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Ukrayna’da Savaş. Günlük Güncelleme. 10.00, 10 Mart 2022
Mariupol. Mariupol'da Rusların sivillere yönelik mezalimi sürüyor. Dün Rus birlikleri, Mariupol'daki çocuk ve
doğum hastanelerini kasten bombaladı. Bütün bina yerle bir oldu. Yaralanan çocuklara ilişkin detaylar
netleştiriliyor. 17 kişi – genç anneler ve sağlık personeli – yaralandı, 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti. Devam
eden bombardıman nedeniyle Rus birlikleri 400.000'den fazla kişiyi Mariupol'da rehin tutuyor. Tahliyenin yanı
sıra insani yardım sağlanması da imkansız. Yaklaşık 3 000 yeni doğan bebek ilaç, yiyecek ve sudan
yoksundur. Savaşın başlangıcından bu yana Mariupol'da yaklaşık 1200 sivil öldürüldü. Dün 47 kişi toplu
mezara gömüldü.
İnsani krizler. Ukrayna'nın bazı şehirlerinde tahliye başladı. Dün, 3 000'i İrpin ve Vorzel'den olmak üzere
Ukrayna'nın farklı bölgelerinden yaklaşık 40 000 kadın ve çocuk tahliye edildi. Kurtarılanlar arasında yüzlerce
çocuk, yaşlı ve ağır hasta insanlar var. Yaklaşık 100 otobüs ve ambulans tahliyeye katıldı. Kyiv Bölgesi,
Stoyanka'da işgalciler sivilleri tahliye etmek için gelen 50 otobüsü bloke etti ve onları üç saat alıkoydu. Kyiv
Bölgesi, Demıdiv’den tahliye sırasında Rus askerlerinin tahliye gruplarına ateş açması sonucu bir polis öldü,
iki kişi yaralandı. Rus bombardımanı, Harkiv Bölgesi Üzüm'de tahliyeyi engelledi, bu nedenle 5000 sivil şehri
terk edemedi. Rus birlikleri, Zaporijya Bölgesi, Energodar'a insani yardım gönderilmesine izin vermedi. Rus
Ulusal Muhafızları, işgal direnişi nedeniyle 400 Ukraynalıyı Herson bölgesinde rehin tutuyor. Harkiv'de çok
sayıda kara ve hava saldırısı sonucu 280'den fazla ev, 26 okul ve 23 anaokulu yıkıldı.
Şehirlere saldırılar. Savaşın ikinci haftasında, Rus birliklerinin artık yalnızca askeri altyapıya
odaklanmadığını, sivilleri ve sivil altyapıyı kaotik bir şekilde bombaladığını gözlemliyoruz. Bugün Mıkolaiv'de
çoğunluğu yaşlıların bulunduğu yaşlı bakım bir merkezine misket bombaları atıldı. Jıtomır bir kez daha
saldırıya uğradı. Rus ordusunun Jıtomır hava saldırısı, apartman binalarına, bir kazan dairesine zarar verdi, iki
hastanenin camları paramparça oldu. Sumı bölgesi, Ohtırka gece bir kez daha bombalandı. Rus işgalciler,
kontrollü bir idari-polis rejimi uygulamak için işgal altındaki Herson'da Rus Ulusal Muhafız birimlerini
konuşlandırdı. Çenihiv'in üçte ikisinde ısıtma ve sıcak su yok. Şu anda 60 sivil haytını kaybetti ve 400 kişi
yaralandı.
Bu sırada Rusya, Ukrayna'da "vakum bombaları" olarak adlandırılan TOS-1 termobarik silahları kullandığını
itiraf etti. İki askerini anan Rusya, birinin Çernihiv'de TOS-1 ile başarılı bir şekilde operasyon tamamladığını
belirtti. BBC, Beyaz Saray'ın Rusya'nın kimyasal silah saldırıları başlatmaya hazır olmasından endişe
duyduğunu söylediğini bildirdi.
Dış politika. Bugün Türkiye’de mevcut durumu görüşmek üzere iki haftada ilk kez Ukryna Dışişleri Bakanı
Kuleba, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile bir araya geliyor. Bloomberg, Almanya'nın Rusya en büyük bankası
‘Sberbank’a AB yaptırımlarını uygulamaya direnmesi nedeniyle suçlamalarla karşı karşıya olduğunu söylüyor.
Polonya Senatosu üyeleri, Ukrayna'nın diğer AB ülkeleriyle bütünleşme sürecinin hızlandırılması lehinde oy
kullandı. Rusya, Davos Dünya Ekonomik Forumu'nda artık hoş karşılanmıyor. DEF, herhangi bir Rus
kuruluşuyla ilişkilerini askıya alır.
Kırım ve Karadeniz. Kırım Özerk Cumhuriyeti'ndeki Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi, Rusya’nın işgal altında
bulunan Kırım’ı geçici askeri üssü olarak kullandığını ifade etti. Cankoy kasabasında okullardaki dersler bir
hafta önce iptal edildi. Rus askerleri orada kalıyorlar. 24 Şubat 2022'ye kadar Novoozerne köyünde yaklaşık
20.000 Rus askeri konuşlandırıldı. 8 Mart akşamı Kirov bölgesinde (havaalanının bulunduğu bölge) havacılık
faaliyeti gözlemlendi. Askeri kamyonların, muhtemelen onarım için Simferopol'e bozuk askeri araçları taşıdığı
görüldü.
Rus kuvvetleri Ukrayna'nın ‘Safir’ kurtarma gemisini ele geçirdi ve Sevastopol'a doğru yönlendirdi. ‘Safir’in
kaptanı, gemide mürettebatı "silah zoruyla" tutan "küçük yeşil adamlar" olduğunu bildirdi. Rusların kaptanı,
komutan rolünü üstlenmek için vardı.
Enerji güvenliği. Çornobıl Nükler Santralinde, santrali besleyen elektrik şebekesinin hasar görmesi nedeniyle
elektrikler kesildi. Yedek dizel jeneratörler, Çornobıl NS'e güç sağlamak için 48 saatlik bir kapasiteye sahiptir.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, bundan sonra kullanılmış nükleer yakıt depolama tesisinin soğutma
sistemlerinin duracağını ve radyasyon sızıntılarının yakın olduğunu söyledi. Uluslararası Atom Enerjisi
Kurumu, kritik güvenlik ihlalleri olmadığını söylüyor. Ancak, Ukraynalı enerji uzmanları bunu, elektrik kesintisi
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durumunda tesisin güvenliğinin yetersiz bir ifadesi olarak görüyor. Başkanlık Ofisi, oradaki gerçek nükleer
güvenlik hakkında kimsenin erişimi ve bilgisi olmadığı için durumun kritik olduğunu vurguluyor.
Yaptırımlar. Avrupa Birliği, Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar belirledi. Yeni bir yaptırım paketi, 160 Rus liderini,
oligarkı ve aile üyelerini hedef alacak. Rusya'nın deniz seyrüsefer ve radyo iletişim teknolojilerinin ihracatı
kısıtlanacak. AB, Belarus'a euro banknot tedarikini yasaklıyor. 3 Belarus bankası, SWIFT’ten çıkarıldı. Bunlar
‘Belagroprombank’, ‘Dabarbyt’, ‘Belarus Cumhuriyeti Kalkınma Bankası’.
İşletmeler. 330'dan fazla şirket, Ukrayna'yı işgalini protesto etmek için Rusya'dan çekildiğini açıkladı. Ayrılan
şirketlerin listesini indirin. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'da faaliyet göstermeye devam eden bazı büyük
isimlerin bir listesini hazırladı. 10 Mart sabahı itibariyle Philip Morris International, daha fazla yatırımı askıya
aldığını ve operasyonları küçülttüğünü duyurdu. Google, Google Play'in Rusya'daki çalışmalarını kısıtlayıp
yalnızca ücretsiz uygulamalar sağlayacak ve YouTube Premium artık kullanılamaz. Rusya'dan ayrılan
uluslararası ticarete yanıt olarak, Ekonomi Bakanlığı, yabancı payı en az %25 olan şirketlerin
kamulaştırılmasını öneriyor.
İstatistikler:
●
●

●

Savaşın başlamasından bu yana Rusya, Ukrayna topraklarına 700 roket fırlattı.
Ukraynalıların %79'u, Donbas'ın daha önce işgal edilmiş bölgelerinin Rusya'nın bir parçası olarak
resmen tanınmasına karşı çıkıyor, %75'i Kırım'ın Rusya'nın bir parçası olarak tanınmasına karşı
çıkıyor, %56'sı Ukrayna'nın NATO'ya katılımı yasağına karşı çıkıyor. Daha fazla.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, 10 Mart 2022 sabahı saat 06.00 itibariyle Rus
ordusunun toplam tahmini kayıplarını açıkladı: 12.000'den fazla asker, 335 tank, 1105 ZPT, 123 topçu
sistemi, 56 çok namlulu roketatar, 29 uçaksavar savaş sistemi, 49 uçak, 81 helikopter, 526 araç, 3
sürat teknesi, 60 yakıt tankı, 7 operasyonel-taktik düzeydeki İHA.

Her eylem önemlidir, hiçbir katkı çok küçük değildir!
●
●
●
●
●
●

Ukrayna'daki savaş hakkında nasıl konuşulacağına bir göz atın.
Güvenilir kuruluşların bir listesiyle Ukrayna'yı nasıl destekleyeceğinizle ilgili bağlantıya
tıklayın.
Euromaidan SOS'un 9 Mart 2022'de Mariupol'daki doğum ve çocuk hastanesine yönelik
saldırıya ilişkin Kamuoyu Açıklamasını paylaşın.
Ukrayna için Filozoflar kaynağını keşfedin ve paylaşın
Ukrayna’ya seyahat etmiş olduysanız veya Ukraynalı arkadaşlarınız varsa, Ukrayna hakkındaki
hikayelerinizi paylaşın. Ukrayna hakkında bilgiler yayalım.
Bu güncelleme ve web sitesi hakkında bilgi paylaşarak gerçekleri paylaşın.

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