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OPERASYONEL DURUM
Kyiv ve Zhytomyr yol tarifi:
Kyiv bölgesinde, Kyiv'in doğusundaki Lukyanivka köyünün, daha önce bir Rus askeri kalesinin
bulunduğu Kyiv-Sumy karayolunun ele geçirilen bir bölümünün yakınında kurtarıldığı bildiriliyor.
Böylece, başkentin etrafındaki savunma çevresi genişledi.
Zhytomyr belediye başkanı Serhiy Sukhomlin, bir füzenin şehirdeki askeri birliklerden birinin
topraklarını vurduğunu bildirdi.
Sumy Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Dmytro Zhyvytskyi, bölgenin Sumy, Konotop ve Okhtyrka
bölgelerinde çatışmaların devam ettiğini bildirdi. Gün boyunca, Rus havacılığı Okhtyrka şehrini
bombaladı.
Kharkiv ve Luhansk yol tarifi:
Kharkiv Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Oleh Syniehubov, Rus ordusunun son 24 saat içinde
Kharkiv bölgesinde 55 saldırı düzenlediğini belirtti. Grad ve Uragan MLRS'nin artan bir aktivitesi
kaydedildi, kayıplar vardı. Ona göre, Rus birlikleri 24 Mart akşamı MLRS'den Kharkiv havaalanı
terminalini bombaladı. 25 Mart sabahı Syniehubov, Osnovyansky bölgesinde insani yardımın
dağıtıldığı şehir kliniğine topçu ve Grad roketleri atıldığını bildirdi. Kharkiv'den. Sonuç olarak, 4 kişi
öldü, 3 kişi yaralandı.
Luhansk Bölgesel Askeri İdaresi, gün boyunca Sievierodonetsk, Rubizhne, Lysychansk, Zolote ve
Shchedryshcheve'nin bombalandığını bildirdi. 10 konut hasar gördü ve 3 kişi öldü. Ayrıca
Sievierodonetsk'te Rus birlikleri bir gıda deposunu bombaladı.
Donetsk ve Zaporizhzhia yol tarifi:
25 Mart sabahı Donetsk bölgesindeki polis, Rus birliklerinin önceki gün 8 yerleşim bölgesini
(Mariupol, Marinka, Krasnohorivka, Avdiivka, Kramatorsk, Novomykhailivka, Dolyna, Pryshib)
bombaladığını bildirdi. Bombardıman sonucu 2 çocuk öldü, 3 çocuk yaralandı.
Donetsk Bölgesel Askeri İdaresi, 25 Mart'ta Rus birliklerinin Avdiivka ve Marinka yönlerini
bombaladığını bildirdi. Bombardıman sonucunda 1 çocuk öldü; 6 kişi yaralandı.
Güney yönü:
Ukrayna Donanması, 25 Mart sabahı bir Rus donanma gemisinin Odesa bölgesinin kıyısındaki
Sanzhiyka köyünü bombaladığını bildirdi.
Podillya yönü:
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25 Mart günü saat 16:30 sularında Rus birlikleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Hava Kuvvetleri
Komutanlığı'nın Vinnytsya'daki topraklarına füze saldırısı düzenledi. Vinnytsia Belediye Başkanı
Serhiy Morhunov'a göre, füze saldırısından ölen olmadı.
Bilgi çatışması
Üç haftayı aşkın süredir abluka altında tutulan Mariupol'dan çıkış yolunda Rus birlikleri, Birleşik
Rusya partisinin genel merkezini açtı. Merkezde parti gazeteleri dağıtıyorlar, Rus yanlısı
propaganda yapıyorlar ve 2014'ten beri Donetsk bölgesinin geçici olarak işgal edilen bölgelerinde
faaliyet gösteren Phoenix mobil operatörünün kartlarını veriyorlar.
İNSANİ DURUM
25 Mart'ta Mariupol ve Melitopol'dan 7.331 kişi, üzerinde anlaşmaya varılan iki insani koridor
aracılığıyla tahliye edildi. Yaklaşık 3.000 kişi Mariupol'dan Zaporizhzhia'ya nakledildi. 4 bin
Mariupol sakini de merkezi olarak Berdiansk kentinden otobüslerle tahliye edildi.
Ukrayna Başsavcılığı, savaşta 135 çocuğun öldüğünü bildiriyor; 184 çocuk yaralandı.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Ukrayna'da bir aylık savaşta 1.035 Ukraynalı sivilin
öldürüldüğünü ve 1.650 kişinin de yaralandığını belirtiyor.
Aynı zamanda, Mariupol Belediye Meclisi, 16 Mart'ta Mariupol Drama Tiyatrosu'na düzenlenen
hava saldırısında yaklaşık 300 kişinin öldüğünü bildirdi.
Ukrayna İnsan Hakları Komiseri Lyudmyla Denisova, Rusların Ukraynalıları geçici olarak işgal
edilen bölgelerden Rusya Federasyonu'na zorla göndermeye devam ettiğini söyledi. Vatandaşlar,
"güvenilmez" olduklarını tespit etmek için sözde filtreleme kamplarından geçmek zorunda
kalıyorlar. Denisova, "Ukraynalılar iki yıl boyunca Rus bölgelerinden ayrılmalarını yasaklayan
belgeler alıyorlar. Mülakatı geçemeyen kişiler hakkında bilgi yok."
Melitopol Belediye Başkanı İvan Fedorov, işgal yönetiminin kendi kendini ilan eden başkanı Halyna
Danylchenko'nun halka insani yardım dağıtımını yasaklayan kişisel bir emir çıkardığını belirtti.
İşgal altındaki topraklarda, belediye yönetimlerinin temsilcileri de dahil olmak üzere sivillerin
kaçırılması devam ediyor. 25 Mart'ta, Chernihiv Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Viacheslav Chaus,
Chernihiv bölgesinin geçici olarak işgal edilen topraklarında 2 yerel hükümet yetkilisinin ve 11 sivilin
kaçırıldığını duyurdu. Motyzhyn köyünün reisi Olha Sukhenko, kocası ve oğlu da Kyiv bölgesinde
kaçırıldı.
Ukrayna'nın Viyana'daki Uluslararası Örgütler Daimi Temsilcisi Yevhenii Tsymbaliuk, AGİT Daimi
Konseyi toplantısında bir konuşma yaptı. Diğer şeylerin yanı sıra, Rusya'nın Ukrayna'da 548 eğitim
kurumunu imha ettiğini bildirdi. Bunların arasında 220 okul, 155 anaokulu, rehabilitasyon, spor,
sanat okulları, kütüphaneler dahil 40 diğer kurum bulunmaktadır.
Kültür ve Enformasyon Politikası Bakanlığı, Ukrayna'daki savaş sırasında 8 bölgede en az 59
kilisenin yıkıldığını bildirdi.
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Mülteciler Yüksek Komiserliği, 3,7 milyondan fazla Ukraynalının yurt dışına çıkmak zorunda
kaldığını bildirdi.
Direnç
Kherson bölgesinde, bölgede Rus birliklerinin işgal ettiği nüfus merkezlerinde yerel halkın
protestoları devam ediyor. Özellikle, 25 Mart'ta, Novotroitske köyünün birkaç yüz sakini Ukrayna
yanlısı bir mitinge katıldı.
EKONOMİK DURUM
Ukraynalı küçük ve orta ölçekli işletmelerin savaşın dört haftasında toplam doğrudan kayıplarının
80 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Bu tür veriler, Advanter Group tarafından Ukrayna'daki iş
kulüpleri ve Ekonomik İyileşme Merkezi ile birlikte yürütülen bir anketin sonuçlarında yer
almaktadır. 2022'de Ukrayna'daki ticari faaliyetlerin azalması nedeniyle GSYİH'de %21'lik bir
azalma olacağını tahmin ediyorlar.
Kyiv Ekonomi Okulu, Ekonomik Strateji Merkezi ve Prozorro tarafından yapılan bir analize göre,
savaş sırasında Ukrayna'nın altyapısına verilen toplam hasar 24 Mart itibariyle 63 milyar dolara
ulaştı.
SİYASİ VE DİPLOMATİK OLAYLAR
25 Mart'ta Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskyy, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptı. Politikacılar NATO zirvesinin sonucunu, gıda krizi tehdidini ve
bunu önlemenin yollarını tartıştılar ve Rusya-Ukrayna müzakere sürecine ilişkin devam eden
diplomatik çabalara ilişkin değerlendirmeleri paylaştılar.
Lublin Üçgeni ülkelerinin Başsavcısı, Rusya'nın saldırganlığını ve Ukrayna'daki savaş suçlarını
araştırmak için ortak bir soruşturma ekibinin kurulması konusunda bir anlaşma imzaladı. Ukrayna
Başsavcısı Iryna Venediktova, grubun faaliyetlerinin, soruşturmalar sırasında elde edilen Rus
savaş suçlarına ilişkin delillerin toplanması, saklanması ve hızlı bilgi alışverişi ile hızlı bir şekilde
toplanmasına yönelik olacağını kaydetti.
Ukrayna Maliye Bakanı Serhiy Marchenko, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Odile
Renaud-Basso ile çevrimiçi bir toplantı yaptı. Taraflar, Ukrayna'nın direncini ve etkilenen ülkelere
yardımı desteklemek için 2 milyar avro tahsis edildiğini açıklayan Ukrayna'daki savaşa yanıt olarak
EBRD Yardım Paketinin uygulanmasını tartıştı.
İsviçre Hükümeti, daha önce Avrupa Birliği tarafından Rusya'ya karşı getirilen dördüncü yaptırım
paketine tam olarak katılıyor. Özellikle, enerji sektörüne, Rusya'dan demirli metal ithalatına,
Rusya'ya lüks mal ihracatına ve deniz seyrüsefer ekipmanlarına kısıtlamalar uygulanacak.
İngiltere, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karışan 65 kişiye yaptırım uygularken, Rusya'nın Orion
savaş insansız hava aracı ve diğer İHA'ların büyük üreticisi olan Rusya'nın Kronstadt şirketine de
yaptırım uyguladı. Bu önlemler, Rus savunma sanayisine zarar vermeyi ve dron kaybını telafi etme
yeteneğini sınırlamayı amaçlıyor.
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ABD Başkanı Joe Biden Polonya'yı ziyaret etti ve Polonya Devlet Başkanı A. Duda ile Rusya'nın
Ukrayna'yı işgalini görüştü. Biden, Ukrayna'yı desteklemek için uluslararası çabaların devam
ettiğini vurguladı.
ABD başkanının ziyareti sırasında, birkaç bin kişi Varşova'da toplanarak ABD ve diğer NATO
üyelerini Ukrayna'ya desteklerini güçlendirmeye ve ona uçaksavar ve füzesavar silahları
sağlamaya çağırdı.
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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