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OPERASYONEL DURUM
Kyiv ve Zhytomyr yol tarifi:
Ukrayna Ulusal Polisi'nden yapılan açıklamaya göre, 19 Mart gecesi Kyiv bölgesinin Bucha
ilçesine bağlı Piskivka köyü ile Myhalky köyü arasındaki ulaşım altyapısına dört top mermisi atıldı.
Kyiv Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Oleksandr Pavlyuk, Ukrayna Kara Kuvvetleri hava
savunmasının Kyiv bölgesi üzerinde bir Rus Ka-52 taarruz helikopterini düşürdüğünü bildirdi.
19 Mart'ta Rus birlikleri, Grads'tan Novi Petrivtsi'yi tekrar bombaladı. Bu, Kyiv bölgesindeki polis
tarafından bildirildi.
19 Mart günü sabah saatlerinde Zhytomyr bölgesinin Korosten semtinde tek katlı bir bina
bombardıman ve ardından çıkan yangın sonucu tamamen kül oldu.
Rus birlikleri, Zhytomyr bölgesindeki Ovruch topluluğuna bağlı Pryvar köyünü helikopterden ateş
ederek tamamen yok etti. Rakivshchyna (Zhytomyr bölgesi) köyündeki on özel ev de füzelerle
vuruldu.
Chernihiv ve Sumy yol tarifi:
"Kuzey" Operasyon Komutanlığı, Chernihiv bölgesinde iki topçu pilinin imha edildiğini bildirdi: bir
Uragan MLRS pili ve 2S19 MSTA-S kendinden tahrikli topçu birimlerinin pilleri.
Chernihiv Bölgesel Devlet İdaresi'ne göre, 19 Mart'ta bombardıman, altyapı tesislerinde üç
yangınla sonuçlandı: bir yakıt ve yağ deposu, bir plastik ürün üretim tesisi ve depolama tesisleri.
Chernihiv Belediye Başkanı Vladyslav Atroshenko, kentin ikinci hastanesinin bombalandığını
söyledi.
Kharkiv ve Luhansk yol tarifi:
19 Mart'ta bombardıman, Rubizhne kasabasında (Luhansk bölgesi) bir konut binasını tahrip etti.
İkisi çocuk en az üç kişi öldü, bir çocuk daha yaralandı.
Popasna yakınlarında, Ukrayna ordusu Tochka U kompleksinden atılan bir füzeyi Stinger
taşınabilir hava savunma sistemi kullanarak düşürdü.
Kharkiv'un Rus birliklerinin şehrin bazı bölgelerinde (Pivnichna Saltivka ve Velyka Danylivka)
bombardımanı sonucu yangın çıktı. Acil Tıp Merkezi'nden alınan ön bilgilere göre, aralarında bir
çocuğun da bulunduğu ölü ve yaralılar var.
19 Mart'ta Dergachi'de (Kharkiv bölgesi) bir apartman binası, bir servis istasyonu ve bir lise binası
bombalandı iki kişi yaralandı. Ayrıca Dergaçi ilçesine bağlı Bezruky köyünde bir konutun
bombalandığı bildirildi.
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Kharkiv'in İzyum ilçesinde Rus bombardımanı sonucu 5 sivil hayatını kaybetti.
Donetsk ve Zaporizhzhia yol tarifi:
Azak Alayı'na göre, savaşçıları, mühimmat depolarının, düşman subaylarının ve bir düşman
piyade müfrezesinin imha edildiği bir baskın düzenledi.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna ordusunun Zaporizhzhia yönünde
bir Ka-52 savaş helikopterini imha ettiğini söyledi.
19 Mart'ta, bir gün önce Zaporizhzhia'nın eteklerine iki füze saldırısı sonucu 9 kişinin öldüğü ve 17
kişinin de yaralandığı öğrenildi.
Güney yönü:
BlackSeaNews yazı işleri müdürü Andriy Klymenko, Rus ordusunun Boğaziçi'nden Odesa'ya
giden deniz yollarını mayınladığını ve Soçi limanının Ukrayna kuvvetleri nedeniyle mayınların
sürüklendiği iddiasıyla ilgili yanlış bilgiler yaydığını bildirdi.
Ulusal bir TV maratonu yayınında, Mykolaiv Bölgesel Devlet İdaresi başkanı Vitaly Kim, Rus
birliklerinin Mykolaiv'den çekildiğini belirtti.
Merkezi yön:
Dnipropetrovsk Bölge Devlet İdaresi başkanı Mykola Lukashuk'a göre, Rus birlikleri saldırıyı Kryvyi
Rih yönünde durdurdu. Ayrıca, Kherson bölgesindeki nüfuslu bölgelerin yakınında konsolide
olduklarını söyledi.
Kryvyi Rih Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Oleksandr Vilkul, Rus ordusunun Grad MLRS'den
Velyka Kostromka (Dnipropetrovsk Bölgesi) köyünü vurduğunu söyledi. İlk bilgilere göre can kaybı
olmadı.
Batı yönü:
Ukrayna Hava Kuvvetleri sözcüsü Yuri Ignat, Rusya Savunma Bakanlığı'nın Delyatyn'de (IvanoFrankivsk bölgesi) Ukrayna kuvvetlerine ait bir yeraltı roketi ve uçak mühimmat deposuna yönelik
saldırılarla ilgili açıklamasını doğruladı. Ancak sözcü, Kinzhal kompleksinin hipersonik füzelerinin
tesisi vurmak için kullanılmasıyla ilgili bilgileri henüz teyit edemediğini kaydetti.
Bilgi çatışması
Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü İgor Konaşenkov, Azak Alayı üyelerinin, Lviv'de ABD ve diğer
Batı ülkelerinden gelen diplomatlara karşı bir Rus saldırısı olarak sunmak için bir saldırı
düzenlemeyi planladığını iddia etti.
İNSANİ DURUM
19 Mart'ta planlanan 10 insani koridordan 8'i çalıştı ve 6.623 kişi tahliye edildi.
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Başsavcılığa göre, 19 Mart sabahı itibariyle Ukrayna'da 112 çocuk öldü ve 140'tan fazla kişi
yaralandı.
Mariupol Belediye Meclisi'nin basın servisi, geçtiğimiz hafta içinde, kısmen Rus birlikleri tarafından
kontrol edilen şehrin Sol Yaka bölgesinden birkaç bin Mariupol sakininin zorla Rusya'ya sınır dışı
edildiğini bildirdi.
18 Mart'ta füze saldırısı sonucu yıkılan Mykolaiv'deki askeri kışlaların altından, 50 ceset şehit oldu.
İnsan Hakları Ombudsmanı Lyudmila Denisova, Rus savaş esirlerini ziyaret ederek, Savaş
Esirlerine Yönelik Muamele ile ilgili Cenevre Sözleşmesi'nin gereklerine göre haklarını doğrulamak
için tutukluluk koşulları hakkında herhangi bir şikayetlerinin olmadığını belirtti.
Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Gerashchenko, savaş sırasında en yaygın suçlar
arasında Ukraynalıların canına, devlet ve belediye mülküne karşı işlenen suçlar, yağmalama
olduğunu belirtti.
Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Oleksiy Danilov, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı
(IAEA) temsilcilerinden güvenlik standartlarına uygunluğu izlemek için ele geçirilen Çornobil ve
Zaporizhzhia nükleer santrallerine gelmelerini istedi.
BM'ye göre, Ukrayna'daki savaş sırasında en az 847 sivil öldü ve 1.399 kişi yaralandı.
Direnç
Luhansk Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Serhiy Haidai, RBC-Ukrayna ile yaptığı röportajda,
Luhansk bölgesinde Rus birlikleri tarafından işgal edilen nüfuslu bölgelerin sakinlerinin Ukrayna
yanlısı mitingler düzenlediğini söyledi. Buna karşılık, Rus ordusu geceleri sivilleri bombalamaya
ve eylemcileri kaçırmaya başladı.
Herson bölgesi sakinleri, Rusya'nın geçici işgalini protesto etmeye devam ediyor. Bölgenin
(Ivanivka köy topluluğu) Brylivka köyü ve Henichesk ilçesinde Ukrayna yanlısı mitingler
düzenlendi.
EKONOMİK DURUM
Maliye Bakanlığı'na göre, Ukrayna ekonomisinin yaklaşık %30'u hiç veya geçici olarak çalışmıyor.
Vergi gelirleri devletin ihtiyaçlarını karşılamamakta olup, devlet bütçesinin finansmanının ana
kanalı iç ve dış borçlanmadır.
Akaryakıt fiyatları, Verkhovna Rada'nın yakıt üzerindeki tüketim vergisini ortadan kaldıran bir
hükümet tasarısını geçirmesinin ardından Ukrayna benzin istasyonlarında düşmeye başladı.
SİYASİ VE DİPLOMATİK OLAYLAR
18 Mart'ta Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky, İsviçreli politikacılara ve vatandaşlara
videolu bir konuşma yaptı. Zelensky konuşmasında, Ukrayna'ya savaş açan ve Rusya'dan
ayrılmak istemeyen İsviçre ticaretini etkileyen Rusların malvarlıklarının dondurulması çağrısında
bulundu.
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Aynı zamanda, İsviçre hükümeti, lüks malların Rusya'ya ihracını yasaklamayı da içeren dördüncü
bir AB yaptırım paketini uygulayacağını duyurdu.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya-Ukrayna savaşının kıtlığa ve küresel gıda sisteminin
çöküşüne yol açabileceğini söyledi. BM Genel Sekreteri, dünyayı bu trajediyi önlemek için
mümkün olan her şeyi yapmaya çağırdı.
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, AB'nin Rusya ile ticaretini tamamen yasaklama
çağrısında bulundu. Polonya, mümkün olan en kısa sürede mevcut yaptırım paketine bir ticaret
ablukası eklemeyi teklif ediyor. Limanlardan bahsediyoruz - Rus bayrağı altındaki limanlara, Rus
mallarıyla ve kara yoluyla ticarete girme yasağı.
Birleşik Krallık, ülkenin acil durumla başa çıkmasına yardımcı olmak için Ukrayna'ya iki milyondan
fazla tıbbi malzeme ve ekipman bağışladı. Aynı zamanda Almanya, Ukrayna'ya sivil savunma
teçhizatı ve yangınla mücadele teçhizatı gönderdi.
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.

4

