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Ukrayna’da Savaş. Günlük Güncelleme. 10.00, 26.03.2022.
Dış Politika. Ukrayna ziyaretinden bir hafta sonra, Polonya, Slovenya ve Çek Cumhuriyeti, savaşı durdurmak
için atılacak kilit adımları listeliyor. Yetkililer, AB'nin Ukrayna'daki savaşı durdurmak için uygulaması gereken 10
eylemden oluşan bir liste hazırladı. Liste, tüm Rus bankalarının SWIFT’ten çıkartılmasını, Avrupa'daki Rus
propagandasının durdurulmasını, Rus gemilerinin ve Rusya'ya/Rusya'dan karayolu taşımacılığının abluka
altına alınmasını, tüm iş dünyasına yaptırımları vb. içermektedir. Tam listeyi POLITICO'da okuyun.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu genel kurulunda Rusya'nın
Ukrayna'ya yönelik saldırısına atıfta bulunarak şunları söyledi: “Kıtamız, Berlin Duvarı'nın yıkılmasından bu
yana görülmeyen tektonik bir değişimle sarsılıyor. Bu savaşın Avrupa'nın güvenlik mimarisi üzerindeki sonuçları
geniş kapsamlı olacaktır. Ve güvenlikten sadece askeri anlamda bahsetmiyorum. Aynı zamanda enerji
güvenliği ve hatta gıda güvenliği de tehlikede”. Konuşmasında enerji ve gıda güvenliği konularına odaklanarak,
yenilenebilir enerji kaynaklarının hızlı bir şekilde takip edilmesi ve enerji verimliliğine yönelik yatırımlar
yapılması çağrısında bulundu. 2024 yılına kadar 2,5 milyar Avro, gıda güvensizliği ile karşı karşıya kalan
bölgelere ve “en çok etkilenenler” için 500 milyon Avro tahsis edilecektir.

Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov Perşembe günü yaptığı açıklamada, Bulgaristan'ın Rusya'nın Bulgaristan
büyükelçisinin 'diplomatik olmayan, keskin ve kaba' yorumlarının ardından Rusya Büyükelçisini istişareler için
geri çağırdığını söyledi.

Şehirlere Saldırılar. Rusya, Ukrayna'nın savaş gücünün baltalandığını iddia ederek Ukrayna'ya yönelik
taarruzunun ilk aşamasının ana sonuçlarını Cuma günü tamamladı. Bir sonraki aşama, işgal altındaki
bölgelerden gelen daha güçlü bir destek olduğu için Donbas bölgesini 'özgürleştirmeye' odaklanacak. Bu,
Ukrayna tarafından daha önce beklenenden daha güçlü bir direnişle veya başka bir yeniden gruplaşmaya
hazırlanmak için yanıltıcı mesajlarla açıklanabilir. Ukrayna ordusu yavaş yavaş Ukrayna çevresindeki bazı
bölgeleri kontrolü altına alıyor. Ancak bölgede ve ülke genelinde aktif bombardıman devam ediyor. Kyiv
bölgesindeki Slavutıç'te, şehre yaklaştıkça Rus birlikleri tarafından fiilen bloke edildi. Şehir, bir dizi Çornobıl
NS eski işçisine ev sahipliği yapmasıyla biliniyor. Cumartesi sabahı, yerel vatandaşlar ortak direniş göstermek
için barışçıl bir mitinge katıldı. Harkiv'de Rus birlikleri, İnsani Yardım dağıtım merkezinin bulunduğu şehir
kliniğini bombaladı. 7 kişi yaralandı, 4 kişi hayatını kaybetti. Sumı bölgesindeki Ohtırka bir kez daha
bombardıman altında kaldı, ardından büyük hasarlar yaşandı. Ohtırka bugünlerde böyle görünüyor. Rus
birlikleri dün Vinnıtsya'ya altı seyir füzesi ateşledi. Bir Rus gemisi, Odesa bölgesindeki Sanjıyka köyüne ateş
açtı ve üç saat sonra gemilerin geçişi için sözde güvenlik garantilerini açıkladı. Çernihiv'de Ukrayna Devlet
Güvenlik Servisi'nin (SBU) arşivi imha edildi. Arşiv, Sovyet rejiminin Ukraynalılara karşı uyguladığı baskılarla
ilgili belgeleri içeriyordu. Cuma günü 7.331 kişi, hafta boyunca toplam 37.606 kişi insani koridorlardan tahliye
edildi.

Mairupol. Mariupol yerel makamları, yaklaşık 1.500 kişinin sığındığı Mariupol Drama Tiyatrosu'na düzenlenen
bombalı saldırıda yaklaşık 300 kişinin enkaz altında öldüğünü bildirdi. Belediye meclisi, sakinlerine atıfta
bulunarak şu anda Rus işgalcilerin Mariupol alışveriş merkezini kendi karargahlarına, Birleşik Rusya ofisine
dönüştürdüğünü raporladı. Rus temsilciler, 2014'ten beri işgal altındaki Donbas'ta faaliyet gösteren Phoenix sim
kartlarının yanı sıra propaganda gazeteleri hazırlayıp dağıtıyor. Mariupol Çocuk rehabilitasyon merkezi, yakın
zamanda yeniden inşa edildikten sonra yıkıldı. BM, kuşatma altındaki Mariupol'da toplu cenaze törenlerinin
yapıldığını doğruladı. Örgüt bunlardan birinin uydu görüntülerini aldı, CNN'yi Ukrayna'daki BM İnsan Hakları
İzleme Misyonu başkanı Matilda Bogner'e atıfta bulunarak yazıyor. BM tahminlerine göre yaklaşık 200 kişinin
cenazesi toprağa verildi.

Kaçırma. Rus birlikleri sivillerin kovuşturulması ve kaçırılmasına devam ediyor. Son hedefler arasında yerel
yetkililer, seçilmiş meclis üyeleri, gazeteciler, aktivistler, rahipler, işadamları veya belirli bir muhalefet gösteren
rastgele siviller. Dün, Snovska'nın birleştiği bölge topluluğu, Chernihiv bölgesi başkanı ve yerel iş adamı
kaçırıldı. Geçici olarak işgal edilen Nıjni Sirogozı köy başkanı, zorunlu istifasını açıklamasının ardından ortadan
kayboldu. Slavutıç'teki Ukrayna yanlısı miting sırasında kasaba belediye başkanı Yuriy Fomiçiv kaçırıldı.

Hasarlı Altyapı. Kyiv Ekonomi Okulu'nun raporlarına göre 24 Mart itibariyle, savaş sırasında Ukrayna'nın
altyapısına verilen zarar miktarı 63 milyar USD veya 1.8 trilyon UAH'a ulaştı. Savaşın başlangıcından bu yana
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en az 4431 konut, 92 işletme, 378 eğitim kurumu, 138 sağlık kurumu, 8 sivil hava alanı ve 10 askeri havaalanı,
7 termik santral ve hidroelektrik santrali hasar gördü.

Dil Sorunu. Sosyoloji ajansı Rating, bu kez dil sorunlarına odaklanan ulusal çapta başka bir anket düzenledi.
Ajans, Ukraynacayı anadilleri olarak görenlerin sayısında 2012'de %57'den 2022'de %76'ya istikrarlı bir artış
olduğunu bildiriyor. Mutlak çoğunluk (%83) Ukraynaca'nın Ukrayna'daki tek devlet dili olmasını destekliyor.
Savaştan önce Rusça'ya devlet dili statüsü verilmesi konusunda bir kayma gözlemlendi ve bugün bu fikri
sadece %7 desteklemektedir. Çoğunluk (%67), Ukraynaca konuşan ve Rusça konuşan Ukrayna vatandaşları
arasında bir sorun olmadığına inanıyor.

Savaş Suçları Soruşturması. Ukrayna Başsavcısı Irına Venediktova, savaşın başlangıcından bu yana
2.700'den fazla savaş suçunun başlatıldığı hakkında bilgi verdi. 205 şüpheli belirlendi. Ukrayna, Litvanya ve
Polonya, Rusya'nın Ukrayna'daki savaş suçları hakkında ortak bir soruşturma grubu başlattı. Bu arada, tüm
savaş suçları web sitesinde kaydedilebilir.

Siber Direnç. Anonymous, Rusya Merkez Bankası'nı hackleyip 28 GB veri yayınladı. Interfax, 15-22 Mart
tarihleri arasında Ukrayna Bilgisayar Acil Müdahale Ekibi (CERT-UA)’nin 11'i hükümet ve yerel makamların web
sitelerinde, 8'i güvenlik ve savunma sektörlerinde, 6'sı finans ve ticaret sektörlerinde, 4'ü telekom ve yazılım
sektöründe ve iki enerji sektöründe  olmak üzere 60 siber saldırı kaydettiğini söylüyor.

Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı Mıhaylo Fedorov, SAP'ın Rusya'ya karşı dijital bir abluka geliştireceğini ve
işgalcinin bankalar, savunma, petrol ve metalurji şirketlerindeki ürünlerini desteklemeyi kademeli olarak
bırakmaya başlayacağını bildirdi. Ve bizim zaferimizin ardından SAP, Ukrayna'da bir Ar-Ge merkezi açacak.

İlk NFT savaş müzesi Ukrayna'da açıldı. NFT Müzesi'nin amacı, küresel dijital topluluk arasında doğru bilgileri
yaymak ve Ukrayna'yı desteklemek için fon toplamaktır. Eserler, Rus işgalinin başlangıcından Ukrayna'nın
zafer anına kadar Ukraynalıların yaşadığı askeri olayları yansıtıyor. Tüm eserler dijital olarak NFT belirteçleri
olarak sunulur ve herkes tarafından satın alınabilir. Koleksiyonun ilk bölümü Ukraynalı sanatçıların eserlerini
içeriyor. Ardından müze, dünyanın dört bir yanından sanatçıların eserleri ile tamamlanacak.

Kültür. Kültür Bakanlığı, günde ortalama iki dini altyapı nesnesinin yok edildiğini söylüyor. Savaşın
başlangıcından bu yana 8 bölgede en az 59 objeye zarar verildi. Yazar Andrey Kurkov, Guardian için kendi
görüşüne göre, Rus bombaları Ukrayna şehirlerini vururken, Ukrayna kültürünün hala hayatta kalacağını
söylüyor. Vilnius Tren istasyonu, Moskova-Kaliningrad treninin yolcularını Ukrayna'daki Rus savaşının
görüntülerinin yanı sıra savaşa ilişkin özel duyurularla karşı karşıya getiriyor.

İstatistikleri:
● Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, 26 Mart 2022 sabahı saat 06:00 itibariyle Rus

ordusunun toplam tahmini kayıplarını açıkladı: yaklaşık 16,400 asker, 575 tank, 1,640 ZPT, 293 topçu
sistemi, 90 çok namlulu roketatar, 51 uçaksavar savaş sistemi, 117 uçak, 127 helikopter, 1089 araç, 7
sürat teknesi, 72 yakıt tankı, 56 operasyonel-taktik düzeydeki İHA, 19 özel teçhizat.

Her eylem önemlidir, hiçbir katkı çok küçük değildir!

● Bu hafta sonu sizi Ukrayna Plast Ulusal İzci Organizasyonunu desteklemeye davet ediyoruz.
Örgüt, cephede bulunan Ukraynalı askerlere destek sağlıyor, organize ederek ihtiyaç sahiplerine
insani yardım ve hastanelere tıbbi malzeme ulaştırıyor. En son aktivite raporunu takip edin.

● Ukrayna'daki durumla ilgili güncel bilgileri ister sosyal medya üzerinden, ister yerel medya ile ya
da bu kısa notu etrafa yayarak paylaşın.

● Güncel haberleri 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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