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Ukrayna’da Savaş. Günlük Güncelleme. 10.00, 11 Mart 2022

Dış Politika. Versay’daki Toplantı. Avrupa Birliği liderleri, 10 Mart 2022'de Versay'da bir araya gelerek
Ukrayna'daki savaşa ve ek ekonomik yaptırımlara ortak bir tepki verilmesi, Rusya'dan enerji ithalatının
nasıl azaltılacağı ve Ukrayna'nın AB üyesi olma başvurusunun daha fazla desteklenmesi konusunda
farklı görüşler arasında nasıl yol alınacağı konusunda anlaşmaya vardılar. Toplantının ilk günü, AB'nin
siyasi ve mali yardımın yanı sıra mülteciler için geçici koruma da dahil olmak üzere Ukrayna'ya yardım
etme niyeti hakkında oybirliğiyle yapılan bir açıklamayla sona erdi. Zelenskiy'in talep ettiği Ukrayna'nın
AB üyeliği garantisi verilmedi. Bu sırada Hollanda Başbakanı Mark Rutte, AB'ye katılmak için hızlı bir yol
olmadığını söyledi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz daha önce AB'nin 27 üye ülkenin tümünün oybirliğini
gerektirecek üyelikten bahsetmek yerine Ukrayna ile ortaklığını derinleştirmesi gerektiğini söyledi.
Türkiye'de Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Rus mevkidaşı ile bir araya geldi. Taraflar henüz
ateşkes konusunda bir karara varamadılar. Ancak Lavrov, daha fazla müzakere ve cumhurbaşkanları
Vladimir Putin ile Volodymyr Zelenskiy arasında nihai bir toplantı için kapıyı açık bıraktı. Bakan
Kuleba'nın belirttiği gibi “Saldıran ülkenin istemesi gerekir, yoksa Ukrayna bu savaşı tek başına
durduramaz”. Litvanya Cumhuriyeti Seimas’ı, AB'yi Ukrayna'ya derhal aday statüsü vermeye ve üyelik
müzakerelerini başlatmaya çağıran bir kararı oybirliğiyle destekledi.

Biyolojik tehditler. BM Güvenlik Konseyi, Rusya'nın talebi üzerine Cuma günü toplanıyor. Rusya,
ABD'nin kimya laboratuvarlarını Ukrayna'da kurduğunu iddia ediyor, ancak bu iddiayı destekleyecek
hiçbir kanıtları yok. Washington bu iddiaları “gaz aydınlatması” olarak nitelendirdi. ABD'nin Birleşmiş
Milletler Misyonu sözcüsü Olivia Dalton, bunu Rusya'nın potansiyel kimyasal saldırısını haklı çıkarmak
için kullanabileceği sahte bir bayrak çabası olarak nitelendiriyor. Ukrayna Güvenlik Servisleri, Rusya
birliklerinin, suçu Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine yüklemek üzere Harkiv bölgesindeki amonyak depolarını
havaya uçurma olasılığını düşünebileceklerini bildirdi.

İnsani krizler. Kyiv, Harkiv ve Sumı bölgelerinden insanların tahliyesi konusunda bazı ilerlemeler
kaydedildi. Sumı bölgesinin Sumı, Trostyanets ve Krasnopillia kentlerinden 60 binden fazla kişi tahliye
edildi. Yaklaşık 3.000 kişi Üzüm şehrini terk etmeyi başardı. Ukraynalı yetkililer, nihayet şehre su ve gıda
tedarik edebildiler. Dün Buça, Gostomel, İrpin, Vorzel ve Kyiv bölgelesinin diğer kentlerinden yaklaşık 20
bin kişi tahliye edildi. Son olarak Energodar şehrine 100 tondan fazla yardım ulaştırıldı.

Ancak Mariupol'da durum daha da kötüye gidiyor. Rus birlikleri yardım araçlarını bloke ediyor, bu yüzden
insanlar günlerce sürekli Rus ateşi altındayken suya, ilaca ve yiyeceğe erişemiyor. Dışişleri Bakanı
Dmytro Kuleba, Sergei Lavrov ile Türkiye'de yaptığı görüşmenin ardından Ukrayna'nın yerel sivillerin
insani sorunlarını çözmek için Mariupol'dan bir insani koridor ve en az 24 saatlik ateşkes rejimi önerdiğini
söyledi. Ancak herhangi bir anlaşmaya varılamadı.

Şehirlere saldırılar. Mariupol sürekli saldırılar altında kalıyor. Sergei Lavrov, Rusya'nın Mariupol'daki
doğum hastanesini kasten bombaladığını doğruladı. Ona göre binada saldırıdan önce hasta ve sağlık
personeli yoktu. Lavrov, hastanenin hedef alınmasının nedeninin binanın ‘’Azov’’ birliğinin bir merkezi
olması olduğunu iddia ediyor. Hastaneden tahliye edilen yaralı hamile kadınların fotoğraflarını da
"sahnelenmiş" olarak nitelendirdi. Twitter, İngiltere'deki Rus büyükelçiliğinin Mariupol hastanesinin
bombalanmasıyla ilgili paylaştığı tweeti kaldırdı. İletisine göre, bombalamayla ilgili haberler sahteymiş.

Harkiv bölgesi Slobojanske köyüne altı hava bombası atıldı. Etrafta askeri tesisler yok. Bombalardan
biri iki katlı bir apartmanın üzerine düştü. 2'si çocuk en az 5 kişi hayatını kaybetti. Mıkolayiv'de Rus
mermisi, bir anaokulunun alanına düştü, ancak patlamadı. Harkiv Belediye Başkanı, Rus saldırılarının
400 apartmanı yok ettiğini bildirdi. Ayrıca Rus birliklerinin, ‘BM-27 Uragan’ sistemi kullanarak Çernihiv
bölgesi, Nijın’ı bombaladığını da bildirdi. 8 kişi yaralandı, 2 kişi öldü. Dnipropetrovsk bölgesindeki
havaalanına iki füze isabet etti. Sabah erken saatlerde Dnipro, Lutsk, İvano-Frankivsk'te patlamalar
yaşandı. Çernihiv'deki gece hava saldırıları sırasında işgalciler su şebekesine zarar verdi, ardından
şehir genelinde su temini kesildi. Kyiv çevresinde aktif muharebe devam ediyor. Sabah, bir füze hava
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saldırısı Barışivka'ya isabet etti. Bir İskender füzesi altyapı ve konutlarda önemli hasara neden oldu, 60
apartman tamamen, 4 apartman ve 10 ev ciddi şekilde hasar gördü.

Enerji güvenliği. Rus işgalciler, işgal altındaki Zaporijya Nükleer Santrali sınırlarında olan Kahovka
Rezervuarını mayınladı. Belarus, Çornobıl NS’i elektrik sistemlerine bağladıklarını iddia etti, ancak
‘Energoatom’ bu bilginin sahte olduğunu bildirdi. Bu arada ‘Energoatom’, nükleer bir felaketin ölçeğini ve
ölümcül tehlikesini hatırlatmak amacıyla 1986'daki Çornobıl felaketinden sonra Avrupa'da oluşan bir
radyoaktif bulut haritasını paylaştı. Rusya, Harkiv Fizik ve Teknoloji Enstitüsü binasında bulunan
deneysel nükleer reaktöre saldırdı. Bombardıman, yıkılan reaktörün yanındaki binada yangına neden
oldu.

İşletmeler. Giderek daha fazla şirket Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu. Çin, Rus hava
şirketlerine uçakları için yedek parça tedarik etmeyi reddetti.

Yanlış bilgilendirme. Rusya, Ukrayna'daki sivil nüfusun tahliyesini engellemeye devam ediyor ve
bundan Ukrayna tarafını sorumlu tutuyor. Dolayısıyla Rusya, Ukraynalıları tahliye koridorları hakkında
kimsenin bilgilendirmediğini iddia ediyor. Bunları öğrenenler oraya ulaşamazlar. Ayrıca Rusya,
"milliyetçilerin" Ukrayna'da ateşkesi yalnızca taktik konumlarını iyileştirmek veya değiştirmek için
kullandıklarında ısrar ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı, 21 yabancı ülkeden 7.000'den fazla vatandaşın
"Ukraynalı neo-Naziler" tarafından rehin tutulduğunu da söyledi. Rus medyasında Rus ordusunun sivil
tesislere ve sivillere yönelik saldırıları Ukrayna'dan gelen provokasyon olarak sunuluyor. Rusya,
“Mariupol hastanesine yönelik iddia edilen hava saldırısının halk arasında Rus karşıtı gündemi
sürdürmek için önceden aracılık edilmiş bir provokasyon olduğunu” belirtti. Bakanlık ayrıca Mariupol
bölgesindeki Rus uçaklarının yerdeki herhangi bir hedefi vurma görevi olmadığını kaydetti.

Siber güvenlik. Anonymous hacker topluluğu, Rus medya araçlarını izlemek, kontrol etmek ve
sansürlemekten sorumlu Rus federal ajansı Roskomnadzor'un veritabanını başarıyla ihlal edip sızdırdı ve
360.000'den fazla dosyayı halka açık erişim için yayınladı.

İstatistikleri:
● Kamuoyu yoklamaları. Ankete katılanların %92'si, Ukrayna'nın Rusya'nın saldırısını

püskürtebileceğine inanıyor. Yüzde 57'si, Ukrayna'nın önümüzdeki haftalarda Rusya ile savaşı
kazanabileceğine inanıyor. Ukraynalıların yüzde 40'ı, Rusların çoğunun Ukrayna'ya karşı savaşı
desteklediğine inanıyor.

● Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, 11 Mart 2022 sabahı saat 06.00 itibariyle
Rus ordusunun toplam tahmini kayıplarını açıkladı: 12.000'den fazla asker, 353 tank, 1165 ZPT,
125 topçu sistemi, 58 çok namlulu roketatar, 31 uçaksavar savaş sistemi, 57 uçak, 83 helikopter,
558 araç, 3 sürat teknesi, 60 yakıt tankı, 7 operasyonel-taktik düzeydeki İHA.

Her eylem önemlidir, hiçbir katkı çok küçük değildir!

● Tüm dünyadaki medyada Ukraynalı seslerin yükseltilmesiyle ilgili makaleyi okuyun ve
paylaşın.

● Ukrayna'da hayvanları kurtarmaya devam eden UAnimals ekibini destekleyin.
● Güvenilir kuruluşların bir listesiyle Ukrayna'yı nasıl destekleyeceğinizle ilgili bağlantıya

tıklayın.
● 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.
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