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Ukrayna’da Savaş. Günlük Güncelleme. 10.00, 2.04.2022.
Dış Politika. Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola Kyiv’e vardı. AP Başkanı Kyiv'de Ukrayna Parlamentosu
Başkanı ve Cumhurbaşkanı Zelenskıy ile bir araya geldi. Ukrayna Parlamentosu Başkanı ile yaptığı ortak açıklamada AB'nin
Ukrayna şehirlerinin yeniden inşasına yardım etmeye hazır olduğunun altını çizdi. Başkan Metsola, AB'nin Ukrayna'ya
desteğini temin etti: 'Avrupa Birliği, Avrupa emellerinizi ve üyesi için aday ülke olma arzunuzu tanıyor. Ve bu hedefe
ulaşmada Avrupa Parlamentosu'nun tam desteğine güvenebilirsiniz'. Bloktan Ukrayna'ya akan insani ve askeri yardımın
artacağını da sözlerine ekledi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Rusya'nın G20'den çıkarılması çağrısında bulundu. Ancak Çin buna karşı çıkıyor. G20
toplantısının 15-16 Kasım tarihlerinde Endonezya'nın Bali kentinde yapılması planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha Ukrayna ve Rusya Devlet Başkanlarına müzakereler için İstanbul'da görüşme
teklifinde bulundu.

Avrupa Komisyonu, Rus Ordusunun Kırım ve Sevastopol'da askere alınmasına ilişkin uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiği
iddiasıyla bir açıklama yayınladı. Cumhurbaşkanı Zelenskıy akşam yaptığı konuşmada zorunlu askerliği de kınadı. Tüm
uygun erkekleri yasadışı bir şekilde ilhak edilmiş Kırım'da askere almak, Ukraynalılara karşı savaşmak için Kırım Tatarları da
dahil olmak üzere yerli halkı askere almak anlamına geliyor.

Şehirlere Saldırılar. Rus birliklerinin Kyiv bölgesinden çekildiği iddia edilirken, Kyiv'e giden yollarda ve eteklerinde
çatışmalar devam etti. Ayrıca Cuma günü Ukrayna ordusu tarafından Ukrayna genelinde yaklaşık 30 yerleşim birimi
kurtarıldı. Kyiv bölgesindeki Rus askerlerinin sayısı azalmış olsa da, füzeler ve hava saldırıları sivillerin başının üstünde
devam ediyor. Cuma günü Belarus topraklarından Ukrayna yönüne yaklaşık 30 füze fırlatıldı. Bir dizi bombardıman Dnipro,
Kremençuk, Poltava ve Odesa bölgelerini vurdu. Rus birlikleri Ukrayna'dan ayrılırken Kyiv bölgesindeki Buça'daki
şekerleme fabrikasını mayınladı ve orada kalan tüm malları zehirledi. En aktif çatışmalar Harkiv bölgesindeki Üzüm'da
devam ediyor. Krıvıy Rih, çok namlulu roekt BM-21 “Grad” sisteminden ateşlendi. Herson, Donetsk ve Luhansk bölgelerinde
yoğun bombardıman devam ediyor.

Ülkenin kuzeyindeki birliklerin geri çekilmesi, Doğu'da Azak Denizi'ne kadar olası yeniden konuşlandırma veya yoğun saldırı
bekleyen herkesi gergin tutuyor. Ukrayna Devlet Başkanı ve Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanı dünkü
konuşmalarında Rusya'nın savaşı 9 Mayıs'ta Zafer Bayramı ile bitirmeyi hedeflediğini göz önünde bulundurarak, ağır
çatışmaların devam ettiği konusunda uyardı.

Mariupol'dan tahliye, güvenlik anlaşmalarına ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin (ICRC) katılımına bakılmaksızın Rus
ordusu tarafından engellendi. ICRC başlangıçta kuşatma altındaki Mariupol'dan yaklaşık 2000 sivili tahliye etme planı
hakkında bilgi vermişti. Ancak örgütten yapılan açıklamada, güvenli geçiş garantisi olmadığı için tahliye araçlarının saatler
sonra geri dönmek zorunda kaldığı belirtildi. Aynı zamanda, Perşembe günü 3000'e kadar insan şehri başka yollarla terk
etmeyi başardı. Cumartesi günü başka bir tahliye girişimi olacak.

Melitopol'da Rus birlikleri üç okul müdürünü kaçırırken, öğrencileri şehirde canlı kalkan olarak tutuluyor. Daha önce, tüm
okul müdürleri Ruslarla işbirliği yapmayı reddederek protesto olarak istifa etmişti. İşgal altındaki Melitopol'da yaklaşık 70-75
bin kişi kalıyor. Rus birlikleri, vatandaşların Ukrayna'ya tahliyesine izin vermiyor, ancak Kırım'a serbestçe gitmelerine izin
veriyor.

İkinci savaş esiri değişimi Zaporijjya bölgesinde gerçekleşti. 15'i kadın olmak üzere 86 Ukraynalı asker, 86 Rus savaşçıyla
takas edildi.

İşgal Stratejileri. Rus güçleri işgal altındaki topraklarda yasa dışı referandumların yapılması için zemin hazırlıyor. İşgal
güçlerine karşı olan herkes gözaltına alınmakta veya yargılanmaktadır. Zaporijjya bölgesindeki Tokmak'ta 4 Nisan'da
yasadışı olduğu iddia edilen bir referandum planlanıyor. Melitopol'da siviller ve sivil altyapı kalkan olarak kullanılıyor. Belediye
Başkanı, Rus birliklerinin bilgi akışını sınırlamak ve kontrol etmek için şehri Kırım'dan İnternet sağlayıcısına bağlamaya
çalıştığını bildirdi. Rus askerleri, Ukrayna'dan gelen insani yardıma el koyuyor ve sanki Rusya'dan geliyormuş gibi dağıtıyor.

İnsan Hakları Ihlalleri Ve Savaş Suçları. Uluslararası Af Örgütü, insan hakları ve savaş yasalarının ihlal edildiğine dair yeni
tanıklıklar ve kanıtlar elde etti. Son haftalarda Rus kuvvetleri, misket bombaları gibi geleneksel olmayan silahlar ve
güdümsüz 'künt' bombalar ve çok sayıda roketatar (MLR) gibi yanlış amaçlı geniş menzilli silahlar, yoğun nüfuslu sivil
bölgelere yönelik saldırılarda kullandı. Saldırılar tutarsız ve koordineli değil, maksimum hasar ve yaralanmayı hedefliyor. Şu
anda siviller, aktif çatışma alanlarında internet veya TV kapsamının yetersiz olması veya hiç olmaması nedeniyle iletişim
eksikliğinden muzdarip. Mart ayında daha önce telekomünikasyon kulelerine sık sık yapılan saldırıları bildirmiştik. Hassas
insan grupları, ilaç ve sağlık hizmeti alma zorlukları ve hareketlilik sorunları nedeniyle sıcak noktalardan ayrılmanın genel
zorluğu nedeniyle özellikle tehdit altındadır.
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Enerji Güvenliği. Uluslararası Atom Enerjisi Birliği (IAEA) Başkanı Rafael Grossi, Çornobıl Nükleer Santrali'ne yönelik bir
IAEA yardım ve destek misyonuna başkanlık edecek. Karar, bu hafta Ukrayna ve Rusya'ya yaptığı ziyaretlerin ardından
açıklandı. Ukrayna'ya yönelik bir dizi nükleer güvenlik ve güvenlik misyonunun ilki olacak.

Gıda Güvenliği. Ukrayna Başbakanı, ülke genelindeki askeri faaliyetlerden bağımsız olarak Ukrayna'nın 21 bölgesinde ekim
sezonunun başladığını bildirdi. Ancak, devam eden mücadele ve madencilik nedeniyle genel ölçek bir önceki yıla göre
%25-30 civarında daha düşük olabilir.

Kültür. AFP ve UNESCO, Rusya'nın ülkeyi işgali sırasında en az 53 Ukrayna tarihi anıtı, dini bina ve müzenin zarar
gördüğünü bildirdi. UNESCO'nun tamamen veya kısmen hasar görmüş anıtların ilk ön listesinde 29 dini bina, 16 tarihi bina,
dört müze ve dört anıt yer aldı. Ukrayna Kültür Bakanlığı, Ruslar tarafından Ukrayna'nın kültürel açıdan önemli nesnelerine
ve altyapısına karşı işlenen 135 suç bildirdi.

Sibr Güvenlik. Anonymous'tan düzenli güncelleme. Hackerlar, Rus Ortodoks Kilisesi'nin hayır kurumu kanadından çalınan
15 GB'lık veriyi sızdırdı ve yaklaşık 57.500 e-postanın yanı sıra Lipetsk Mekanik Fabrikası (Rus tank ve uçaksavar
üreticisi)ndan bilgi yayınladı.

Yanlış Bilgilendirme. Ukrayna Hava Kuvvetleri, medyada dolaşan en yaygın sahtekarlıklardan bazılarını yalanladı. Örnek
olarak bunlardan sadece birkaçı hakkında bağlantıyı takip ederek daha fazlasını öğrenin.

● Mit 1: Ukrayna'nın karadaki başarıları savaşı kazanacak. Gerçek: Hava üstünlüğü bu savaşta belirleyici faktördür.
Hava üstünlüğü, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana tüm savaşlarda kilit rol oynamıştır.

● Mit 2: Ukrayna'nın Hava Kuvvetleri, ülkeyi Rusya'ya karşı etkin bir şekilde savunmak için donatılmıştır. Gerçek:
Rusya'nın hava kuvvetleri Ukrayna'nınkinden kat kat daha büyüktür ve daha gelişmiş radar ve füze teknolojilerine
erişime sahiptir.

Okuma Listesi:
● Doğa ve savaş: Rus işgali Ukraynalı vahşi yaşamı nasıl yok ediyor – Ukrayna merkezli Ecoaction STK, Ukrayna'daki

savaşın ilk ayında Ruslar tarafından tamamlanan çevre suçları ve zararlara ilişkin bir genel rapor hazırladı.
● Ukrayna'nın En Ünlü Yaşayan Bestecisi Artık Bir Mülteci – The New York Times (nytimes.com) Savaş nedeniyle

Ukrayna'dan kaçan Kyivli bestecinin güzel ve hüzünlü hikayesi. Hikaye, Maydan devrimine ve devam eden savaşa
bir yanıt olan bazı eserlerini yansıtıyor.

İzleme Listesi:
● 'Korkunç': Asker, Rus savaşçılarla karşılaşmayı anlatıyor - CNN'den Erin Burnett, Ukraynalı bir film yapımcısı ve

asker olan Volodımır Demçenko ile Rusya'nın güçlerini azaltma iddiaları arasında sahada gördükleri hakkında
konuşuyor.

● Winter on Fire (Tr. Ateşte Kış): Ukrayna'nın Özgürlük Mücadelesi - 2013-2014'te Ukrayna'da mevcut Ukrayna için bir
arka plan sağlayan 'Onur Devrimi'nin (EuroMaidan) hikayesi: Barışçıl öğrenci gösterileri olarak başlayan, tam
teşekküllü bir sivil haklar hareketi haline geldi. Film Netflix'te ve YouTube'da ücretsiz olarak sunuluyor.

İstatistikler:
● 6.266 kişi sıcak noktalardan bugün tahliye edildi
● 869 eğitim kurumu hasar gördü, bunlardan 83'ü tamamen yıkıldı
● Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, 2 Nisan 2022 sabahı saat 10:00 itibariyle Rus ordusunun toplam

tahmini kayıplarını açıkladı: yaklaşık 17 800 asker, 631 tank, 1,776 ZPT, 317 topçu sistemi, 100 çok namlulu
roketatar, 54 uçaksavar savaş sistemi, 143 uçak, 134 helikopter, 1236 araç, 7 sürat teknesi, 76 yakıt tankı, 87
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!

● 'Halabuda' bir Mariupol STK'sıdır. Savaştan önce sosyal girişimler, eğitim, sosyal iş vb. ile ilgilenen en aktif
organizasyonlardan biriydiler. Ancak şu anda ekibin bir kısmı Zaporijjya'ya taşınmayı başardı, bazıları hala
Mariupol'da. Yine de çabalarını tahliye, kaçanlara insani yardım ve yerel orduya destek vermeye yönelttiler.

● 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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