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Ukrayna’da Savaş. Günlük Güncelleme. 10.00, 20-21.03.2022.

Şehirlere Saldırılar. Rus işgalciler önemli askeri kazanımlar elde etmeyi başaramadıklarından dolayı sivil altyapıya yönelik
saldırmaya devam ediyor. Rusya, bombalanan ve işgal edilen şehirlerde iktidarı elde tutmanın yollarından biri olarak şehirleri ve
sivilleri düzenli olarak bombalamayı üstleniyor. Mariupol. Hafta sonu boyunca Rus işgalciler, yaklaşık 400 kişinin saklandığı
Mariupol Sanat Okulu'na bombalar attı, bina yıkıldı ve insanlar mahsur kaldı. Bu günlerde Mariupol'un drone videosunu izleyin.
Rus ordusu, Ukrayna makamlarını insani bir felaketten kaçınmak için Mariupol'u teslim etmeye çağırdı. Şehir yetkililerine ve
tanıklara göre, Rus kuvvetleri stratejik limana yönelik bombardımanlarını genişlettiği ve binlerce sakini zorla sınır dışı ettiği için
Ukrayna Pazartesi günü sabah 5'e kadar Mariupol şehrini teslim etme talebini reddetti. Rus birlikleri Severodonetsk, Lısıçansk,
Hirske, Kreminna, Prıvilla ve Zolote'ye ateş açarken Luhansk bölgesinde aktif bombardıman devam etti. 19'dan fazla apartman
binası, 19 müstakil ev, 2 sivil altyapı hasar gördü. Luhansk bölgesindeki Kreminna'da bir huzurevinin bombalanması sonucu 56
kişi hayatını kaybetti. On beş kişi hayatta kaldı, ancak Svatovo'daki işgal altındaki bölgeye zorla bölgesel geriatri merkezine
götürüldü. Harkiv'de savaşın başlangıcından bu yana Rus birlikleri 600'den fazla eve zarar verdi veya onun yıkmasına neden
oldu. Bunlar apartman binaların yanı sıra bölge idaresi, belediye meclisi, polis, gizli servis bürosu ve tarihi binalardır. Hafta sonu
Harkiv mahallelerinin bombalanması sırasında öldürülen 9 yaşındaki bir çocuk da dahil olmak üzere 5 kişi öldü. Ivano-Frankivsk
bölgesinde Rus ordusu, silah depolarını yok etmek için hipersonik silahlar kullandığını iddia ediyor. Bilgi henüz doğrulanmadı.
Kyiv bölgesi. Hafta sonu füze saldırıları, Kyiv’deki apartman binalarının yanı sıra bir alışveriş merkezine vurdu. Makariv köyüne
düzenlenen hava saldırısının ardından yedi kişi öldü, beş kişi yaralandı. Savaşın ilk günlerinde Rus birlikleri, Kyiv su deposu ve
Irpinka nehri üzerindeki barajın bir bölümünü yıktı. Bir yandan su yavaş yavaş bölgeyi sular altında bıraktığından durum Rusya'nın
birliklerini başkente yakınlaştırmasını engelliyor. Ancak bir yandan da Demidiv gibi yakın köyleri su basıyor, insani yardımların
ulaştırılmasını ve bölgedeki insanların tahliye edilmesini engelliyor. Cuma günü Mıkolayiv'de kışlaya yapılan hava saldırısının
ardından 40'tan fazla deniz piyadesi öldürüldü. Pazartesi sabahı Rivne'de iki füze saldırısı tecrübe sahasına vurdu. Sumı
bölgesinde Rus birlikleri bir elektrik ve kimya tesisi olan “Sumıhimprom”a ateş açtı. 2.5 alan yarıçapında amonyak sızıntısı
bildirildi. Ancak iki saat içinde durum kontrol altına alındı.

Bellingcat'in Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaşı nedeniyle belgelenen hasar ve kayıpların gerçek haritasını takip edin.

Vatandaşların Kaçırılması. Rus birlikleri yerel aktiv sakinleri hedef almaya devam ediyor. Zaporijya bölgesinin Energodar
kentinde Rus işgalciler Belediye Başkanı Birinci Yardımcısı Ivan Samoidiuk'u kaçırdı. Volnovaha'da 20'den fazla Ukraynalı Rus
birlikleri tarafından “tutuklandı”. Çok sayıda Batılı medya, Rusların Ukrayna'ya açtığı savaştan sonra onların "öldürüldüklerini veya
kamplara gönderildiklerini" bildirdi.

Sürgünler. Mariupol Belediye Başkanı Vadım Boyçenko, Rus birliklerinin insanları Ukrayna'dan Rusya'ya gitmeye zorladığını
bildirdi. Geçen hafta birkaç bin Mariupol sakini, insanların telefonlarının ve belgelerinin kontrol edildiği filtreleme kamplarına
götürüldü. İncelemeden sonra bazı Mariupol sakinleri Rusya'daki uzak şehirlere yönlendirildi, akıbeti bilinmiyor.

İnsani Krizler. Rus birlikleri, insani yardımın sivillere ulaşmasına izin vermiyor. Mariupol yakınlarındaki Manguş ve Melekino
sakinleri, gıda kıtlığı nedeniyle açlıktan ölüyor. Çernihiv şehri haftalardır elektrik, ısıtma, su olmadan ve insani yardım koridorları
henüz çalışmadı. Rus birlikleri, insani yardım taşıyan 14 tırın Herson bölgesine girmesine izin vermedi. Herson bölgesindeki
hastaların ihtiyaç duyduğu insülini taşıyan 14 tır gıda ve ilaçla Herson bölgesine gitmek için Dnipro bölgesinden ayrıldı. Ancak
işgalciler yardımın geçmesine izin vermedi. Ayrıca insani yardım, Luhansk, Donetsk ve Kyiv bölgelerinde çatışmaların devam
ettiği yerleşim yerlerine ulaşamıyor. Sivilleri yiyecek ve ilaçtan yoksun bırakmak, işkenceden başka bir şey değildir ve Savaş
Zamanlarında Sivillerin Korunmasına İlişkin Cenevre Sözleşmesi'nin, Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme'nin
ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin doğrudan ihlalidir.

Uluslararası Haberler. ABD Başkanı Bidean bu hafta Avrupa'ya gidecek. Avrupa gezisine çıkmadan önce Pazartesi günü
Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere liderleriyle bir görüşme yapmayı planlıyor. Perşembe günü Brüksel'e, ardından Cuma günü
Polonya Cumhurbaşkanı ile görüşmek üzere Varşova'ya gidecek. Ukrayna ziyareti beklenmiyor. Birleşmiş Milletler, Rusya'nın
Ukrayna'da sözde biyolojik silah programlarının varlığına ilişkin iddialarını yalanladı. Bu, Birleşmiş Milletler Silahsızlanma İşleri
Genel Sekreter Yardımcısı İzumi Nakamitsu tarafından BM Güvenlik Konseyi toplantısında dile getirildi. İsviçre,
Cumhurbaşkanı'nın açıklamasına göre Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelerde arabulucu olmaya hazır. Ukrayna Başsavcısı
Irına Venediktova, Rusya'nın savaş suçlarıyla ilgili olarak halihazırda Estonya, Litvanya, Almanya, Polonya, Slovakya, İsveç gibi 6
ülkenin ceza davası açtığını bildirdi. Rus Elitler, Vekiller ve Oligarklar (REPO) çok taraflı görev gücü. Avustralya, Kanada,
Avrupa Komisyonu, Almanya, İtalya, Fransa, Japonya, Birleşik Krallık ve ABD, Rus varlıklarını hedeflemek için işbirliğini artırmayı
kabul ediyor. ABD Adalet Bakanlığı'nın 2 Mart'ta kurduğu yeni başlatılan Görev Gücü KleptoCapture, bu uluslararası çabayı
desteklemeye yardımcı olacak. Hazine Sekreteri'nin bilgi için maksimum 5.000.000 $'a kadar ödül verme konusunda yasal yetkisi
var. Ukrayna, Slovakya deneyiminin ardından Yunanistan'ı hava savunma sistemleri sağlamaya çağırıyor.

Belarus. 11 Belaruslu diplomattan oluşan son grup da Cumartesi günü Ukrayna'dan ayrıldı. Ayrılma nedenleri olarak gergin
çalışma ortamı ve güvenlik tehdidi gösterildi. Belarus resmi olarak savaşa girmeyeceklerini söylese de, Ukrayna güvenlik servisleri
Belarus'un müdahale riskinin yüksek olduğunu söylüyor. Bu sırada partizan hareketi, askeri malzeme taşıyan trenlerin Ukrayna
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sınırındaki birliklere ulaşmasını engelleyen demiryolu bağlantılarını yok ediyor. Polonya-Belarus sınırındaki Kozlovıçi-Kukurıkı
kontrol noktasında aktivistler, hafta sonu Avrupa'dan Belarus ve Rusya'ya dönen bir kamyon ablukasını yenilediler. Bu,
"ablukanın" ilk günü değil. Geçen hafta sonu yirmiye kadar aktivist katılmışsa şimdi yüz ila birkaç yüz kişi var.

Gizli Seferbirlik. Rusya Savunma Bakanı Sergei Şoygu, "Ukrayna'da özel bir operasyon yürütmek için askeri-yurtsever halk
hareketi «Unarmiya» üyelerinin katılımının’’ düzenlenmesi hakkında bir emir yayınladı. Unarmiya, Rusya Savunma Bakanlığı'na
bağlı radikal bir askeri örgüt. Üyeleri 8 yaşından büyük çocuklardır. Emir, 17-18 yaşlarındaki gençlerin katılması çağırısında
bulunuyor. İşgalcilerin insan gücü olmadığı için Kremlin, reşit olmayanları savaşa dahil etmeyi ve eğitimleri için önerilerde
bulunmayı düşünüyor. Rus Silahlı Kuvvetlerinin ana askeri-politik bölümünün başkanı Gennadiy Jidko sorunu kontrol ediyor.

Rus Yanlısı Partilere Veda. Milli Güvenlik ve Savunma Kurulu, sıkıyönetim sırasında çok sayıda siyasi partinin tüm faaliyetlerini
askıya aldı. Bunlara Yaşam İçin Muhalefet Bloğu, Şeriat Partisi, ‘’Nashi’’, Muhalefet Bloğu ve sosyalist partiler dahildir. Bu marjinal
partiler, yıllarca Ukrayna'da Rusya yanlısı faaliyetlerde bulundular ve Ukrayna'nın Rusya ile entegrasyonunu savundular.

Siber Güvenlik. Ukrayna, kritik bilgi altyapısına yönelik bir ayda 3.000'den fazla DDoS saldırısı yaşadı. Bilgisayar korsanları
öncelikle finans ve telekomünikasyon sektörlerindeki devlet kurumlarının ve şirketlerin bilgi kaynaklarına saldırır. Buna rağmen,
tüm hizmetler verilir ve kullanıcılar tarafından kullanılabilir.

Enerji Güvenliği. Çornobıl Nükleer Santrali personelinin bir kısmı, 25 günden fazla tutsak kaldıktan sonra nihayet dönmeyi
başardı. Güvenlik önlemleriyle ilgili olarak Ajans, durumun daha önce bildirilenden farklı olmadığını söyledi. Uluslararası Atom
Enerjisi Kurumu (IAEA) hala Çornobıl Nükleer Santralinde kurulu olan izleme sistemlerinden uzaktan veri iletimi almıyordu, ancak
bu tür veriler Ukrayna'daki diğer nükleer santrallerden IAEA merkezine aktarılıyordu.

Vitakan’dan Haberler. Papa Francis, Vatikan Çocuk Hastanesi'nde Ukraynalı çocukları ziyaret etti. Şu anda, geniş çaplı bir Rus
işgalinin başlamasından sonra Ukrayna'dan gelen 19 çocuk buradaki hastaneye kaldırıldı. Kanser ve nörolojik hastalıkların yanı
sıra patlamalardan kaynaklanan ciddi yaralanmalar için tedavi edilirler. Ayrıca Papa Francis, Ukrayna'ya desteğini ifade etmek için
Twitter'da üç dilde bir mesaj yayınladı.

CNN Röportajı. Cumhurbaşkanı Zelenskıy, Pazar günü CNN'den Fareed Zaharia ile Ukrayna'daki mevcut durum hakkında
konuştu. "Müzakerelere hazırım. Müzakereler olmadan, bu savaşı sona erdiremeyeceğiz. Putin ile konuşabilmek için herhangi bir
formatı, herhangi bir şansı kullanmalıyız. Bu girişimler başarısız olursa, bu bir Üçüncü Dünya Savaşı olduğu anlamına gelir.”
Müzakereleri tartışırken Zelenskıy, milletinin yalnızca sınırlı tavizler vermeye istekli olduğunu, ancak vatandaşlarının elinde tutmak
için çok mücadele ettiği toprakları teslim etmeye istekli olmadığını söyledi. Tartışılan ana noktalara genel bir bakış için Politico'yu
okuyun.

Kültür. Avrupa film endüstrisi, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısına tepki gösteriyor. İşte işgalin başlangıcından bu yana film
profesyonellerinden gelen tepkilere genel bir bakış. Tehlikede olan Kyiv kentsel alanları hakkında bilgi edinin.

İstatistikler:
● Savaşın başlangıcından bu yana Rus işgalciler Ukrayna'ya 1.403 hava saldırısı düzenledi.
● İşgalden bu yana düşman 291 füze saldırısı gerçekleştirdi ve 459 karadan karaya, deniz karadan havaya füzeleri

kullandı.
● 12 milyondan fazla insanın, artan güvenlik riskleri, köprülerin ve yolların tahrip edilmesinin yanı sıra güvenlik ve

konaklama yerinin nerede bulunacağına dair kaynak veya bilgi eksikliği nedeniyle etkilenen bölgelerde mahsur kaldığı
veya bölgeyi terk edemediği tahmin ediliyor.

● Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, 17 Mart 2022 sabahı saat 06:00 itibariyle Rus ordusunun toplam
tahmini kayıplarını açıkladı: yaklaşık 15.000 asker, 498 tank, 1535 ZPT, 240 topçu sistemi, 80 çok namlulu roketatar, 45
uçaksavar savaş sistemi, 97 uçak, 121 helikopter, 969 araç, 3 sürat teknesi, 60 yakıt tankı, 24 operasyonel-taktik
düzeydeki İHA, 13 özel teçhizat.

Her eylem önemlidir, hiçbir katkı çok küçük değildir!

● Support Ukrayna Gönüllü Hizmeti, Ukrayna'daki en savunmasız nüfusa destek sağlayan kar amacı
gütmeyen bir kuruluştur.

● 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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