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OPERASYONEL DURUM
21 Mart akşamı, Müşterek Kuvvetler basın servisi, gün boyunca Ukrayna ordusunun çevre koruma
alanındaki 13 saldırıyı püskürttüğünü bildirdi. Sonuç olarak, Donetsk ve Luhansk bölgelerinde
300'den fazla düşman askeri ve ekipmanı (14 tank ve 8 piyade savaş aracı dahil) imha edildi.
Kyiv ve Zhytomyr yol tarifi:
Zhytomyr Bölgesel Devlet İdaresi başkanı Vitaliy Bunechko, Rus ordusunun Grad'dan Selets
(Zhytomyr bölgesi) yerleşimine ateş açtığını belirtti. 3 asker ve 1 sivil öldürüldü.
Kharkiv ve Luhansk yol tarifi:
Kharkiv Bölgesel Devlet İdaresi başkanı Oleg Synegubov, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin mobil
birimlerinin Chuguyiv yakınlarında bir düşman savaşçısını vurduğunu belirtti. Ayrıca, sabah
saatlerinde Ruslar tarafından geçici olarak işgal edilen bölgede bulunan Kharkiv bölgesinde, Silahlı
Kuvvetlere bağlı hareketli bir özel harekat kuvvetleri grubunun iki Rus Orlan insansız hava aracını
vurduğunu kaydetti.
Donetsk ve Zaporizhia yol tarifi:
Donetsk Bölgesel Devlet İdaresi başkanı Pavel Kyrylenko'ya göre, 21 Mart'ta Rus uçakları ve
topçuları Avdiivka'ya ateş açtı. 15 evde yangın çıktı. En az 5 kişi öldü, 20 kişi de yaralandı.
Devriye Polisi Başkan Yardımcısı Oleksiy Biloshitsky, Donetsk bölgesindeki Kramatorsk
bombardımanı sırasında Rus birliklerinin bir kez daha fosfat mühimmatı kullandığını yazdı.
21 Mart günü saat 08:55'te Zaporizhia bölgesinin Pologi Bölgesi, Malynivka köyünde Rus ordusu
sivil araçlara ateş açtı. Sonuç olarak, aralarında çocukların da bulunduğu 6 kişi yaralandı.
21 Mart öğleden sonra, Azak Alayı, son 24 saat içinde Mariupol savaşında savaşçılarının 2 Rus
tankını imha ettiğini, bir düşman teknesini batırdığını, 17 işgalciyi ortadan kaldırdığını ve ganimet
silahlarını ele geçirdiğini bildirdi.
Güney yönü:
Odesa Bölgesel Devlet İdaresi sözcüsü Sergei Bratchuk, sabah saatlerinde Rus deniz topçularının
Odesa'ya ateş açtığını söyledi. Sonuç olarak, 3 ev hasar gördü ve 1 kişi yaralandı.
Mykolaiv Bölge Devlet İdaresi Başkanı Vitaly Kim'e göre, öğleden sonra Rusya Federasyonu
ordusu Mykolaiv'in yerleşim yerlerine ateş açtı. Şehrin tıbbi tesislerinden biri de bombalandı.
Merkezi yön:
Kryvyi Rih Bölge Devlet İdaresi Başkanı Yevhen Sitchenko, Kryvyi Rih ilçesine bağlı köyde
bombardıman olduğunu, ölen ya da yaralanan olmadığını söyledi.
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Batı yönü:
Rivne Bölgesel Devlet İdaresi başkanı Vitaliy Koval, Rivne Silahlı Kuvvetleri yakınlarında 3 füzenin
vurulduğunu; dördüncüsünden durdurulamayan kayıplar açıklığa kavuşturuluyor.
Bilgi çatışması
Almanya'da, bir gencin bir grup Ukraynalı tarafından ölümcül şekilde dövüldüğüne dair bir
sahtekarlık yayılıyor - 16 yaşındaki bir çocuğun sadece Rusça konuştuğu için dövüldüğünü
söylüyor.
Ukrayna Güvenlik Servisi, Rusya'nın Rus istihbarat servisleri ile koordineli telgraf kanalları
aracılığıyla Ukrayna şehirlerine yönelik Rus füze saldırı sitelerinden kendi anlatılarını, sahtelerini,
açık provokasyonlarını ve videolarını yaymaya devam ettiğini vurguluyor.
İNSANİ DURUM
21 Mart'ta, üzerinde anlaşmaya varılan 8 insani yardım koridorundan 7'si çalıştı. 8057 kişi kurtarıldı.
Mariupol'dan tahliye sırasında içinde insan bulunan araçlara ateş açıldı, 4 çocuk yaralandı.
Azak Alayı komutanı Denis Prokopenko, Mariupol'daki sivil kayıpların sayısının her gün arttığını ve
21 Mart itibarıyla 3.000'i aştığını söyledi.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) 2.361 sivil kayıp kaydetti: 902 ölü ve
1.459 yaralı. Yoğun çatışma bölgelerinden gelen bilgiler çok geç geldiğinden, gerçek ölü sayısı çok
daha yüksek. Bu özellikle Mariupol, Volnovakha, Izium, Severodonetsk, Rubizhne, Trostyanets için
geçerlidir.
Başsavcı Irina Venediktova, 19 Mart'ta Rus birliklerinin geçici işgal altındaki Donetsk ve Luhansk
bölgelerinden 2.389 çocuğu çıkardığını duyurdu. Savcılar bu eylemleri, Cenevre Sözleşmesine Ek
Birinci Ek Protokolü ihlal ederek, çocuklar da dahil olmak üzere sivillerin saldırgan devletin
topraklarına zorla nakli olarak nitelendirdi.
Sağlık Bakanı Viktor Lyashko'ya göre, “Çok sayıda uluslararası sözleşmeyi ihlal ederek,
Ukrayna'nın sağlık kurumlarına yönelik saldırılar devam ediyor. Altı sağlık görevlisi öldü, 16 kişi de
yaralandı. 135 hastane bombalandı, 9'u yıkıldı. Ayrıca 43 ambulans ateşe verildi.
Kyiv'in Podilskyi semtindeki alışveriş merkezlerinden birine 20 Mart akşamı top mermisinin isabet
ettiği yerden alınan güncel bilgilere göre, olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi.
Devlet Acil Servis Başkan Yardımcısı Roman Prymush, savaş suçu olan ve uluslararası
mahkemelerde değerlendirilecek olan bombardımanda 21 Ukraynalı kurtarıcının öldüğünü ve 47
kişinin yaralandığını söyledi.
TOT Yeniden Bütünleşme Bakanı Iryna Vereshchuk, Melitopol'da üç İsrail vatandaşının
kaçırıldığını söyledi. Beryslav Belediye Başkanı Oleksandr Shapovalov ve yerel bir aktivist,
Kherson bölgesinde kaçırıldı ve üç gündür esaret altında tutuluyor. 20 Mart'ta Kharkiv bölgesindeki
Vovchansk'a insani yardım ulaştırmaya çalışan sürücüler ve bir ambulans ekibi serbest bırakıldı.
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Cumhurbaşkanlığı Ofisi başkanının danışmanı Mykhailo Podoliak, 3 milyondan fazla Ukraynalının
Avrupa ülkelerine gittiğini söyledi. Sadece 11-12 milyon insan ülke içinde yerinden edilmiş kişiler
haline geldi.
Kyiv bölgesindeki Demydiv köyündeki XII Months Hayvanat Bahçesi müdürü Mykhailo Pinchuk,
işgal altındaki topraklarda kontrolü altındaki bir kurumda zor bir durum olduğunu bildirdi. 300
hayvan, yiyecek ve ısı kaynağı olmadığı için ölüme mahkûmdur.
Direnç
Kherson sakinleri Rus birliklerinin geçici işgalini protesto etmeye devam ediyor. Görgü tanıkları ve
Özgürlük Meydanı'ndaki bölgesel medyanın TG kanallarına göre, Rus güvenlik güçleri Ukrayna
yanlısı protestoculara el bombası attı ve onlara ateş açtı. Yaralı vatandaşlar önceden bildirilir.
Energoatom, 20 Mart'ta Energodar'da düzenlenen Ukrayna yanlısı mitinglerin ardından Rusya'nın
herhangi bir protestoyu bastırmak için şehre 500'den fazla güvenlik gücü gönderdiğini bildirdi.
EKONOMİK DURUM
Verkhovna Rada basın servisi, Cumhurbaşkanı'nın düşmanlıkların sonuçlarını ortadan kaldırmak
için yeniden yapılanma çalışmalarının çözümü ve basitleştirilmesi hakkında bir yasa imzaladığını
bildirdi.
Ekonomi Bakanlığı, 18'i yeni yerde çalışmaya devam eden 40 şirketin aktif düşmanlık bölgesinden
taşınmasından bahsetti. Yakın gelecekte 299 şirket daha tesislerini taşıyacak.
SİYASİ VE DİPLOMATİK OLAYLAR
Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskyy, Hollanda Başbakanı Mark Rüyut ile telefonda görüşerek
Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'da işlediği savaş suçları hakkında bilgi verdi.
21 Mart'ta Ukrayna ve Rusya'nın resmi heyetleri arasında online görüşmeler gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanlığı Ofisi başkanının danışmanı ve Ukrayna heyetinin bir üyesi olan Mykhailo
Podoliak'a göre, Ukrayna, özgürlüğünü ve toprak bütünlüğünü savunduğu için Rusya Federasyonu
ile müzakerelerde herhangi bir taviz vermiyor.
Litvanyalı Seimas temsilcileri, Rus askeri saldırısı sırasında Ukrayna'ya desteklerini göstermek için
Kyiv'e geldi. Litvanyalı milletvekilleriyle bir araya gelen Kyiv Belediye Başkanı Vitaliy Klitschko, "Bu,
Avrupa ortak ülkelerinden Ukrayna'ya yönelik geniş çaplı Rus işgalinin başlangıcından bu yana
Ukrayna'ya gelen ilk parlamento heyetidir."
Ukrayna Başbakanı Denis Shmygal, 13 ülkenin "Ukrayna'nın hava savunmasını acilen modernize
etme ihtiyacı hakkında" ortak bir bildiriye imza attığını söyledi. Çek Cumhuriyeti, Estonya, Fransa,
Gürcistan, Almanya, İrlanda, Letonya, Litvanya, Polonya, Hollanda, İsveç, Amerika Birleşik
Devletleri ve Birleşik Krallık parlamenterleri, Ukrayna'nın askeri ve sivil savunma, insani yardım
çalışmalarına destek çağrısında bulunan ortak bir bildiriye imza attılar yardım ve nükleer koruma
projeleri.
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Macaristan basınında çıkan haberlere göre, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Siarto,
Budapeşte'nin Macaristan'ın enerji kaynakları için tehdit oluşturabilecek Rusya'ya yönelik
yaptırımları desteklemeyeceğini söyledi. Bu, AB'nin Rus gaz ithalatına yönelik yaptırımlarını tehdit
ediyor.
Özetteki bilgiler resmi kaynaklardan toplanmıştır - Ukrayna devlet yetkililerinin raporları, Ukrayna
ve uluslararası haber ajansları. Verilerin doğruluğu proje ekibi tarafından dikkatlice kontrol edilir ve
yalan haber olması durumunda düzeltilir.
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