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OPERASYONEL DURUM
Üç haftalık savaşın ardından Rus birlikleri, Ukrayna'ya karşı stratejik saldırılarını sürdürmeye
çalışıyor. Rusya Federasyonu'nun ana çabaları Luhansk ve Donetsk bölgelerinde ilerlemeyi
amaçlıyor. Ayrıca aktif çatışmaların olmadığı bölgelerde sivil altyapıya roket ve bombalı saldırı
taktiği devam ediyor.
Kyiv ve Zhytomyr yol tarifi:
Ukrayna Devlet Acil Servisi'ne göre, Kyiv'in Sviatoshynskyi semtinde bombardıman sonucu bir
depo ve iki araba alev aldı ve en az iki kişi öldü.
17 Mart'ta, Novi Petrivtsi (Kyiv bölgesi) köyündeki konut evlerini bombalamak için ağır toplar
kullanıldı, iki yaşındaki bir çocuk öldü ve dört kişi yaralandı.
Brovarskyi bölgesindeki nüfus merkezlerine roket saldırıları düzenlendi.
Chernihiv ve Sumy yol tarifi:
Rus birlikleri Chernihiv şehrini kısmen ablukaya almaya devam ediyor ve şehri topçu ateşiyle
bombalıyor. Son 24 saatte 53 kişi öldü.
Kharkiv ve Luhansk yol tarifi:
Luhansk Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Serhiy Haidai'ye göre, 16-17 Mart gecesi Rubizhne
kasabasında (Luhansk bölgesi) en az 27 ev ateşe verildi. Popasna'da en az beş, Severodonetsk'te
bir yangın daha çıktı. Akşamın ilerleyen saatlerinde Rus ordusu Severodonetsk'te çocuklu anneler
için bir sığınağa ateş açtı. Sonuç olarak, Rubizhne'de Rus birlikleri Severodonetsk'i kuşatmak için
mevzilerinin ötesine geçebildi.
17-18 Mart gecesi Severodonetsk ve Rubizhne bombalandı. Severodonetsk'te 2 kişi öldü, 4 kişi de
yaralandı.
Merefa kasabasındaki (Kharkiv bölgesi) Merefa cemaati başkanı Veniamin Sitov'a göre, 17 Mart
sabahı bir topçu ateşi bir okulu ve bir kültür merkezini tahrip etti ve komşu evlere zarar verdi.
Bombardıman sonucu 21 kişi öldü, 10'u ağır olmak üzere 25 kişi de yaralandı.
Dergachiv Belediye Başkanı Vyacheslav Zadorenko'nun bildirdiğine göre, Rus birlikleri kentsel
tipteki Kozacha Lopan (Kharkiv bölgesi) mevkiine misket bombaları ateşledi. En az 6 kişi öldü.
Kharkiv'un bombalanması sonucu Barabashovo pazarında yangın çıktı. Kharkiv belediye başkanı
Ihor Terekhov, Devlet Acil Servisi'nin bir çalışanının öldüğünü söyledi.

1

Civil Organization “Centre for International Security”
www.intsecurity.org

info@intsecurity.org

Daily Digest
RUSSIAN INVASION OF UKRAINE – 2022
https://intsecurity.org/en/war2022/

Güney yönü:
Belediye başkanı Yevhen Velychko, Voznesensk'in bombalanması sonucunda silahların
saklandığı deponun hasar gördüğünü söyledi.
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin karşı saldırısı sonucunda, Mykolayiv-Kherson karayolu üzerindeki
Kherson bölgesindeki Posad-Pokrovsky köyü kurtarıldı. Böylece son günlerde Mykolaiv'e giden
yollar açıldı.
Merkezi yön:
Kryvyi Rih Askeri İdaresi başkanı Oleksandr Vilkul, "16-17 Mart gecesi, Dnipropetrovsk
bölgesindeki Maryanske köyü Grads tarafından bombalandı" dedi.
Doğu Hava Komutanlığı, hava savunmasının Dnipropetrovsk bölgesi üzerinde iki düşman füzesini
imha ettiğini bildirdi.
Bilgi çatışması
Rus birlikleri, elektronik harp teçhizatının yardımıyla silahları bırakma çağrısı yapan bir radyo yayını
başlattı.
Ukrayna topraklarında biyolojik silahların varlığına dair Rus sahte anlatısı hala yayılıyor. Rus Silahlı
Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri başkanı, kuşlara virüs
bulaştırdığı ve Rus topraklarına göç yollarını araştırdığı iddia edilen Ukrayna'daki ABD
biyolaboratuvarları hakkında bir brifing verdi.
Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'ne bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi,
internette Ukraynalı yetkililerin Mariupol'u terk ettiği iddiasıyla sahte bilgilerin yayıldığını bildirdi.
İNSANİ DURUM
17 Mart'ta planlanan 9 insani yardım koridorundan 8'i aktif hale getirildi. Ancak Bucha semtindeki
tahliye sırasında tahliye kolonlarına tanklarla ateş açıldı. Sonuç olarak, bir polis memuru öldü, bir
diğeri de yaralandı. Aynı durum Irpin'de de bir polis arabasına dolu yağdığında meydana geldi.
Mariupol 16 gündür kuşatma altında. Son günlerde sadece yaklaşık 30.000 kişi kendi araçlarıyla
şehirden tahliye edilebildi.
Ukrayna şehir özyönetim temsilcilerinin kaçırılması devam ediyor ve Kharkiv bölgesindeki
Velykoburlutsky bölgesel topluluğunun başkanı Viktor Tereshchenko ofisinden kaçırıldı.
Ukrayna'daki savaşta 108 çocuk öldü. Ölülerin yanı sıra, 17 Mart sabahı itibariyle bombalı ve
roketatarlı saldırılarda 120'den fazla çocuk yaralandı.
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SİYASİ VE DİPLOMATİK OLAYLAR
17 Mart'ta Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelensky, Alman Federal Meclisi'ne videolu bir
konuşma yaptı. Zelensky konuşmasında, Ukrayna'nın Rusya'nın savaşı sona erdirmek için
Avrupa'dan ve özellikle Almanya'dan desteğe ihtiyacı olduğunu vurguladı.
17 Mart'ta Volodymyr Zelensky, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile barışçıl diyaloğun
sürdürülmesine özel önem verilen görüşmelerde bulundu.
Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Ukrayna'yı ziyaret eden Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
ile görüştü. Bakan, Ankara'nın Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını sona erdirmek için
arabuluculuk çabalarını sürdürmeye hazır olduğunu vurguladı.
Litvanya Parlamentosu oybirliğiyle Birleşmiş Milletler'i Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge
sağlamak için acil önlemler almaya çağıran bir kararı kabul etti. Bu, 17 Mart'ta Seimas'ın basın
servisi tarafından açıklandı. Aynı karar Letonya Seimas tarafından da verildi.
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığına aktif katılımı
nedeniyle Belarus ile her türlü ilişkiyi sonlandırdığını duyurduğu da biliniyordu.
Kanada Ulaştırma Bakanlığı'na göre, 17 Mart'ta Kanada, Ukrayna'daki Rus saldırganlığını
desteklemek için Belarus'taki uçak ve uçak operatörleri için hava sahasını kapattı. Bu kısıtlama,
Rusya'nın yakın destekçilerine karşı alınan bir dizi ekonomik önlemin parçası. Ayrıca ülke, Belarus
Savunma Bakanlığı'nın 22 üst düzey yetkilisine yönelik yaptırım paketini genişletti. Şu andan
itibaren Kanada'daki malları dondurulacak ve bu insanlar ülkeye giremeyecekler.
Avrupa Uzay Ajansı (ESA), ortak bir Mars keşif programı olan ExoMars'ı geliştirmek için
Roscosmos ile çalışmayı reddetti.
Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Fransa'nın Ukrayna'ya 300 milyon euro
tutarında mali yardımda bulunduğunu açıkladı. Fransız bakan, Rusya'nın uluslararası insancıl
hukuku ihlal ederek Ukrayna'nın sivil nüfusa ve yerleşim yerlerine yönelik askeri eylemlerini şiddetle
kınadı.
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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