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OPERASYONEL DURUM 

Kyiv ve Zhytomyr yol tarifi: 

15 Mart'ta Kyiv'in Sviatoshynskyi semtinde, bir mühimmat isabet etmesi sonucu bir konutta hasar 

meydana geldi ve 4 kişi öldü. Otuz beş kişi evden tahliye edildi. 

Zhytomyr bölgesine bağlı Malyn kasabası ve Yurivka köyüne düzenlenen hava saldırıları 

sonucunda bir kişi öldü, iki kişi yaralandı. İki özel ev yıkıldı ve bir düzine kadar ev hasar gördü. 

Kharkiv ve Luhansk yol tarifi: 

15 Mart günü, saat 11:00 sıralarında, Kharkiv'da bombardıman, üç çok katlı apartman binasını 

etkiledi. Otuz üç kişi hayat kurtaran hizmetler tarafından kurtarıldı. 

Saat 19:00 itibariyle, Kharkiv Bölge Devlet İdaresi başkanı Oleh Synyehubov, Ukrayna Silahlı 

Kuvvetleri'nin Kharkiv yakınlarındaki Rus birliklerinin saldırısını püskürttüğünü ve onları önceki 

konumlarının ötesine ittiğini belirtti. 

Donetsk ve Zaporizhzhia yol tarifi: 

Donetsk bölgesinde Kostiantyniv ilçesine bağlı Oleksandropil köyü bombalandı, bir kişi yaralandı, 

idari bina hasar gördü. 

Nikopol belediye başkanı Oleksandr Sayuk'a göre, Nikopol ile Rus birliklerinin Zaporizhzhia'ya 

doğru ilerlediği Dnipropetrovsk bölgesindeki Oleksiyivka köyü arasındaki bölge bombalandı. 

Güney yönü: 

15 Mart sabahı Odesa bölgesinde bir köye havadan ve gemiden füze saldırısı düzenlenerek iki kişi 

yaralandı. 

Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı Anton Gerashchenko, "16 Mart civarında, Odesa bölgesindeki 

Ukrayna'nın Tuzla köyü kıyısına yakın gemilerden büyük bir füze ve topçu ateşi çıktığını" bildirdi. 

Merkezi yön: 

Dnipropetrovsk Bölgesel Askeri İdaresi başkanına göre, 14-15 Mart gecesi Dnipro'daki 

havaalanına yapılan iki füze saldırısı, pisti tahrip etti ve terminale zarar verdi. 

Bilgi çatışması 

Ukrayna Güvenlik Servisi, Rus ordusuna (üst düzey askeri liderler dahil) Ukrayna'da mobil iletişim 

sağlayan bir bilgisayar korsanını gözaltına aldı. 
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Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'ne bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, yeni 

bir tür bilgi tehdidi bildirdi. Bot kullanıcıları veya kişisel hesaplar, bombalama hasarının boyutunu 

ve yangını düzeltmek için tam yeri öğrenmek için sohbet odalarına mesaj gönderir. 

Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanlığı, Rus ordusuna hizmet eden Rus sitelerini engellemek için 

hedefli saldırıların gerçekleştirildiği bir çevrimiçi oyun yarattı. 

İNSANİ DURUM 

15 Mart'ta, düzenlenen 9 insani yardım koridorundan 7'si faaliyete geçti ve Mariupol'un yanı sıra 

Sumy ve Kharkiv bölgeleri de dahil olmak üzere Donetsk bölgesindeki abluka altındaki 

kasabalardan 2.893 kişiyi tahliye etmeyi başardı. 

Mariupol Mart ayının başından beri kuşatma altında. Şehir, uçak ve topçuların sürekli 

bombardımanı altındadır. Şu anda bölge yoğun bakım hastanesinde sağlık personeli ile birlikte 400 

kişi rehin tutuluyor. 

Kharkiv bölgesindeki İzyum kasabası insani bir felaketin eşiğinde ve iki haftadır kuşatma altında. 

Belediye Başkan Yardımcısı Volodymyr Matsokin, "Ölüleri kimse gömüyor. Tıbbi yardım 

sağlanmıyor. Yeterli miktarda olan insani yardımı ulaştırmanın bir yolu yok. İnsanları dışarı 

çıkarmak imkansız" dedi. 

15 Mart itibariyle, Başsavcılık'a göre, Ukrayna'da 97 çocuk öldü ve 100'den fazla kişi yaralandı. 

Foto muhabiri ve Fox News kameramanı Pierre Zakrzewski, Kyiv bölgesinde haber toplarken 

öldürüldü. Başka bir ağ muhabiri Benjamin Hall hastaneye kaldırıldı. Çatışmanın başlamasından 

bu yana toplam altı gazeteci öldü ve yedi kişi yaralandı. 

13 Mart'ta Mykolaiv bölgesinde okula yapılan hava saldırısı sonrası arama kurtarma çalışmaları 

tamamlandı. Kurtarma ekipleri enkazın altından 3 kurban ve 7 kişinin cesedini çıkardı. Mykolaiv 

bölgesinde gün içinde ikisi çocuk olmak üzere toplam 80 kişi yaralandı. 

Luhansk Bölgesel Devlet İdaresi başkanı Serhiy Haidai'ye göre, 15 Mart'ta Luhansk bölgesindeki 

Rubizhne'den insanları taşıyan bir tahliye otobüsü ateşe verildi. 

Rus tarafı, Ukrayna şehir özyönetiminin temsilcilerini zorla alıkoyuyor: Ivan Fedorov ve Serhiy 

Priyma (Melitopol), Yevgeny Matveev (Dniprorudne), Oleksandra Musienko (Chulakivka, Kherson 

bölgesi). Ukraynalı kurtarıcı Oleksiy Danchenko da esaret altında. 

Ukrayna İçişleri Bakanlığı'na göre, 230 ulaşım altyapısı tesisi dahil olmak üzere 3.500 altyapı tesisi 

ve elektrik trafo merkezleri ve gaz boru hatları gibi 165 yaşam destek tesisi tamamen veya kısmen 

tahrip edildi. Bombalamalar ve bombalamalar, 59'u tamamen yıkılmış olan 400'den fazla eğitim 

kurumuna da zarar verdi. 

Üç haftadan kısa bir süre içinde, Ukrayna'nın en az altı bölgesinde manevi öneme sahip en az 28 

bina (Ortodoks kiliseleri, seminerler ve sinagoglar dahil) hasar gördü. 
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Uluslararası Göç Örgütü, savaşın başlamasından bu yana ülkeyi terk eden Ukraynalıların sayısının 

3 milyona ulaştığını tahmin ediyor. 

Direnç 

Kherson bölgesinde geçici olarak işgal edilen yerleşim yerlerinin sakinleri protestoya devam ediyor. 

Özellikle, gün boyunca, Kherson sakinleri ve Karadeniz'in en büyük tatil beldelerinden biri olan 

Demir Limanı köyü sakinleri tarafından Ukrayna'yı destekleyen mitingler düzenlendi. 

SİYASİ VE DİPLOMATİK OLAYLAR 

15 Mart'ta Ukrayna'da sıkıyönetim uygulamasının 24 Nisan 2022'ye kadar uzatılmasına ilişkin 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi onaylandı. Verkhovna Rada, sıkıyönetim sırasında ülkeyi 

desteklemek ve ekonomik sistemi güçlendirmek için 21 yasa kabul etti. Özellikle, büyük işletmeler 

için basitleştirilmiş bir vergilendirme sistemi, yakıt üzerindeki tüketim vergilerinin kaldırılması ve 

KDV indirimi, özel girişimcilerin tek bir sosyal katkı ödemesinden muaf tutulması ve daha fazlasını 

sağlar. Ukrayna Devlet Başkanı ayrıca, ortak faaliyetler için cezai sorumluluk tesis eden birkaç 

yasada değişiklik yaptı. 

Ukrayna ve Rusya müzakere sürecini sürdürüyorlar - odak noktası, genel yerleşim, ateşkes ve Rus 

birliklerinin Ukrayna'dan çekilmesi konularını tartışmak. Zelensky'nin 16 Mart'taki konuşmasına 

göre, “görüşmelerdeki pozisyonlar daha gerçekçi görünüyor. Ancak kararların Ukrayna'nın çıkarına 

olması için hala zaman var." Müzakerelerin 16 Mart'ta yeniden başlaması planlanıyor. 

AB Konseyi, Rusya'ya karşı dördüncü yaptırım paketini onayladı. 15 Mart'ta Rosneft, Gazpromneft 

ve Transneft yeni AB yaptırımlarına maruz kaldı. ABD ve Kanada, Rus savunma yetkililerine 

yönelik yaptırımları genişletti. Beyaz Rusya ve Rusya'dan 370 kişi daha İngiltere'nin yaptırım 

listesine katıldı. 

Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Slovenya Hükümet Başkanları, Avrupa Birliği ile anlaşarak Kyiv'i 

ziyaret etti. Ziyaretin amacı, Ukrayna'nın egemenliğine ve bağımsızlığına verilen desteği teyit 

etmenin yanı sıra savaşta Ukrayna'ya geniş bir destek paketi sunmaktır. AB Çevre Komiseri 

Virginius Sinkevicius da Ukrayna'ya geldi. 15 Mart'ta Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius 

Landsbergis Ukrayna'ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında Rusya'nın eylemlerini 

kınayan ortak bir bildiri kabul edildi ve Beyaz Rusya'nın saldırıya doğrudan müdahil olduğunu 

vurguladı. 

15 Mart'ta Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi oybirliğiyle Rusya'nın Avrupa Konseyi'nden 

çıkarılmasını tavsiye etti. 

Rusya'nın Çin'den mali, teknik ve gıda desteği talebini yakın zamanda bir dizi medya kuruluşu 

bildirdi. Bu bilgi her iki ülke tarafından da yalanlandı. ABD, Rusya'nın Çin'e verdiği desteğin 

yaptırımlar da dahil olmak üzere olası sonuçları konusunda Çin'i uyardı. 

15 Mart'ta Joe Biden nihayet Ukrayna'ya 13.6 milyar dolarlık acil yardım sağlama kararını imzaladı. 

Ukrayna, Rus saldırganlığının arka planına karşı Dünya Bankası'ndan ek 200 milyon dolar alacak. 

Fonlar, savunmasız grupların sosyal güvenliğini desteklemeyi amaçlamaktadır. 
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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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