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Ukrayna’da Savaş. Günlük Güncelleme. 10.00, 26.03.2022.
Dış Politika. Cuma günü ABD Cumhurbaşkanı Biden, Amerikan askeri birlikler, Ukrayna mültecileri,
Ukrayna Dışilişkileri ve Savunma Bakanları olmak üzere Ukrayna yetkilileri ile görüşmek için Polonya’ya
geldi. Cumartesi akşamı Varşova’da şöyle bir konuşma yaptı: ‘Ukrayna’daki olaylar, 21. yüzyılı
değiştirecektir. Bu Rusya’nın Ukrayna’ya karşı bir savaş değildir, tüm dünyaya karşı bir tiranlık savaşıdır.
ABD, Ukrayna'nın zaferine kadar kesinlikle her şeyde Ukrayna'ya sadık kalacaktır. Hiçbir şey ABD'yi
Ukrayna'dan uzaklaşmaya ve desteği zayıflatmaya zorlayamayacak, aksine sadece iki ülke arasındaki
bağları güçlendirecek. Aynı zamanda hızlı bir galibiyet olmayacak. Açık konuşmamız gerekir: Bu savaş da
günler veya aylar içinde kazanılmayacak. Önümüzdeki uzun mücadele için kendimizi güçlendirmemiz
gerekiyor.’ Ancak Biden'ın, Putin'in "iktidarda kalamayacağına" dair senaryo dışı açıklaması, daha yakın
çevrelerde bile bazı tartışmalara yol açtı. Bazı yetkililer daha sonra ne ABD'nin ne de AB'nin Rusya'da rejim
değişikliği dayatmak istemediğini açıkladı. Bu arada ABD Başkanı, Amerikan ve Avrupa limanlarını Rus
gemilerine kapatan ilave yaptırımlar açıkladı. Ukrayna'nın pozisyonu değişmedi: yaptırımlarla birlikte, daha
fazla hava saldırısını ve füze saldırısını önlemek için daha fazla silaha ihtiyaç var.

Şehirlere Saldırılar. Cumartesi günü, işgalciler Savunma Bakanlığı'na göre Kyiv'den 35-70 km uzağa itildi.
Ancak, düzenli topçu saldırıları devam ediyor. İlk olarak Rus askeri güçleri Cumartesi günü Slavutıç
kasabasını işgal etti ve oradaki şehir hastanesini ele geçirdi. Yerel barışçıl bir miting sırasında Rus birlikleri
protestoculara el bombası attı. Ayrıca, birkaç saat sonra serbest bırakılan belediye başkanını da
kaçırmışlardı. Günün ilerleyen saatlerinde, şehrin Rus kontrolü altında olduğu bilgisi ortaya çıktı, ancak
şehirdeki silahları kontrol ettikten sonra Rus birlikleri yeniden toplandı ve şehrin girişlerindeki tüm blok
noktaları işgal etti. Hafta sonu boyunca Rusya, petrol ve gaz rafinerilerini hedef alan bir dizi füze fırlattı.
Lviv'de, seyir füzeleri Ukrayna Demiryoluna ait bir petrol ve gaz rafineri tesisine ve şehrin fabrikalarından
birine çarptı. Bu füzeler Sevastopol'dan fırlatıldı. Devlet Acil Servis ekipleri, tesiste çıkan yangını yaklaşık 16
saat sonra söndürdü. Rusya Savunma Bakanlığı, Lviv'deki saldırıyı doğruladı. Lviv'deki bombardıman,
Başkan Biden'in günün ilerleyen saatlerinde Varşova'daki görüşmelerinden hemen önce Ukraynalı
mültecilerle buluştuğu sınıra yakın Polonya şehrini ziyaretine denk geldi. Aynı gün, Rivne yakınlarındaki
Dubno'da bir petrol rafinerisi tesisine bir füze çarptı. Bina tamamen yok edildi. Benzer bir saldırı Pazar günü
Lutsk'u vurdu, Belarus'tan fırlatılan füzeler oradaki bir petrol rafineri tesisini de vurdu. Pazar akşamı, Lutsk,
Kyiv, Rivne, Harkiv ve Jıtomır'de neredeyse aynı anda güçlü patlamalar kaydedildi. Çernihiv'de yerel
yetkililer, şehirlerin altyapısının büyük çoğunluğunun hasarlı veya yıkılmış olması nedeniyle hasar görmemiş
evleri saymanın daha kolay olduğunu bildiriyor. Harkiv'deki nükleer araştırma tesisi bir kez daha saldırı
yaşadı. Harkiv bölgesindeki Üzüm'ün kontrolü için yoğun çatışmalar devam ediyor. Donetsk bölgesi
yakınlarındaki Avdiivka, Rusların yasaklı fosfor mühimmatı kullandığı bildiriliyor.

Mariupol. Mariupol Belediye Belediyesi, Rus işgalcilerin 1 No'lu Şehir Hastanesi'ndeki doktorları ve
hastaları, bodrum katında bombardımandan saklanan insanlarla birlikte, toplamda yaklaşık 700 kişiyi zorla
dışarı çıkardığını bildirdi. Bu sırada şehrin belediye başkanı, nüfusun %50'sinin şehirden tahliye edildiğini
(savaştan önceki toplam 540 bin nüfustan), bunların arasında insani koridordan Ukrayna tarafından kontrol
edilen bölgeye giden yaklaşık 60 bin kişinin de olduğunu bildirdi. Ön tahminlere göre 20-30 bin Mariupol
vatandaşı işgal altındaki topraklara veya Rusya'ya sürüldü. Şehirlerin altyapısının %90'ı ya hasar gördü ya
da yıkıldı. Ukrayna istihbaratı Rus birliklerinin provokasyonlarına karşı uyarıda bulunduğundan insani yardım
ve tahliye koridorları 28 Mart Pazartesi günü çalışmayacak.

Kurtuluşlar. Sumı bölgesideki Trostyanets, günlerce süren işgalden sonra Rus ordusundan kurtarıldı.
Zaporijjya bölgesinde Poltavka ve Malynivka köyleri Bölgesel Savunma güçleri iki köyü işgalcilerden
kurtardı.

Kaçırma ve Sürgün Etme. Melitopol'da Rus birlikleri apartman başkanlarını toplayıp onlara 'faşistlerin
yaşadığı' daireleri bildirmelerini teklif etti. Yani faşist dedikleri, Rus güçlerine muhalefet eden ve Ukrayna
hükümetine destek gösteren herkesi ifade ediyor. İnsan haklarını koruma grubu Euromaidan SOS, savaşın
başlangıcından bu yana en az 36 kişinin kaçırıldığını veya kaybolduğunu bildirdi. Eylemcilere ve muhalefete
yönelik saldırılar sürerken örgüt, kayıp kişilerin kurtarılması için destek çağrısında bulunuyor.

Geçici İşgal Altındaki Topraklar Bakanı Irına Verşçuk, Rus birliklerinin etnik Ermenileri, Azerileri ve Ahıska
Türklerini Rus işgali altındaki Herson'dan geçici olarak işgal edilen Kırım'a sürmeyi planladıklarını bildirdi.
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Enerji Güvenliği. Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN), bilim adamlarının Rusya Federasyonu ve
Belarus’ta bulunan kurumların tüm bilimsel komitelerine katılımını askıya alır ve bunun tersi de geçerlidir;
Rusya veya Belarus ile ilgili tüm yaklaşan etkinlikleri ve yeni anlaşmaları askıya alır.

Yeni bilgi sayfamızda Avrupa'nın Rus gazına bağımlılığı hakkında daha fazla bilgi edinin.

Medya. Ukrayna Başsavcısı Irına Venediktova, Ukrayna'ya karşı geniş çaplı bir savaşın başlamasından bu
yana 12 gazetecinin öldürüldüğünü ve 10'unun yaralandığını bildirdi. Rusya, Ukrayna'da gazetecilere ve
medyaya karşı 148 suç işledi. 70'den fazla medya kuruluşu, editoryal el koymalar, tehditler ve geçici işgal
nedeniyle kapanmak zorunda kaldı. Gazetecilere yönelik altı kaçırma ve işkence vakası kaydedildi.

Cumartesi günü patlamaya yakın binadan Lviv bombardımanını canlı yayınlamaya devam eden CNN ve Sky
News dahil olmak üzere uluslararası medya ağır eleştirilere maruz kaldı. Şu anda, resmi makam
açıklamalarından önce raporlama, fotoğraf yayınlama veya füze saldırılarını canlı yayınlama konusunda
kısıtlamalar var, çünkü bunlar hedefi ayarlamaya ve tekrarlanan saldırıları etkinleştirmeye yardımcı olabilir.

Zelenskıy, 'Zıgar', 'Dojd', 'Meduza', 'Kommersant' ve 'Novaya Gazeta' gibi Rus muhalefet medyasına çevrim
içi bir röportaj verdi. Röportajın ardından Rus medya kotrol servisi Roskomnadzor, medyayı röportajı
yayınlamamaya çağırdı. Rusya dışında yerleşik gazeteciler yine de yayınladılar. Ana mesajlar şunlardı:

● Müzakerelerde güvenlik garantileri önceliklidir.
● Ukrayna mahkumların ve ölülerin değişimi için hazır. Ancak Rusya cesetlerini geri almakla

ilgilenmiyor: 'Korkunç. Kendine karşı böyle bir tutum olduğunda başkalarına karşı tutum nedir?'
● Putin Ukrayna'da Rus dilini rezil etti ve Ukraynalılar onu kullanmaktan utanacaklar. Ruslara karşı

tutum eşi görülmemiş bir şekilde ağırlaştı. Savaştan çok daha kötü olan küresel, tarihsel, kültürel bir
bölünme yaşandı.

● Ukrayna'nın zafer vizyonu: kurbanların sayısını mümkün olduğunca azaltmak, bu savaşın süresini
kısaltmak. Rusya, saldırı öncesinde olduğu gibi 24 Şubat'tan önce de askerlerini geri çekmek
zorunda.

Kültür. Harkiv yakınlarındaki Drobıtskıy Yar'daki Holokost anıtı, Rus topçu ateşi sonucunda hasar gördü.
Harkiv Devlet Arşivlerine göre burada 16 000 ila 20 000 arasında Holokost kurbanı vuruldu. Bombalanan
ikinci Holokost anıtı. 1 Mart'ta Rus füzeleri Kyiv'deki Babın Yar'ı vurdu. Ukrayna hükümeti, zararların
kaydedilebilmesi ve onları hedef alan kişilerden bir gün hesap sorulabilmesi için ülkenin mirasına karşı iddia
edilen savaş suçlarından oluşan bir veri tabanı oluşturdu. Rus işgali devam ederken Ukrayna'daki müze
küratörlerinin ve gönüllülerinin sanat eserlerini, kültürel eserleri ve kamusal anıtları nasıl yeniden
yerleştirmeye veya korumaya çalıştığını okuyun.

Müzakereler. Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelerin bir sonraki turu 29 Mart'ta Türkiye'de yapılacak.
Ukrayna'nın gündem maddeleri değişmedi - güvenlik garantileri, toprak bütünlüğü ve devletin egemenliği.

İstatistikler:

● Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, 28 Mart 2022 sabahı saat 06:00 itibariyle
Rus ordusunun toplam tahmini kayıplarını açıkladı: yaklaşık 17.000 asker, 586 tank, 1,694 ZPT,
302 topçu sistemi, 95 çok namlulu roketatar, 54 uçaksavar savaş sistemi, 123 uçak, 127
helikopter, 1150 araç, 7 sürat teknesi, 73 yakıt tankı, 66 operasyonel-taktik düzeydeki İHA, 21
özel teçhizat.

Her eylem önemlidir, hiçbir katkı çok küçük değildir!

● Ukrayna'daki durumla ilgili güncel bilgileri ister sosyal medya üzerinden, ister yerel
medya ile ya da bu kısa notu etrafa yayarak paylaşın.

● Güncel heberleri okumak için Twitter ve web sitemizi takib edin.
● Projemize PayPal üzerinden bağış yaparak destek olabilirsiniz. Daha fazla bilgi.

Ukrayna’yı desteklediğiniz için teşekkür ederiz! Slava Ukraini! Yaşasın Ukrayna!
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