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Katı atıkta yerel çözüm 
HEWIN, yurtdışına 
açılmayı planlıyor

TÜBİTAK destekli, yenilikçi, ilk ve tek, 
katı atık ve geri dönüşüme yönelik 
çözüm geliştiren HEAT, bu yılsonuna 
kadar AB’ye uyum gereğince kendi 
atıklarını bertaraf etme zorunda 
olan yerel yönetimlerin yanı sıra 
özel sektörde de tercih edilecek gibi 
görünüyor.  HEWIN, evsel atıkları 
sektöründe Microsoft’un CFMD 
sertifikasını almayı hedefliyor.

Aslıhan Bozkurt

Dünyada birçok ülke, artan atık miktarı ile mücadele etmek, 
kaynak israfının önüne geçmek ve atıkların çevreye olan etkisini 
azaltmak üzere atık bertaraf yönetimlerine alternatif olarak atığın 
geri dönüşümü, yeniden kullanımı ve atıktan enerji kazanımı gibi 

yöntemlerin teşvik edilmesine yönelik politikalar geliştiriyor. Atıkların 
bertarafı ve dönüşüme kazandırılması konusu, dünya ve Türkiye’de giderek 
önem kazanırken bir yandan da bu alanda oluşan yeni işletmeler çeşitli 
yatırımlar yapıp farklı sistem ve çözümler bulmaya çalışıyorlar. 

Bu alanda yerli çözüm olarak Microsoft Dynamics Çözüm ortağı Hexagon 
Akıllı Teknolojileri (HEAT) firması, geçtiğimiz aylarda katı atık yönetimi ve geri 
dönüşümü için TÜBİTAK, 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri destekleme programı 
kapsamında yenilikçi uygulama yazılımı olan HEWIN’i geliştirdi. 11 mühendis 
ve 13 uzmandan oluşan ekibiyle hizmet veren HEAT, Türkiye’de öncü niteliğe 
sahip yerel bir çözüm olan HEWIN’i kullanıcıların hizmetine sundu. Katı atık 
dönüşüm tesisleri için Microsoft Dynamics AXAPTA üzerinde özelleştirilmiş 
bir kurumsal kaynak yönetimi yazılımı olan HEWIN, atık tesislerinin 
süreçlerinin takip ve kontrolü, müşteri taleplerinin takibi ve tesisin yüksek 
verimlilikte çalışarak kârlılığını artırabilmesini amaçlıyor. Muhasebeden 
satışa, atık toplama ve yönetiminden master planlama ve karar destek 
sistemlerine kadar ihtiyaç duyulan tüm modüllerin kullanıldığı bir yapıya 
sahip olan HEWIN, tesislerdeki endüstriyel otomasyon sistemleri ile entegre 
çalışarak üretim, tüketim ve kalite kontrol bilgilerine otomatik olarak erişip, 
kullanıcı girişine ihtiyaç bırakmadan, üretim emirlerini oluşturarak stokları 
yönetebiliyor.

HEAT Bilgi Teknolojileri Direktörü Kadir Sığınmış, üzerinde yaklaşık iki yıldır 
çalışılan ve işletmelerin maksimum verimle çalışmasına olanak sağlayan 
HEWIN’in, TÜBİTAK destekli tek katı atık yönetimi ve geri dönüşüm çözümü 
olduğuna dikkat çekti. Yazılımın, ilk olarak 26 Mart 2014’te düzenlenen 
Microsoft Dynamics Zirvesi’nde sektör profesyonellerine tanıtıldığını 
anımsatan Sığınmış, bu yıl ikinci kez 5 Mayıs 2015’te aynı zirvede sektör 
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profesyonelleri ile buluşacaklarını duyurdu. 
Sığınmış, ürünün özellikle yerel yönetim 
ve sektördeki firmaların tüm iş süreçlerini 
düzenleyecek ve yönetsel kolaylıklar sağlayacak 
yenilikçi bir uygulama olduğunu vurguladı. 
HEWIN’i bünyesine entegre eden şirketlerde 
hem maliyet hem de süreç takibi açısından katkı 
sağlandığını belirten Sığınmış; yazılımın mevcut 
durumda uygulanan depolama yönteminin yol 
açtığı can ve mal kaybını ortadan kaldırdığını ve 
hijyenik bir altyapı sunduğunun altını çizdi.

Katı atık ve geri dönüşüm ürünü kullanma 
potansiyeli olan müşterilerle görüşmeler 
yaptıklarını anlatan Sığınmış, yazılımı katı atık 
firmaları, belediyeler ve belediyelere hizmet 
sağlayan özel sektör kuruluşlarının kullanması 
için geliştirdiklerini kaydetti. Türkiye’de ilk ve 
tek entegre tesis olma özelliğine sahip BİOSUN 
Pamukova Katı Atık İşleme Enerji ve Çevre 
Sanayi Ticaret A. Ş’nin HEAT’ten böyle bir yazılım 
geliştirmelerini istediğini belirten Sığınmış, 
HEWIN’in bu şirkte kullanıldığını söyledi. 

Bu tesisin, sektörde bir ilk olma özelliği taşıdığını, 
dünyadaki benzer diğer tesislerin sadece bir ya 
da iki çıktıya odaklandığına değinen Sığınmış, 
BİOSUN Pamukova’nın, elektrik, biogaz ve gübre 
olmak üzere aynı anda üç çıktısı bulunduğu ve 
geliştirdikleri HEWIN yazılımı ile tek tesiste üç 
çıktıyı kapsayan bir çözüm sunduklarını söyledi. 
Sığınmış, “BİOSUN, HEWIN’i sadece operasyonel 
faaliyetler için kullanmıyor. HEWIN, ihtiyaç duyulan 
tüm fonksiyonlara ışık tutacak ve yapılacak işe 
değer katacak bir sistem 
haline geldi” dedi.
Türkiye’deki yaklaşık 
3.500 belediyenin, 
öncelikle AB 
müktesebatına uyum 
gereğince bu yılın (2015) 
sonuna kadar kendi 
atıklarını bertaraf etmek 
zorunda bulunduğuna 
dikkat çeken Sığınmış, 
geliştirdikleri yazılımın 
önümüzdeki günlerde 
hızla yaygınlaşacağına 
inandığını, hatta Bilecik, 
Söke ve Ödemiş’te 
yapılacak üç yeni tesiste 
bu yazılımın tercih 
edildiğini açıkladı.

Türkiye’de yapılacak yeni tesisler dışında bu yıl 
içinde Microsoft’un en üst düzey akreditasyonu 
olan CFMD (Certified for Microsoft Dynamics) 
sertifikasını almak için de çalışmalar yürüttüklerini 
aktaran Sığınmış, sertifikayı aldıktan sonra 
Microsoft satış kanalı ile Avrupa ve Amerika 
pazarına da açılmayı hedeflediklerini bildirdi. 
Elektronik, rüzgâr ve güneş enerji sektörlerinde 
Microsoft sertifikası alan çözümler bulunduğu 
ancak katı atık sektöründe yatırım yapacak bir 
firmanın Microsoft AXAPTA ERP’yi seçmesi 
durumunda hangi ülkede olursa ilk olarak CFMD 
sertifikalı ürünü tercih edeceğine işaret eden 
Sığınmış, “Ürün satışı Microsoft satış kanalı ile 
yapılıyor. Fakat atık sektöründe bu sertifikayı 
alan bir yazılım bulunmadığından, sertifikayı 
aldığımızda sektörde Microsoft sertifika sahibi ilk 
yazılım çözümü olacağız” diye konuştu.

Microsoft CFMD sertifikasıyla, Yöneylem Araştırma 
Derneği (YAD) Doğal Kaynakların Yönetiminde 
Uygulama Ödülü 2015 ile Türkiye Teknoloji 
Ödülleri Festivali’ne yenilikçi yazılım dalında aday 
olduklarını duyuran Sığınmış, Türkiye’de CFMD 
sertifikasına bu alanda sahip olan bir yazılım 
şirketi bulunmadığına dikkat çekerken, marka 
yaratmak ve ürünleşmek için para ve zaman 
harcanmadığı, hiçbir firmanın özel bir yazılım 
geliştirme yolunu tercih etmediğini söyledi. 
HEAT’in geliştirdiği bu ürüne akademik çevrelerin 
de büyük ilgi duyduğunu aktaran Sığınmış, Boğaziçi 
Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi Sürdürülebilir 
Kalkınma ve Temiz Üretim Araştırma Merkezi 

ile Çevre Mühendisliği akademisyenlerinin 
HEWIN’e sıcak baktıkları, derslerinde ve yaptıkları 
deneylerde katı atık girdilerinin daha kaliteli bir 
çıktıya dönüşmesi için birtakım optimizasyonlar 
üzerinde çalıştıklarını ve bu deneyimi kendi 
projelerine de dahil etmek istediklerini belirtti. 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 
ülkemizde yıllık 24 milyon ton atık toplayan 
belediyeler, katı atık bertarafı için kullanılacak 
yazılım konusunda desteğe ihtiyaç duyuyorlar. 

Geliştirilen yazılımın, sektörün tüm ihtiyaçlarını 
göz önünde bulunduran entegre bir yapıyla, 
pazardaki ihtiyacı gidereceğine işaret eden 
Sığınmış, şunları söyledi:
“Katı atık yönetimine yönelik yazılım çözümümüz 
HEWIN sayesinde; çevre temizliğinde ve geri 
dönüşümle kazanılan enerjide verimlilik artışı 
elde edilecek. Atık bertarafı sürecinin yönetimi 
ile ilgili olarak halihazırda kullanılan ve sürecin 
tamamının yönetilmesine yönelik kapsamlı bir 
yazılım bulunmuyor. Uygulamamız, sektördeki 
firmaların iş süreçlerini düzenlemesi konusunda 
kolaylıklar sağlayan bu alandaki yenilikçi bir 
ürün. Sektöründe bir ilk olması nedeniyle de bilgi 
birikiminin (know-how’ın) tamamı firmamıza ait. 
Bütüncül ve katı atık süreçleri üzerine odaklanan 
sistemimizde, çeşitli toplama ve bertaraf 

sistemleri birlikte kullanılacak, karar destek 
mekanizmaları oluşturulacak. Ayrıca proje çıktısı 
çözümü sayesinde, atığın meydana getirdiği 
çevresel etkiler minimuma indirgenecek”.
Türkiye’de henüz çok yeni olan atık bertarafından 
elektrik enerjisi ve gübre üretme işleminin 
dünyada da az sayıda tesiste uygulandığını bildiren 
Sığınmış, atık tesislerinde farklı süreçlerin 
entegrasyonunun çok olması, süreç takip ve 
kontrolü, müşteri taleplerinin takibi, tesisin 
yüksek verimlilikte çalışarak hayatta kalması 
ve kârlılığının büyük önem kazandığını belirtip 
sözlerini şöyle tamamladı:
“Projemiz;, tesislerdeki bu gibi önemli eksikliklerin 
ve verimsizliklerin giderilme ihtiyacından ortaya 
çıktı. Toplama araçlarının sahadaki durumları, 
ne kadar ve ne çeşit yük topladıkları, sahadaki 
konteynırların hangi lokasyonda ve ne çeşit atık 
içeriğine sahip oldukları bilgilerinin toplandığı 
coğrafi bilgi sistemi entegrasyonu ve tesise 
gelen atıkların belirlenerek sisteme entegre 
edilmesi faaliyetlerine odaklanan yazılımımız, 
tesisteki üretimin endüstriyel otomasyon ile 
izlenmesi ve gelen verilerin yorumlanması işlemini 
gerçekleştiriyor. Bu noktada sahadan otomatik 
olarak, el değmeden alınan verilerin Scada sistemi 
ile yazılımımıza aktarılması ve üretim verilerinin 
sisteme alınması sağlanıyor.”
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