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Ukrayna’da Savaş. Günlük Güncelleme. 10:00, 1.04.2022.

Dış Politika. Perşembe günü, NATO başkanı Jens Stoltenberg, "Rus birlikleri geri çekilmiyor, yeniden konumlanıyor" dedi.
Rusya, Donbas bölgesine yönelik saldırısını yeniden toplamaya, ikmal etmeye ve güçlendirmeye çalışıyor. Aynı zamanda
Rusya, Kyiv ve diğer şehirler üzerindeki baskısını sürdürüyor. Daha önce ABD ve İngiltere yetkilileri de bu bilgiyi doğrulamıştı.

Resmi açıklamaya göre, AGİT Özel İzleme Misyonu (SMM)'nun Ukrayna'ya verilen görev süresinin uzatılması Rusya
tarafından engellendi. AGİT SMM, Ukrayna hükümetinin AGİT'e yaptığı talebin ardından ve 57 katılımcı Devletin tümünün
ortak kararıyla 2014'ten beri Donbas bölgesinde uluslararası bir gözlemci olarak bulunuyor. AGİT Başkanı Rau, "Misyon,
sahadaki güvenlik ve insani durum hakkında nesnel bilgiler sağlayarak ve çatışmanın sivil nüfus üzerindeki etkilerini
hafifletmek için durmaksızın çalışarak çok önemli bir rol oynuyor" dedi.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, Kyiv'e gidiyor. O, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna'yı ziyaret eden
AB kuruluşunun ilk şefi olacak. Ziyaretin detayları açıklanmadı, ancak sözcü 'Avrupa Parlamentosu adına bir destek ve umut
mesajı ileteceğini' doğruladı.

Macaristan, Fransa ve Sırbistan'da seçim hafta sonu yaklaşıyor. Seçim kampanyalarının yayılması, Ukrayna'daki savaştan
etkilendi. Fransa'da, Başkan Macron kendi seçim kampanyasıyla birlikte Avrupa Birliği Konseyi'nin Fransız dönem başkanlığını
(her Üye Devlet altı ay boyunca dönüşümlü olarak Avrupa Birliği Konseyi Başkanlığını elinde tutuyor – Ed.) kullanıyor. Ayrıca
Rusya ile son iletişim kanalı olarak hareket ederek Putin ile barışı koruma sürecinin girişimlerine yön vermeye çalışmıştır.
Macaristan ve Sırbistan'a gelince, her iki cumhurbaşkanının da Rusya ile olan bağlarına bakılmaksızın, büyük olasılıkla
koltuklarında kalacaklar. Macaristan ve Sırbistan'ın seçim durumu analizi hakkında daha fazla bilgi edinin.

Kuvvetlerin Dağıtılması ve Geri Çekilme. Cumhurbaşkanı Zelenskyı, her gün yaptığı gece konuşmasında Ukrayna'nın
güneyindeki ve Donbas'taki zor durumun altını çizerek, Rusya'nın kuşatma altındaki Mariupol kenti yakınlarında asker yığdığı
konusunda uyarıda bulundu. Polonya Başbakanı bir CNN röportajında, mevcut yeniden gruplaşma ve birliklerin yeniden
konuşlandırılması için hazırlıklar ışığında, Rusya'nın müzakere pozisyonunu güçlendirmek için Ukrayna topraklarının üçte birini
ele geçirmeyi hedeflediği konusunda uyardı. Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Hanna Maliar, Rusların tüm Donetsk ve
Luhansk bölgelerinin kontrolünü tamamen ele geçirmeyi hedeflediklerini ve hatta Harkiv bölgesini ele geçirmeye
çalışabileceklerini belirtti. Rus birliklerinin Belarus'un Gomel kentine yakın bir yerde aktif bir hareketi var, çünkü oraya daha
fazla füze sistemi yerleştirildi.

Şehirlere Saldırılar. Dnipropetrovsk bölgesindeki bir askeri üsse iki Rus füzesi isabet etti, bunun sonucunda iki kişi öldü,
beş kişi yaralandı. Rus birlikleri, bir füzenin şehrin orta kısmını vurduğu Harkiv'de bombardımanı yoğunlaştırdı. Ayrıca
Harkiv'de de bombardıman sırasında bir gaz boru hattı hasar gördü ve 34 bin kişi gazsız kaldı. Rus askerleri Kyiv civarındaki
Fastiv’de bir petrol deposuna ateş açtı. Luhansk bölgesinde, özellikle Severodonetsk, Rubijne, Lısıçansk, Kreminna'da ağır
bombardıman yapıldı. Aralarında 9 apartman ve 9 özel evin de bulunduğu 20 altyapı nesnesi hasar gördü. Sumı bölgesinde
kurtarılan Trostyanets şehrinin %90'ı ısıtma, su ve elektrik olmadan kaldığı için yardım çağrısı yapıyor. Belediye başkanı İvan
Fedorov, Melitopol'da tüm okul müdürlerinin işgalcilerle işbirliği yapmamak için istifa mektupları yazdığını söyledi.
Mariupol'da Ukraynalı yetkililer, Uluslararası Kızılhaç ve Rus haber ajansları ‘yeşil’ koridorun Cuma günü başlayabileceğini
bildirdi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Herson bölgesinde on bir, Zaporijnjya bölgesinde beş ve Çernihiv bölgesinde iki yerleşim
birimini kurtardı.

Enerji Güvenliği. Dünya Nükleer Operatörler Birliği (WANO), Ukrayna'daki tüm nükleer santrallerin operasyonlarını Paris
Merkezi'ne devredecek. Daha önce, Ukrayna nükleer santralleri Moskova merkezinin bir parçasıydı. Dernek, dünyadaki enerji
santrali operatörlerini bir araya getirir ve birlik üyelerinin nükleer santrallerinin işletilmesinde en yüksek güvenlik ve güvenilirliği
sağlamak için birlikte çalışabilmeleri için nükleer santraller arasında deneyim alışverişini teşvik eder.

Rus birlikleri, bir aydan fazla süren savaşın bu gününde Çornobıl Nükleer Santrali'nden çekildi. Ukrayna Devlet Dışlama
Bölgesi Yönetimi Ajansı, "Şu anda Çornobıl Nükleer Santrali sahasında yetkisiz personel bulunmadığını" bildirdi. Ancak,
yakınlardaki bir kasaba ve fabrika işçilerinin çoğunun ana üssü olan Slavutıch belediye başkanı, Rus birliklerinin fabrikaya el
konulmasının ilk günlerinden bu yana Ukrayna Ulusal Muhafızlarını rehin aldığını bildirdi.

Ekonomik Güvenlik. Avrupa Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası, Ukrayna'daki savaş büyük bir büyüme yavaşlamasına
neden olduğu için en azından 1970'lerin başından bu yana en büyük arz şoku konusunda uyarıyor. Devam eden savaş,
özellikle düşük gelirli ülkelerdeki ekonomiler üzerinde derin bir etkisi olacak gıda, petrol, gaz ve metaller gibi emtia
maliyetlerinin artmasına yol açacaktır. EBRD, önümüzdeki aylarda bir ateşkes belirlenirse, 2023'ün sonunda Ukrayna'nın
GSYİH'sının hala savaş öncesi seviyelerin altında olacağını varsayıyor.

Yaptırımlar. Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar açıklandı. Avustralya, Rusya ve Belarus'tan yapılan tüm ithalatlar için %35 ek
ücret almaktadır. Daha önce hükümetleri, 500'den fazla Rus şirketi ve şahsına geniş çaplı yaptırımlar uyguladı ve Rus
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petrolünün ithalatını yasakladı. Yaptırımlara ek olarak, Avustralya Hükümeti insani yardım, termal kömür tedariki ve geçici
koruma sistemleri sağlayacak. ABD Hazine Bakanlığı, bilimsel araştırma ve teknoloji alanında çalışan 13 Rus birey ve 21 Rus
tüzel kişiliğine yaptırım uyguladı. Yaptırımlar, Rus yaptırımlarından kaçınma ağlarının yanı sıra teknoloji sektöründeki şirketleri
de hedef alacak.

AB, Rusya'ya karşı 4. yaptırım paketini uygulamaya başladı. Ancak Rusya'nın önemli bir etki hissetmesi biraz zaman alacak.
Bazı AB Üye Devletleri, Rusya ile gaz bağlarını kesmeye devam etme konusunda tereddütlerini dile getiriyorlar. Rus gazı,
yalnızca boru hatları yoluyla Avrupa'nın gaz ithalatının %42'sini oluşturuyordu. POLITICO, bunu kapatmanın, zaten yüksek
enflasyon hayaletiyle boğuşan Avrupa ülkeleri için acı verici bir ekonomik çöküntü yaratacağını söylüyor. 2020'de 60,1 milyar
Avro olan enerji, Avrupa'nın Rusya'dan yaptığı ithalatın yaklaşık üçte ikisini oluşturuyor. AB'nin enerji bağımlılığı hakkındaki
son bilgi.

Siber Güvenlik. Rusya'nın Macaristan'ın dışişleri bakanlığı ağlarına tam erişimi olduğu ve Macar hükümetinin onları
durduramadığı açıklandı. Rus bilgisayar korsanları, en son Ocak 2022'de olmak üzere Bakanlığın iletişim kanallarına bir dizi
saldırı gerçekleştirdi. Bu, Rusya'nın tüm resmi iletişim ve belgelere erişmesini sağladı. Bu arada, Macar hükümetinden bu Rus
siber casusluğuyla ilgili herhangi bir kamu protestosu olmadı.

Teknoloji çalışanları, şirketleri Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik dijital ablukasına katılmaya çağırıyor. Microsoft, SAP, IBM daha
önce Rusya'daki operasyonlarını sınırladıklarını duyurmuş olsalar da, Ukrayna'nın itirazlarına rağmen operasyonlarını veya
personellerini Rusya'da sürdürüyorlar. Microsoft, SAP ve IBM'deki küçük çalışan grupları, yönetimlerini Ukrayna'nın işgalinin
ardından Rusya'dan tamamen çekilmeye çağırdı.

Google'ın Tehdit Analizi Grubu, Çarşamba günü yayınlanan bir raporda Rus bilgisayar korsanlarının son zamanlarda NATO
ağlarına ve bazı Doğu Avrupa ülkelerinin ordularına sızmaya çalıştıklarını söyledi. Hangi birimlerin hedef alındığına dair bilgi
bulunmamakla birlikte amaçlarından biri kimlik avıydı.

Yalan Bilgilendirme. Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı, 'Ukrayna'daki biyolojik silahlar' hakkında yeni bir açıklama
yaptı. Belge, 'beş Kyiv biyolojik laboratuvarının' faaliyetlerinin sonlandırıldığını gösteriyor. Rusya Federasyonu Savunma
Bakanlığı, ABD Başkanı'nın oğlu Hunter Biden'ın Ukrayna'da patojen çalışmasına karıştığını iddia ediyor. Rusya ayrıca
Ukrayna'nın Bayraktarlar da dahil olmak üzere insansız hava araçları kullanarak radyoaktif, biyolojik olarak tehlikeli ve narkotik
maddelerin taşınması olasılığını düşündüğünü iddia ediyor.

Okuma listesi:
● Barış Yok, Garanti Yok. İstanbul Ukrayna-Rusya Savaşı Müzakerelerinin Detayları ve Sonuçları | European Pravda

(eurointegration.com.ua) - Ukrayna'nın önde gelen güvenlik uzmanlarının görüşlerini temsil eden tutarlı bir analiz
olduğu için bugünkü seçimimiz bu makale. Ukrayna ve Rusya arasında İstanbul'da yapılan son müzakerelerde
tartışılan hükümler konusunda ulusal bakış açımızı edinmenizi şiddetle tavsiye ederiz.

İstatistikler:
● BM OHCHR, Ukrayna'da 3.039 teyit edilmiş sivil kayıp kaydetti: 1179 ölü ve 1860 yaralı (28 Mart gece yarısı itibariyle).

OHCHR, gerçek rakamların çok daha yüksek olduğuna inanıyor.
● Kyiv bölgesinde savaşın başlangıcından bu yana Rus birlikleri en az 75 eğitim kurumunu tahrip etti veya zarar verdi
● 1.300 yerleşim yeri elektriksiz kaldı.
● Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, 1 Nisan 2022 sabahı saat 10:00 itibariyle Rus ordusunun toplam

tahmini kayıplarını açıkladı: yaklaşık 17 700 asker, 625 tank, 1,751 ZPT, 316 topçu sistemi, 96 çok namlulu roketatar,
54 uçaksavar savaş sistemi, 143 uçak, 131 helikopter, 1220 araç, 7 sürat teknesi, 76 yakıt tankı, 85 operasyonel-taktik
düzeydeki İHA, 24 özel teçhizat, 4 Kısa menzilli balistik füze. Ayrıca Rus kayıplarının etkileşimli sayacını da takip
edin.

Her eylem önemlidir, hiçbir katkı çok küçük değildir!

● “Zgraya” STK, 2014-2015 yıllarında Ukrayna'nın doğusunda orduyla birlikte çalışan bir grup
gönüllüdür. Sivillere ve hastanelere ilaç ve ekipman, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ve bölgesel savunma
güçlerine ekipman, makine, ilaç ve gıda ile yardım etmeye devam ettiler. Daha fazlasını öğrenin ve
onları destekleyin.

● 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.

2

https://sharethetruths.org/
https://twitter.com/USTreasury/status/1509540382962593807
https://www.politico.eu/article/europe-eu-oil-gas-trade-russia-budget-military-spending-ukraine-war-crisis/?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=9e8e72c630-EMAIL_CAMPAIGN_2022_04_01_05_05&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-9e8e72c630-189729529
https://sharethetruths.org/leaflets/
https://www.direkt36.hu/en/putyin-hekkerei-is-latjak-a-magyar-kulugy-titkait-az-orban-kormany-evek-ota-nem-birja-elharitani-oket/
https://www.reuters.com/technology/tech-workers-urge-companies-join-ukraines-digital-blockade-russia-2022-03-30/
https://www.reuters.com/world/europe/russian-hackers-targeted-nato-eastern-european-militaries-google-2022-03-30/
https://t.me/mod_russia/13789
https://t.me/rian_ru/156520
https://www.eurointegration.com.ua/eng/articles/2022/03/30/7136915/
https://www.eurointegration.com.ua/eng/articles/2022/03/30/7136915/
https://www.epravda.com.ua/news/2022/03/31/685033/
https://minusrus.com/en
https://minusrus.com/en
https://www.facebook.com/zgraya.ua
https://zgraya-help.com/?fbclid=IwAR1vDk8QJxEBWEuwpBpp2TbvGQUWX-h8GEdr9LgTKttI0pfLtl0v51T5qsw
https://zgraya-help.com/?fbclid=IwAR1vDk8QJxEBWEuwpBpp2TbvGQUWX-h8GEdr9LgTKttI0pfLtl0v51T5qsw
https://twitter.com/truth_sharethe
https://sharethetruths.org/
https://sharethetruths.org/about/


Nisan 1, 2022 - https://sharethetruths.org/

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