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Hacý adaylarýnýn
pasaport çilesi bitiyor

'Mekke'nin Yolu' adý
verilen düzenlemeyle bu
yýl Malezya ve Endonez-
ya'dan kutsal topraklara
gelen hacý adaylarý, Suudi
Arabistan'daki havali-
manlarýnda hiçbir kontro-
le tabi tutulmaksýzýn özel
bölümlerden geçerek ülkeye giriþlerini gerçekleþtire-
bilecek. Uygulama gelecek yýl Pakistan ve Türk hacý-
lar için de geniþletilecek.

Suudi Arabistan, hacý adaylarýnýn kutsal toprakla-
ra yolculuðunu kolaylaþtýrmak amacýyla bu yýl Ma-
lezya ve Endonezya'dan baþlattýðý "Mekke'nin Yolu"
(Tarik Mekke) giriþimini gelecek yýldan itibaren peri-
yodik olarak diðer Ýslam ülkeleri için de uygulamayý
planlýyor. Cidde Kral Abdulaziz Havalimaný yetkili-
leri, hac hazýrlýklarýný yerinde görmek üzere Suudi
Arabistan Medya Bakanlýðýnýn davetlisi olarak bu ül-
kede bulunan yabancý gazetecilere söz konusu giriþi-
min detaylarý hakkýnda bilgi verdi. Havalimaný Ope-
rasyonlar Müdürü Hiþam Saidi, gazetecilere yaptýðý
açýklamada, þunlarý kaydetti: "Bu yýl Malezya ve En-
donezya'dan gelen hacý adaylarý 'Mekke'nin Yolu'
adýný verdiðimiz giriþim sayesinde tüm pasaport iþ-
lemlerini kendi ülkelerindeki havalimanlarýnda ta-
mamlayacaklar. Böylelikle Cidde ve Medine'deki ha-
valimanlarýna geldiklerinde hiçbir kontrolden geç-
meden 2-3 dakika gibi çok kýsa bir süre içinde sadece
el bagajlarýyla otobüslere ve oradan da kutsal toprak-
lara yönelecekler." 

Diðer ülkelere de uygulanacak
Pasaport ve vize iþlemleriyle ilgili gerekli kontrol-

leri kendi havalimanlarýnda yapmaya hazýr oldukla-
rýný bildirmeleri halinde Ýslam ülkelerinin giriþime
dahil edileceðini vurgulayan Saidi, ilerideki yýllarda
giriþimin tüm Ýslam ülkeleri için hayata geçirileceðini
belirtti. Havalimanýnýn sadece hacý adaylarýnýn hiz-
metine sunulan bölümleri hakkýnda da gazetecilere
bilgi veren Saidi, "Havalimanýnda 10 bin kiþi çalýþý-
yor, monitör, radar ve kamera sistemleri yenilendi.
Faaliyette 5 alarm sistemi bulunuyor ve 400'den fazla
kamera ile havalimanýndaki tüm hareketlilik kayde-
diliyor" diye konuþtu. Cidde Kral Abdulaziz Havali-
maný Hac ve Umre Ýþleri Müdürü Abdulmecid Mu-
hammed Nur el-Afgani de "Mekke'nin Yolu" giriþimi-
nin önümüzdeki yýllarda Pakistan ve Türkiye ile ge-
niþletilmesinin planlandýðýný dile getirdi. AA

Türkiye böbrek naklinde
en tecrübeli ülke

Türkiye Organ Nakli Vakfý Yönetim Kurulu Baþ-
kaný Eyüp Kahveci, Ýstanbul'da düzenenen Organ
Nakli ve Baðýþý Teknik Çalýþtayý'nda yaptýðý konuþ-
mada, Türkiye'nin canlýdan böbrek naklinde dünya-
da en tecrübeli ülke olduðunu belirtti. Kahveci, "Tür-
kiye karaciðer naklinde ise Güney Kore ile birkaç se-
neden beri yerini korumakta. Canlý vericiden karaci-
ðer ve böbrek naklinde Türkiye'nin dünyaya öðrete-
ceði çok þey var" dedi. Yeterli sayýda organ temini
için baðýþ aktivitelerinin artýrýlmasýnýn önemine iþa-
ret eden Kahveci, Uluslararasý Organ Nakli Aðý Pro-
jesi'nin, bu sorunlarý ortadan kaldýrmaya çalýþmak
için 2015'te baþlatýldýðýný hatýrlattý. Türkiye'de
150'den fazla merkezde kemik iliði, yüz, kol, kornea
gibi birçok naklin uygulandýðýný belirten Kahveci,
þunlarý söyledi: "Türkiye'de yeterli sayýda organ nakli
merkezi, teknik ve personel kapasitesi mevcut ancak
organ yetersizliði nedeniyle bekleme listelerindeki
hastalara yeterince organ nakli yapamýyoruz. Organ
teminini artýrmak için iki yönlü çalýþma yürütüyoruz.
Birincisi özellikle yoðun bakýmda çalýþan saðlýk per-
sonelinin eðitilmesi, ikincisi de toplumsal farkýndalý-
ðýn artýrýlmasý. Organ baðýþý ile ilgili yapýlan anketler,
dini nedenlerle insanlarýmýzýn organ baðýþýna çekin-
celi yaklaþtýðýný gösteriyor. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý
organ baðýþý konusunda çalýþmalar yürütüyor. Ülke-
mizde farklý gruplar var, bu nedenle her gruba inip
anlatmak gerekiyor." Ýstanbul Kalkýnma Ajansý Genel
Sekreteri Özgül Özkan Yavuz, 5 milyon lira hibe ile
projeyi desteklediklerini söyledi. HABER MERKEZÝ

Kölelik endeksinde
Türkiye’ye kötü not

Dünyada þu an 40.3
milyon kiþi “çaðdaþ köle”
olarak çalýþmaya devam
ediyor. Bu sonuç, Avus-
tralya merkezli sivil top-
lum kuruluþu Walk
Free’nin yayýmladýðý Kü-
resel Kölelik Endeksi (Global Slavery Index) araþtýr-
masýndan çýktý. 167 ülkenin mercek altýna alýndýðý
araþtýrmada, yasal haklardan mahrum olarak, ale-
nen kölelik þartlarýnda çalýþmaya zorlanan insanlar-
la ilgili þoke eden veriler ortaya kondu. Buna göre
Türkiye, 167 ülke arasýnda 48. sýrada yer alarak 'çok
kötü durumda' olan ülkeler arasýnda yer aldý. Araþ-
týrmaya göre Türkiye’de 509 bin kiþi köle gibi çalýþtý-
rýlýyor. Global Slavery Index verileri Türkiye'de her
bin kiþiden 6.5'inin 'çaðdaþ köle' olarak çalýþtýrýldýðý-
ný gösteriyor. Endekste Türkiye'den daha iyi du-
rumda olan Rusya ise 167 ülke içinde 64’üncü sýrada
yer aldý. Araþtýrmaya göre Rusya’da her bin kiþiden
5’i, yani 794 bin kiþi “çaðdaþ köle” olarak çalýþýyor.
2016 yýlýna ait verilerle hazýrlanan araþtýrmaya göre,
dünyada köleliðin en yaygýn olduðu ülkeler ise Erit-
re, Brunei, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Afganistan
olarak sýralanýyor. SELÝM AYANOÐLU/ÝSTANBUL

Beyaz Miðferler
CIA piyonu çýktý
Suriye ordusunun sivillere yönelik kimyasal silah kullandýðý yalanýný, düzme-
ce görüntüler eþliðinde ortaya atan ve bu yüzden Suriye’yi hedef alan bir-
çok ABD hava saldýrýsýna gerekçe saðlayan Beyaz Miðferler adlý sözde yar-
dým örgütü üyeleri, Ýsrail-ABD operasyonuyla Suriye’den kaçýrýldý
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Suriye'de teröristlerin ger-
çekleþtirdiði saldýrýlarý ve
hiç gerçekleþmemiþ kim-

yasal saldýrýlarý Suriye hükü-
met güçleri yapmýþ gibi dün-
yaya lanse eden, kamuoyunda
'Beyaz Miðferler' (Beyaz Baret-
liler) olarak bilinen sözde sivil
yardým kuruluþu üyeleri, Ýsrail
operayonuyla ülkeden kaçýrýl-
dý. Beyaz Miðferleri jet operas-
yonla Suriye'den kaçýrýlmasý
örgütün hamisinin ABD ve Ýs-
rail olduðunu net bir þekilde
ortaya koydu. Suriye’de Beyaz
Baretliler mensubu 422 kiþi ve
aileleri, ABD-Ýsrail destekli bir
operasyonla ülkeden tahliye
edilerek, Golan Tepeleri üze-
rinden Ürdün’e geçirildi. Plan,
827 Beyaz Miðferler üyesini ve
ailelerini tahliye etmeye yöne-
likti ancak sadece 422’si tahli-
ye edilebildi. Beyaz Miðferler
örgütü mensuplarýnýn Suri-
ye'den tahliyesi konusu son
yapýlan NATO zirvesinde de
gündeme geldiði biliniyor.
NATO'nun bu örgüte bu ka-
dar önem atfetmesi örgütün
bir NATO projesi olduðunu da
gösteriyor. Ürdün Dýþiþleri Ba-
kanlýðý Sözcüsü Büyükelçi
Muhammed el-Kayid, yaptýðý
açýklamada, Suriye'de 'Beyaz
Miðferler'den 422 kiþinin, is-
kan etme sözü veren Ýngiltere,
Almanya ve Kanada'ya yerleþ-
meleri için ülkeden geçiþ izni
verildiðini belirtti. Almanya,
Ýngiltere ve Kanada tarafýndan
iskan edilecek olan 422 kiþilik
Beyaz Miðferler üyesinin adý
geçen ülkelere intikalinin üç
ay içinde gerçekleþeceði 
kaydedildi.

Sýrlarýyla kaçtýlar
Batýlý istihbarat servislerin-

ce örgütlenen, finanse edilen
ve ‘itibarlý’ kurumlar eliyle
ödüllendirilen Beyaz Miðfer-
ler’in bütün sýrlarýyla birlikte
Suriye'de býrakýlmasý anormal
olurdu. Bu yüzden jet kaçýrýl-
ma operasyonunun nedeni-
nin, Suriye ordusunun terö-
ristleri temizleyerek ilerleyiþi-
ni sürdürmesi ve Beyaz Mið-
ferler üyelerinin Suriye ve
Rusya güçlerinin eline geçme
endiþesi olduðu tahmin edili-
yor. Zira, Beyaz Miðferler,
ABD ve müttefiklerinin Suri-
ye'ye yönelik hava saldýrýlarý-
na zemin hazýrlayan, 'Suriye
ordusu kimyasal silah kullan-
dý' yalanýnýn baþ aktörü konu-
mundaydý. ABD ve müttefik-
leri Nisan 2017’de Han Þey-
hun ve Nisan 2018’de Doðu
Guta’da bu örgütün sunduðu
görüntüleri delil sayarak Suri-
ye’yi bombaladý. Suriye'de or-
du güçleri tarafýndan gerçek-
leþtirildiði iddia edilen pek-
çok kimyasal saldýrýda Beyaz
Miðferler bu iddialarý seslen-
dirmiþ ve sosyal medya üze-
rinden çeþitli düzmece görün-
tüler yayýnlamýþtý. Örgüt üye-
leri Suriye ve Rus güçlerinin
eline geçmiþ olsaydý, Beyaz
Miðferlerin karanlýk baðlantý-
larý ortaya çýkarýlacak olmasý,
ABD ve Ýsrail için çok büyük
bir endiþe kaynaðýydý.

Tahliye talebi
ABD ve Kanada’dan

Beyaz Miðferlerin Suri-
ye'den tahliye operasyonu,
ABD ve Kanada'nýn talebiyle

Ýsrail tarafýndan gerçekleþti-
rildiði açýklandý. Operasyon-
la ilgili açýklamalarda bulu-
nan Ýsrail Baþbakaný Benja-
min Netanyahu, "Beyaz Mið-
ferler" mensuplarýnýn Suri-
ye'den çýkarýlmasý ile ilgili
olarak yaptýðý açýklamada;
'Trump benden yardým etme-
mi istedi' dedi. Netanyahu,
"ABD Baþkaný Trump, Kana-
da Baþbakaný Josten Trood ve
diðerleri benden Suriye'deki
Beyaz Miðferler örgütü men-
subu yüzlerce kiþiyi kurtar-
mamý istediler' ifadelerini
kullandý. Ýsrail Dýþiþleri Ba-
kaný Sözcüsü Emmanuel
Nahshon da Ýsrail'in ABD,
Kanada ve Avrupa ülkeleri-
nin isteði üzerine, Suriye'de-
ki Beyaz Miðferler üyelerini
aileleriyle birlikte tahliye et-
tiklerini duyurdu.

Örgüt baþkanýndan
itiraf gibi açýklama

Kesin rakam vermekten ka-
çýnarak, birçok gönüllü ve aile-
sinin tahliye edildiðini açýkla-
yan Beyaz Miðferler Baþkaný Ri-
yad Salih, Ýsrail'in yardýmýyla ta-

hiliyenin gerçekleþtiðini açýkça
itiraf etti. Salih, Suriye-Ürdün sý-
nýr hattýnda bulunan ekiplerin
ve yakýnlarýnýn tahliyesi için BM
ile iletiþime geçtiklerini ve Ýsrail
desteðiyle Golan Tepeleri üze-
rinden Ürdün’e geçiþlerin sað-
landýðýný açýkladý. Tahliye ope-
rasyonundaki Ýsrail desteðine
dikkatleri çeken ve olayý 'skan-
dal' olarak deðerlendiren Suriye
medyasý ise "Beyaz Miðferler
düþmanla iþbirliði yaptý" yoru-
munda bulundu. Suriye resmi
haber ajansý SANA ise “Beyaz
Miðferler sýrrý su yüzüne çýktý
ve ajanlýk görevleri sona erdi”
ifadelerini kullandý.

2013'te Ýstanbul'da kuru-
lan Beyaz Miðferler adlý ör-
gütün resmi adý Suriye Sivil
Savunma. Kurucusunun,
eski Ýngiliz istihbarat subayý
James Gustaf Edward Le
Mesurier olduðu biliniyor.
ABD ve Ýngiltere'nin verdiði
300 bin dolarla kurulan ör-
güt için 3 bin kiþi eðitildi.
Beyaz Miðferler'in Suri-
ye'nin farklý kentlerinde
100'den fazla merkezi bulu-
nuyordu. Beyaz Miðferler,
geçen yýl 89'uncusu düzen-
lenen Oscar Ödülleri'nde
"The White Helmets" isimli
belgeselleri ile de en iyi ký-
sa belgesel dalýnda Oscar

kazanmýþtý. ABD Dýþiþleri
27 Nisan 2016’de örgüte
23 milyon dolar verildiðini
teyit etti. Tahminen bu ra-
kam Mart 2018 itibariyle 33
milyon dolara ulaþtý. Ýngilte-
re ise örgüte 40 milyon
sterlin verdi. Britanya Dýþiþ-
leri ve Kraliyet Ordusu’nda
çalýþmýþ olan Le Mesurier,
11 Haziran 2016’da Kraliçe
tarafýndan Beyaz Miðferler
projesi nedeniyle Britanya
Ýmparatorluk Niþaný (OBE)
ile ödüllendirildi. Kanada,
Danimarka, Hollanda, Al-
manya, Yeni Zelanda ve
Japonya da finansörler
arasýnda.

Beyaz Miðferler’in kurucusu bir Ýngiliz

Ýstanbul’da ofis
kiralarý düþüyor

Ticari gayrimenkul danýþman-
lýk þirketi Cushman and Wakefi-
eld'in raporuna göre, 2018 yýlýnýn
ilk çeyreðinde 2017'nin ayný döne-
mine göre cadde maðazalarý ve
ofis kiralarý döviz kura baðlý ola-
rak yüzde 22'ye varan oranlarda
gerilemiþti. Ýkinci çeyrek rapor so-
nuçlarýna göre, gerileme ayný eði-
limde sürüyor. Ýstanbul'da metre-
kare bazýnda ofis kiralarý Le-
vent'te yüzde 22 düþüþle 32 dola-
ra, Esentepe-Gayrettepe bölgesin-
de yüzde 16 düþüþle 21 dolara,
Maslakta ise yüzde 17.9 düþüþle
23 dolara geriledi. Söz konusu ra-
kam Ýstanbul Anadolu Yakasý ve
Ýzmir’de sabitken, Ankara'da yüz-
de 11.8 azalarak 15 dolara düþtü.
Ýkinci çeyrekte metrekare bazýnda
en büyük iþlemi 12 bin metrekare-
lik ofis ile Vadistanbul’da TAV
gerçekleþtirdi. Önemli kiralamalar
ise Multinet (2 bin metrekare Sü-
zer Plaza), Kowork (1.600 metre-
kare Flora Ofis) ve GfK (1500 met-
rekare, Nef 09) olarak gerçekleþti.

Anýz yakmak topraðý bozuyor
Türkiye Ziraat Odalarý

Birliði (TZOB) Genel Baþka-
ný Þemsi Bayraktar, anýz
yakmanýn, çevreye, biyoçe-
þitliliðe ve tarýmsal üretime
zarar veren ilkel bir yöntem
olduðunu bildirdi. Bayrak-
tar, yaptýðý açýklamada,
özellikle hububat ekili alan-
larda hasattan sonra kalan
anýzýn rutin bir tarýmsal uy-
gulama gibi yakýldýðýný be-
lirtti. Þemsi Bayraktar, “Ya-
þanacak sorunlarý yeterince
kavrayamayan çiftçilerimiz
ne yazýk ki anýz yakmakta-
dýr. Özellikle organik mad-
desi çok düþük ve erozyona
çok açýk olan topraklarda
anýz yakýlmamalý, bilakis
sürülerek veya parçalanarak
topraða yeniden kazandýrýl-
malýdýr” dedi. Anýz yakma-
nýn beklenen faydanýn aksi-
ne topraða ve çevreye çok
ciddi zararlar verdiðini an-

latan Bayraktar, þöyle de-
vam etti: "Anýzýn yakýlmasý;
bitki artýklarýnýn masrafsýz
bir þekilde ve kýsa zamanda
ortadan kaldýrýlmasý, sürü-
mün kolaylaþtýrarak ikinci
ürün yetiþtirmek için zaman
tasarrufu saðlamasý, toprak
üzerine düþen yabancý ot to-
humlarýnýn yok edilmesi gi-
bi nedenlerden dolayý üreti-
cilerimiz için cazip hale gel-
mektedir."        Doðrudan
ekim sistemlerinin dünya
genelinde yaygýnlaþtýðýný
ifade eden Bayraktar, “Ülke-
mizde de uygulanan ancak
henüz yaygýn olmayan bu
sistemle hiç topraðý iþleme-
den anýz üzerine ekim yapý-
labilmektedir. Bu sistemle
hem maliyetler düþmekte
hem de anýzýn organik mad-
de olarak tekrar toprakta
kalmasý saðlanmaktadýr.
Üreticilerimiz, sürüm mali-

yetini en aza indiren, anýza
ekim yapýlan toprak iþleme-
siz tarým tekniðine yönlen-
dirilmelidir. Hasat sonrasý
ürün artýklarýnýn özellikle
erozyon riski yüksek olan
bölgelerde, tamamen veya
kýsmen toprak yüzeyinde
býrakýlmasý gereklidir” diye
konuþtu.

COÞKUN ÇELEKOÐLU
ÝSTANBUL


