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Ukrayna’da Savaş. Günlük Güncelleme. 10.00, 31.03.2022.

Savaşın 5. Haftası geride kaldı. Ukrayna direnmeye devam ediyor.
Geri Çekilme vs Yeniden Yerleştirme. Kyiv ve Çernihiv bölgesi etrafındaki bombardıman, Rusya'nın askerleri
geri çekme iddiasına rağmen devam ediyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı sözcüsü, Rus birliklerinin Kyiv ve
Çernihiv'i ele geçirmeye veya en azından kuşatmaya çalışmaktan tamamen vazgeçmediğini bildirdi. Beyaz
Saray, kuvvetlerin Kyiv çevresindeki hareketinin bir geri çekilme değil, yeniden konuşlandırma olduğunu
gösteren varsayımı doğruluyor. Ek olarak, Ukrayna'nın diğer bölgelerine karşı büyük bir saldırı beklenmelidir.
İngiltere Savunma Bakanlığı durumu yerinde doğruladı: Rus açıklamalarına rağmen, ağır bombardıman Kyiv ve
Çernihiv'i hedef alıyor. İngiltere İstihbaratı, büyük olasılıkla önümüzdeki günlerde Kyiv'in eteklerinde ağır
çatışmaların beklendiğini söyledi.

Müzakereler. Müzakerelerin bir sonraki turu 1 Nisan'da dijital formatta devam edecek. Cumhurbaşkanlığı Ofisi
Başkanı Danışmanı Mihaylo Podolyak, Başkan Volodymır Zelenskıy ile Putin arasında yakın gelecekte bir
görüşmenin gerçekleşebileceğini söyledi. Ona göre, gelecekteki anlaşmanın belirli noktalarını açıklamak ve
netleştirmek için çalışma alt gruplarının çalışmaları devam ediyor. Reuters, müzakerelerin sonuçları ışığında,
Almanya Başbakanı'nın Ukrayna Devlet Başkanı'na ülkesinin "genel olarak" Ukrayna'nın güvenliğinin garantörü
olarak hareket etmeye hazır olduğunu söylediğini açıkladı. Güvenlik garantörünün rolünün askeri bir bileşeni de
içerip içermeyeceği şu ana kadar belirsizdir.

Dış Politika. Slovakya, kabul edilemez faaliyetlere atıfta bulunarak 35 Rus Büyükelçiliği personelini sınır dışı
etti. Daha önce Mart ayında Elçilik temsilcilerinden 3'ünü dışarıya aldılar. Slovakya, casusluk karşıtı diplomasi
dalgasını sürdürüyor. Bir ay içinde Rus Büyükelçilikleri temsilcilerinin yaklaşık 100 temsilcisi Rusya'ya sınır dışı
edildi.

Başkan Zelenskıy ve Başkan Biden, savaş alanındaki son değerlendirme ve müzakereler hakkında bir saatlik
bir telefon görüşmesi yaptı. Başkanlar daha fazla yaptırım, makro-finansal ve insani yardım konusunu
görüştüler. Sonuç olarak, ABD Ukrayna'ya 500 milyon dolarlık doğrudan bütçe yardımı sağlamayı planlıyor.

Şehirlere Saldırılar. Donetsk bölgesinde Rus ordusu Marjinka, Georgievka, Novokalınovo ve Oçeretına'yı
bombaladı, hiçbir sivil yaralanmadı, ancak birkaç ev hasar gördü. Ukrayna Ombudsmanı, Mariupol'da Rus
birliklerinin Kızılhaç işareti olan bir binaya ateş açtığını doğruladı. Bina içindeki yaralıların veya sivillerin
uluslararası kabul görmüş bir işareti olmasına rağmen, bina ateşe verildi. Kyiv bölgesindeki İrpin, Ukrayna'nın
kontrolünde, ancak komşu belediyelerden bombardıman devam ediyor. Belediye Başkanı, yaklaşık 300 sivilin
öldürüldüğünü, işkence, tecavüz ve kaçırma vakalarının sayısını bildirdi. Yerel belediye başkanına göre,
Mıkolayiv'de savaşın başlangıcından bu yana 80 sivil öldü ve yaklaşık 450 kişi yaralandı. Harkiv'de, yaklaşık
1300 konut, 76 okul ve 16 hastane dahil olmak üzere şehrin altyapısının yaklaşık %15'i yıkıldı. Harkiv
bölgesindeki Dergaçi'de belediye meclisinin idari binası tamamen yıkıldı, ayrıca bombardıman nedeniyle çok
sayıda konut hasar gördü. Luhansk bölgesindeki Severodonetsk'te bombardıman okulu vurdu ve beş konutta
hasar verdi. Rus birlikleri, Donetsk bölgesi Maryinka, Krasnohorivka ve Novomıkhailivka'yı yasaklı fosfor
bombalarıyla bombaladı. Mariinsky topluluğundan 4'ü çocuk 11 yaralı sivil hastaneye kaldırıldı.

Petrol depolarına saldırılar devam ediyor. İki gün sonra, Devlet Acil Servisleri nihayet Rivne petrol
deposundaki yangını söndürdü. Ancak dün füzeler Dnipro ve Lısıçansk'taki petrol depolarını tamamen yok etti.

Geçici olarak işgal edilen Herson'da Rus işgalciler, 'Herson Halk Cumhuriyeti'nin kurulması için sözde
referandumun yapılması için zemin hazırlıyor. Daha önce Donetsk ve Luhansk'ta yapıldığı gibi 2014
senaryosunu tekrarlama girişimidir. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, daha önce işgale karşı barışçıl
mitinglerle de kanıtlandığı gibi, halk arasında yoğun bir direniş olduğunu bildiriyor.

Ukrayna’daki durum güncel haritası.

İnsan Hakları İhlali. Geçen hafta boyunca rapor edilen tecavüz ve işkence vakaları arttı. Ukrayna Gizli
Servisleri, Rus militanlar arasında 16 yaşındaki kıza tecavüzün anlattığını konuşmayı duydu. The Time dergisi,
Kyiv bölgesindeki bir köyden kaçan kadının ifadelerini yayınladı. Daha önce de belirtildiği gibi hedefli kaçırmalar
devam ediyor. Savaşın başlangıcından bu yana en az 13 bölgesel topluluk başkanı kaçırıldı. Hedefler,
başkanların yanı sıra milletvekilleri, sekreterler ve yerel milletvekilleridir.
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Sağlık Hizmetleri. Dünya Sağlık Örgütü, Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında Rusya'nın
Ukrayna'ya karşı açtığı savaştan bu yana 80'den fazla saldırıda düzinelerce sağlık çalışanı ve hastanın
öldürüldüğünü söyledi.

Enerji Güvenliği. Pentagon kaynaklarına atıfta bulunan AFP, Rusya'nın askerlerinin bir kısmını Çornobıl
Nükleer Santrali'nden çekmeye başladığını bildiriyor. Uluslararası Atom Enerjisi Birliği Başkanı Rafael Grossi
dün Ukrayna'yı ziyaret etti. Ziyaret, Uluslararası Atom Enerjisi Birliği’nin ülkenin nükleer tesislerinin emniyeti ve
güvenliği için teknik yardımını başlatmayı amaçlıyordu. Bu, Uluslararası Atom Enerjisi Birliği uzmanlarının
öncelikli bölgelere gönderilmesini ve izleme ve acil durum ekipmanı da dahil olmak üzere hayati güvenlik
öğelerinin taşınmasını içerecektir. Ajans, Çornobıl NPP'de kurulu olan izleme sistemlerinden hala uzaktan veri
iletimi almıyor, ancak veriler Ukrayna'daki diğer operasyonel NGS'den sağlanıyor.

Bloomberg'in haberine göre, konuya aşina olan kaynaklara göre, Avrupa Birliği yetkililerinin Rus gaz devinin
kıtadaki fiyatları rekorlara itmedeki rolüne ilişkin bir soruşturmanın parçası olarak Gazprom PJSC'nin Alman
birimlerinin ofislerine baskın düzenlediğini bildirdi. Baskın, Avrupa'nın Gazprom'un davranışının gaz fiyatlarında
bir artışa neden olup olmadığı ve bölgenin enerji krizini daha da kötüleştirip kötüleştirmediği konusundaki
soruşturmasını hızlandırdığı sırada geldi. Daha önce G7 liderleri, Rusya'nın doğalgazı Rus rublesi olarak
ödeme talebini reddetmişti.

Anketlemeler. Son Rus anketi, Rus büyük devlet kurumlarına verilen kamu desteğinin önemli ölçüde arttığını
gösteriyor: %83 cumhurbaşkanını destekliyor, %71 başbakanı destekliyor, %70 hükümeti destekliyor ve %59
Devlet Duması Parlamentosunu destekliyor. Mart ayında ülkede işlerin yolunda gittiğine inananların oranı
%69'a yükseldi (Şubat ayında %52 idi). Ülkenin yanlış yöne gittiğine inananların oranı ise %22 (Şubat ayında
%38 idi) oldu.

Pew Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen Amerikan anketi, Amerikalıların yaklaşık %70'inin
Zelenskıy'ye çok veya biraz güvendiğini gösteriyor, bu yeni bir Pew Araştırma Merkezi anketinde sorulan
diğer tüm uluslararası liderlerden daha yüksek göstergeler. Sadece %6'sı Putin için aynı şeyi söylüyor

Okuma  Listesi.
● Ukraynalı Mykhaylo Fedorov savaşın dijital cephesinde nasıl mücadele ediyor - The Washington

Post

İstatistikler:
● Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, 31 Mart 2022 sabahı saat 10:00 itibariyle Rus

ordusunun toplam tahmini kayıplarını açıkladı: yaklaşık 17 500 asker, 614 tank, 1,735 ZPT, 311
topçu sistemi, 96 çok namlulu roketatar, 54 uçaksavar savaş sistemi, 135 uçak, 131 helikopter,
1201 araç, 7 sürat teknesi, 75 yakıt tankı, 83 operasyonel-taktik düzeydeki İHA, 23 özel teçhizat, 4
Kısa menzilli balistik füze. Ayrıca Rus kayıplarının etkileşimli sayacını da takip edin.

Her eylem önemlidir, hiçbir katkı çok küçük değildir!

● Ukrayna ordusuna yardım eden gönüllüleri destekleyin: STK ‘Sağ Salim Dön’
● 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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