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24.03.2022 saat 08:00'deki durum 

OPERASYONEL DURUM 

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, dört haftalık muharebe operasyonlarında Rus 

birliklerinin Donetsk ve Luhansk bölgelerinin idari sınırlarına ulaşma, Kyiv şehrini kordon altına alma 

ve Ukrayna'nın sol yakası üzerinde kontrol kurma planlarını bildirdi. yerine getirilmemiştir. 

Kyiv ve Zhytomyr yol tarifi: 

Ukrayna ordusu, Kyiv yakınlarında faaliyet gösteren Rus gruplarına karşı karşı saldırılar düzenliyor. 

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'na göre, Rus kuvvetleri doğu (Brovary) yönünde 

durduruldu. CNN'ye göre Pentagon, buradaki Rus birliklerinden Ukrayna'nın başkentine 20-30 km'lik 

bir artış kaydediyor. Kuzeybatı yönünde, Ukrayna ordusunun ilerlemesi durumunda Rus birliğini 

kordon altına alma olasılığı var. 

Kyiv Şehri Askeri İdaresi, Rus birliklerinin Kyiv'i tekrar bombaladığını bildirdi. Sviatoshynskyi ve 

Shevchenkivskyi ilçelerinde konutlar hasar gördü, 4 kişi yaralandı. Ayrıca Podilskyi ilçesinin 

bombardımanı devam ediyor. Kentin belediye başkanı Vitali Klitschko'ya göre, bir alışveriş 

merkezinin yakınındaki otoparkın bombalanması sonucu can kaybı var. The Insider gazetesi 

muhabiri Oksana Baulina'nın Podilskyi semtindeki bombardıman sonucu öldürüldüğü kanıtlandı. 

Slavutych (Kyiv bölgesi) belediye başkanı Yuriy Fomichev, bir video mesajında Rus birliklerinin 

şehrin girişinde bir barikatı bombaladığını söyledi. Şimdiye kadar, Rus birlikleri Slavutych'e 

saldırmadı, ancak şehir ablukaya alındı. 

Chernihiv ve Sumy yol tarifi: 

22-23 Mart gecesi Rus havacılığı, şehirden Kyiv'e giden yolun geçtiği Chernihiv'deki Desna Nehri 

üzerindeki bir köprüyü vurdu ve imha etti. Akşam, Rus birlikleri Chernihiv'in gıda işleme tesislerinden 

birine topçu saldırısı düzenledi. Sonuç olarak, bitmiş ürün deposunda yangın çıktı ve ana amonyak 

boru hattı hasar gördü. Bununla birlikte, Chernihiv Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Viacheslav 

Chaus'a göre, maddenin konsantrasyonu normlar içinde kalıyor. Bombardımanda can kaybı yok. 

Kharkiv ve Luhansk yol tarifi: 

Rus güçleri Kharkiv bölgesinde bombardımana devam ediyor. 23 Mart sabahı, Kharkiv Bölgesel 

Askeri İdaresi başkanı Oleh Synyehubov, son 24 saat içinde 32 bombardımanın gerçekleştirildiğini 

bildirdi. Rus MLRS'nin artan bir etkinliği var. Kharkiv bölgesine bağlı Stary Saltiv köyüne yapılan 

bombalı saldırı sonucu yerel köy meclisi sekreteri öldürüldü. 

Luhansk Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Serhiy Haidai, 22 Mart akşamı bir Rus mermisinin 

Rubizhne'de (Luhansk bölgesi) çok katlı bir binaya çarptığını, ikisi çocuk dört kişiyi öldürdüğünü ve 

altı kişinin de yaralandığını açıkladı.  
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Ortak Kuvvetler basın servisi, Luhansk bölgesindeki sivil altyapının yıkımını kaydetti. 

Severodonetsk, Lysychansk, Rubizhne, Kreminna, Novodruzhesk ve Voyevodivka'daki Rus 

bombardımanı, 10 apartman ve 13 özel ev de dahil olmak üzere 31 nesneye zarar verdi. 

Donetsk ve Zaporizhzhia yol tarifi: 

Rus birlikleri, Donetsk bölgesindeki Ocheretyne kasabasında bir tren istasyonunu bombaladı. 

Tesisteki binalarda hasar meydana gelirken, can kaybı yaşanmadı. 

Güney yönü: 

Mykolaiv Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Vitaly Kim, Rus birliklerinin 22-23 Mart gecesi konut 

binalarını bombaladığını ve 2 kişinin öldüğünü bildirdi. Ayrıca Mykolaiv bölgesinde açılan ateş 

sonucu 44 kişi de yaralandı. Daha sonra Kim, Mykolaiv bölgesinde Ukrayna ordusu tarafından 

düşürülen bir seyir füzesinin videosunu yayınladı. 

Bilgi çatışması 

23 Mart akşamı, Ukrayna Demiryolları'nın (Ukrzaliznytsia) çevrimiçi bilet hizmetleri ve telefon 

hizmetleri, iletişim sağlayıcılarına yönelik toplu bir saldırı nedeniyle geçici olarak kullanılamadı. 

İNSANİ DURUM 

23 Mart'ta 4.554 kişinin tahliye edildiği 7 insani koridor faaliyete geçti. Bombardıman ve sessizlik 

rejiminin ihlalleri nedeniyle Kyiv bölgesindeki Borodyanka kasabasından insanları tahliye etmek 

mümkün olmadı. 

Ukrayna Devlet Başkanı'nın Çocuk Hakları ve Çocukların Rehabilitasyonu Danışmanı Daria 

Herasymchuk, 23 Mart itibarıyla Ukrayna'daki çatışmalar nedeniyle 121 çocuğun öldüğünü; 167 

çocuk ağır yaralandı. 21 Mart akşamı itibarıyla 72'si yerle bir olmak üzere 548 eğitim kurumu hasar 

gördü. Ayrıca 40'tan fazla kütüphane, spor okulu, sanat okulu vb. hasar gördü. 

Kharkiv bölge yönetimine yönelik 1 Mart saldırısında ölenlerin sayısı devam ediyor. 24 kurbanın 

cesetleri binanın enkazının altından çıkarıldı. Enkazın demontajı devam ediyor. 

Ukrayna Sağlık Bakanı Viktor Liashko, 24 Şubat'tan bu yana 58 acil ambulansın bombalandığını ve 

6 sağlık görevlisinin öldüğünü açıkladı. 

Ukraynalıların kaçırılması güney Ukrayna'da devam ediyor. Milletvekili Oleksandr Ponomarev'in 

(Berdyansk) ve bir gazetecinin babası ve Ria-Melitopol web sitesinin yöneticisi Svitlana 

Zalizetska'nın yerleri bilinmiyor. Kherson Müzikal ve Drama Tiyatrosu başkanı ve yardımcısı 

Oleksandr Knyha geçici olarak gözaltına alındı. 

Volodymyr Zelenskyy, Ukrayna topraklarında faaliyet gösteren dört nükleer santralin ve 15 nükleer 

ünitesinin tamamının tehdit altında olduğunu belirtti. Çornobyl nükleer santrali bir savaş alanına 

dönüştü ve etrafındaki 30 kilometrelik bölge yeni saldırılar hazırlamak için kullanılıyor. Çornobyl 

nükleer santralinde düzenleyici çalışmalar, sistem bakım ve onarım faaliyetleri tam kapsamlı olarak 

yürütülmemektedir. Yangınlar, yasak bölge içinde kaydedilir. Doğrudan Zaporizhzhia nükleer santral 
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sahasında nükleer ve radyasyon güvenliğinin düzenleyici gözetimi de Rus ordusunun varlığı 

nedeniyle mümkün değil. 

EKONOMİK DURUM 

Ukrayna Ulusal Bankası'nın basın servisi, Polonya Ulusal Bankası ile 1 milyar ABD Doları eşdeğeri 

tutarında bir para birimi takası Grivnası / ABD Doları yapılmasına ilişkin bir anlaşmanın 

imzalandığını bildirdi. 

Verkhovna Rada Finans, Vergi ve Gümrük Politikası Komitesi Başkanı Danilo Hetmantsev, 

Komite'nin sıkıyönetim sırasında bireylere banka mevduatlarının tamamını garanti eden bir yasayı 

onaylamalarını tavsiye ettiğini söyledi. 

23 Mart'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımlara yanıt olarak 

sözde "dost olmayan ülkeler" için gaz ödemelerini rubleye dönüştürme kararını açıkladı. Rus 

liderliğinin ilgili adımı, ülkedeki nakit para sıkıntısı sorununu ortadan kaldırmaya çalışmayı 

amaçlıyor. 

SİYASİ VE DİPLOMATİK OLAYLAR 

23 Mart'ta Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy, Fransız Parlamentosu'na videolu bir 

konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı, Fransa'ya yardımları ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 

çabaları için teşekkür etti ve Fransız hükümetini yaptırımları güçlendirmeye ve Fransız şirketlerini 

Rusya pazarından çekilmeye çağırdı. 

Aynı gün, Başkan Zelenskyy Japon parlamentosuna hitap etti. Başkan konuşmasında Japonya'yı 

Rusya üzerindeki baskıyı sürdürmeye ve yeni araçların ve güvenlik garantilerinin geliştirilmesine 

katılmaya çağırdı. 

Ayrıca Volodymyr Zelenskyy, bir telefon görüşmesi sırasında İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile 

Ukrayna'ya askeri operasyonların ve savunma yardımının seyrini tartıştı. 

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, ABD hükümeti, 

toplanan gerçeklerin analizine dayanarak Rus ordusunun Ukrayna topraklarındaki savaş 

suçlarından sorumlu olduğuna inanıyor. 

23 Mart'ta Polonya Sejm, savaş suçları ve insanlığa karşı suçların yanı sıra Rusya'nın Ukrayna'daki 

insan hakları ihlallerini işlemekle ilgili bir kararı kabul etti. 

BM Güvenlik Konseyi, Rusya'nın insani yardım sağlama ve çatışma bölgesindeki sivilleri koruma 

konusunda önerdiği kararı desteklemedi, çünkü belgede Rusya'nın mevcut insani krizi organize 

etmedeki rolünden bahsedilmiyor. Belge yalnızca Rusya ve Çin tarafından desteklendi. 

Polonya, Letonya, Litvanya ve Estonya Ulaştırma Bakanları, Avrupa Birliği'ne kamyonların Belarus 

ve Rusya'dan kara yoluyla hareketini yasaklamaya çağırdı. Bakanlar ayrıca AB'yi Rus ve Belarus 

gemilerinin AB limanlarına girmesini yasaklamak için gerekli tüm önlemleri almaya çağırdı. 
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Avrupa Birliği Konseyi, Avrupa Barış İmkanı çerçevesinde Ukrayna'yı desteklemek için ilave 500 

milyon avro ayırmaya karar vererek, başlangıçtaki miktarı iki katına çıkarak bir milyar avroya çıkardı. 

Avrupa Komisyonu, REACT-EU acil yardım fonundan Ukrayna'daki savaştan kaçan insanlara ev 

sahipliği yapan AB üye devletlerine yardımın artırılmasını önerdi. Bu yardım, mültecilere yardım 

etmeye yönelik CARE (Avrupa'daki Mülteciler için Uyum Eylemi) programı ile birlikte, AB üye 

devletlerinin istihdam, eğitim, sosyal içerme, sağlık ve çocuk alanlarında altyapı, barınma, ekipman 

ve hizmetlere yönelik harcamalar için fonlara erişimini hızlandıracaktır bakım. 

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. 
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