
Y E T D İ      G A R İ !  
 
Ali Demirsoy bilimsel bilimsel anlattı...bende bi anladım ki demeyin...o kadar olur yani...anlamamak 
mümkün değil.....Küresel ısınmanın nedeni ineklermiş meğer .  
 
İneklerin sayısı azaltılmalıymış...Bunu duyunca yıllar önceki bir haber geldi aklıma Ciya eski başkanı j. 
Wolsey'in emeklilik hayali hep Mudurnuya gelip tavukçuluk yapmakmış meğer.......ah şu inekler yok 
mu....? Bitirdiler güzelim gezegeni bu inekler ... 
 
2035 ten sonra gezegen yanacakmış cayır cayır bu ineklerin O. gazı yüzünden...halbuki daha çok 
çıkaracak çevre dostu fosil yakıtımız vardı...Atmosferi SENTETİK kimya tesislerinden yayılan gazlarla 
temİzleyeceklerdi...denizleride kimyasal atıklarla ağartacaktı insanlık ...zaman kalmamış...... 
 
İnekler Neden sorun biliyormusunuz ?çünkü Metan gazı üretiyorlarmış. .Birde rusya var tabi onların 
ülkesinde de birçokmuş bu gazdan neredeyse patladı patlayacak sibirya...yani gaz belasının iki kaynağı 
varmış.... biri inekler, biride sibirya bak sen şu işe ....Bence Hukukçu Gorbaçovdan çok iyi çevre bakanı 
olur...niye şaşırıyorsunuz daha önce tarım bakanlığı yaptıya SSCB zamanında ....Bu gazlı(daha kibar 
yazamadım) iddia yı aşağıdakileride okuyarak lütfen bilimsel çerçevede değerlendirin.  
 
Unutmadan hatırlatayım Ramazan Kurtoğlunun BİO Politik savaşlar kitabını okumuşmuydunuz.. Birde 
diyetisyenler 20 yıldır neden beyaz ette ısrarcılar, yada Canan Karatay hocamızın illede yağlı kırmızı et 
diye ısrar etmesi neden? Bildiği bir şey mi var ? Bence çok şey biliyor Canan Hocamız ...Ha bir de 
Ödüllü genetikçi hocamız Ebru Erbay' ın kalp damar hastalıkları ile ilgili iğde mucizesi konusu var. 
Neyse onuda sonra yazarız biz asıl konumuza dönelim 
.. 
1-İnekler doğaları gereği sadece fabrika yemi ile beslenemiyor hala ot, saman vb doğal gıdalar 
tüketiyorlar. Oysa tavuklar öylemi sadece fabrika yemi yiyen tavuklar sayesinde insanlığa istediklerini 
yedirebilirler. Çok şükür ülkemizde gıda denetimlerimiz var....Gıda mühendislerimiz var... Gıda A.Ş. 
Belgeselini izlerseniz ABD de neler oluyor gıda konusunda ...Hangi senatörler daha sonra hangi 
şirketlere CEO oluyorlar ?Bence ABD YE giden vatandaşlarımız gıda konusunda çok dikkatli olmalı.... 
2-İneklerin katı gübresi ile idrarı karışmaz ise metan gazı salınımı yok denecek kadar azalır. Hele birde 
gezen inekleriniz varsa ve gübrelerini günlük olarak solucanlara verirseniz hem dünyanın en ucuz en 
verimli organik gübresini elde edersiniz hemde metan gazı sorununuz biter. Sağlıklı et sağlıklı sebze ile 
kol kola ve daha ucuz ...bak sen şu işe...ben buldum birden bire 
3-bir çiftçinin bildiği bu bilgileri bir bilim insanı bilemez mi. Bilir Bilirde sponsor bulamaz. Makaleleri Çok 
bilimsel (!) dergilerde yayınlanamaz vs vs. 
4-Bu konu bilimsel etik açısından ayrıca incelenmelidir ?BM FAO da ekolojik tarımsal üretimle 
Endüstriyel sentetik kimyasal tarımsal üretimin kıyaslamalı bilim araştırmalarına ne olmuştur? 
5-Sahi domuzlar gaz çıkarmaz mı ? Benimkide soru işte ... koskoca bilim adamları önce müslümanların 
gıdası inek etini yazmışlar domuzları azaltmayacaklarına göre vardır bir bildikleri.... unut gitsin .....Şehir 
çöplükleri...onları da çözdüler ya milya dolarlık yatırımlarla...peki solucan tesisi ne kadar maliyetli 
...boşver onuda araştırmıştır saygın bilim adamları... 
6-1999 lu yıllardı sanırım bir türlü unutmadım....Ciya eski başkanı j. Wolsey'in emeklilik hayali hep 
Mudurnuya gelip tavukçuluk yapmakmış meğer.Mudurnu tavukçuluk hikayesini aşağıdaki linkten 
araştırabilirsiniz. 

7-Gıda A.ş. belgeselini seyretmiştiniz değil mi? Mıchael Moore'un 
8-Ha bir de deli dana meselesi vardı değil mi . Yoksa kuş gribi ile bütün köy tavuklarımızın yok edilmesi 
konusunda kaç doktora çalışması var? Hangisini araştırsak en iyisi bir zamanların bir çok ülkeye ihracat 
yapan kendi sağlıklı tavuk yemi ile sağlıklı tavuk üreten gıda sektörünün gözbebeği şirketimiz Mudurnu 
tavukçuluktan başlayalım. 

9- Mudurnu Tavukçuluğun sahibi Rahmetli Tevfik beyin http://xn--bolugndem-u9a.com/ adresindeki 2010 
tarihli röportajında tavsiyesi ne biliyor musunuz "Gidiş iyi değil ,organik tavukçuluğa geçilmek zorunda" 
Tarım bakanlığını uyarıyor.....Sizce neden....? Röportajı lütfen okuyun hem belgesel hem macera filmi 
çıkar Mudurnu tavukçuluğun tarihçesinden. 
Çok şükür S-400 alımı , İhalar ,sihalar , roketsan, aselsan vd ile çok önemli bir işler başarıldı gelecek 
nesillerimiz için.  
 
Sıra Tarımda...Gıda da  
 



Düşmandan Gıda, İlaçi Aşı alınmaz. Bu bir milli güvenlik meslesidir. 
 
 
 
 
...hemde çok gecikmeden .... 
 


