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Ukrayna’da Savaş.Günlük Güncelleme. 10.00, 24.03.2022.

Bir aylık direniş. 24 Şubat sabahı patlama sesleriyle başladı.
Rusya, Ukrayna'ya hayatta kalması için en fazla 72 saat verdi.

24 Mart'ta Ukrayna hala ayakta sağlam duruyor. Daha önce hiç olmadığı gibi.

Dış Politika. 24 Mart'ta büyük görüşmeler. Bugün Brüksel'de üç zirve gerçekleşiyor: NATO, Avrupa Konseyi ve G-7
Zirvesi. Gündemde Ukrayna'daki durum ve daha fazla destek sağlanması. Cumhurbaşkanı Zelenskyi, NATO
toplantısında bir video-konuşma verecek. BM Güvenlik Konseyi, Ukrayna'da yardıma erişim ve sivil koruma için Rusya
tarafından hazırlanan çağrıyı desteklemedi. Ana nedenler arasında, belgede Moskova'nın savaştaki rolü hakkında tek bir
söz söylenmedi. Karara sadece Rusya ve Çin oy verirken, geri kalan 13 üye çekimser kaldı. Polonya, 45 Rus diplomatı
sınır dışı etti. Polonya İç Güvenlik Ajansı'nın (ABW), diplomatik statüye sahip ancak aynı zamanda Rusya Özel Kuvvetleri
tarafından istihdam edilen 45 kişiyi belirlediği açıklandı. Bu arada, Avrupa Konseyi'nden ayrılmasının ardından Rusya,
16 Eylül'den itibaren Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf olmaktan çıkıyor.

Belarus. Belarus, 12 Ukraynalı diplomata ülkeyi terk etmeleri için 72 saat süre verdi. Brest'teki Ukrayna Başkonsolosluğu,
personel sıkıntısı nedeniyle sırasıyla kapanıyor. Ukraynalı diplomatların yaklaşık 4'ü Minsk'te çalışmaya devam edecek.
Belarus, kararın nedenini Ukrayna tarafından gerçekleştirilen 'düşmanca eylemler' olarak açıklıyor. Rusya, Belarus
ordusunu resmen savaşa sokmaya çalışırken, Belarus orduları savaşa katılma konusunda isteksizliğini koruyor. Rus özel
servis görevlileri, onları ikna etmek için erlerle 'bireysel görüşmeler' yaparken, katılmak istemeyenlerin muhalefetle bağları
kontrol ediliyor. Belaruslulara, Rus askeri üniversitelerinde referans eğitimi ile birlikte 'özel görevler' için ayda 1000-1500
dolar teklif ediliyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Belarus sınırından yapılan askeri işgalin yüksek kalmaya devam
ettiğinin altını çiziyor.

Savaş Suçları. 'Savaş suçları' ve 'savaş suçluları'nı tanımlamak ve adlandırmak biraz yasal zemin, bürokrasi ve zaman
gerektirir. Ancak, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali söz konusu olduğunda bu yönde bazı ilk adımlar var. Dün ABD hükümeti,
Rus kuvvetlerinin Ukrayna'da savaş suçları işlediğini resmen sonuçlandırdı. Açıklamada doğrudan Putin'den söz
edilmedi, ancak 'Rusya güçlerinin üyelerine' atıfta bulunuldu. Polonya Seim ayrıca, Rusya'nın Ukrayna'da savaş suçları,
insanlığa karşı suçlar ve insan hakları ihlalleri ile ilgili bir kararı onayladı.

Bu Sırada Rusya. Bildirildiğine göre, kilit üst düzey yetkililerden bazıları bir süredir kayıp ya da görevlerinden ayrıldı.
Başkan Vladimir Putin'in özel danışmanı Anatoliy Çubais'in, Ukrayna'daki savaş nedeniyle istifa eden en kıdemli Rus
hükümet yetkilisi olma görevinden ayrıldığı bildirildi. Rusya Savunma Bakanı Sergei Şoygu, sıradan bir halk figürü
olmasına rağmen, yaklaşık 12 gündür kamuoyuna çıkmadı. İmzalanan kararnamelerin yanı sıra ödül törenleriyle ilgili
haberlerde adı geçiyor, ancak hiçbir fotoğraf veya videosu mevcut değil. Rus medyası, Ukrayna'daki potansiyel kimyasal
ve biyolojik silah üretimi hakkında aktif dezenformasyona sahip. Bu tedbirlerle kendi kimyasal silah kullanmasını
meşrulaştırma zeminini hazırlamaktadır.

Şehirlere Saldırılar. Rus birlikleri Kyiv'in birkaç mil doğusunda geri itildi, ancak şehrin kuzeybatısında savunma
pozisyonlarında kazmaya devam ettiler. Ukrayna Devlet Başkanı Danışmanı Oleksiy Arestovıç'e göre, Kyiv çevresinde
yaklaşık 12.000 Rus militan kaldı. İrpin'in %70-80'i yeniden Ukrayna kontrolüne girdi, ancak sokak çatışmaları devam
ediyor. Çernihiv'de Rus birlikleri yerel gıda şirketlerinin tesislerine ateş açarak amonyak boru hattına zarar verdi. Durum
kontrol altında, ancak sızıntıyı önlemek için daha fazla hasarın önlenmesi gerekiyor. Dün akşamdan beri Rus birlikleri aktif
olarak sivil altyapıya ateş ediyor. Luhansk bölgesindeki Severodonetsk, Lısıçansk, Rubijne, Kreminna, Novodrujesk ve
Voivodivka sakinleri ateşe verildi. Şu anda bölgede 35 yerleşim yeri elektriksiz kaldı, 23 ev hasar gördü veya tamamen
yıkıldı. Luhansk bölgesindeki Rubijne, sürekli olarak ateş altında kalıyor, geceleri füzeler ve fosfor bombaları şehri bir kez
daha bombaladı. Savaşın başlangıcından bu yana Harkiv'de 1143 bina yıkıldı. Bunların 998'i apartman binası. Harkiv
şehir merkezi, Karadeniz'den fırlatılan füzelerle aktif olarak bombalandı. İşgal altındaki Melitopol'da işgalciler oradan
roket fırlatmak için bir askeri üs inşa ediyor. Sivil altyapıya yakınlığı nedeniyle insanlar canlı kalkan olarak kullanılıyor.

Bu sırada Ukrayna kuvvetleri, geçici olarak işgal edilen Berdyansk'ta büyük bir Rus çıkarma “Orsk” gemisini imha etti.

Kırım. Rusya, işgal altındaki Kırım'dan Kırım köprüsünden geçişi kısıtladı. Ayrıca yarımadadan Rusya'ya feribot
seferlerini ve uçuşlarını da kısıtlayacak. Bu tür eylemlerin resmi bir nedeni, Ukraynalı sabotajcılara karşı mücadele ve
olası “terörist saldırıların” önlenmesidir. Ancak, sivillerin yarımadadan kaçmasını ve panik yaymasını engellemesi
muhtemeldir.
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Kaçırma. Rus işgalciler 75 yaşındaki bir adamı evinden kaçırdı. Daha önce Melitopol'den ayrılan “Holovna Gazeta
Melitopolya” (Melitopol Ana Gazetesi) ve RIA-Melitopol web sitesinin yöneticisi gazeteci Svitlana Zalizetska'nın babası
olduğu ortaya çıktı. Kaçıranlar gazetecinin şehre dönmesini ve işgalciye teslim edilmesini istediler, ancak daha sonra
babası serbest bırakılmış.

Kargo Ablukası. Litvanya, Letonya, Estonya ve Polonya'nın Ulaştırma Bakanları, AB'yi kara ve deniz yoluyla Rus ve
Belarus kargo taşımacılığını yasaklamaya çağırıyor. Amaç, mevcut yasakların kolayca aşılmasını önleyecek koşulların
yaratılmasıdır ve bu nedenle karayolu ve deniz taşımacılığına yönelik tedbirlerin birleştirilmesi önerilmektedir.

Yaptırımlar. Bloomberg, Biden yönetimi ve Avrupa Birliği'nin Avrupa'nın Rus enerji kaynaklarına bağımlılığını azaltmayı
amaçlayan bir anlaşmaya yakın olduğunu bildirdi.

Siber Güvenlik. Anonymous, siber direnişine devam ediyor. Dün Rusya Merkez Bankası'nın hacklendiğini duyurdu. 48
saat içinde 35.000'den fazla gizli anlaşma ile dosya serbest bırakılacak.

Medya. Rus bağımsız araştırmacı gazeteci Oksana Baulina, dün Kyiv'in yakınlarında bombardıman sırasında öldürüldü.
Daha önce Rus muhalefet lideri Navalnıy için de çalışan Baulina, Rus birliklerinin bombardımanını filme alırken başka bir
siville birlikte öldürüldü. Savaşın başından beri en az beş gazeteci öldürüldü.

Kültür. Rus işgalciler Mariupol'daki Arhip Kuinci Sanat Müzesi'nin binasını yıktı. İvan Ayvazovskıy, Mıkola Gluşçenko,
Tatiana Yablonskaya, Mıhailo Deregus ve diğer ustaların orijinal sanat eserleri orada saklanıyordu.

Ukrayna ile Dayanışma.Cumhurbaşkanı Zelenskıy, 24 Mart'ta yaptığı gece konuşmasında dünyanın dört bir yanındaki
insanları Ukrayna'ya desteklerini ifade etmeye çağırdı ve devamında: “Bu yüzden sizden savaşa karşı durmanızı
istiyorum! 24 Mart'tan itibaren, Rus işgalinden tam bir ay sonra… Bu günden ve bundan sonra. Susmayın! Ofislerinizden,
evlerinizden, okullarınızdan ve üniversitelerinizden çıkıp barış adına gelin. Ukrayna'yı desteklemek, özgürlüğü
desteklemek, yaşamı desteklemek için Ukrayna sembolleriyle gelin.” dedi.

İstatistikler:
● Dün Ukrayna'daki sıcak noktalardan 4554 kişi tahliye edildi.
● Savaşın başlangıcından bu yana Kiev'de 264 sivil öldürüldü.
● 121 çocuk öldürüldü ve 160'tan fazla çocuk yaralandı.
● 58 ambulans ateş altında kaldı ve altı sağlık görevlisi öldürüldü.
● Rus birlikleri bir ayda 1200 füzeyi Ukrayna'ya fırlattı.
● Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, 24 Mart 2022 sabahı saat 06:00 itibariyle Rus ordusunun

toplam tahmini kayıplarını açıkladı: yaklaşık 15.800 asker, 530 tank, 1.597 ZPT, 280 topçu sistemi, 82 çok
namlulu roketatar, 47 uçaksavar savaş sistemi, 108 uçak, 124 helikopter, 1033 araç, 4 sürat teknesi, 72 yakıt
tankı, 50 operasyonel-taktik düzeydeki İHA, 16 özel teçhizat.

Her eylem önemlidir, hiçbir katkı çok küçük değildir!

● Ortak kuruluşumuz U-Cycle, ihtiyacı olanlara hedefli insani yardım sağlayan gençlik merkezleri için
bisikletler arıyor.

● 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.
● Projemize PayPal üzerinden bağış yaparak destek olabilirsiniz. Daha fazla bilgi.

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