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OPERASYONEL DURUM
Rus birlikleri, askeri çabalarını Ukrayna'nın doğusundaki Müşterek Kuvvetler Operasyonu
bölgesindeki Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birimlerine yönelik saldırılara yoğunlaştırıyor.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, doğu ve güney yönlerinde Rus birliklerine maddi, teknik
ve lojistik destek sağlandığını bildirdi.
Kyiv ve Zhytomyr yol tarifi:
Rus birlikleri, Kyiv'in kuzeybatı eteklerinde mevzilerini korumaya devam ediyor. Ukrayna
Genelkurmay Başkanlığı'na göre, Ruslar Çornobyl nükleer santralinin bulunduğu bölgeye
askerlerini yeniden yerleştiriyor. Böylece, Ivankiv'in kentsel tip yerleşiminden karışık
ekipman sütunlarının nükleer santral yönünde hareketi kaydedildi. Aynı zamanda, Rus
birliklerinin Kyiv'den doğu (Brovary) yönünde kısmen geri çekildiği kaydedildi.
Chernihiv ve Sumy yol tarifi:
Rus kuvvetleri, Çernihiv kenti yakınlarındaki Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mevzilerine ve
altyapısına yönelik sabotaj ve keşif faaliyetlerine, mühendislik mevzilerine ve topçu
saldırılarına odaklanıyor.
Chernihiv Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Viacheslav Chaus, 29-30 Mart gecesi Chernihiv
ve bölgedeki diğer şehirlerin bombalandığını bildirdi. Nizhyn kentinin önceki gün meydana
gelen bombardımanı sonucunda bir kişi hayatını kaybederken; 6 kişi yaralandı (aralarında
bir çocuk).
Kharkiv ve Luhansk yol tarifi:
Rus birlikleri, Müşterek Kuvvetler Operasyonu bölgesinde Ukrayna birliklerini kuşatmaya
çalışıyor. Kuzeybatı (Izium, Kharkiv bölgesi) ve doğu (Popasna ve Rubizhne, Luhansk
bölgesi) yönlerinden saldırılar başlatıyorlar. Popasna ve Rubizhne'de mevzi savaşları
devam ediyor.
Luhansk bölgesindeki konutlara yönelik saldırılar sürüyor. Luhansk Bölgesel Askeri İdaresi
Başkanı Serhii Haidai, sabah saatlerinde Lysychansk, Kreminna, Rubizhne ve
Sievierodonetsk yerleşim alanlarının bombalandığını belirtti. Devlet Acil Servisi'ne göre,
Lysychansk'ın bombalanması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Rus birlikleri Kharkiv bölgesini bombalamaya devam ediyor. İzium bölgedeki en kritik nokta
olmaya devam ediyor. Kharkiv Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Oleh Syniehubov, son 24
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saat içinde Saltivka, Oleksiivka, Kholodna Hora ve KhTZ şehir bölgelerinin yanı sıra Chuhuiv
ve Derhachi banliyölerinin bombardımandan etkilendiğini bildirdi.
Donetsk ve Zaporizhzhia yol tarifi:
Ruslar çabalarını Mariupol şehrinin kontrolünü ele geçirmeye odakladılar. Rus birliklerinin
Marinka, Novobakhmutivka ve Zolota Nyva bölgelerinde de saldırılar düzenlediği bildirildi.
Donetsk Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Pavlo Kyrylenko, sınırın yakınında bulunan nüfuslu
bölgelerin bombardımanının devam ettiğini de bildirdi. Marinka ve Ocheretyne ateş altında
kaldı.
Zaporizhzhia Bölgesel Askeri İdaresi sözcüsü Ivan Arefʼiev'e göre, Rus birlikleri
Novoivanivka (Zaporizhzhia bölgesi) köyüne ateş açtı. 3 kişi yaralandı. Ek olarak, Huliaipole
ve Orikhiv'i topçu bombardımanı ve hava saldırıları etkiledi.
Dinyeper yönü:
Bölgenin stratejik sanayi tesislerine yönelik grevler devam ediyor. Özellikle Dnipro'daki
petrol deposuna füze saldırısı düzenlendi. Nesne yok edildi; can kaybı yok. Dnipropetrovsk
Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Valentyna Reznichenko'ya göre, Novomoskovsk'taki
fabrikaya başka bir füze isabet etti.
Güney yönü:
Güneyde Rus kuvvetleri savunma harekatına yöneliyor. Genelkurmay'a göre,
pozisyonlarına yerleşiyorlar. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birimlerini dizginlemek için topçu ve
havacılık kullanılıyor.
Podillia yönü:
Khmelnitskyi Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Sergii Hamalii, 30 Mart gecesi Khmelnitskyi
bölgesindeki sanayi tesislerine üç füze saldırısı düzenlendiğini bildirdi.
Bilgi çatışması
Başkanı Oleksandr Pavliuk'a göre, Kyiv Bölgesel Askeri İdaresi'nin resmi web sitesine karşı
büyük bir siber saldırı başlatılıyor.
Ukrayna, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısına karışan kişilerin mal varlıkları hakkında
bir rapor portalı başlattı. Veri alışverişi için diğer ülkelerle etkileşime girer.
İNSANİ DURUM
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Geçici olarak işgal edilen bölgelerin yeniden bütünleştirilmesinden sorumlu bakan Iryna
Vereshchuk, 30 Mart'ta 1,5 binden fazla insanın kendi araçlarıyla üzerinde anlaşmaya
varılan üç insani yardım koridoru tarafından aktif düşmanlık bölgesinden tahliye edildiğini
bildirdi. Zaporizhzhia'da Mariupol'den 812 kişi ve Zaporizhzhia bölgesindeki 718 nüfuslu
bölge sakini Zaporizhzhia'ya ulaştı.
Başsavcıya göre, 30 Mart itibariyle, Ukrayna'da çatışmalar sonucunda 145 çocuk öldü ve
222 kişi yaralandı.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Ukrayna'daki sivil kayıplarla ilgili verileri güncelledi.
30 Mart itibariyle toplam ölü sayısı 3.090'dır (1.189 ölü ve 1.901 yaralı).
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'e göre, Ukrayna'daki çatışmalar
sırasında en az 55 sağlık tesisi hasar gördü, 10'u yıkıldı ve ikisi yağmalandı. 4 milyondan
fazla insan yurt dışına gitti; yaklaşık 6,5 milyon kişi ülke içinde yerinden edilmiş durumda.
Ukrayna Güvenlik Servisi, ajansın Rusya'nın geçici olarak işgal altındaki topraklarında
küçüklere tecavüz vakalarının gün ışığına çıktığı Rus askeri telefon görüşmelerine ilişkin
yeni dinlemeler elde ettiğini bildirdi.
Mykolaiv Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Vitaliy Kim, 29 Mart'ta bölgesel yönetim binasına
düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısını açıkladı. Rus saldırısında ölenlerin sayısının 15'e
yükseldiğini söyledi.
Rus birliklerinin Kherson bölgesinde sivilleri kaçırması devam ediyor. 30 Mart itibarıyla Hola
Prystan topluluğunda 8 kişinin kaçırıldığı biliniyor. Ukrayna Ortodoks Kilisesi rahibi Serhii
Chudynovich, Rus birliklerinin geçici olarak işgal ettiği Kherson'da kaçırıldı.
Izium Kent Konseyi temsilcisi Maksym Strelnyk'e göre, Kharkiv bölgesindeki Izium
kasabasından sadece 3.000 vatandaş tahliye edildi. Yirmi bin sakin, su, ışık, gaz ve mobil
iletişime erişimi olmayan ve engellenen insani yardım koridorları aracılığıyla uygun yardım
alma olasılığı olmadan sürekli bombardıman altında kalmaya devam ediyor.
Yakın zamanda kurtarılan Irpin'in belediye başkanı Oleksandr Markushyn, çatışmalar
sonucunda kasabanın uğradığı kayıplardan bahsetti. Ona göre, öldürülen sivillerin kesin
sayısı hakkında henüz bir veri yok. Irpin'de 300 kadar sivilin öldürüldüğüne inanıyor.
İnsan Hakları İzleme Örgütü, Rus birliklerinin Zemledelie adlı uzak bir madencilik
mühendislik sistemi kullanarak Ukrayna topraklarında madencilik yaptığını bildirdi. Bu,
önemli alanların çok kısa bir süre içinde çıkarılmasını sağlar. Ukrayna Genelkurmay
Başkanlığı'na göre, Kharkiv ve Sumy bölgelerinde sismik sensör POM-3 Madalyonlu en yeni
Rus anti-personel mayınlarının kullanım vakaları kaydedildi.
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Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu ve diğer Avrupa kurumlarında yapılan müzakerelerin
ardından, Ukrayna Parlamentosu İnsan Hakları Komiseri Liudmyla Denisova, Ukrayna'ya
karşı Rus birliklerinin işgali sırasında yakalanan Ruslara insanlık dışı muamelede bulunduğu
iddiasıyla yöneltilen tek bir suçlamanın doğrulanmadığını belirtti.
EKONOMİK DURUM
Ukrayna'nın en büyük madencilik ve metalurji holdingi Metinvest'in genel müdürü Yurii
Ryzhenkov'a göre, Ukrayna'nın Rusya'nın başlattığı savaştan kaynaklanan metalürji
kayıpları, savaş öncesi kapasitesinin %30-40'ı kadar.
Beyaz Saray'a göre ABD, Ukrayna hükümetine doğrudan bütçe yardımı olarak 500 milyon
dolar sağlamayı planlıyor.
Maliye Bakanı Serhiy Marchenko, hükümetin orduya ayrılan fonları konsolide etmek için
başka bir harcama kesintisi dalgasına hazırlandığını söyledi.
SİYASİ VE DİPLOMATİK OLAYLAR
30 Mart'ta Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyi Norveç Parlamentosu'na hitap etti.
Ukrayna'nın Rus saldırganlığını (gemi ve uçaksavar sistemleri, zırhlı araçlar ve topçu
sistemleri dahil) püskürtmek için silahlara ihtiyacı olduğunu ilan etti ve Norveç'i bunları teslim
etmeye çağırdı.
Volodymyr Zelenskyi, geçtiğimiz hafta Rusya'ya karşı ek yaptırımlar ve Ukrayna'ya yapılan
insani yardım konusunu görüşmek üzere ABD Başkanı Joe Biden ile bir saatlik bir telefon
görüşmesi yaptı. Zelenskyi, ABD başkanına Ukrayna-Rusya müzakerelerinin durumunu
anlattı.
Ukrayna cumhurbaşkanı ayrıca Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed ile gıda
güvenliği konularını tartıştı ve BAE'ye Ukrayna'nın BM içindeki insani yardımı ve desteği için
teşekkür etti.
IAEA Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi, Ukraynalı yetkililerle bir görüşme yaptığı
Güney Ukrayna Nükleer Santrali'ni ziyaret etti. Toplantıda, IAEA'nın nükleer tesislerinin
güvenliğini sağlamak için Ukrayna'ya acil teknik yardım sağlamaya yönelik somut adımları
ele alındı.
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.

