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Ukrayna’da Savaş. Günlük Güncelleme. 10.00, 29.03.2022.

Müzakere. Ukrayna ve Rusya'dan gelen heyetler, bir dizi sanal toplantı ve çalışma alt grubu
tartışmalarının ardından 29 Mart'ta yeni bir müzakere turu için Türkiye'ye geldi. Toplantı öncesinde
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmıtro Kuleba, Ukrayna'nın kilit konularda taviz vermeyeceğini bildirdi: 'İnsan,
toprak veya egemenlik ticareti yapmıyoruz'. Türkiye'deki müzakere maksimum programı, insani krize
çözüm bulmaktır. Maksimum program, bu konuda istikrarlı anlaşmalara varan bir ateşkes.

Dış Politika. Avrupa Konseyi, yerinden edilmiş Ukraynalıları karşılama konusunda daha güçlü Avrupa
koordinasyonuna ilişkin 10 Maddelik bir Plan sundu. Evrak, Ukrayna'dan ayrılan kişilere destek
sağlanmasına ilişkin ana hükümleri özetlemektedir. Plan, bir AB kayıt platformu, ulaşım ve bilgi
merkezleri için koordineli bir yaklaşım, kabul ve konaklama kapasitesi, insan ticaretiyle mücadele
politikası ve çocuklara destek öngörüyor.

G7 ülkeleri, Rusya'nın doğalgaz için Rus rublesi ödeme talebini reddetti. Almanya Ekonomi Bakanı
Robert Habeck, "Ruble olarak ödeme kabul edilemez" dedi. Altı eski Avrupa Savunma Bakanı,
Ukrayna'ya askeri yardım sağlama çağrısında bulundu.

Şehirlere Saldırılar. Ukrayna ordusu Krıvıy Rih'de Rus birliklerini şehirden 40-60 km uzağa itmeyi
başardı. İrpin Belediye Başkanı, haftalarca süren şiddetli çatışmaların ardından Kyiv bölgesindeki
İrpin'in dün kurtarıldığını söyledi. Kyiv çevresindeki durumun güncel bir haritası. Ablukadan sonra,
150.000 sakin Mariupol'dan tahliye edilirken, yaklaşık 170.000 kişi kuşatma altında kaldı. Yaklaşık
30.000 işgal altındaki topraklara ve Rusya'ya yasadışı olarak sınır dışı edildi. Belediye meclisi, ön
verilere göre, 210'u çocuk olmak üzere yaklaşık 5000 kişinin öldüğünü bildirdi. Şehrin altyapısının %90'ı
hasar gördü veya yok edildi. Dnipropetrovsk bölgesindeki Nikopol, gece boyunca füzelerle bombalandı.
Rivne bölgesi petrol deposuna başka bir füze saldırısıyla karşı karşıya kaldı. Mıkolayiv'de bu sabah bir
apartman binasına füze isabet etti. Melitopol'da Şehir Belediye'nin eğitim dairesi başkanı Rus ordusu
tarafından kaçırıldı. Geçici olarak işgal edilen Zaporijjya bölgesindeki Energodar, yerel halk yeniden
Ukrayna yanlısı bir miting düzenleyerek Rusları şehri terk etmeye ve kaçırılan belediye başkan
yardımcısını serbest bırakmaya çağırdı.

Yaptırımlar. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, farklı ülkeler tarafından getirilen yeni uluslararası yaptırımlar
hakkında bilgi verdi. Finlandiya devlet demiryolu şirketi VR, Rusya ile yük demiryolu hizmetini askıya
aldı. Çek Cumhuriyeti, yaptırım uygulanan Rus vatandaşları ve şirketlerine ait yüz milyonlarca kron
değerindeki varlıkları dondurdu. Kore, 57 çeşit stratejik olmayan malın Rusya ve Belarus'a ihracatını
yasakladı. Bu kısıtlamalar öncelikle yarı iletkenler, mikro devreler, çipler ve bilgisayarlar için geçerlidir.
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, 11 yıllık işbirliğinin ardından Rus araştırma enstitüleri ile işbirliğini
askıya aldı.

Savaş Suçları. Başsavcılık Müdürlüğü, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı işlediği savaş suçlarının
soruşturulması için Eurojust ile ortak bir ekip kurulduğu konusunda bilgi verdi. Litvanya ve Polonya
tarafından desteklenen bu ekip, çalışmalarını Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC) ile de koordine
edecek. Ajans, kurulumuna yardımcı olmak için teknik ve yasal destek sağlayacaktır.

Enerji Güvenliği. Şu anda ele geçirilen Çornobıl nükleer santralinde bulunan Rus birlikleri, radyoaktif toz
nedeniyle dahili radyasyon zehirlenmesine maruz kalabilir. Görgü tanıklarına göre, askerler daha önce
zırhlı araçlarını radyasyondan korunmadan "Kızıl Orman" adı verilen oldukça zehirli bir bölgeden
geçirerek radyoaktif toz bulutlarını tekmelemişlerdi. Radyoaktif tozun solunması vücutlarında radyasyon
zehirlenmesine neden olabilir.

Siber Güvenlik. Ukrayna'nın ulusal telekomünikasyon hizmetleri sağlayıcısı Ukrtelecom, savaşın
başlangıcından bu yana en güçlülerinden biri olarak tanımlanan devasa bir siber saldırıya uğradı.
Ukrtelecom, ülke genelinde sabit hatlı telekomünikasyon - telefon hizmetleri ve geniş bant internet -
sağlar ve en büyük servis sağlayıcılarından biridir.
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Yalan Bilgilendirme. Anonymous asla durmaz. Grup bu kez sızdırılmış belgeyi yayınladı: savaş
esirlerine nasıl kötü davrandıklarını göstererek Ukrayna güçlerini itibarsızlaştırmak için propaganda
videoları üretme Rus Kararı. Son birkaç gün içinde, Ukraynalı askerlerin Rus savaş esirlerine işkence
ettiği videoları medyada ve internette dolaşıyor. Ukraynalı yetkililer, Ukrayna'nın Cenevre sözleşmesinin
gerektirdiği şekilde savaş esiri kampları kurduğunu belirterek, bunun sahte olduğunu iddia etti. Sızan
belge, videonun Rus tarafı tarafından sahnelendiğini doğruladı.

Kültür. Rus işgalciler Harkiv'de 1867'de inşa edilmiş eski bir itfaiye istasyonu olan mimari anıtı yok etti.
Rus ordusu kültürel mirası yok etmeye devam ederken, Ukrayna savaş suçlarını belgelemeye devam
ediyor. Kültürel altyapının hasar görmüş veya yok edilmiş nesnelerinin güncel bir listesini görmek için bu
bağlantıyı takip edin.

Olumlu Haberler. İki haftadan kısa bir süre önce Londra'daki çalışmalarının hayır amaçlı Banky's
müzayedesini yazdık. Dün Banksy'nin savaş karşıtı tablosu CND Soldiers, bir İngiliz Sessiz
Müzayedesinde yaklaşık 100.000 $'a satıldı. Şimdi gelir, Rus saldırganlığı nedeniyle yaralanan insanları
tedavi eden Kyiv Çocuk Hastanesi "Ohmatdıt"a aktarılacak.

İstatistikler:
● ABD Pentagon'un bildirdiğine göre, Rusya tarafından Ukrayna'ya 1 370 füze fırlatıldı.
● Savaşın başlangıcından bu yana 510 000 vatandaş Ukrayna'ya döndü. %75-80'i erkektir.
● Savaşın başlangıcından bu yana 3,8 milyon kişi Ukrayna'yı terk etti.
● Ukrayna Ulusal Polisi, savaşın başlangıcından bu yana, cezai ve idari suçların sayısının geçen

yılın aynı dönemine göre 2,5 kattan fazla azaldığını bildirdi.
● Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, 29 Mart 2022 sabahı saat 06:00 itibariyle

Rus ordusunun toplam tahmini kayıplarını açıkladı: yaklaşık 17 200 asker, 597 tank, 1,710 ZPT,
303 topçu sistemi, 96 çok namlulu roketatar, 54 uçaksavar savaş sistemi, 127 uçak, 129
helikopter, 1178 araç, 7 sürat teknesi, 73 yakıt tankı, 71 operasyonel-taktik düzeydeki İHA, 21,
özel teçhizat, 4 Kısa menzilli balistik füze.

Her eylem önemlidir, hiçbir katkı çok küçük değildir!

● 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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