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Ukrayna’da Savaş. Günlük Güncelleme. 10.00, 12 Mart 2022

Belarus. Dün saat 2.30’ta Ukrayna Sınır Muhafazaları, Rus uçaklarının Belarus'taki Dubrovıtsia
havaalanından ayrıldığını, Ukrayna hava sahasına girdiğini, Horodıçi ve Tumeni kasabalarımızın
üzerinden geçtiğini ve ardından Belarus’un Kopani kasabasına ateş açtığını bildirdi. Bu, Belarus
birliklerinin katılımını haklı çıkarmak için olası bir provokasyon olarak düşünülebilir. Daha önce Savunma
Bakanlığı, yakın gelecekte bazı provokasyonların ortaya çıkabileceği konusunda uyarmıştı. Ancak
olaylardan kısa bir süre sonra Belarus Savunma Bakanlığı bunu sahte olarak nitelendirdi. O günün
ilerleyen saatlerinde, Ukrayna askeri ve memurlarına, Belarus’un 11 Mart saat 21:00'e kadar Ukrayna'yı
işgal etmeye hazırlandığı bilgisi verildi. 12 Mart 2022 sabahı 10.00 itibariyle, Ukrayna'ya yönelik herhangi
bir askeri harekat gerçekleştirilmedi.

Dış Politika. BM, Rusya'nın kanıtsız iddialarının ardından Rusya'nın Ukrayna biyolojik silah programı
iddiasını destekleyecek kanıt olmadığını söyledi. BM Güvenlik Konseyi, elçisi Vassily Nebenzia
aracılığıyla kanıt sunmadan, Ukrayna'nın ABD Savunma Bakanlığı'nın desteğiyle biyolojik silah
laboratuvarları çalıştırdığını yeniden iddia edecek. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Liz Throssel'in
bildirdiğine göre BM'de Rusya'nın yasaklı misket bombaları kullandığına dair kanıtlar var. Versay’daki
Toplantı. Ukraynalı yetkililer, toplantının sonuçlarının Ukrayna'yı AB'ye yaklaştırdığını söylüyor, ancak
hızlı yol prosedürü ve aday statüsü müzakere edilebilir. Toplantı kapanış basın toplantısında Ursula Von
der Leyen, Ukrayna'nın güneydoğusundaki Mariupol kentindeki bir doğum hastanesinin bombalanması
da dahil olmak üzere Rusya'nın olası savaş suçları hakkında soruşturma açılması çağrısında bulundu.
Rusya 15 üyeyi toplantıya çağırdı.

Şehirlere Saldırılar. İşgalciler, meşru yerel makamların temsilcilerini fiziksel olarak ortadan kaldırmaya
çalışırken yeni bir terör aşamasına girdiler. Melitopol Belediye Başkanı İvan Fedorov, daha önce Rus
işgalcilerle işbirliği yapmayı reddettiği için Rus birlikleri tarafından kaçırıldı. Belediye Başkanının serbest
bırakılması için mitinge yaklaşık 2000 kişi katıldı. Rus birlikleri Cuma günü Mıkolayiv şehrinin sivil
nesnelerine, özellikle bir onkoloji hastanesine ateş açtı. Tüm hastalar hayatta kaldı. Çernihiv şehir
merkezinde Rus birlikleri, "Ukrayna" Oteli'ne saldırdı. Rus teröristler, Harkiv bölgesinde bir
psikonörolojik pansiyona ateş açtı. 73 kişi komşu pansiyona tahliye edildi, ancak saldırı anında 330 kişi
pansiyonda bulunuyordu. Pansiyonda 50 hareketsiz kişi ve tekerlekli sandalyede on kişi daha vardı.
Bugünlerde Harkiv: fotoğraflar. Yaralananların sayısı nitelendiriliyor. Kyiv bölgesindeki Vasılkiv ve
Krıachkı'da sabah hava saldırısının ardından bir petrol deposu ateş aldı.

Enerji Güvenliği. Ukrayna Güvenlik Servisi'ne göre Rusya, Ukrayna ordusunun Çornobıl bölgesindeki
müdahalesini taklit etmek için sahte "kanıtlar" hazırlıyor. Bu, iki olası senaryo öngörmektedir. Birincisi,
radyoaktif ormanların büyük çapta yakılmasıyla ilgili: radyoaktif bulut, rüzgarın yönünü takip ederek
hemen yükselecektir. İkincisi, nükleer depolama için topçu kullanımıdır. Sonuç aynı olacaktır. Her iki
senaryoda da Ukraynalı “neo-nazi” ve “nazi” örgütlerini suçlamayı planlıyorlar.

Ruslar, istasyona Ukraynalı tamircilere erişim sağlamayı çoktan reddetti. Rus sabotajcıları, "Belarus
uzmanları" kisvesi altında Çornobıl Nükleer Santrali topraklarına giriyor. İstasyonun enerjisi kesildi.
Mevcut dizel jeneratörler, güvenlik sistemlerinin yalnızca 48 saatlik bakımını sağlayabilir. Rus birlikleri
Zaporija NS'i askeri üs olarak kullanıyor. Platformda hala makineli tüfek ve elli parça teçhizatlı yaklaşık
beş yüz Rus askeri var. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, Zaporija Nükleer Santrali'ndeki izleme
sistemlerinden veri aktarımının yenilendiğini bildirdi. Zaporija NS'nin Rus "sivil polis idaresi", rehine olan
Ukraynalı yönetim personelini bir araya getirip istasyonun artık ‘’Rosatom’'a ait olduğunu ve artık
Ukrayna'ya ait olmadığını söyledi.

Savaş Zamanında İşletmeler. 11 Mart'ta 17 şirket ve yaklaşık 30 marka Rusya'dan ayrıldı. Toplamda,
bu kararlar 47.000 kişiyi daha işten mahrum bırakacak. Avrupa Komisyonu başkanı Cuma günü yaptığı
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açıklamada, Avrupa Birliği'nin Moskova'nın imtiyazlı ticari ve ekonomik muamelesini askıya alacağını,
kripto varlıklarının kullanımına son vereceğini ve Rusya'ya AB lüks mal ihracatını ve demir, çelik mal
ithalatını yasaklayacağını söyledi.

Yaptırımlar. İngiltere, Ukrayna'nın ayrılıkçı bölgeleri Luhansk ve Donetsk'e verdikleri destek nedeniyle
Rus Parlamentosu Duma'nın 386 üyesine yaptırım uyguladı.

İnsani Krizler. Tahliye bir sorun olmaya devam ederken Rus ordusu Kızılhaç bayrağı altında zırhlı
araçlarla hareket ediyor. Bugün 14 insani koridor sivillerin tahliyesi için açılacak. Mariupol bloke edilmeye
devam ediyor ve yaşamak için kaynakları yok. 12 gün boyunca şehrin ablukası ve yerleşim bölgelerinin
acımasız bombardımanında, Mariupol'un 1582 sivili Rus işgal birlikleri tarafından öldürüldü.

Siber Güvenlik. Nefret söylemi politikasında geçici bir değişiklik yapan Meta Platforms, bazı ülkelerdeki
Facebook ve Instagram kullanıcılarının Ukrayna işgali bağlamında Ruslara ve Rus askerlerine karşı
şiddet çağrısı yapmasına izin veriyor. Politika değişikliğine yanıt olarak, Rusya Başsavcılığı,
Roskomnadzor'a Instagram'a erişimi kısıtlaması için bir talep gönderdi ve mahkemeden Meta'yı aşırılıkçı
bir örgüt olarak tanımasını ve Rusya'daki faaliyetlerini yasaklamasını istedi. YouTube, dünya çapında
Rus devlet destekli medya kanallarını hemen engellemeye başladı. Daha önce YouTube, Avrupa
genelinde Rusya'nın devlet destekli önde gelen kanalları RT ve Sputnik'i engelledi. Londra İnternet
Borsası (LINX), önemli Rusya sağlayıcılarının (Rostelecom, Megafon) uluslararası trafik alışverişinden
bağlantısını kesiyor; bu, Rus kullanıcıları için gecikmelere ve pinglerde düşüşe neden olabilir. Siber
güvenlik firması Avast, Rusya ve Beyaz Rusya operasyonlarını askıya aldı.

Yanlış Bilgilendirme. Rusya, Kyiv makamlarının Ukrayna şehirlerinin belediye başkanlarını Rusya ile
her türlü insani temastan men ettiğini iddia ediyor. Aynı zamanda Rus tarafı “aynı fikirde olmayanların
basitçe vurulduğunu” iddia ediyor. Rusya, Ukrayna'da biyolojik, kimyasal ve nükleer silahların gelişimi
hakkında bilgi yaymaya devam ediyor. Bu nedenle, Savunma Bakanlığı şunları söyledi: “Milliyetçiler,
nükleer konulardaki çalışmaları gizlemek için Harkiv'deki Fizik ve Teknoloji Enstitüsü binasını havaya
uçurdu”.

İstatistikler:
● BM'ye göre, savaşın başlangıcından bu yana 2,5 milyon Ukraynalı Ukrayna'yı terk etti.
● Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, 12 Mart 2022 sabahı saat 06:00 itibariyle

Rus ordusunun toplam tahmini kayıplarını açıkladı: 12.000'den fazla asker, 362 tank, 1205 ZPT,
135 topçu sistemi, 62 çok namlulu roketatar, 338 uçaksavar savaş sistemi, 57 uçak, 83 helikopter,
585 araç, 3 sürat teknesi, 60 yakıt tankı, 7 operasyonel-taktik düzeydeki İHA.

Her eylem önemlidir, hiçbir katkı çok küçük değildir!

● Yerel yetkililerle birlikte Dünya Belediye Başkanlarına ve Yerel Yönetime Açık Mektup
paylaşın. Ukrayna şehirlerine yardım etmek veya desteklemek isterseniz, lütfen çalışmaları
bizimle – Uluslararası Belediye Başkanları Toplantısı – koordine edin.

● 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.

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