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Ukrayna’da Savaş. Günlük Güncelleme. 10.00, 19.03.2022.

Dış Politika. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskıy, Avrupa Komisyonu başkanı Ursula von der Leyen ile
görüştüklerini "Avrupa Komsiyonu'nun Ukrayna'nın AB üyeliği başvurusuna ilişkin sonucu birkaç ay
içinde hazırlanacak" diye açıkladı. Bu arada Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, "Putin Karşıtı
Kalkan" programını duyurdu. Program, Polonya ve Avrupa ekonomilerinin Ruslardan arındırılması, enerji
çeşitlendirmesi, istihdam yaratılması ve çiftçiler için destek konularına odaklanacak.

“İstenmeyenler”. AP Başkanı Roberta Metsola, Avrupa Parlamentosu'nun Rus ve Belarus diplomatların
binalarına girmesini yasakladığını söyledi. Ayrıca Bulgaristan 10 Rus diplomatı sınır dışı ediyor, ardından
Letonya, Litvanya ve Estonya da Rus diplomatlara ülkelerini terk etmeleri için 72 saat süre veriyor.

ABD-Çin. ABD Başkanı Joe Biden, Çin Devlet Başkanı Xi Jinpingon ile iki saatlik bir video konferans için
bir araya geldi ve “Çin'in Rusya'ya maddi destek sağlaması halinde bunun etkileri ve sonuçları”
uyarısında bulundu. Çin, savaşa katılmasının kimsenin çıkarına olmadığına dair güvence veriyor ve
Kremlin'e destek vermeyi reddetti.

Putin Sahnede. Putin, Ukrayna'da savaşın başlamasından bu yana ilk kez kamuoyu önüne çıktı. Bu,
Rusya'nın Kırım'ı işgalinin sekizinci yıldönümüne ve mevcut savaşın onaylanmasına adanmıştı.
Moskova'nın en büyük stadyumunda on binlerce Rus halkına hitap etti. Resmi Rus anketleri ve Cuma
günkü Rus halk mitingi, Rusya'nın iyi organize edilmiş bir veri manipülasyon sistemine sahip olması ve
ayrıca ulusal işletmelerin işçileri üzerinde sık sık baskı oluşturması nedeniyle sorgulanmalıdır, ancak bir
grup bağımsız araştırma kuruluşu tarafından gerçekleştirilen son anket, Putin'in kararlarına kamuoyu
desteğinin en az %58'ini gösteriyor.

Şehirlere Saldırılar. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus birliklerinin Donetsk operasyon bölgesinde
kısmen başarılı olduğunu ve Ukrayna'nın Azak Denizi'ne erişimini geçici olarak engellediğini bildirdi.
Mariupol ve Berdyansk, Karadeniz'e bağlanan Azak Denizi'ne erişimi olan ve Ukrayna için büyük bir
kayıp olacak önemli liman kentleri arasında yer alıyor. Harkiv'de bir Rus füzesi, Ukrayna Devlet
Başkanı'na bağlı Ulusal Kamu Yönetimi Akademisi Harkiv Bölgesel Kamu Yönetimi Enstitüsü'nün
binasını imha etti. Sumı'da 6 bin metrekareden fazla alana sahip boya ve vernik ürünlerinin bulunduğu
bir depo binası topçu ateşi sonucu alev aldı. Sumı bölgesindeki Trostyents’te Rus birlikleri bir
hastaneyi bombaladı. Kyiv'de Rus ağır topçuları, Sviatoşınskıy bölgesindeki özel konutlar sektörünü
bombaladı. Ağır bombardımanın ardından Kramatorsk, Donetsk bölgesi. Mıkolayiv'de sabah
bombardımanı ve hava saldırısından sonra yaralananların olduğu bildirildi. Mıkolayiv Belediye Başkanı,
bombardımanın Herson veya Kırım gibi yakın bir mesafeden ateşlenmesi nedeniyle hava saldırısı alarm
sistemlerinin başlatılamadığını bildirdi.

Velıkoburlıtska kasabası başkanı Rus esaretinden serbest bırakıldı. Ancak, Nova Kakhovka belediye
meclisi Sekreteri iki gündür Rus esaretinde kaldı. Eşi, işkence gördüğünü ve Rusya'ya sadakatini
sağlamak için çağrıldığını bildirdi.

İnsani Krizler. Başkanlık Ofisi, bugün Mariupol'dan 4.972, bunlardan 1.124'ü çocuk olmsk üzere 9.145
kişinin insani koridorlar aracılığıyla tahliye edildiğini bildirdi. Ukraynalı ombudsman Denisova, Mariupol
Drama Tiyatrosu'nun enkazından 130 kişinin tahliye edildiğini ve 1000'den fazla kişinin hala orada
bulunduğunu bildirdi. Yunanistan Başbakanı Mariupol'daki doğum hastanesini yeniden inşa etmeye
hazır olduklarını duyurdu. Karar, Ukraynalı Rumların çoğunluğunun özellikle Mariupol'a yakın Donetsk
Oblastı'nda yaşadığı gerçeğine bağlı.

Medyaya Saldırılar. Rus birlikleri, karadan haber yapan medya temsilcilerini hedef almaya devam
ediyor. Hromadske Int. Haber ajansı, "Gazetecimiz Victoriya Roşçına Rus işgalciler tarafından esir
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tutuluyor. Rus-Ukrayna savaşının başlangıcından beri Doğu ve Güney Ukrayna'daki sıcak noktalardan
haber veriyordu. 12 Mart'ta Viktoriya ile iletişime geçemedik" dedi. Bu sırada, bu hafta Ukrayna TV
kanallarının (ICTV, 1+1, Nastoyashcheye Vremia) gazetecileri bombardımana tutuldu. Ukrayna'daki
medya temsilcileriyle durumu günlük olarak takip edin.

İşletmeler. Savaşın başlangıcından bu yana 220'den fazla uluslararası işletme Rusya'dan ayrıldı. Ancak
Nestle, Danone, Unilever, P&G, Volkswagen, BMW (https://twitter.com/BMW), Mercedes gibi küresel
şirketler faaliyetlerine devam ediyor. Özellikle Danone ve Nestle'ye, savaştan ve çocukların
beslenmesinden kazanç sağladıklarına dair sert eleştiriler geliyor.

Kültür. Savaşın başlangıcından bu yana birkaç Ukraynalı sanatçı Rus birlikleri tarafından öldürüldü.
Ukraynalı balerin Artem Datsısşın, Kyiv'de Rus işgalcilerin ateşi altında kaldı. Ağır yaralanmış ve
kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir. Ünlü oyuncu Oksana Şvets roket saldırısı sonucu hayatını
kaybetti.

Mariupol Hakkında Daha Çok Bilgi Edinin. Ukraynalı yayın hizmeti Takflix, 2017-2021 yıllarında
Mariupol yerlileri tarafından çekilmiş 4 kısa film yayınladı. Bilet satışlarının %50'si, Rus işgali karşısında
acil insani ihtiyaçlar için Mariupol Belediyesine hesabına gönderilecek. Burada izle.

İstatistikler:
● Pentagon'a göre geniş çaplı işgalin başlangıcından bu yana Rusya, Ukrayna'ya 1.080'den fazla

füze fırlattı.
● Kyiv'de savaşın başlangıcından bu yana 60'ı sivil, 4'ü çocuk 222 kişi öldü. 241'i sivil, 18'i çocuk

889 kişi yaralandı.
● Yaklaşık 10 milyon Ukraynalı evlerini terk etmek zorunda kaldı, yaklaşık 6,5 milyon Ukraynalı ülke

içinde iç mülteci oldu ve 3,2 milyon Ukrayna’yı terk etti.
● Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, 17 Mart 2022 sabahı saat 06:00 itibariyle

Rus ordusunun toplam tahmini kayıplarını açıkladı: yaklaşık 14.400 asker, 466 tank, 1470 ZPT,
213 topçu sistemi, 72 çok namlulu roketatar, 44 uçaksavar savaş sistemi, 95 uçak, 115 helikopter,
914 araç, 3 sürat teknesi, 60 yakıt tankı, 17 operasyonel-taktik düzeydeki İHA, 11 özel teçhizat.

Her eylem önemlidir, hiçbir katkı çok küçük değildir!

● Halen Rusya'da faaliyet gösteren şirketlerin (Nestle, Danone, Unilever) ürünlerini satın
almayı bırakın, onlara ödeme yaparak Rus ordusunu ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini
körüklersiniz. Yerel üreticilerinizi destekleyin, takdir edeceklerdir.

● City of Goodness (annelere ve çocuklarına yardım ediyor), Help Ukraine Aid Centre,
Lviv'deki Lesia Ukrainka Tiyatrosu (mültecilere ev sahipliği yapıyor ve destekliyor) tek tıkla
destek olabilirsiniz.

● 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.

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