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Ukrayna’da Savaş. Günlük Güncelleme. 10.00, 22.03.2022.
Müzakereler. Ukrayna ve Rusya'nın resmi heyetleri arasında 21 Mart'ta yapılan müzakereler bir buçuk
saat sürdü. Anlaşmanın siyasi, yasal ve sosyal yönleriyle ilgili alt gruplarda daha fazla çalışma devam
ediyor. Şu anda müzakere ekipleri potansiyel anlaşmaların ayrıntılarını açıklamıyor. Kremlin, Ukrayna'yı
önerilerini Rusya için kabul edilemez hale getirerek barış görüşmelerini durdurmakla suçlayarak önemli
bir ilerleme kaydedilmediğini söyledi. Ukrayna müzakere etmeye istekli olduğunu ancak kilit konularda
geri adım atmayacağını veya Rus ültimatomlarını kabul etmeyeceğini söyledi. Bu arada
Cumhurbaşkanı Zelenskıy, ulusal basına verdiği röportajda anlaşmanın ana noktalarının ancak ulusal
referandumla kararlaştırılabileceğini belirtti. Ancak şu anda sıkıyönetim devam ederken referandum
yapılması oldukça imkansız görünüyor.

Dış Politika. AB. Avrupa Birliği Dışilişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi / Avrupa Komisyonu
Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Ukrayna'daki durumu “savaş suçu” olarak nitelendirdi: “Ukrayna'da
yaşananların bir savaş suçu, büyük bir savaş olduğunu düşünüyoruz. Rus silahlı kuvvetleri tarafından
Ukrayna halkına karşı işlenen suç”. 21 Mart'ta AB Konseyi, 2030 yılına kadar AB'nin güvenlik ve
savunma politikasını güçlendirmeye yönelik benzeri görülmemiş bir eylem planı olan Stratejik Pusulayı
resmen onayladı. (2) mevcut ve hızla ortaya çıkan tehditleri ve zorlukları öngörme, caydırma ve bunlara
yanıt verme ve AB'nin güvenlik çıkarlarını koruma yeteneğini güçlendirmek; (3) üye devletlerin
savunma harcamalarını artırmak; (4) stratejik ortaklarla işbirliğini ve benzer düşüncelere sahip ülkelerle
ikili işbirliğini güçlendirmek. Resmi basın açıklamasına göre, "Bu Stratejik Pusula, AB'nin stratejik
özerkliğini ve değerlerini ve çıkarlarını korumak için ortaklarla çalışma yeteneğini geliştirecek".

Japonya. Rusya, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali üzerine Tokyo'nun uyguladığı yaptırımlar nedeniyle
Japonya ile barış anlaşması görüşmelerinden çekildiğini ve tartışmalı Kuril adalarıyla ilgili ortak
ekonomik projeleri dondurduğunu açıkladı. Savaşın ilk haftalarından beri Japonya, Japonya'nın Kuzey
Toprakları olan Kuril Adaları'nın çözülmemiş sorununu gündeme getiriyor. Yıllar geçtikçe, bölgelerin
statüsü, Rusya'nın II. Dünya Savaşı sırasında işgal etmesinden bu yana sıcak bir konu olmuştur.

Yaptırımlar. Rusya'ya yönelik ek yaptırımlar bu hafta AB'nin gündeminin başında yer alıyor. Polonya
ve Baltık ülkeleri, Rusya ile ticaret ambargosunun yanı sıra petrol ve gaz sektörünü hedef alan daha
sert yaptırımlar çağrısında bulunuyor. Politico, Almanya'nın "şimdiye kadar uygulanan yaptırımların
etkisini gözden geçirmek" için bir ara verilmesine destek sinyali verdiğini söyledi. Almanya Dışişleri
Bakanı Annalena Baerbock, "Petrol ambargosu ile ilgili soru, onu isteyip istemediğimiz değil. Direnç ve
petrol ithal eden ülkelere olan bağımlılığımızı nasıl azaltabileceğimiz hakkında birlikte konuşmamızın
neden önemli olduğunu” söyledi. Kremlin, Ukrayna'nın işgali üzerine uygulanan ezici yaptırımlara yanıt
verme emri verdi. ”. ABD Başkanı Joe Biden, olası Rus siber saldırılarına dair yeni belirtiler konusunda
uyarıda bulundu ve Ukrayna'nın işgali üzerine yaptırımların kaldırılmasına yönelik Kremlin emriyle
verilen olası bir yanıtla ilgili artan endişelerin hacmini haftalarca artırdı.

Şehirlere Saldırılar. Pazar gecesi Kyiv alışveriş merkezine Rus füze saldırısı, yanan bir harabeye
dönüştü. En az sekiz kişi öldü, ancak ölü sayısının patlamadan artması muhtemel. Yıkılan alışveriş
merkezleri 41 milyon Euro'luk yatırıma eşittir. İşgal altındaki Sumi bölgesindeki Trostyanets, Rus
birlikleri apartmanları ve evleri soyar, sivilleri öldürür ve sivil altyapıyı yok eder. İşgalciler yerel halkı
Ukrayna ordusundan saklanmak için canlı kalkan olarak alıyor. Ruslar şehir hastanesinden mevcut son
ambulansı çaldılar ve hastaneye tıbbi ulaşım sağlanamadı. Donetsk bölgesindeki Severodonetsk'teki
Çocuk hastanesi, binanın çatısını alevlere çeviren Rus askerleri tarafından yıkıldı. Rus birlikleri
Mariupol'a giden tahliye otobüslerine ateş açtı. Bunun sonucunda 4 çocuk yaralandı. Hastaneye
kaldırıldılar. Bir çocuğun durumu ağır. Savaşın başlamasından bu yana ilk kez Jıtomır bölgesi BM-21
(Grad) ile bombalandı. Selets köyüne saldırı düzenlendi, 4 kişi öldü. Aynı askeri teçhizat, Krıvıy Rih
yakınlarındaki Zelenodolsk şehrine karşı kullanıldı. Rivne bölgesine dört füze fırlatıldı, üçü hava
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savunma sistemleriyle imha edildi. Rus ordusu, Donetsk bölgesindeki Avdiyivka'yı yeni Tornado-C
MLRS füzeleriyle vurdu. Saldırı sonucunda 15 bina yıkıldı.

Dün 8057 kişi, insani koridorlardan tahliye edildi, 3007’i Mariupol'dan Zaporijya'ya tahliye edildi. Yerel
yetkililer, Çernihiv şehrinin nüfusunun yarısından fazlasının şehri terk ettiğini duyurdu. 285 000
vatandaştan 130 000 civarında kaldı. Rus birlikleri, Donetsk bölgesindeki Kramatorsk’ta beyaz
fosforlu mühimmat kullanıyor.

Associated Press ekibinin 'Mariupol'de 20 Gün: Şehrin Acısını Belgeleyen Ekip' makalesini okuyun.
Ekip, Ukrayna şehrinde kalan tek uluslararası gazeteci ekibiydi ve iki haftadan fazla bir süredir Rus
birliklerinin kuşatmasını belgeliyorduk.

Kaçırma. Rusya, yerel yetkilileri ve aktivistleri kaçırma stratejisini sürdürüyor. Son birkaç gün içinde
askerler, yerel bir eylemciyle birlikte Herson bölgesinin Berislav belediye başkanını kaçırdı. Tsırkunivsk
köy başkanı, Kharkiv bölgesi doğrudan evinden kaçırıldı. Dışişleri Bakanı Kuleba, Mariupol'den
Rusya'ya binlerce çocuğun götürüldüğünü belirtti. Sözcüsü tarafından teyit edildiği gibi, “Yalnızca 19
Mart'ta Rusya, Donbas'tan 2389 çocuğu zorla yeniden yerleştirdi. Sivilleri kaçırmak uluslararası insancıl
hukuk tarafından kesinlikle yasaklanmıştır”. Melitopol'da yerel medyadan “Melitopolskie vesti”
gazetecileri kaçırıldı, ancak daha sonra serbest bırakıldı.

Barışçıl Mitingler. Rus birlikleri, gelecek mitingleri kontrol etmek için Energodar çevresine 600 çevik
kuvvet polisi yerleştirdi. Yerel vatandaşlar, ilk günlerden itibaren şehrin Rus birlikleri tarafından işgaline
karşı direnmek için aktif olarak sokaklara çıkıyorlar. Atanan çevik kuvvet polisi, daha fazla direniş
eylemini ve hatta en küçük kalabalığı bile engellemelidir. Rus ordusu, Kherson'daki barışçıl bir mitingde
Rus saldırganlığını protesto eden insanlara karşı güç kullandı ve bazılarını yaraladı.

Varlık Yönetimi. Polonya, ülkedeki Rus mallarının müsaderesine izin vermek için mülkiyet haklarıyla
ilgili mevcut kısıtlamaları iptal etmeyi planlıyor. Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi (OCCRP)
ve ortakları, Rusya'nın yönetici sınıfına bağlı düzinelerce varlığı ortaya çıkardı. Yönetici seçkinler,
yıllardır varlıklarını açık denizlerde saklayıp farklı isimler altında kayıt altına alırken, projeler gerçek
sahiplerin ve varlıklarının bulgularını ortaya koymayı amaçlıyor. Yatların, konakların ve uçakların
sahipliğini kanıtlamak kolay değildir, çünkü sahipleri genellikle onları gizli tutmak için çaba harcarlar.
Web sitesi, sahip olduklarına dair açık kanıtları olan varlıklar hakkında bilgiler içerir.

Siber Cephe. Rusya, Ukrayna'daki savaşları hakkında bilgi almak için en ufak bir şansı yok etmek için
savaşmaya devam ediyor. Bir Rus mahkemesi, Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi olan
Meta'nın aşırılık yanlısı bir örgüt olduğuna karar verdi ve Rusya topraklarında faaliyet göstermesini
yasakladı. Bu arada hacktivist bir grup olan Anonymous, Rusya ile işbirliği yapan 40 uluslararası
kuruluşa ülkeyi terk etmeleri için 48 saat süre verdi. Grup, vergileri Putin'in rejimini finanse ettiği için işi
Rusya'yı yansıtmaya ve geri çekmeye çağırdı.

Yanlış Bilgilendirme. Almanya'nın Bonn kentindeki polis, Ukraynalılar tarafından Euskirchen
bölgesinde 16 yaşındaki Rusça konuşan bir gönüllüye, uzmanların sahte olarak değerlendirdiği ve
düşmanlığı kışkırtmayı amaçladığı iddia edilen bir saldırıya ilişkin bir videonun internette yayıldığını
bildirdi. Kremlin yanlısı medya “Komsomolskaya Pravda”, Ukrayna'ya karşı savaşta Rus kayıplarını
öngören bir makale yayınladı. 9,861 Rus askerinin öldüğü ve 16.153'ünün yaralandığı belirtilen makale,
Rus makamları tarafından daha önce açıklanandan daha gerçekçiydi. Ancak bir süre sonra tüm
rakamlar silindi.

Savaş Yüzü. 4 Nazi toplama kampından sağ kurtulan 96 yaşındaki Borıs Romançenko, Harkiv'deki
kendi dairesinde öldürüldü.
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İstatistikler:
● Savaşın başlangıcından bu yana işgalciler, 9'u tamamen tahrip ettikleri 135 hastaneye ateş açtı.
● Ukrayna'nın işgalinin bir sonucu olarak Rus ekonomisi 2022'de %8 oranında küçülecek.

1998'deki temerrüt, ülkeye GSYİH'da %5,4'lük bir düşüşe mal oldu.Bu değerleme,
derecelendirme kuruluşu Fitch tarafından sağlandı.

● Ukrayna Mayın Temizleme Derneği, 21 Mart itibariyle Ukrayna'nın mayın temizleme faaliyetleri
gerektiren tehlikeli bölgelerinin toplam alanının en az 82.525 kilometrekare olduğunu tahmin
ediyor;

● Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, 22 Mart 2022 sabahı saat 06:00 itibariyle
Rus ordusunun toplam tahmini kayıplarını açıkladı: yaklaşık 15.300 asker, 509 tank, 1.556 ZPT,
252 topçu sistemi, 80 çok namlulu roketatar, 45 uçaksavar savaş sistemi, 99 uçak, 123
helikopter, 1000 araç, 3 sürat teknesi, 70 yakıt tankı, 35 operasyonel-taktik düzeydeki İHA, 15
özel teçhizat.

●

Her eylem önemlidir, hiçbir katkı çok küçük değildir!

● İnsani yardım sitesi (help.gov.ua).
● Kyiv merkezli, zihinsel engellileri istihdam eden ve şehirde kalan Kyivli vatandaşlara

ekmek sağlayan “İyi İnsanlar İçin İyi Ekmek” fırınına destek olun.
● 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

3

https://sharethetruths.org/
https://www.unian.ua/war/v-ukrajini-ponad-80-tisyach-kvadratnih-kilometriv-potrebuye-rozminuvannya-asociaciya-saperiv-novini-vtorgnennya-rosiji-v-ukrajinu-11754196.html?_ga=2.42055973.1231933005.1647935298-1386862927.1647935298
https://help.gov.ua/
https://www.facebook.com/123146998270463/posts/1032385430679944/?d=n
https://eu-ua.com/
https://twitter.com/truth_sharethe
https://sharethetruths.org/

