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Ukrayna’da Savaş. Günlük Güncelleme. 10.00, 30.03.2022.
Müzakereler. Ukrayna ve Rusya heyetleri, müzakerelerin yeni turu için bir araya geldi. Bazı net pozisyonlar
açıklandığından, savaşın başlangıcından bu yana en verimli toplantı olarak adlandırılıyor. Bununla birlikte,
müzakereler daha da devam edeceğinden, savaşın derhal sona ermesi masada değil. Aynı zamanda uzman Ukrayna
topluluğu değerlendirmeye ve bazı mevcut eleştirilere zaten çok dikkat ediyor.

Rusya tavizler verdi ve Kyiv yakınlarındaki ve ülkenin kuzeyindeki varlığını azaltacağını duyurdu. Bu, birliklerin
Ukrayna’nın doğusuna taşınması, yani yetkilerin Donbas'ta toplanması anlamına geliyor. Ancak dün akşam Kyiv
civarlarında yine havada yüksek sesli patlamalar duyuldu ve Çernihiv bütün gece yoğun bombardıman altında kaldı.
Uzmanlar ve diplomatlar, Rusya'nın askerleri yalnızca yeniden gruplaşmak amacıyla geçici olarak geri
çekebileceğinden, birliklerin bölgeden fiilen çekilmesini dikkatle değerlendiriyorlar.

Ukrayna güvenlik garantisi istedi ve mutabakt olasılığını duyurdu. Ukrayna, uluslararası "güvenlik garantileri"
karşılığında NATO ittifakına katılmamak veya Batılı askerlere ev sahipliği yapmamak da dahil olmak üzere tarafsızlık
sorununu gündeme getirdi. Operasyon güvenliği garantileri, Türkiye, Almanya, Kanada, İtalya, Polonya ve İsrail'in
yanı sıra BM Güvenlik Konseyi üye devletlerini (İngiltere, ABD, Çin, Rusya, Fransa) içermelidir. Güvenlik garantileri,
geçici olarak işgal altındaki Donbas ve Kırım için geçerli değildir. Kırım sorunu, gelecekteki anlaşmanın ayrı bir
maddesi olmalı ve özel bir statü öngörmeli, ardından Ukrayna ve Rusya'nın Kırım ve Sevastopol'un statüsü hakkında
15 yıl boyunca ikili görüşmeleri takip edecek. Bu süre zarfında yarımada topraklarında askeri harekat yapılmamalıdır.
Bu anlaşmanın güvenlik garantilerine ilişkin kararının uygulanması fikrini desteklemek için halk oylamasını
öngörmelidir.

Ukrayna'nın AB üyeliğini ilgilendiren şey, güvenlik garantileri Ukrayna'nın AB'ye katılma isteğini reddetmemeli, aksine
AB'ye katılmasına yardımcı olmalıdır.

Dış Politika. Polonya hükümeti, Rusya'dan kömür sevkiyatını yasaklamayı ve bunun yerine Avustralya, Kolombiya ve
ABD gibi ülkelerden tedarik aramayı planlıyor. Lüksemburg, Rusya'yı hedef alan AB yaptırımlarını uyguladığı için
şimdiye kadar 2,5 milyar avro değerindeki varlıkları dondurdu. Danimarka, NATO komutası altında 800 asker daha
göndererek üç Baltık ülkesindeki askeri konuşlandırmasını artırmayı teklif ediyor.

Avrupa ülkeleri, savaşın başlangıcından bu yana Rus Büyükelçiliklerinden yaklaşık 100 personeli sınır dışı etti. Dün
Hollanda, 17 Rus istihbarat görevlisini sınır dışı edeceğini duyurdu ve Belçika, casusluktan 21'ini dışarı alacağını
söyledi. Kuzey Makedonya ayrıca diplomatik sözleşmeleri ihlal ettikleri için 5 diplomatı istenmeyen kişi olarak ilan etti.
Geçen yıl Prag'daki büyükelçiliğinden çok sayıda Rus'u sınır dışı eden Çek Cumhuriyeti, Salı günü bir kişiye daha
ayırımasını söylediğini söyledi. Bir yetkili Salı günü yaptığı açıklamada, Almanya'nın şüpheli casusları sınır dışı
etmeyi de düşündüğünü söyledi. Polonya ve Çek Cumhuriyeti'nin Budapeşte'deki toplantıdan katılımlarını çekmesi
nedeniyle Visegrad V4 toplantısı iptal edildi. Bunun nedeni, Macaristan'ın Ukrayna politikasıdır. Bir yandan AB
yaptırım paketine oy verirken, diğer yandan Macaristan Rusya'dan enerji ithalatının yasaklanmasına karşı çıkıyor.

Şehirlere Saldırılar. Üç füze saldırısı Hmelnıtskıy bölgesini vurdu. Bunlardan biri sırasında Hmelnıtskıy
bölgesindeki Starokostyantıniv'deki havaalanına bir füze çarptı ve petrol deposunu tamamen yok etti. Mariupol
belediyesi, 2 No. Mariupol Doğum Hastanesinden yaklaşık 70 personel ve hastaların zorla çıkarıldığını bildirdi.
Novomoskovskıy bölgesinde, bir çiftliğin topraklarına bir roket çarptı. Makineler hasar gördü. Bir kişi yaralandı.
Pavlohrad'da viyadük vuruldu. Karayolu trafiği durduruldu. Kyiv, Çernihiv, Harkiv, Herson, Donetsk ve Luhansk
bölgelerinde ağır topçu çatışmaları devam ediyor. Füze saldırıları Luhansk ve Donetsk bölgelerindeki belediyeleri
vurdu. Rus işgalciler yeni işgal edilen topraklara moloz dökmeye çalışıyor. Daha önce Herson yetkilileri bu tür
vakalardan bahsediyorlardı, ancak dün Ukrayna Merkez Bankası Zaporijjyia ve Herson bölgelerindeki vakaları
doğruladı.

Rus birlikleri muhalefetteki yerel liderleri kaçırmaya devam ediyor. Herson bölgesindeki Hola Prıstan Belediye
Başkanı dün kaçırıldı. Daha önce yerel vatandaşlar işgale karşı barışçıl mitingler düzenliyorlardı. Zaporijjya gazeteci
Irına Dubçenko, Rus birlikleri tarafından kaçırıldı ve zorla Donetsk'e götürüldü.

Gıda Güvenliği. Ukrayna, tahıl ürünlerinin ana ihracatçılarından biri olarak küresel gıda pazarlarında önemli bir rol
oynamaktadır: buğday (%8,9), mısır (%16), arpa (%9,7) ve ayçiçek yağı (%42). Afrika ve Asya'daki bazı ülkeler, yerel
gıda tedariki için büyük ölçüde ayçiçek yağı ithalatına güveniyor. Rapor, arz kesintilerinin gıda fiyatlarının daha da
yükselmesine yol açabileceğini, özellikle Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın ağırlıklı olarak Ukrayna ve Rusya'dan buğday
ithalatına, Doğu Asya ve Avrupa'nın ise mısır ithalatına bağımlı olması üzerinde önemli etkileri olabileceğini
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gösteriyor. Ukrayna'nın tahıl ihracatı hakkında bilgiler. Dünya Gıda Programı, BM Güvenlik Konseyi toplantısında
Ukrayna'dan tedarik edilen erzak kesintilerinin, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en güçlü olan gıda arzı üzerinde
küresel bir etkiye sahip olacağı konusunda uyardı.

Tarım ve Toprak Politikası Komitesi üyeleri, Rusya'nın işgaline rağmen Ukrayna'nın 11 bölgesinin bahar mahsulü
ekmeye başladığını söyledi. Kyiv bölgesinin bazı bölgelerinde, Sumı, Çernihiv, Donetsk, Luhansk, Herson,
Mıkolayiv'de araziler sıklıkla mayınlı olduğu ve ayrıca petrol depolarını, depoları, tarım makineleri park yerlerini ve
mühendislik üslerini hedef alan Rus füze saldırılarından etkilenebilir. Ancak Tarım Politikası Bakanlığı, devam eden
savaştan kaynaklanan potansiyel kayıpları telafi etmek için Ukrayna'nın batısındaki testere ölçeğini genişletmeyi
hedefleyeceklerini bildiriyor.

Bloomberg'e göre Dünya Bankası başkanı, Ukrayna’nın, Rusya'nın açtığı savaş sona erdikten sonra çiftçilik çıktısını
ve dünyanın geri kalanına önemli ihracatını eski haline getirmek için gereken gübre ve tohumları almak için diğer
ülkelerden desteğe ihtiyacı olacaktır.

Enerji Güvenlik. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Genel Müdürü Rafael Mariano Grossi, ülkenin 15 nükleer enerji
reaktörünün emniyeti ve güvenliği konusunda istişarelerde bulunmak üzere Salı günü Ukrayna'ya gitti. Grossi yaptığı
açıklamada, bir ay süren savaşın "radyoaktif madde içeren tesisleri benzeri görülmemiş bir tehlikeye soktuğunu"
söyledi.

Siber Güvenlik. Anonymous, Federal Hava Taşımacılığı Ajansı'nın sunucularını kapattı ve yaklaşık 65 terabayt veriyi
yok etti. Veriler bir yedekleme seçeneği olmadan silindi. Rus yetkililer kazayı teyit etmiyor, bunun yerine veri
akışındaki bazı aksaklıklar hakkında bilgi veriyor.

Yanlış Bilgilendirme. Otuz Avrupa ülkesi Rus kanallarını tamamen veya kısmen kapattı. Bu, tüm hedef Sputnik ve
Russia Today kanalları arasındadır. Ukrayna'da radyo ve TV programlarının yayınlandığı ülke sayısı sürekli artıyor.
AB, daha önce devlet medyası RT/ Russia Today ve AB'deki Sputnik'e karşı yaptırımlar uygulamıştı. Aslo, Google,
Apple Inc., Avrupa'daki uygulama mağazalarından RT ve Sputnik'i engelledi.

İşletmeler. Ukrayna hükümet kurumları, işletmelerin Rus ve Belarus mal ve hizmetlerini boykot etmelerine yardımcı
olmak için uluslararası bir bilgi kampanyası olan "Cinayete sponsorluk ETMEYİN" başlattı. Kampanya, Rus ve
Belarus mallarını ve ticaretini boykot etmenin yanı sıra çevrimiçi iletişim kampanyasına katılma çağrısı yapıyor.

Stand Up for Ukraine. Avrupa Komisyonu ve Kanada Hükümeti, Ukrayna'nın işgalinden kaçan insanları
desteklemek için fon sağlamak için küresel bir kampanya başlattığını duyurdu. Kampanya 9 Nisan'da çevrimiçi bir
mitingle sona erecek. Harekete geçin ve neden Ukrayna'nın yanında olduğunuza dair düşüncelerinizi paylaşın.

Okuma Listesi
● Volodımyr Zelenskıy, Ukrayna'nın neden Putin'i yenmesi gerektiğine dair. The Economist
● Ukrayna Kazanmalı - Atlantik
● Putin'in yararlı Alman aptalları – POLITICO

İstatistikler:
● Yaklaşık 4 milyon kişi Ukrayna'yı terk etti. Durumun Reuters analizini okuyun.
● Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, 30 Mart 2022 sabahı saat 06:00 itibariyle Rus

ordusunun toplam tahmini kayıplarını açıkladı: yaklaşık 17 300 asker, 605 tank, 1,723 ZPT, 305 topçu
sistemi, 96 çok namlulu roketatar, 54 uçaksavar savaş sistemi, 131 uçak, 131 helikopter, 1184 araç, 7
sürat teknesi, 75 yakıt tankı, 81 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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