
2015 tarihinde sona erdi) toplam 9.761 milyar yen (81,3 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 - @HitachiGlobal Avrupa - @HitachiEurope 

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