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Ukrayna’da Savaş. Günlük Güncelleme. 10.00, 17 Mart 2022

Ukrayna, savaşın dördüncü haftasına giriyor. 22 gündür savaş devam ediyor.

Müzakere. Müzakerelerin 4. turu, sanal görüşmelerin dördüncü gününe girerek devam ediyor. Bir yandan her iki taraf
da, müzakereye hazır olma konusunda bazı ilerlemeler olduğunu belirtiyor. Diğer yandan da Rus kuvvetleri, sivilleri
hedef alan saldırılarını artırdı. Kremlin, müzakerecilerin Ukrayna'nın Avusturya veya İsveç'e benzer askeri tarafsızlık
statüsünü tartıştığını söyledi. Her iki ülke de Avrupa Birliği üyesi ancak NATO askeri ittifakının dışında. Ancak
Zelenskıy, video konuşmasında savaşın sonu, güvenlik garantileri, egemenlik, toprak bütünlüğü, Ukrayna için gerçek
koruma gibi Ukrayna'nın önceliklerinin çok açık olduğunu söyledi.

Uluslararası Destek. Kongreye Nutuk. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskıy, Çarşamba günü ABD Kongresi'ne hitap
etti. Konuşmasında Pearl Harbor ve 11 Eylül'deki olaylara seslenerek Ukrayna'ya daha fazla destek çağrısında
bulunan Zelenskıy, daha fazla askeri destek ve hava savunma sistemleri sağlamayı ve yeni bir “U-24.Barış İçin Birlik”
oluşturmayı düşünerek gökyüzünü kapatma çağrısında bulundu. Birlik, bürokratik işlemlerden kaçınır ve üyelerine 24
saat içinde anında destek vermelerine izin verir. Akşam saatlerinde ABD, halihazırda onaylanmış olan 13,6 milyar
dolarlık askeri yardıma ek olarak 800 milyon dolarlık askeri yardımı duyurdu.

Lahey. BM Uluslararası Lahey Adalet Mahkemesi, Rusya'ya uygulanan ön tedbirlere göre Ukrayna'ya açtığı savaşı
derhal durdurmasını emretti. Mahkeme, Rusya'nın Ukrayna'daki soykırım iddialarına ilişkin kanıt bulamadı. Ayrıca,
Rusya ilk duruşmalara ve ayrıca hukukun üstünlüğüne tamamen saygısızlık gösteren ön karar okumasına katılmadı.
Mahkemenin ön kararı uluslararası hukuka göre bağlayıcıdır. Karar, sonraki yasal işlemler için bir başlangıç noktası
olarak hizmet etmesi açısından çok önemlidir.

Mariupol. Rus birlikleri Mariupol'da sivillerle tesislere kasten saldırıyor. Dün 1200 sivilin sığındığı Mariupol Drama
Tiyatrosu'na bomba atıldı. Rus birlikleri, binada saklanan çocukların olduğunu bilerek binaya kasten vurdu. MAXAR
uydu görüntüsü, tiyatronun önünde yazılı “Çocuklar” işaretlerini gösteriyor. Daha sonra Rus silahlı kuvvetleri,
çocuklar ve hamile kadınların saklandığı bir yüzme havuzu kompleksi “Neptun Havuzu”na ateş açtı. Bombardıman
devam ederken her iki blokajı da kaldırmak imkansızdı. Çocuklar ve hamile kadınlar hala enkaz altında.
Yaralananların sayısı bilinmiyor.

Letonya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Edgars Rinkēvičs, Harkiv ve Mariupol'da işlenen suçlar yüzünden Rusya için
Nürnberg veya Lahey mahkemesine çağrıda bulundu.

Şehirlere Saldırılar. Kyiv'de, füze saldırısı sonucu iki yüksek katlı apartman binası hasar gördü. Çernihiv'de Rus
birlikleri ekmek kuyruğunda bekleyen insanlara ateş açtı. 10 kişi öldürüldü. Savaşın başlangıcından bu yana Jıtomyr
bölgesine 57 hava saldırısı düzenlendi ve 20'si sivil 43 kişi öldü. Füze saldırısı, Rivne bölgesindeki Sarnı'yı vurdu.
Luhansk bölgesindeki Rubijne'de en az 27 bina alev aldı ve tüm sokaklar alevler içinde kaldı. Harkiv
bölgesindeki Merefa, gece saatlerinde bombalandı. Sonuç olarak, çevredeki binalar, bir okul ve kültür merkezi de
yıkıldı. Zaporijya'da Rus birlikleri, Mariupol'dan insanları tahliye eden arabalar konvoyuna ateş açtı. Ancak 3207 kişi,
Mariupol'dan gece geç saatlerde Zaporijya'ya varmayı başardı. 772'si çocuk olmak üzere 3.000'den fazla kişi
yerleştirildi.

Melitopol'ün rehin alınmış belediye başkanı Ivan Fedorov, bugün 9 rus askeri karşılığında serbest bırakıldı. Skadovsk
Belediye Başkanı ve yardımcısı Rus birlikleri tarafından kaçırıldı, ancak daha sonra görüntülü konuşmasında serbest
bırakıldığını bildirdi. Ancak, bilgiler hala doğrulanmamıştır.

Enerji Güvenliği. Ukrayna, Avrupa Enerji Birliği'ne üye oldu. Teknik uzmanlar Çarşamba günü Ukrayna ve
Moldova'nın elektrik şebekelerini kıta Avrupası'nın ENTSO-e'sine bağlamasıyla senkronize etmeyi bitirdi. Daha önce
şebekeler Rusya ve Belarus enerji ağlarına bağlıydı ve potansiyel elektrik kesintileri ve siyasi tehditler riskine neden
oluyordu. Avrupa Komisyonu, bunun istikrarlı bir elektrik arzı sağlamada önemli bir adım olduğunu söyledi.

Rus birlikleri, tesisin güvenliğini baltalayan Zaporijya nükleer santrali'nin önünde top mermileri ve mayınları
patlatmaya devam ediyor. Rus personelin fabrikayı ele geçirmesini önlemek için Ukraynalı personel 21 gün
rotasyonsuz olarak tesiste kalıyor. Resmi olarak, işgalciler nükleer santrallerin çalışmasına müdahale etmezler,
ancak personel, işgalci komutanının tüm teknik çözümlerini kabul etmek zorunda kalır.
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Yaptırımlar. Rusya'ya 6000'den fazla yaptırım uygulandı. İsviçre, Rus bireylere yaptırım uyguluyor. Federal Meclis
Üyesi Guy Parmelin, Rusya'nın Ukrayna'da ciddi uluslararası hukuk ihlalleriyle bağlantılı olarak 200'den fazla kişi ve
kuruluşa yaptırım uygulanmasını onayladı. Karar, varlıklarının dondurulacağı bildirilen oligarklar ve iş dünyasının
temsilcileriyle ilgili. Şu andan itibaren yaptırımlar, AB tarafından daha önce getirilenler listesine uyuyor. Kanada, Rus
ve Belarus uçaklarının Kanada hava sahasına girmesini yasakladı. AirSerbia, sürekli baskının ardından Sırbistan ve
Rusya arasındaki uçuşlarını gerçekleştiriyor.

Yalan Bilgilendirme. Rusya, Mariupol'dan tahliye edilen hemen hemen tüm vatandaşların Kyiv'in kontrolündeki
bölgelere taşınmayı reddettiğini belirtti. Aslında, bir günde yaklaşık 11.000 kişi Zaporjya'ya gitmek için Mariupol'dan
ayrıldı. Rusya Savunma Bakanlığı, Mariupol'daki drama tiyatrosuna hava saldırısı düzenlemediklerini belirtti. ‘’Azov’’
Azak Milli Taburu üyeleri, çıkardıkları tiyatro binasını havaya uçurarak “yeni bir kanlı provokasyon” yaptıklarına dair
güvence veriyorlar. Rusya, Ukrayna'da kimyasal ve biyolojik silah geliştirdiği iddiasıyla dikkatleri savaş suçlarından
başka yöne çekmeye devam ediyor. Rus medya, Ukrayna Güvenlik Servisi'nin Batılı ülkelerin desteğiyle sivillere
karşı zehirli maddeler kullanarak bir provokasyon hazırladığını bildirdi. Ele geçirilen Ukrayna savaş belgeleri
arasında ülke topraklarının nesneler ve depolanmış zehirli madde türleri ile ayrıntılı bir haritasının bulunduğu bilgisini
yaydılar. Çernihiv'in neredeyse tamamı topçu ateşiyle yok edilirken, Rusya Savunma Bakanlığı, Çernihiv'de Rus
askeri olmadığını ve hiçbir zaman da bulunmadığını söylüyor. "Rus silahlı kuvvetlerinin tüm birimleri Çernihiv'in
dışında, yolları kapatıyor ve şehirde herhangi bir saldırı operasyonu yapmıyorlar" iddiasında bulunuyorlar. Aynı
zamanda geçtiğimiz günlerde yollarda herhangi bir tıkanıklık olmadığını ancak sözde Ukrayna ordusu tarafından
gerçekleştirildiğini ifade ettiler. Rus medyası, ölenlerin tamamının "Ukrayna milliyetçilerinin" kurbanı olduğunu ya da
bu video karelerinin Ukrayna Güvenlik Servisi tarafından sahnelendiğini iddia ediyor.

Kültür. Savaş devam ederken Ukrayna kültür kurumları ülke çapında sanatı korumak için çalışıyor. Müze
koleksiyonları bodrumda saklanırken, sokaklardaki heykeller ve binalar kum torbaları ve tahtalarla kaplı. Washington
Post röportajında daha fazlasını okuyun.

Berlin Film Festivali, Rus heyetleri ve devlet kurumlarının temsilcilerini ağırlamayacak, Rus bağımsız sanatçılara izin
verilecek.

Ukrayna Kültürünü Destekleyin – Mıstetskıy Arsenal Sanat Merkezi Genel Müdürü Olesya Ostrovska-Liyuta'dan
mesaj: “24 Şubat'ta Rusya, Ukrayna'ya ve tüm Avrupa'ya karşı tam ölçekli bir savaş başlattı. O zamandan beri, Rus
ordusu her gün Ukrayna şehirlerini ve köylerini bombalayarak kültürel mirasımızı yok ediyor. Bu yüzden Ukrayna Acil
Sanat Fonu'nu birlikte başlatmaya karar verdik. En önemli iki önceliğimiz, Ukrayna kültürünü dünyanın demokratik
ülkeleri arasındaki konumunu güçlendirmek için güçlü bir araç olarak desteklemek ve Ukrayna'daki bağımsız
sanatçılara, küratörlere, sanat yöneticilerine, araştırmacılara, sanat yazarlarına ve kültürel STK'lara destek
sağlamaktır.” Bağlantıyı takib ederek nasıl destekleneceğinizi öğrenin.

İstatistikler:

● Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, 17 Mart 2022 sabahı saat 06:00 itibariyle Rus
ordusunun toplam tahmini kayıplarını açıkladı: yaklaşık 14.000 asker, 444 tank, 1435 ZPT, 201 topçu
sistemi, 72 çok namlulu roketatar, 43 uçaksavar savaş sistemi, 86 uçak, 108 helikopter, 864 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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