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Ukrayna’da Savaş. Günlük Güncelleme. 10.00, 16 Mart 2022
Mariupol. Müjde! 2000 özel araba Mariupo’u terk etti. Mariupol Belediye Meclisi, yaklaşık olarak aynı
sayıda arabanın hala şehir çıkışında olduğunu söylüyor. Yaklaşık 20.000 kişi Mariupol'u insani yardım
koridoru boyunca kendi arabalarıyla terk etti. Kötü haber: Mariupol'daki Bölgesel Yoğun Bakım Hastanesinin
doktorları ve hastaları Rus sakinler tarafından rehin alındı. Sağlık personelinin bir temsilcisi şu mesajı
göndermeyi başardı: “Hastaneden kimse çıkamaz. Atış ve bombardıman var. Hastane mahzeninde
kalıyoruz. Hastaneye hiçbir araba yaklaşamıyor ve bu durum iki gündür değişmiyor. Hastanenin
çevresindeki çok katlı evler yanıyor… Ruslar en yakın bölgeden 400'den fazla kişiyi hastaneye zorladı.
Ayrılmamıza izin yok”. Ayrıca gün içerisinde Rus birlikleri denizden taarruza başlamıştır. Rus gemileri,
saldırının başladığı Bilosaraiska Kosa köyü yakınlarında konuşlandı. Ek olarak, insani yardım şehre
ulaşamıyor, kamyonlar Berdyansk'tan ayrılmaya çalışıyor, ardından Mariupol yolunda engelleniyor ve daha
sonra geri dönüyor.

Şehirlere Saldırılar. Dün Rus birlikleri Dnipro havaalanına saldırdı. Ukrayna genelinde havaalanlarını yok
etme stratejilerine devam ediyorlar. Kyiv'de 12 katlı bir apartman daha bombalandı. Rus işgalciler ilk kez
Zaporijya'da tren istasyonlarından biri de dahil olmak üzere sivil hedefleri bombaladı. Luhansk bölgesindeki
Rubijne'de ağır çatışmalar yaşandı. Hava saldırıları Berdıçiv, Jıtomır bölgesi ve Kyiv bölgesi Marhalivka'yı
vurdu. Herson'da bütün gece patlamalar duyuldu. Günlerdir Harkiv'in neredeyse tüm semtleri işgalciler
tarafından bombalandı. Mıkolaiv bölgesinde Berdyansk aktivisti Vitaliy Şevçenko, düzenlediği barışçıl
mitingin ardından Rus birlikleri tarafından kaçırıldı. Kent konseyine göre, Kyiv bölgesinde Buça gönüllüleri
ve yönetim çalışanları işgalciler tarafından rehin alındı. Vinnıtsya'daki Rus işgalciler tarafından yayın, radyo
iletişimi ve televizyon konserni olan bir televizyon kulesi ateşe verildi.

İnsani Durum. Bakan Vereşçuk, 15 Mart'ta dokuz insani koridordan yedisinin açıldığını ve yaklaşık 29.000
kişinin tahliye edildiğini söyledi. Herson bölgelerindeki durum kötüye gidiyor. Yerleşim yerlerinde, özellikle
küçük yerleşim yerlerinde durum felakettir. İnsanlar kritik derecede tıbbi ve gıda kaynaklarına sahip değiller.
Elektrik, gaz ve su temininde de sorun var. Salı günü, Oskilkı yatılı okulundan 320 koğuş tahliye edildi ve
yetkililer, tahliyenin devamı için Üzüm’dan bir "yeşil koridor" kurulmasına inanıyorlar.

Dış Politika. Başbakanları Ziyareti. Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Slovenya başbakanları Zelenskıy ile
görüşmek için Kyiv'e geldiler. Polonya hükümeti, "Ziyaretin amacı, Ukrayna'nın egemenliği ve
bağımsızlığına tüm Avrupa Birliği'nin açık desteğini teyit etmek ve Ukrayna devleti ve toplumuna geniş bir
destek paketi sunmaktır" dedi. Onlar savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna'yı ziyaret eden ilk Batılı
liderler. Görüşmenin ardından Ukraynalılara günlük konuşmasında Zelenskıy, ziyaret için teşekkür etti ve
“Ukrayna'nın tüm dostlarını’’ Kyiv'i ziyaret etmeye çağırdı. ‘’Burası tehlikeli olabilir, bu doğru. Çünkü
gökyüzümüz henüz Rus füzelerine ve uçaklarına kapalı değil” dedi.

Avrupa Konseyi. Rusya, resmi olarak sınır dışı edilmeden kısa bir süre önce Avrupa Konseyi'nden resmen
ayrıldı. Dünya Savaşı'ndan bu yana gruptan ayrılan ikinci ülkedir. Pratik anlamda, karar Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi'nin cehaleti anlamına geliyor, Rus vatandaşları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne
dava açamayacak ve Rus hükümeti ölüm cezasını yeniden getirebilir. Ancak, hukuki olarak Rusya'nın
üyeliği mali yılın sonunda, yani 31 Aralık'ta sona erecektir. Bu arada, Rusya'nın CoE'den ayrılma kararının
ardından PACE, Transdinyester'i resmi olarak Rus İşgal Bölgesi olarak tanıdı.

Ukrayna-NATO. Cumhurbaşkanı Zelenskıy, İngiliz liderliğindeki Müşterek Sefer Kuvvetleri liderlerine
hitaben yaptığı konuşmada, Ukrayna'nın yakın zamanda NATO'ya katılmasını beklemediğine dair bir işaret
verdi. "Yıllardır sözde (NATO üyeliğine) kapının nasıl açık olduğunu duyuyoruz ama şimdi giremeyeceğimizi
duyuyoruz. Ve bu doğru ve kabul edilmesi gerekiyor" dedi. Halkımızın bunu anlamaya başlamasından ve
kendilerine ve bize yardımcı olan ortaklarımıza güvenmesinden memnunum” dedi.
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DTÖ. Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Dombrovskis, “Avrupa Birliği, G7 ülkeleri ve benzer düşünen
diğer ortaklarla (Arnavutluk, Avustralya, İzlanda, Kore Cumhuriyeti, Moldova, Karadağ, Yeni Zelanda, Kuzey
Makedonya, Norveç) işbirliği içinde bugün itibariyle DTÖ çerçevesindeRusya'ya En Çok Kayrılan Ülke
muamelesi yapmaktan vazgeçecektir” dedi. Karar, Rusya'yı öncelik ve elverişli ticaret avantajlarından
mahrum edecek. Şimdi ülkelerin kendi gümrük ücretlerini almalarına veya Rusya'nın mal ithalatını
yasaklamasına izin verilecek.

Müzakereler - 4. Toplantı. Müzakereler devam ediyor, ancak her iki takım da bugüne kadar ara verdi ve alt
gruplarda çalışmaya devam ediyor. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Volodımır Zelenskıy Danışmanı "Yarın
devam ederiz. Çok zor ve kısır bir müzakere süreci. Temel çelişkiler var. Ama kesinlikle uzlaşmaya yer var.
Mola sırasında alt gruplar halinde çalışmaya devam edilecek…” diyor.

Çevresel Koruma. Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Ukrayna ormanlarının savunma bölgelerinde kesilmesi
konusunda Putin'e kişisel bir talep mektubu gönderdi. Odun öncelikle askeri amaçlarla kullanılacak, ihtiyaç
olmadıkça satılacak ve tüm kar askeri amaçlara yönlendirilecek. Öncelikle bu, şu anda Rusya tarafından
işgal edilen bölgeleri ilgilendirebilir.

Siber Güvenlik. Anonymous, FSB (Rusya Federasyonu Federal Güvenlik Servisi) dahil olmak üzere Rus
hükümetinin web sitelerine başarılı bir şekilde yeni bir siber saldırı gerçekleştirdi ve Rus devlet atom enerjisi
şirketi Rosatom'un web sitesini hackledi ve şirketin güvenliği ile ilgili "birkaç gigabayt veriyi" paylaşma sözü
verdi.

Medya. Savaşın başlangıcından bu yana en az 3 gazeteci Rus birlikleri tarafından öldürüldü. Lüdmıla
Denisova'ya göre Mıkolaiv, Kyiv ve İrpin'de üç gazeteci öldürüldü. 24 Şubat'tan bu yana birçok gazetecinin
Rus güçleri tarafından kasten yaralandığını bildirdi. Dün Fox News muhabiri Pierre Zakrzewski ve Ukraynalı
yapımcı Oleskandra Kuvshynova Kyiv yakınlarında öldürüldü, bir gazeteci daha ağır yaralandı. Rus birlikleri
herhangi bir düzenlemeyi ihlal ediyor ve kasıtlı olarak basına saldırıyor.

İstatistikler:
● 24 Şubat'tan bu yana Ruslar, Ukrayna'da çeşitli tiplerde 900'den fazla füze fırlattı.
● 3500 altyapı nesnesi Rus birlikleri tarafından yok edildi. En az 28 dini bina hasar gördü veya yıkıldı.
● Son anket verileri: Ankete katılanların %56'sı, Rusya'nın işgalinin asıl amacının Ukrayna halkının

tamamen yok edilmesi olduğuna inanıyor ve bu görüş Ukrayna'nın tüm bölgelerinde hakim.
Ukrayna'nın NATO'ya katılımı desteği, son iki hafta içinde rekor tutarken %76'dan %72'ye hafif bir
düşüş gösterdi. Bunun ana nedeni, Ukraynalıların neredeyse %90'ının talep ettiği Ukrayna'ya havayı
kapatma kararının alınmamış olmasıdır.

● Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, 16 Mart 2022 sabahı saat 06:00 itibariyle Rus
ordusunun toplam tahmini kayıplarını açıkladı: 13.800'den fazla asker, 430 tank, 1375 ZPT, 190
topçu sistemi, 70 çok namlulu roketatar, 43 uçaksavar savaş sistemi, 84 uçak, 108 helikopter, 819
araç, 3 sürat teknesi, 60 yakıt tankı, 11 operasyonel-taktik düzeydeki İHA, 10 özel teçhizat.

Her eylem önemlidir, hiçbir katkı çok küçük değildir!

● Yanınızdaki insani yardım merkezini destekleyin.
● 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.
● Bu güncelleme ve web sitesi hakkında bilgi paylaşarak gerçekleri paylaşın.

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