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Ukrayna’da Savaş. Günlük Güncelleme. 10.00, 23.03.2022.

Şehirlere Saldırılar. Ukrayna kuvvetleri karadaki Rus saldırısını yavaşlattı, ancak yerleşim yerlerinin rusların
havadan aktif bombardımanı ülke genelinde devam ediyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, bunun bir yandan
Ukrayna kuvvetlerinin aktif karşı taarruzunun sonucu olduğunu belirtiyor. Öte yandan, şu anda Rusya birliklerini
yeniden topluyor ve geçici olarak işgal edilen bölgelere mevzilerini yerleştiriyor. Kyiv bölgesinde yoğun
bombardıman devam ediyor. İşgalciler Brovarı'yı bombaladı, fabrikalardan birine çarptı, yedi otobüse ve
müştemilatlara zarar verdi. Makariv yakınlarında, Ukrayna'nın en büyük ilaç şirketi Farmak'ın deposu alev aldı ve
tahmini 1,5 milyar UAH kayıp yaşandı. Bu depoda tüm ilaç hammaddeleri ve ambalajları vardı, bu nedenle sürekli
bombardıman koşullarında yenilemek ve işlerini sürdürmek zor olacak. Kyiv'in Obolon semtinde bir kamyon ve iki
bina Rus bombardımanı sonucu alev aldı. Çernihiv'de Rus birlikleri, Kyiv'e giden yoldaki bir köprüyü yıktı. Bu köprü,
tahliye ve insani yardım sağlaması için gerekliydi. Çernihiv belediye başkanı şimdiden halka, yerine yeni bir tane inşa
etmeyi planladıklarını bildirdi. Donetsk bölgesindeki Severodonetsk'te Rus güçleri bir çocuk hastanesini bombaladı
ve daha sonra ateşe verildi. Kurtarma ekipleri 7'si çocuk 22 kişiyi kurtardı. Mıkolayıv limanı ateş altında kaldı.
Pazartesi gününe kadar bu liman donanmaya kısmen hizmet veriyordu. Şu anda, aralarında Mariupol, Berdyansk,
Skadovsk ve Herson'un da bulunduğu diğer limanlar faaliyet dışı bırakılmıştır. Luhansk bölgesindeki Rubijne'de bir
apartman binasına bir mermi isabet etti, 2 çocuk ve 1 yetişkin öldü. Herson'da, barışçıl bir mitingi dağıtmak için
işgalciler tarafından göz yaşartıcı gaz kullandılar. Mariupol'a iki bomba daha atıldı. Yine Mariupol'da şehirden çıkış
yapan bir tahliye karavanı, Cenevre Sözleşmesi'ni doğrudan ihlal ederek işgalciler tarafından engellendi. Ancak,
yaklaşık 1200 kişi hala Mariupol'dan güvenli bir yere geçmeyi başardı. Sumı bölgesindeki Trostyanets’te vatandaşlar
ölülerini gömemiyorlar, çünkü işgalci bu hakkı reddediyor, kasabanın düzenli bombalanmasından bahsetmiyorum bile,
bu da herhangi bir dış faaliyeti tehlikeli hale getiriyor.

Barışçıl Mitingler. Rus işgali altındaki şehirlerde Ukraynalı sivil nüfus, Rus kontrolünü protesto etmeye devam
ediyor. Rusya'nın medyayı manipüle ederek propaganda yaparak ve kukla Kremlin yanlısı yerel aktörler kurarak
nüfusu boyunduruk altına alma çabaları şimdiye kadar başarısız oldu. İngiltere Savunma istihbaratı, Rusya'nın bu
başarısızlıklara muhtemelen sivil direnişi bastırmak için şiddetli önlemler alarak yanıt vereceği konusunda uyarıyor.

Kaçırma. Yerel yetkililerin ve eylemcilerin kaçırılması devam ediyor. Herson bölgesinde Zburivka Köyü Muhtarı
işgalciler tarafından kaçırıldı. Ancak bazı iyi haberler de var: Dün işgalciler tarafından kaçırılan Herson Bölgesel
Kukla Tiyatrosu'nun yönetmeni serbest bırakıldı; Ohtırka başkanı bir hafta esaret altında kaldıktan sonra serbest
bırakıldı; Hromadske gazetecisi Victoria Roşçina da sonunda kurtarıldı. Ancak en son cephede görülen ünlü foto
muhabiri Maks Levin, Kyiv yakınlarında ortadan kayboldu. Bilinen son konumunda şiddetli çatışmaların çıktığı
biliniyor. Levin daha önce Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, LB, Hromadske ile işbirliği yaptı. Fotoğrafları
Wall Street Journal, TIME Magazine vb. yayınlarda yayınlandı. Öldürülmüş veya kaçırılmış olabileceğinden
şüpheleniliyor.

Soruşturma. Ukrayna Başsavcısı, Kyiv bölgesinde bildirilen ve kaydedilen ilk tecavüz vakası hakkında konuştu.
Tanık beyanına göre zanlının kimliği belirlendi.

Dış Politika. Başkan Zelenskıy, İtalyan Parlamentosu'na uluslararası destek toplama çabalarından yalnızca biri olan
bir konuşma yaptı. Bu konuşmanın ardından İtalya Başbakanı Mario Draghi, “Ukrayna'yı Avrupa'ya yakınlaştırmak
istiyoruz. Başkan Zelenskıy'e İtalya'nın bu süreçte Ukrayna'nın yanında olduğunu söylemek istiyorum. İtalya,
Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılmasını istiyor” dedi. 24 Mart'ta Başkan Zelenskıy, uluslararası destek kazanmak ve
daha fazla eylem çağrısı yapmak için çevrim içi NATO zirvesine katılacak. Avrupa Konseyi ve Yediler Grubu, diğer
şeylerin yanı sıra Ukrayna Dayanışma Vakfı'nın başlatılmasıyla ilgili konuları tartışacak. Bunun amacı, Ukrayna'ya
“acil ihtiyaçları” ve “demokratik bir Ukrayna'nın yeniden inşası” için fon ve destek sağlamaktır.

Avrupa Ulusal Dil Kurumları Federasyonu (EFNIL) Genel Kurulu, Ukrayna'ya ortak üye statüsü verdi. EFNIL, rolleri
ülkelerinin resmi dillerini veya dillerini izlemek, dil kullanımı konusunda tavsiyelerde bulunmak veya dil politikaları
geliştirmek olan Avrupa'daki dil kurumlarını bir araya getirmeye adanmış, kar amacı gütmeyen bir kuruluştur.
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Yemek Krizi. Ukrayna, AB'nin dördüncü en büyük dış gıda tedarikçisidir. Şu anda AB politikacıları, Avrupa'da
yaklaşan gıda kıtlığı olmadığını, ancak riskin yüksek olduğunu belirtmekte dikkatli davranıyorlar. Ukrayna'ya gelince,
tahıl ihracatı şu anda durduruldu. İnsan Hakları İzleme Örgütü, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki gıda krizinin,
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı nedeniyle yoğunlaştığını bildirdi. Ukrayna ihracatının %45'inin tarım
ürünleriyle ilgili olduğunu anlamak önemlidir. Buğday üretiminin çoğu, şu anda en yoğun kavgaların yaşandığı
Ukrayna'nın doğusunda yoğunlaşıyor. Dünya gıda fiyatları geçen yıldan bu yana %30'dan fazla arttı ve Ukrayna'daki
savaş onları daha da artırdı, enflasyona göre ayarlanmış 1974'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Ukrayna'nın
güneyindeki Mykolaiv bölgesinin valisi, tehlikeli durum ne olursa olsun yerel çiftçilerin ekim sezonuna hazırlandıklarını
bildirdi. Gıda güvenliği hakkında daha fazlasını okuyun.

Siber Cephe. Anonymous, Rusya pazarından ayrılmayı reddeden dünyanın en büyük gıda şirketi Nestle'nin veri
tabanını sızdırdı. Veritabanı, Nestle'nin ve ortaklarının ve müşterilerinin e-postalarını, şifrelerini içeriyordu.

Ukrayna askeri bir cephe ile birlikte dijital bir cephe hattı tutuyor. Dijital Dönüşüm Bakanlığı, siber direniş için Ukrayna
BT topluluğuyla güçlerini birleştirdi. Katkıda bulunanlarımız Yulia Zaplavna ve Mariia Serhiiko tarafından hazırlanan
broşürde Ukrayna siber cephesi hakkında 7 gerçek hakkında daha fazla bilgi edinin.

Hayvanların Korunması. Hostomel'de Rus birlikleri, içinde 32 hayvanla birlikte bir at ahırını imha etti. Harkiv,
Mıkolayiv, Berdyansk ve Kyiv'deki Ukrayna Hayvanat Bahçeleri, halkı oradaki hayvanları desteklemek için giriş
biletleri almaya çağırıyor. Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği EAZA, Rus işgalinden etkilenen Ukrayna
hayvanat bahçelerine yardım için 576 bin euro topladı.

Okuma listesi:
● Rusya'nın hataları ve Ukrayna direnişi Putin'in savaşını nasıl değiştirdi (ft.com). Ukrayna'daki Rus

işgalinin kilit gelişiminin ve önemli stratejik yanlış hesaplamaların etkileşimli haritası ve hikayesi.
● Ukrayna'yı Nükleer Savaş Bölgesine Dönüştürebilecek Daha Küçük Bombalar - The New York Times

(nytimes.com). Dün Kremlin Basın Sekreteri Peskov, Rusya'nın "varoluşsal bir tehdit" durumunda nükleer
silah kullanacağını belirtti. Makale, Rusya'nın nükleer potansiyelini detaylandırıyor.

● Ukraynalı Volodımır Zelenskıy, POLITICO 28 anketinde Avrupa'nın en güçlü kişisi olarak birinci oldu –
POLITICO

İstatistikler:
● Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, 23 Mart 2022 sabahı saat 06:00 itibariyle Rus ordusunun

toplam tahmini kayıplarını açıkladı: yaklaşık 15.600 asker, 517 tank, 1.578 ZPT, 267 topçu sistemi, 80 çok
namlulu roketatar, 47 uçaksavar savaş sistemi, 101 uçak, 124 helikopter, 1008 araç, 4 sürat teknesi, 70 yakıt
tankı, 42 operasyonel-taktik düzeydeki İHA, 15 özel teçhizat.

Her eylem önemlidir, hiçbir katkı çok küçük değildir!

● Kyiv ve Çernihiv bölgelerindeki sıcak noktalardan insani yardım ve tahliyeye yardımcı olan bir hayır
kurumu “Krıivka Vilnyh” (TR. Özgürlerin Sığınağı) destekleyebilirsiniz. Banka hesap detayları.

● 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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