ÖZEL SEKTÖRLE ÇALIŞMANIZ OLDUMU
Aklınıza bunları Kuzu Grupla başardınız da neden devam etmediniz sorusu aklınıza
gelebilir bunu da belirtmekte fayda görmekteyim.
Kuzu grupla yapmış olduğumuz gizlilik ve distribütörlük sözleşmesiyle zenginleştirme
tesisi bana ait ARGE masrafları kuzu gruba ait olup çalışma yapılmış ve sonuç alınmamıştır
ancak kuzu grup İSKİ arıtma çamurunu tesislerinin işletme süresi iki yıllığına ihale yoluyla
yapıldığı için ar-ge yaptığımız dönemde elinde işletmesini yaptığı İSKİ arıtma işletmelerinin
süresi dolduğu ve yeniden yapılan ihalede Kuzu grup ihaleyi kaybettiğinden projemiz askıya
alınmıştır, ancak sözleşme gereği zenginleştirme tesisi firmama ait olduğu bir yerden bir yere
taşımaya firmadan taşımak için yazılı izin alması gerekirken kuzu gruba makinanın teslimi
esnasında tutanakla yediemin olarak teslim edildiği halde izin almadan ve tesisin bedelini
ödemeden makineyi bilmediğim bir yere taşımıştır. Yasal sürecimiz devam etmektedir,
görüldüğü gibi Kuzu gurubun ihtiyacı varmış gibi elimdeki makineyi alıp gitmiş elimden olan
ekmeğimi almıştır.
Her zaman olduğu gibi menfaatleri ön plana çıktığı için ülkemizin menfaati önemli değil
onlar için çünkü ihaleyi iptal ettireceklerini düşünüyorlardı, ihaleyi alan firmanın sahte
belgelerle ihaleyi aldıklarını ve dava açtıklarını uç ay içinde geri alacaklarını düşünerek
firmama ait olan makineyi bilinmedik bir yere sevk ederek, ihaleyi de alamayınca hem bana
zarar verdikleri gibi hem de bu teknolojiye zarar verecek ekonomik gücümüzde olmadığı
için Denizli organize sanayi ile yapmış olduğumuz çalışmada sonuçsuz kalmıştır, Eğer Kuzu
grup ta olan arıtma çamuru bertaraf makinesi Denizli organize sanayi arıtma tesisine yap işlet
modeli ile kurulacaktı, Denizli organize sanayi günde 27 ton sanayi çamurunu bertaraf etmek
için yılda 4.000.000. TL bertaraf etmek için bertaraf Lisansı olan firmalara ödeyerek
bertaraf edilmek te. Normalde ediliyor mu hayır çünkü hiç bir işlem yapılmadan toprağın
altına gömüldüğünü böylece bertaraf olmadığı yer değiştirildiği. Halbuki teknoloji ile yerinde
bertaraf ederken ayni zamanda buhar elde edilerek sanayide kullanılarak enerjiye katkısı
olacağı gibi, yap işlet modeli ile iki yıl sonra arıtma çamuru tesisi bedelsiz organize sanayi
arıtma tesisine devredilip her yıl ödeyeceği
4.000.000 TL yi ödemeyip yıllık bertaraf
bedeli ödemeyip işletmenin ürettiği buharla makinenin arıtma çamuru bitarafındaki ton başı
maliyeti olan 10 TL lik kısmını da buhar üretiminden karşılayacağı gibi kar etmiş olacaktı.
Stinga teknolojisi arıtma çamuru alanında endüstriyel olarak çalışmış olup örnek teşkil
edip teknolojinin belediyelerde ve sanayi de oluşan arıtma çamurlarını bertarafı yapılacağı
gibi teknolojinin kullanımını engellemiştir uç yıldır, Denizli organize sanayi de her yıl
ödediği bertaraf bedelini ödemeyecekti.

