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OPERASYONEL DURUM
Rus kuvvetleri yeniden toplanmaya, belirli yönlerde taarruz eylemlerinin yeniden başlamasına
hazırlanmaya ve Donetsk ve Luhansk bölgelerinin toprakları üzerinde tam kontrol sağlamaya
odaklanmış durumda.
Kyiv ve Zhytomyr yol tarifi:
Rus ordusu, Kyiv yakınlarındaki bazı birlikleri geri çekiyor. Ukrayna Devlet Dışlama Bölgesi
Yönetimi Ajansı, Çornobil nükleer santralinin topraklarının kurtarıldığını belirtiyor. Ukrayna Silahlı
Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, bazı Rus kuvvetlerinin başka yönlere hareket etmesinin
muhtemel olduğunu düşünüyor.
Chernihiv ve Sumy yol tarifi:
Rus ordusu Chernihiv'i ablukaya almaya ve bombalamaya devam ediyor. Chernihiv Bölgesel
Askeri İdaresi başkanı Viacheslav Chaus, bölgedeki Rus birliklerinin aktif hareketini - birliklerin
yeniden gruplandırıldığını veya geri çekildiğini bildirdi.
Kharkiv ve Luhansk yol tarifi:
Izium yakınlarındaki çatışmalar, Rus birliklerinin Sloviansk ve Kramatorsk'u engellemek için
güneydoğu yönünde ilerlemeye çalışmasıyla devam ediyor.
Kharkiv'in yerleşim bölgelerine ve altyapısına yönelik grevler kaydedildi. Bombardıman sonucunda
şehirdeki (Saltivka bölgesi) bir yeraltı gaz boru hattı tahrip oldu ve yaklaşık 34.000 tüketici gazsız
kaldı. Kharkiv'un merkezi yakınlarında da bir roket isabeti kaydedildi ve şehrin bölgelerine sürekli
topçu ateşi sürüyor. Kayıplarla ilgili veriler netleştiriliyor. Kharkiv Bölgesel Askeri İdaresi başkanı
Oleh Syniehubov, Dergachi kasabasındaki belediye meclisi binalarından birinin yıkıldığını; bir kişi
öldü, üç kişi yaralandı.
Rus birlikleri, Luhansk bölgesine ek kuvvet ve teçhizat gönderiyor. Luhansk bölgesindeki Popasna
ve Rubizhne'nin kontrolünü ele geçirmeye odaklanmış durumdalar. Ayrıca Lysychansk ve
Sievierodonetsk'i de bombalıyorlar. Luhansk Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Serhiy Haidai,
bölgede gün içinde aralarında 2 yaşından küçük bir çocuğun da bulunduğu en az 3 kişinin
öldürüldüğünü bildirdi.
Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın Belgorod kentindeki bir petrol deposunda yangın çıktığı bildirildi.
Donetsk ve Zaporizhzhia yol tarifi:
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Mariupol için mücadele devam ediyor. Rus birlikleri de Donetsk bölgesinin orta kısmını bombalıyor.
Donetsk Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Pavlo Kyrylenko, 30-31 Mart gecesi Marinka,
Krasnohorivka ta Novomykhailivka'nın bombalandığını belirtti. Gün boyunca Ocheretyne topluluğu,
Marinka, Kostiantynivka ve Vuhledar bombalandı. Bölgenin bu bölgelerinde 5 kişi öldü; 4'ü çocuk
22 kişi yaralandı.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri komutanlığı, Ukrayna birliklerinin Zaporizhzhia yönündeki karşı saldırısı
hakkında bilgi veriyor. Sonuç olarak, Huliaipole yakınlarındaki 5 yerleşim bölgesi kurtarıldı.
Dinyeper yönü:
Rus birlikleri, Dnipropetrovsk bölgesindeki bir askeri tesise füze saldırısı düzenledi. Bir idari bina
ve bir akaryakıt deposu yıkıldı. Dnipropetrovsk Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Valentyn
Reznichenko, 2 kişinin öldüğünü ve 5 kişinin yaralandığını bildirdi.
Güney yönü:
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin karşı saldırısı sonucunda, Dnipro Nehri'nin sağ kıyısında,
Dnipropetrovsk bölgesi sınırındaki Kherson'un 11 nüfuslu bölgesinin kontrolü yeniden sağlandı.
İNSANİ DURUM
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'ne göre, 31 Mart itibarıyla, Ukrayna'da çatışmalar nedeniyle
hayatını kaybeden sivillerin toplam sayısı 3.167 (1.232 ölü ve 1.935 yaralı). Başsavcıya göre, 31
Mart itibarıyla Ukrayna'da çatışmalar sonucunda 148 çocuk öldü, 232 çocuk yaralandı.
Geçici İşgal Altındaki Toprakların Yeniden Entegrasyonu Bakanı Iryna Vereshchuk, 31 Mart'ta
1.458 kişinin (631 Mariupol sakini ve Zaporizhzhia bölgesindeki 827 kasaba sakini) Zaporizhzhia'da
kendi araçlarıyla kabul edilen üç insani yardım koridorundan tahliye edildiğini bildirdi.
Verkhovna Rada İnsan Hakları Komiseri Liudmyla Denisova, çatışmanın başlamasından bu yana
400.000'den fazla Ukraynalı'nın Ukrayna'dan Rusya'ya zorla göç ettirildiğini belirtti. Diğer şeylerin
yanı sıra, Mariupol sakinlerinin yasadışı sınır dışı edilmesi devam ediyor. Ukrayna makamlarına
göre, 45 bin Mariupol sakini Rusya Federasyonu topraklarına ve geçici olarak işgal edilen Donetsk
ve Luhansk bölgelerinin topraklarına götürüldü.
Rus birlikleri insani operasyonları engellemeye devam ediyor. Chernihiv yakınlarında, insani
yardım ulaştırmaya ve insanları tahliye etmeye çalışan en az iki gönüllü konvoyunu bombaladılar.
Ölü sayısı tahmin ediliyor.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'e göre, Rus birlikleri Ukrayna'nın nüfuslu
bölgelerinde en az iki düzine kez misket bombası kullandı.
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Cumhurbaşkanlığı Ofisi'ne göre, Rus esaretinde 24 yerel hükümet yetkilisi ve memur var; iki kişi
hakkında daha bilgi açıklığa kavuşturuluyor.
Devlet Acil Servisi'nden güncellenen verilere göre, Mykolaiv bölge yönetimine 29 Mart'ta
düzenlenen roket saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi.
Enerji Bakanlığı'na göre, 31 Mart itibariyle, Ukrayna'da 1.339'dan fazla yerleşim yeri ve
925.000'den fazla tüketicinin enerjisi kesildi. Gaz kaynağı olmayan 338.000 tüketici var.
Direnç
Geçici olarak işgal edilen Kherson bölgesinin sakinleri, barışçıl Ukrayna yanlısı mitingler düzenliyor.
Hola Prystan sakinleri, yerel belediye başkanının ve Rus birlikleri tarafından kaçırılan diğer
vatandaşların serbest bırakılması çağrısını protesto etti.
EKONOMİK DURUM
Ukrayna müzakere heyeti başkanı Davyd Arakhamiia, Ukraynalı diplomatların, Ukrayna'nın Rus
birliklerinin neden olduğu zararın tazmini olarak ele geçirilen Rus mallarını alacağı bir plan bulmak
için aktif olarak çalıştıklarını duyurdu.
Ukrayna Ulusal Bankası Açık Piyasa Departmanı müdürüne göre, Rusya'nın tam ölçekli işgaline
başlamasından bu yana döviz piyasası cirosu günde 500-700 milyon dolardan 100-200 milyon
dolara düştü.
Alman kamyon ve otobüs üreticisi MAN, Ukrayna fabrikalarında üretilen elektrik tellerinin
teslimatlarının durdurulması nedeniyle Münih ve Polonya Krakow'daki fabrikalarının 14 Mart'tan bu
yana kapatıldığını söyledi.
SİYASİ VE DİPLOMATİK OLAYLAR
Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyi, kolluk kuvvetlerinin hainlerden kademeli olarak
temizlendiğini duyurdu. Ukrayna İç Güvenlik Ana Müdürlüğü Güvenlik Servisi eski başkanı Andrii
Naumov ve Ukrayna'nın Kherson Bölgesi Güvenlik Servisi eski başkanı Serhii Kryvoruchko genel
rütbelerinden çıkarıldı.
Volodymyr Zelenskyi gün boyunca Belçika, Hollanda ve Avustralya parlamentolarına hitap etti.
Ortaklarına destekleri için teşekkür etti, Ukrayna'ya askeri yardımın artırılması ve Rusya'ya karşı
ekonomik yaptırımların güçlendirilmesi çağrısında bulundu.
Bir telefon görüşmesinde Volodymyr Zelenskyi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile
Ukrayna'da barışa yönelik atılacak ortak adımları ve Türkiye'nin Ukrayna'nın güvenliğinin garantörü
olmaya hazır olup olmadığını görüştü. Ayrıca Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Erdoğan'a
Rusya'nın Ukraynalı sivillere karşı işlediği savaş suçları hakkında bilgi verdi.
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile Varşova'da bir
araya gelerek Ukrayna'ya savunma ve destek konularında görüştü.
Rusya Federasyonu'nun konumu nedeniyle, ülkede 2014 yılından bu yana faaliyet gösteren
AGİT'in Ukrayna Özel İzleme Misyonu'nun görevine son verildi. AGİT başkanı ve Polonya Dışişleri
Bakanı Zbigniew Rau'ya göre, AGİT üye ülkeleri şimdi örgütün Ukrayna'daki daha fazla rolü ve
varlığı konusunda istişareler yürütüyorlar.
ABD, Rusya'nın kısıtlamalardan kaçmasını ve kritik Batı teknolojilerini satın almasını önlemek için
Rusya'ya yeni bir yaptırım paketi uyguladı. Yaptırımlar listesinde Rusya'nın havacılık, denizcilik ve
elektronik sektörlerinden 13 kişi ve 21 şirket yer alıyor. Aynı zamanda, İngiliz hükümeti Rus
propagandacılarına ve devlet medyasına karşı yeni kısıtlayıcı önlemler aldı. Mariupol kuşatmasını
komuta eden Rus general Mizintsev de yaptırım listesine alındı.
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Londra ve müttefiklerinin Ukrayna'ya desteği genişletmeyi
tartıştıklarını belirtti. Bu, ölümcül silahların (hava ve kıyı savunma sistemleri, uzun menzilli topçu
ve karşı batarya araçları dahil) yanı sıra eğitim ve lojistik destek sağlanması meselesidir.
Avustralya, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine 18.7 milyon dolarlık ek savunma askeri yardımı, 65 milyon
dolarlık insani yardım ve 70.000 ton kömür dahil olmak üzere 91 milyon dolarlık yardım sağlamaya
karar verdi. Beyaz Rusya %35.
Özetteki bilgiler resmi kaynaklardan toplanır - Ukrayna devlet yetkililerinin raporları, Ukrayna ve
uluslararası haber ajansları. Verilerin doğruluğu proje ekibi tarafından dikkatlice kontrol edilir ve
yalan haber olması durumunda düzeltilir.

