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16.03.2022 

17.03.2022 saat 08:00'deki durum 

OPERASYONEL DURUM 

Kyiv ve Zhytomyr yol tarifi: 

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin karşı saldırı düzenlediği Irpin, Bucha ve Vyshhorod yakınlarında aktif 

düşmanlıklar gerçekleşti. 

Kyiv Belediye Başkanı Vitali Klitschko, 16 Mart akşamı, Kyiv'in Podilskyi semtindeki çok sayıda 

özel eve top mermilerinin isabet ettiğini bildirdi. Kyiv'deki Ukrayna Devlet Acil Servisi'nden bir 

rapora göre, 17 Mart'ta Kyiv'in Shevchenkivskyi semtindeki iki konut bombardımanı sonucu hasar 

gördü. 17 Mart sabahı, Darnytskyi semtindeki çok katlı bir binaya düşen bir roketin kalıntıları indi. 

Bir kişi öldü, üç kişi de yaralandı. 

16 Mart sabahı, Rus silahlı kuvvetleri Berdychiv şehrine bir askeri eğitim merkezinin altyapısını yok 

eden bir füze saldırısı başlattı. 

Kharkiv ve Luhansk yol tarifi: 

Rubizhne'de (Luhansk bölgesi) bombardıman dokuz konut binasına ve ev tesisine zarar verdi. 

Severodonetsk'te altı konut ve bir devlet kurumu binası hasar gördü. 

Donetsk ve Zaporizhzhia yol tarifi: 

Zaporizhzhia Kent Konseyi sekreteri Anatolii Kurtiev'e göre, 16 Mart sabahı Zaporizhzhia'daki 

Zaporizhzhia-2 tren istasyonunda bir patlama meydana geldi. 

Mariupol'a düzenlenen hava saldırısı sonucunda bin kadar sivilin sığındığı Drama Tiyatrosu binası 

yıkıldı. Daha sonra, başta kadın ve çocuklar olmak üzere sivillerin kaldığı Neptun yüzme havuzu 

binasına hava saldırısı düzenlendi. 

Güney yönü: 

Ukrayna ordusu, Kherson bölgesinde ele geçirilen Chornobaivka havaalanında konuşlu Rus 

Ordusu helikopterlerini imha etti. 

Merkezi yön: 

15-16 Mart gecesi, Devlet Özel İletişim Servisi'nin bir parçası olan Radyo Yayıncılığı, Radyo 

İletişimi ve Televizyon Endişesi'nin (RRT) TV kulesi Vinnitsa'da bombalandı. Şehirde yayın geçici 

olarak kapatıldı. 

Batı yönü: 

Bölgesel Askeri İdare başkanı Vitali Koval'a göre, saat 23:00 sıralarında Rus birlikleri, Sarny (Rivne 

bölgesi) kasabasında bulunan "askeri altyapı tesislerinden birine" füze saldırısı düzenledi. 
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Bilgi çatışması 

12:30 sıralarında, Ukrayna 24 TV kanalının haber akışında, Ukrayna Devlet Başkanı'nın sahte silah 

bırakma ve teslim olma çağrısı yayınlandı. 

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'ne bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, yeni 

bir teyit botu olan "Perevirka" ("Doğrulama") oluşturdu. 

Rusya, Ukrayna Güvenlik Servisi'nin "Batı ülkelerinin de desteğiyle sivillere karşı zehirli maddeler 

kullanarak provokasyon hazırladığı" iddiasıyla medyada sahte bir açıklama yaptı. 

İNSANİ DURUM 

Mariupol'daki insani durum oldukça zor. 16 Mart'ta Drama Tiyatrosu ve Neptun yüzme havuzuna 

hava saldırısı düzenlendi. Ön verilere göre, birkaç yüz Mariupol sakini Drama Tiyatrosu'nda 

saklanıyordu. Rus birlikleri ayrıca Mariupol'dan Zaporizhzhia'ya gitmek üzere ayrılan bir konvoya 

Grad füzeleri ateşledi. Biri çocuk olmak üzere 5 yaralı var. Buna rağmen 6.426 kişiyi tahliye etmeyi 

başardılar. 

Çernihiv'de Rus birlikleri ekmek almak için sırada bekleyen insanlara ateş açtı: en az 10 kişi öldü. 

Kurtarma ekipleri, 13 Mart'ta bir hava saldırısında Çernihiv'deki bir yatakhanede üçü çocuk olmak 

üzere beş kişinin cesetlerini buldu. 

Enerhoatom'dan gelen haberlere göre, Rus ordusu Zaporizhzhia Nükleer Santrali topraklarında 

mermi ve mayın patlatmaya devam ediyor. 16 Mart sabahı itibarıyla tesisin topraklarında yaklaşık 

50 adet düşman teçhizatı, çok sayıda patlayıcı ve silah bulunuyordu. Resmi olarak, Ruslar nükleer 

santralin işleyişine müdahale etmiyorlar, ancak tüm teknik kararların personel tarafından onlarla 

koordine edilmesi gerekiyor. Sonuç olarak, nükleer ve radyasyon güvenliği tehdit altındadır. 

Kyiv'de bombardıman nedeniyle bir konut binası çöktü. Bu, Ukrayna Devlet Acil Servisi tarafından 

bildirildi. İlk bilgilere göre 2 kişi yaralandı, 35 kişi tahliye edildi. 

Melitopol belediye başkanı Ivan Fedorov, Rus esaretinden serbest bırakılırken, yakalanan 

Skadovsk belediye başkanı Oleksandr Yakovliev tehdit edilmediğini iddia ettiği bir video kaydetti. 

Başsavcı Iryna Venediktova'ya göre 103 çocuk öldürüldü. 24 Şubat'taki Rus işgalinden bu yana 

yaklaşık 1,5 milyon Ukraynalı çocuk mülteci oldu. 

15 Mart itibariyle, Birleşmiş Milletler çatışmalar sonucunda Ukraynalı sivillerin 726 ölü ve 1.174 

yaralı olduğunu kaydetti. Aynı zamanda, Yüksek Komiserlik Ofisi, özellikle kuşatılmış bölgelerin 

sakinleri arasında, zayiat sayısının önemli ölçüde daha yüksek olabileceğini belirtiyor. Özellikle 

Kharkiv bölgesindeki İzyum şehri, Donetsk bölgesindeki Volnovakha ve Mariupol gibi aktif kara 

düşmanlıklarının devam ettiği bölgelerden bahsediyoruz. 

Direnç 
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Herson bölgesindeki işgal altındaki Skadovsk sakinleri, Rus ordusu tarafından gözaltına alınan 

kasaba yönetiminin serbest bırakılmasını talep ederek barışçıl bir miting düzenledi. Bu eyleme 

karşılık Rus askerleri göz yaşartıcı gaz kullandı ve ateş açtı. 

Zaporizhzhia bölgesinde, sakinler de Ukrayna yanlısı mitinglere gelmeyi bırakmadı. Özellikle, bu 

sefer Berdyansk'ın birkaç bin sakininin geçici işgale karşı bir alayı vardı. 

SİYASİ VE DİPLOMATİK OLAYLAR 

16 Mart'ta Ukrayna, kıta Avrupası'nın birleşik güç sistemi olan ENTSO-E'ye katıldı. Ukrayna enerji 

sisteminin Avrupa ile senkronizasyonu, Rusya'nın enerji sektöründe Avrupa üzerindeki etkisini 

azaltacak ve bölge genelinde enerji güvenliğini artıracaktır. Ukrayna'nın Verkhovna Rada'sı, Silah 

ve Askeri Teçhizatın Geliştirilmesi, Satın Alınması, Modernizasyonu ve Onarımı için Artan Harcama 

Yasasını kabul etti. 

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde yaptığı 

konuşmada, devletlerarası çatışmaları çözmek için U-24 (Barış için Birleşmiş) birliğini oluşturma 

girişimini bir kez daha vurguladığını ve aynı zamanda hayır kurumunun getirilmesine bir alternatif 

sağlanması çağrısında bulundu. -Ukrayna üzerinde, özellikle hava savunma sistemleri şeklinde 

uçuş bölgesi. 

16 Mart'taki konuşmasında Volodymyr Zelensky, Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısı 

Karim Khan'ın Ukrayna'ya çoktan geldiğini söyledi. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin soruşturma 

ekibi de çalışmalarına başladı ve Ukraynalı kolluk kuvvetleriyle birlikte şimdiden Ukrayna 

topraklarında Rus savaş suçlarının tüm kanıtlarını ve gerçeklerini toplamaya başladı. 

Uluslararası Adalet Divanı, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonları derhal durdurması 

gerektiğine karar verdi. En yüksek hukuki düzeyde, Rusya'nın Ukrayna topraklarını işgal ettiği 

gerçeği tespit edildi ve Mahkeme'nin kararı uluslararası hukuk normlarına göre yasal olarak 

bağlayıcıdır. Ayrıca Mahkeme, Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki soykırımla ilgili açıklamalarına 

dair herhangi bir kanıt bulamadı. 

İngiliz NATO heyetine göre, NATO ülkelerinin yanı sıra Finlandiya, İsveç, Gürcistan ve Ukrayna'nın 

savunma bakanları, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini ve NATO için uzun vadeli etkilerini görüşmek 

üzere olağanüstü bir toplantı yaptı. Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Kuzey Atlantik 

Konseyi'nin olağanüstü toplantısına hitap etti. 

UNESCO Yürütme Kurulu, Beyaz Rusya'nın desteklediği Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya 

yönelik askeri eylemlerini şiddetle kınadı ve Yedinci Özel Oturum'da "Ukrayna'da UNESCO'nun 

Yetki Alanının Her Yönünden Mevcut Durum" kararını kabul etti. Karar, Rusya Federasyonu'nun 

Ukrayna'nın her türlü doğal, mimari ve taşınabilir kültürel mirasına daha fazla zarar gelmesini 

önlemek için Ukrayna'ya yönelik saldırısını derhal durdurmasını talep ediyor. 

İsviçre, 200 Rus şirketi ve şahsına yaptırım uyguladı. İsviçre'deki varlıkları dondurulacak. 

ABD, Avustralya, Kanada, Avrupa Komisyonu, Almanya, İtalya, Fransa, Japonya ve Birleşik Krallık 

ile birlikte Rus oligarklarının varlıklarını aramak ve dondurmak için çok taraflı bir görev gücü 
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oluşturdu. Buna ek olarak, ABD bu hafta Ukrayna'ya hava savunma teçhizatı, tanksavar sistemleri, 

insansız hava araçları, küçük silahlar vb. dahil olmak üzere 800 milyon dolarlık bir savunma yardımı 

daha verecek 16 Mart. 

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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