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OPERASYONEL DURUM
Kyiv ve Zhytomyr yol tarifi:
Rus birlikleri, Kyiv bölgesinin Fastiv ilçesinde yerleşim yerlerini bombalıyor. Kent tipi
yerleşim olan Kalinovka'da ise bombardıman sonucu 3 kişi yaralandı. Yasnohorodka köyü
ateşe verildi.
Vasilkiv yakınlarında, Rus ordusu Kyiv-Ivano-Frankivsk tahliye trenine ateş açtı.
Ukrzaliznytsia'ya göre, 3 araba hasar gördü.
Kyiv'in kuzeyindeki Vyshhorod'un eteklerine ağır topçu ateşi açıldı. Yeni ve Eski Petrivtsi'nin
bombardımanı sonucunda otel kompleksi hasar gördü.
Ukrayna SES'e göre, 24 Mart'ta, füze saldırıları Korosten ilçesine (Zhytomyr bölgesi) bağlı
Kirdany köyünde lise, kazan dairesi ve kültür evinin binasına hasar verdi. Ölen veya
yaralanan olmadı. Ayrıca Korosten ilçesine bağlı Rakivshchyna köyünde 5 ev yıkıldı, 13 ev
ve 7 ek bina hasar gördü, 1 kişi yaralandı.
Chernihiv ve Sumy yol tarifi:
Sumy askeri yönetiminin başkanı Dmitry Zhyvytskyi, 23-24 Mart gecesi Rus birliklerinin
Okhtyrka kentindeki yerleşim bölgelerine ateş açtığını bildirdi. Trostyanets kasabası
çevresinde de çatışmalar devam ediyor. Ukrayna SES'e göre, Sumy bölgesinde Rus hava
saldırıları sonucu en az 5 kişi yaralandı, 1 kişi öldü.
Kharkiv ve Luhansk yol tarifi:
Kharkiv'da Rus birlikleri, Kharkiv sakinlerinin insani yardım aldığı Nova Poshta kontrol
noktasına ateş açtı. İlk verilere göre, 6 sivil öldü, 15 kişi de yaralandı.
Kharkiv askeri yönetimi başkanı Oleg Sinegubov, 23-24 Mart gecesi Rus ordusunun
Kharkiv'un merkezine roket attığını söyledi. Ayrıca son 24 saat içinde Kharkiv'e topçu ve
tanklardan 44 top atışının ve MLRS'den 140 top atışının kaydedildiğini söyledi. Askeri idare
başkanına göre İzyum şehri bölgede kritik bir nokta olmaya devam ediyor. Ayrıca 24 Mart
sabahı Rus birlikleri Zolochiv kasabasını ve önceki gün Balakliya kasabasını bombaladı.
Luhansk Bölgesel Devlet İdaresi başkanı Serhiy Haidai televizyonda yaptığı açıklamada,
Rus ordusunun Rubizhne ve Popasna (Luhansk bölgesi) şehirlerine ilerlediğini ve orada
yerleştiğini, ancak onları tamamen işgal etmediğini söyledi. Gaidai daha sonra Rus
askerlerinin Rubezhnoye'de yerel sakinlere hafif silahlarla ateş açtığını söyledi. İlk bilgilere
göre olayda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Severodonetsk, Rubizhne ve Lysychansk'ta son bir
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günde toplam 5 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı. Severodonetsk'te 7 apartman ve 9 özel ev, bir
okul ve bir sinema da dahil olmak üzere 32 nesne hasar gördü.
Donetsk ve Zaporizhya yol tarifi:
Donetsk Bölgesel Devlet İdaresi başkanı Pavlo Kyrylenko, 24 Mart'ta bölgede Rus
bombardımanı sonucu en az üç kişinin öldüğünü bildirdi - New York, Novoselivka ve
Novopokrovsky; 6 kişi yaralandı Mariupol ve Volnovakha'daki kurbanlarla ilgili kesin bir veri
yok.
24 Mart sabahı, Rus ordusu tarafından geçici olarak ele geçirilen Berdyansk limanında Rus
filosu "Saratov" un büyük bir çıkarma gemisinde patlamalar ve yangın gözlemlendi.
Muhtemelen tamir edilemez. İki büyük çıkarma gemisi (Caesar Kunikov ve Novocherkassk)
liman bölgesini terk etti ve ayrıca hasar gördü.
Zaporizhya askeri yönetimi, Malynivka cemaatinin başkanına atıfta bulunarak, Silahlı
Kuvvetlerin Malynivka köyünü (Zaporizhzhya bölgesi) Rus ordusundan kurtardığını söyledi.
Dinyeper yönü:
24 Mart akşamı Rus birlikleri, Dnipro'nun eteklerinde bulunan askeri birliklerden birine iki
füze ateşledi. Yerel SES'e göre, birimin topraklarındaki binalar hasar gördü. Ölü ve
yaralılarla ilgili bilgiler netleştiriliyor.
Güney yönü:
Mykolaiv askeri yönetiminin başkanı Vitaly Kim, Ukrayna birliklerinin Mykolaiv bölgesindeki
Rusları Kherson bölgesi sınırına geri ittiğini bildirdi.
Yavkine'de Rus birliklerinin ateş açması sonucu 3 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.
Bilgi çatışması
Energoatom'un bildirdiğine göre, bir grup Rus gazeteci 24 Mart'ta Rus birliklerinin geçici
olarak işgal ettiği Chernobyl nükleer santraline istasyonun operasyonuyla ilgili propaganda
materyalleri çekmek için geldi.
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rus nükleer uzmanlarının Rivne Nükleer Santrali topraklarında
gözaltında tutulduğu iddiasıyla ilgili Rus medyasının bilgisini reddediyor. Nükleer yakıt
yüküne eşlik eden ve 24 Şubat'tan önce istasyona gelen 4 Rus vatandaşının şimdi nükleer
santralin dışında gönüllü olarak Ukrayna topraklarında kaldığı kaydedildi.
İNSANİ DURUM
24 Mart'ta 7 insani koridor aktive edildi, aktif düşmanlık bölgesinden 3343 kişi tahliye edildi.
Başsavcılık, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik geniş çaplı işgali sonucunda 128 çocuğun
öldüğünü ve 172'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi.
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Ukrayna Nükleer Düzenleme Devlet Müfettişliği basın servisi, Çernobil Nükleer Santrali ve
Dışlama Bölgesi'nin nükleer ve radyasyon güvenliğinin yanı sıra nükleer malzemelerin
kontrolü üzerinde düzenleyici kontrole izin vermediğini belirtiyor. Mevcut durum, çalışanların
ve ailelerinin hayatlarını ve sağlıklarını tehlikeye atmakta, operasyon personeli üzerinde
önemli psikolojik ve manevi baskı oluşturmaktadır.
Mariupol Belediye Meclisi, yaklaşık 15.000 Mariupol sakininin yasadışı yollardan sınır dışı
edildiğini ve Rusya'ya sınır dışı edildiğini bildirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr
Zelenskyy, Rusya'ya zorla sınır dışı edilen Ukraynalıların belge ve iletişimden mahrum
bırakıldıklarını ve ardından orduya katılmaya çalıştıklarını söyledi.
Kherson Oblastı'nda sivillere yönelik baskılar devam ediyor. Ukraynalı işadamı ve politikacı
Serhiy Khlan, Gemi Bölge Konseyi yardımcısı ve Avrupa Dayanışma fraksiyonunun başkanı
Dmytro Afanasyev'in 22 Mart'ta tutuklandığını bildirdi.
Verkhovna Rada İnsan Hakları Komiseri Lyudmyla Denisova, Donetsk bölgesinde 200.000
kişinin içme suyuna erişiminin olmadığını söyledi. Ayrıca Mariupol, Mykolaiv, Kharkiv,
Okhtyrka, Izyum, Makariv, Polohy, Vasylivka, Orikhiv, Huliaipil, Chernihiv, Trostyanets ve
diğer birçok yerleşim yeri sakinleri kısmen veya tamamen susuz kaldı.
Ukrayna'nın Geçici İşgal Altındaki Topraklarının Yeniden Entegrasyonundan Sorumlu
Başbakan Yardımcısı Iryna Vereshchuk, ilk tam teşekküllü savaş esiri değişiminin 10'a 10
formatında olduğunu söyledi. Ayrıca batık bir gemiden kurtarılan 11 sivil Rus denizci
karşılığında Odesa yakınlarında, Ukrayna ordusunu Snake adasından almaya çalışırken
yakalanan "Sapphire" kurtarma gemisinden 19 Ukraynalı sivil denizci Ukrayna'ya dönmeyi
başardı.
Chernihiv Bölgesel Devlet İdaresi başkanı Vyacheslav
bombardımanda 200'e kadar sivilin öldüğünü söyledi.

Chaus,

Chernihiv'deki

Kyiv askeri yönetimine göre, 24 Şubat'tan bu yana başkentte 4'ü çocuk 75 sivil öldü.
Askeri idarenin Mykolaiv başkanı, Mykolaiv bölgesindeki Rus işgalinin başlangıcından bu
yana 1299 sivil nesnenin kısmen veya tamamen hasar gördüğünü bildirdi. Bunların 964'ü
konut, 24'ü tıp ve kültür kurumu ve 30'u eğitim kurumudur.
Ukrayna Kitle İletişim Enstitüsü'ne göre, 24 Mart itibarıyla Ukrayna'da gazetecilere ve
medyaya karşı Rusya'nın sorumlu olduğu 148 suç kaydedildi. 5 gazeteci görev başında
öldü, 7'si yaralandı, 1 gazeteci kayboldu.
Sağlık Bakanı Viktor Lyashko'ya göre, Ukrayna'da bir ay süren aktif çatışmalarda 246 sağlık
tesisi hasar gördü, bunlardan 13'ü restorasyon olasılığı olmadan yıkıldı.
UNICEF, savaş ayı boyunca 4,3 milyon çocuğun -Ukrayna'daki tahmini 7,5 milyon çocuğun
yarısından fazlasının- mülteci olduğunu bildiriyor.
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EKONOMİK DURUM
Verkhovna Rada, işletmeler tarafından ithal edilen malların ithalatında gümrük vergilerinden
ve katma değer vergisinden muafiyet hakkında bir yasa çıkardı.
Sıkıyönetim sırasında, Verkhovna Rada, Ukraynalı çiftçilerin arazi kiralamalarına erişimini
basitleştirdi ve ayrıca tarım üreticileri ile devlet arasındaki bazı ilişki biçimlerini deregüle etti.
Ukrayna'da sıkıyönetimde çalışma ilişkilerinin düzenlenmesine ilişkin yasa 24 Mart'ta
yürürlüğe girdi.
SİYASİ VE DİPLOMATİK OLAYLAR
Acil bir NATO zirvesi sırasında, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy, üyelere
askeri yardım çağrısında bulundu. NATO devlet ve hükümet başkanları zirvenin ardından
yaptığı açıklamada, Rusya'yı savaşı bir an önce bitirmeye ve tüm güçlerini Ukrayna'dan
çekmeye çağırdı ve Ukrayna'ya askeri, ekonomik ve insani alanlarda daha fazla destek
sağlama konusunda anlaştılar.
24 Mart'ta Ukrayna Devlet Başkanı, G7 ülkelerinin liderlerine de hitap etti. Onlara Rusya'ya
karşı mali yaptırımları sıkılaştırma çağrısında bulundu; Ukrayna ve bölge için etkili bir
güvenlik garantileri sistemi oluşturma fikrini vurguladı; G7 ülkelerini savaştan sonra
Ukrayna'nın yeniden inşası projesinde yer almaya davet etti. G7 ülkelerinin liderleri
toplantının ardından yaptıkları ortak açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri
saldırganlığını kınadılar ve Rusya'ya yönelik yaptırımları artırmaya hazır olduklarını
açıkladılar.
Volodymyr Zelenskyy, Avrupa Konseyi'ne hitap etti. Rus işgalinin yıkıcı sonuçlarını anlattı,
AB'ye desteği için teşekkür etti ve Ukrayna'nın Avrupa entegrasyonunu ele almada ivedilik
çağrısında bulundu.
Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskyy, Kyiv'e gelen Letonya, Litvanya ve Estonya
Parlamento Başkanları ile bir araya geldi. Bu devletlere aktif destekleri için teşekkür etti,
Rusya'nın Ukrayna'yı kapsamlı bir şekilde işgal etmesinin sonuçları hakkında bilgi verdi ve
Rusya'ya karşı yaptırımların daha da güçlendirilmesinin önemini vurguladı.
Volodymyr Zelenskyy ayrıca politikacılara ve İsveç halkına videolu bir konuşma yaptı.
Başkan destek için teşekkür etti (İsveç'in Ukrayna'ya gerekli silahları sağlama ve
yaptırımlara katılma konusundaki tarihi kararı). Devlet başkanı İsveç hükümetini Rus
petrolünden vazgeçmeye, Rus gemileri için limanları kapatmaya çağırdı ve İsveç'i savaştan
sonra Ukrayna'nın yeniden inşasında yer almaya davet etti.
BM Genel Kurulu'nun Ukrayna ile ilgili yenilenen 11. Olağanüstü Özel Oturumu kapsamında,
Rusya'nın Ukrayna'daki uluslararası insancıl hukuk ve insan haklarını ihlal etmesini kınayan
bir karar kabul edildi. Belge 140 devlet tarafından desteklendi. Sadece 5 ülke karşı oy
kullandı: Rusya, Kuzey Kore, Beyaz Rusya, Suriye, Eritre. BM üye devletleri bu belgeyi
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destekleyerek, Ukrayna'ya yönelik saldırganlığın insani sonuçlarından Rusya'nın yegane
sorumluluğunu yeniden teyit ettiler.
ABD, Rusya'nın savunma sanayiindeki şirketlere, Sberbank'ın genel müdürü ve Rusya
Federasyonu Devlet Duma'sına yeni bir yaptırım paketi getirdi.
Birleşik Krallık, bir dizi Rus bankasına (Gazprombank, Rosselkhozbank, Alfa-Bank, SMP
Bank), Rus demiryollarına, Sovcomflot, RusHydro ve savunma şirketlerine yeni yaptırımlar
uyguladı. Listede ayrıca dünyanın en büyük elmas madenciliği şirketi Alrosa, Belarus
Savunma Bakanlığı ve Minsk Traktör Fabrikası da yer alıyor.
Kanada, Federasyon Konseyi'nin 160 üyesine yaptırım uyguladı ve bazı hassas mal ve
hizmetlerin Rusya'ya ihracatını kısıtlama sürecini başlattı.
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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