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Ukrayna’da Savaş. Günlük Güncelleme. 10.00, 14 Mart 2022

Şehirlere Saldırılar. Kyiv'de 9 katlı apartmana bombalı saldırı düzenlendi. Ayrcıa başkentteki
'Antonov' uçak inşa tesisi, Rus birlikleri tarafından bombalandı. Pazar günü Kyiv bölgesindeki
Puşça-Vodıtsia psikonörolojik yetimhane bombalandı. Bombardıman sırasında tüm hasta ile
personel güvenli bir yere tahliye edilmiş oldular. Kazan dairesine bir mermi isabet etti. İkinci mermi
morga çarptı. Patlama dalgası sonucunda kurumun konut binası kısmen yıkıldı. Jıtomyr
bölgesindeki idari binalara füze saldırısı düzenlendi, ilk raporlara göre dört kişi yaralandı ve yedi
bina yıkıldı. Bir hava saldırısı sırasında Rivne yakınlarında bir TV ve radyo istasyonu tahrip edildi.
Ukrayna'nın en büyük çelik işletmesi ‘Metinvest’, Avdiyivka kok fabrikasının topraklarının
bombalanarak bazı tesislerine zarar verdiğini bildirdi. Avdiyivka, Avrupa'nın en büyük kok
fabrikalarından biri ve Ukrayna'da çelik üretimi için en büyük kok üreticisi olarak kabul ediliyor.
Başsavcılık Müdürlüğü,daha önce Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından operasyonları askıya
almış olan tesise beş roket çarptığını söyledi. Mıkolayiv bölgesinde bir okula düzenlenen hava
saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti. Rus birlikleri direniş şehirlerinden yerel yetkilileri kaçırmaya
devam ediyor. Melitopol Belediye Başkanı Serhiy Prıyma Pazar sabahı kaçırıldı. Çernihiv bölgesinde
226 köy ve kasaba elektriksiz kalmaya devam ediyor. İşgal altındaki Sumı bölgesindeki
Trostyanets, komşu bölgeleri bombalamak için kullandıkları Rus birlikleri için askeri bir üs kampı
olmaya devam ediyor. Luhansk bölgesindeki Severodonetsk'te sivil altyapının aktif bombardımanı
devam ediyor.

Geçici olarak Rus birliklerinin kontrolü altındaki kasabalarda Ukraynalı nüfus aktif olarak onlara karşı
protesto yapıyor. Pazar günü Herson'da mitingler devam etti.

New York Times'a göre en az 67 Ukraynalı kasaba ve şehir, bombalama, hava saldırıları ve diğer
mermilerle vuruldu.Bazıları birkaç gün içinde saldırıya uğradı. Saldırıların ölçeğini görselleştirmek
için haritayı takip edin.

İnsani Krizler. Savaşın başlangıcından bu yana Mariupol'da 2187 kişi öldürüldü. Şehir 24 saat
içinde 22 hava saldırısına uğradı. Berdyansk'ta devam eden bombardıman nedeniyle insani yardım
şehre bir daha ulaşamadı. Şehre ulaşmak için başka bir girişim Pazartesi günü olacak.

Müzakereler. Ukrayna ve Rus heyetleri, Kyiv saatiyle 10.30'da video konferans yoluyla
müzakerelere yeniden başlayacak. Bu arada Mıhaylo Podolyak, Rusya'nın "ültimatom vermediği,
tekliflerimizi dikkatle dinlediği" konusunda belirli bir iyimserlik ifade etti. Ukrayna'nın “pozisyonların
hiçbirinden vazgeçmeyeceğini” vurguladı. Taleplerimiz savaşın sona ermesi ve [Rus] birliklerinin geri
çekilmesidir. Anlayışı görüyorum ve diyalog var” dedi. Ancak UA uzmanı, askeri faaliyetlerin
dondurulması olarak adlandırılan bir “sessizlik rejimi”nin, Rus birliklerinin daha fazla işgaline ve ilgili
yerleşime yol açabileceği konusunda uyarıyor. Bu nedenle, Rus birliklerinin olası bir ateşkes öncesi
mümkün olduğu kadar Rus sınırına geri itilmesi gerekiyor.

Çin. Ukrayna Cumhurbaşkanı Ofisi Danışmanı Mıhaylo Podolyak, FT, NYT ve CNN aracılığıyla ABD
istihbaratının Rusya'nın askeri yardım için Çin'e döndüğünü bildirdiğini söyledi. Bu arada Jake
Sullivan ve Çinli Yang Jiechi, Rusya-Ukrayna savaşını görüşmek üzere Pazartesi günü Roma'da bir
araya gelecek. Toplantı, “bölgesel ve küresel güvenlik” etkilerinin tartışılmasına odaklanacak.

Enerji Güvenliği. Ukrayna, Rus kuvvetleri tarafından kontrol edilen Çornobıl elektrik santralinde güç
kaynağını yeniden kurmayı başardı. Soğutma sistemi protokollerin gerektirdiği şekilde çalışır.
Polonya, Rus-gaz bağımsızlığı konusunda daha güçlü bir duruş sergiliyor. Polonya ile Gazprom
arasındaki bir anlaşma, 2022'nin sonunda sona erdikten sonra yenilenmeyecek. Kasım ayı
başlarında, Norveç'ten Polonya'ya gaz tedarik etmek için Baltık Boru Projesi başlatılacak.
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Siber Cephe. Cumhurbaşkanı Zelenskıy, Meta'yı bilgi alanında mücadele çabalarından dolayı tebrik
etti. Ancak ikili oyun oynamak ve Rusya'daki ürünlerini desteklemeyi bırakmak için Microsoft, SAP,
ORACLE'a çağırıda bulundu. ABD'li startup Clearview, Rus saldırganları ortaya çıkarmak, yanlış
bilgilerle mücadele etmek ve ölüleri tespit etmek için yapay zekanın yüz tanıma teknolojisini
kullanmayı teklif etti. Ukrayna Savunma Bakanlığı henüz bilgiyi doğrulamadı.

Medya. Rusya birlikleri bir gazeteciyi daha öldürdü. 51 yaşındaki ABD'li bir gazeteci İrpin'de vuruldu,
bir diğeri de yaralandı ve şu anda ameliyattan sonra iyileşiyor.

Yanlış Bilgilendirme. Rusya, dikkatleri Ukrayna'nın büyük şehirlerinde işlediği savaş suçlarından
başka yöne çekmeye çalışıyor ve sürekli olarak Donetsk ve Luhansk bölgeleri hakkında çeşitli
haberler yayıyor. Özellikle Rus medyası, LNR'in sözde halk polisinin, Popasna demiryolu bölgesinde
Ukrayna ordusu tarafından sivillerin katledildiği yerleri keşfettiğini bildirdi. Rusya Savunma Bakanlığı,
Aidar militanlarının Nikolske'de manastırın hemen topraklarında atış pozisyonları donattığına ve
yaklaşık 300 sivil ve keşişi rehin tuttuğuna inanıyor. Ayrıca Rus medyası, Rus ordusunun
Polovınkıne'de 'Ukraynalı radikaller' tarafından organize edilen savaş esirleri ve siviller için gizli bir
hapishane keşfettiğini söyledi. Yerel sakinlerin 'radikaller' hakkında söylediklerinin benzeri
görülmemiş bir terör sahnelediğini iddia ediyorlar. Öldürdüler, soydular, tecavüz ettiler ve işkence
yaptılar. Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko Moskova ziyareti sırasında Vladimir Putin'e
Ukrayna'nın Belarus’a bir saldırı hazırlığında olduğunu söyledi.

Savaş Karşıtı Protesto. Ukrayna'daki Rus savaşına karşı on binlerce kişi mitinglere çıktı. Rus ve
Belarus vatandaşlarını, liderleri tarafından Ukrayna'ya karşı rızaları olmadan yürütülen saldırgan
savaş hakkında bilgilendirmeye devam etmek çok önemlidir. Sınırlı sayıda Rus ve Belaruslu
Ukrayna'ya saldırmayı protesto ediyor, ancak gözaltılar her iki ülkede de yaygın.

İstatistikler:
● 2,7 milyondan fazla Ukraynalı, Rusya’nın başlattığı savaş nedeniyle Ukrayna'yı terk etti.

Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşanan en büyük göç dalgasıdır.
● Ukrayna'da 7 milyon çocuk savaştan etkilenmiş, 369 eğitim kurumu bombalanmış, 57'si

tamamen yıkılmıştır. UA okullarına verilen zararlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için
web sitesini takip edin.

● Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, 14 Mart 2022 sabahı saat 06:00 itibariyle
Rus ordusunun toplam tahmini kayıplarını açıkladı: 12.000'den fazla asker, 389 tank, 1249
ZPT, 150 topçu sistemi, 64 çok namlulu roketatar, 34 uçaksavar savaş sistemi, 77 uçak, 90
helikopter, 617 araç, 3 sürat teknesi, 60 yakıt tankı, 8 operasyonel-taktik düzeydeki İHA.

Her eylem önemlidir, hiçbir katkı çok küçük değildir!

● Güncel haberleri okumak için Twitter ve web sitemizi takib edin.
● Güvenilir kuruluşların bir listesiyle Ukrayna'yı nasıl destekleyeceğinizle ilgili

bağlantıya tıklayın.
● Savaştan gerçek hayat hikayeleri paylaşın. War.Stories.From.Ukraine
● 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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