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18.03.2022 

19.03.2022 saat 08:00'deki durum 

OPERASYONEL DURUM 

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başlangıcından bu yana, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Kyiv bölgesinde 

geçici olarak ele geçirilen 30'dan fazla yerleşim bölgesini kurtarmayı başardı. 

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Silahlı Kuvvetleri, güney yönünde Rus birliklerinin lojistik destek 

sistemlerini kurduğunu ve aktif taarruz eylemleri yapmadığını kaydetti. 

Kyiv ve Zhytomyr yol tarifi: 

Silahlı Kuvvetler Kara Kuvvetleri Komutanlığı Genelkurmay Başkan Yardımcısı Oleksandr 

Gruzevych, AFU'nun Kyiv'in sağ kıyısında, Rus birliklerinin birimlerini başkentten 70 kilometre 

uzağa ittiğini söyledi. Kyiv'in savunmasının üçüncü, uzak halkasını güçlendirmek için de çalışmalar 

sürüyor. 

18 Mart sabahı Kyiv'in Podilskyi semtinde bir yerleşim bölgesi bombalandı. Düşen roketin 

parçalarının düşmesi sonucu 6 ev hasar gördü, 1 kişi öldü, 4'ü çocuk 19 kişi de yaralandı. 

Kyiv bölgesinin Bucha bölgesinde, Ukrayna Ordusu hava savunma birimleri bir Rus SU-34 avcı-

bombardıman uçağını Stinger insan-taşınabilir hava savunma sistemi kullanarak düşürdü. 

18 Mart'ta Makariv kentinin (Kyiv bölgesi) bombalanması sonucu 6 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. 

Bu, Kyiv Bölge Konseyi Birinci Başkan Yardımcısı Yaroslav Dobriansky tarafından açıklandı. 

Ukrayna Devlet Acil Servisi'ne göre, 18 Mart gecesi Zalissya (Zhytomyr bölgesi) köyünde topçu 

ateşi sonucu iki konut ve bir ek bina hasar gördü. 

Chernihiv ve Sumy yol tarifi: 

"Kuzey" Operasyonel Komutanlığı basın servisi, son 24 saat içinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 

Çernihiv yakınlarındaki Rus birliklerinin iki saldırı girişimini geri püskürttüğünü belirtti. 

18 Mart sabahı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Chernihiv yakınlarındaki bir "Thorne" elektronik keşif 

kompleksini ve bir tabur taktik grubunun komuta ve gözetleme merkezini imha etti. 

18 Mart günü saat 16.00 sıralarında Sumi şehrinde topçu ateşi sonucu boya ürünlerinin bulunduğu 

bir depo binası alev aldı. İlk etapta herhangi bir can kaybı veya can kaybı olmadı. 

Sumy Bölgesel Devlet İdaresi başkanı Dmytro Zhyvytskyy'ye göre, Trostyanets kasabasındaki 

(Sumy bölgesi) bir hastane bombalandı. 

Kharkiv ve Lugansk yol tarifi: 

Devlet Acil Servisi, Kharkiv'da 18 Mart sabahı bombalı saldırı sonucu bir yükseköğretim 

kurumunun akademik binasının ağır hasar gördüğünü ve komşu iki konut binasının da hasar 

gördüğünü bildirdi. 1 kişi öldü, en az 12 kişi yaralandı. 
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18 Mart'ta Kharkiv ilçesine bağlı İzyum ilçesine bağlı Zavody köyünde 3 yetişkin ve 2 çocuktan 

oluşan bir aile bombardıman sonucu hayatını kaybetti. 

Luhansk Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Serhiy Haidai, saat 15:00 civarında, Rus ordusunun 

Lysychansk'taki (Luhansk Bölgesi) bir hastaneye 10 top mermisi attığını bildirdi. 

18 Mart'ta Rus ordusu, Luhansk Bölgesi'ndeki Severodonetsk, Rubizhne, Pryvillia ve Kreminna'yı 

bombaladı ve 54 altyapı tesisini imha etti. Bunlara 19 apartman ve 19 özel konut, 2 sağlık tesisi, 

kritik altyapı, depolar ve müştemilatlar dahildir. 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. 

Donetsk ve Zaporizhzhia yol tarifi: 

Zaporizhzhia Bölgesel Askeri İdaresi sözcüsü Ivan Arefiev'e göre, 18 Mart sabahı Zaporizhzhia'nın 

banliyölerinde askeri eğitim sahası ve fabrikalardan biri ile bitişik bir taş ocağında "Smerch" çoklu 

roketi kullanılarak toplu bir bombardıman gerçekleşti. fırlatıcılar. 

Zaporizhzhia bölgesindeki Ukrayna Devlet Acil Servisi, sabah saatlerinde Natalivka (Zaporizhzhia 

bölgesi) köyündeki sivil bir tesiste Rus ordusunun ön bombardımanın sonuçlarını söndürmeye 

gelen kurtarma ekiplerine ateş açtığını bildirdi. Açılan ateş sonucu Devlet Acil Servis çalışanı 1 

kişi öldü, 5 kişi yaralandı. 

Donetsk Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Pavlo Kyrylenko'ya göre, Kramatorsk'a sabah roket 

saldırısının ardından 25 kişi yaralandı, 5 kişi öldü. Avdiivka köyünün de bombalanması sonucu 3 

kişi yaralandı, 2 kişi daha öldü. Pokrovsk'ta misket bombalarının bombardımanı sonucu 1 kişi öldü, 

6 kişi yaralandı. 

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Silahlı Kuvvetleri'ne göre, Rus ordusu geçici olarak Ukrayna'yı 

Azak Denizi'ne erişimden mahrum bıraktığı için Donetsk yönünde kısmen başarılı oldu. 

Güney yönü: 

18 Mart öğleden sonra Mykolaiv'e roket saldırıları düzenlendi. En az 40 Ukraynalı asker, 79. Hava 

Taarruz Tugayı'nın karargahına roket saldırısı sonucu öldü. 

Güney Hava Komutanlığı, saat 06:00 sıralarında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait bir uçaksavar 

füze biriminin Odesa bölgesinde denizden fırlatılan bir Rus seyir füzesini vurduğunu bildirdi. 

Başkanlık ofisi başkanının danışmanı Oleksiy Arestovych, Ukrayna ordusunun günde iki kez 

Chornobayivka'daki havaalanını bombaladığını bildirdi. Ukrayna Savunma Bakanlığı 

Genelkurmay Başkanlığı, ilk bombardıman sonucunda, Rus Güney Askeri Bölgesi'nin 8. Kombine 

Silah Ordusu'nun komuta merkezinin imha edildiğini doğruladı. Rus uçakları ve helikopterleri de 

imha edildi ve hasar gördü. Rus Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Güney Askeri Bölgesi 8. Birleşik Silahlı 

Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Andrey Mordviçev, bombardımanda hayatını kaybetti. 

Merkezi yön: 

Sabah, Vinnytsia Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Serhiy Borzov, Ukrayna hava savunmasının 

Vinnytsia bölgesinde üç seyir füzesi düşürdüğünü söyledi. 
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Batı yönü: 

Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadovyi'ye göre, 18 Mart sabahı Lviv'e roketli saldırı düzenlendi. 

Lviv Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Maksym Kozytskyi, Karadeniz'den atılan 2'si Ukraynalılar 

tarafından imha edilen 6 seyir füzesinden bahsetti. hava savunması ve diğer 4'ü Lviv'deki Danylo 

Halytsky Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki Lviv Devlet Uçak Onarım Fabrikasını vurdu. Bir 

kişi yaralandı. 

Bilgi çatışması 

Rusya Federasyonu, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin eğitimsiz savaşçıları savaşa gönderdiği 

anlatısını aktif olarak yaymak için sosyal medyayı ve trol fabrikalarını kullanıyor. 

Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'nın bir sonraki brifinginde, Ukrayna Güvenlik Servisi'nin 

Dnipro'da bir şehir hastanesini mayınladığı ve bir Rus uçağı şehrin üzerinde uçtuğunda bir binayı 

havaya uçurmayı planladığı iddiasıyla sahte bilgiler dile getirildi. 

Gün boyunca, Rus mahkumlar hakkında mevcut tüm bilgileri içeren Invaders-rf web sitesinde 

büyük DDoS saldırıları gerçekleştirildi: adları ve soyadları, rütbeleri, yerleri vb. 

İNSANİ DURUM 

18 Mart'ta planlanan 9 insani koridordan 7'si devreye alındı ve 9.145 kişi tahliye edildi. İnsan 

Hakları İzleme Örgütü, Rus tarafının silahlı çatışma yasasını ihlal ederek insani koridorları 

bombalamaya devam ettiğini bildirdi. 

Mariupol ve Sumy şehirlerindeki insani durum felakettir; Kent sakinleri kritik bir yiyecek, su ve ilaç 

sıkıntısıyla karşı karşıya. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), doğu 

Ukrayna'daki insani ihtiyaçların daha şiddetli hale geldiğini bildiriyor. Şu anda Donetsk 

bölgesindeki çeşitli yerleşim yerlerinde 200.000'den fazla insan suya erişimden yoksun 

durumdayken, Luhansk bölgesindeki sürekli bombardıman bazı yerleşim yerlerinin %80'ini yok etti 

ve 97.800 aileyi elektriksiz bıraktı. 

Yıkılan Mariupol Dram Tiyatrosu'nun altından insanlar kurtarılmaya devam edilirken, ölenlerle ilgili 

bir bilgi yok. Enkazın altında 1300'den fazla kişi kaldı. 

Nova Kakhovka belediye meclisi sekreteri Dmytro Vasyliyev, tutuklanarak mahkeme öncesi bir 

gözaltı merkezinde gözaltına alındı. Kharkiv Bölge Devlet İdaresi başkanı Oleh Synegubov, 

Rusların hastanede yatan Velykoburlutsk cemaatinin köy muhtarı Viktor Tereşçenko'yu serbest 

bıraktığını belirtti. Ukrayna Helsinki İnsan Hakları Birliği liderliğindeki STK'lar, uluslararası topluma 

Ukraynalı aktivistlerin, gazetecilerin ve yerel hükümet yetkililerinin kaçırılmaları ve infazları 

hakkında bir çağrı yayınladı ve kaçırılanların tam bir listesini sağladı. 

Verkhovna Rada İnsan Hakları Komiseri Lyudmila Denisova, "18 Mart itibariyle, Rus ordusunun 

Ukrayna'daki savaş sırasında işlediği savaş suçlarına ilişkin 1.833 ceza davası açıldı" dedi. Buna 

ek olarak, Ombudsman Ofisi, Ukrayna'daki düşmanlıkların başlamasından bu yana 

Ukraynalılardan, cinsel özgürlük ve cinsel bütünlük dahil olmak üzere Rus ordusu tarafından 

işlenen şiddet suçlarıyla ilgili şikayetler alıyor. 
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Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, 18 Mart itibariyle Ukrayna'da savaşın başlamasından bu 

yana 109 çocuk öldü ve 130'dan fazla kişi yaralandı. Devlet Etnopolitika ve Vicdan Özgürlüğü 

Servisi başkanı Olena Bohdan, savaşın yeni aşamasının başlangıcından bu yana Ukrayna'nın 7 

bölgesinde çoğu Ortodoks kilisesi olmak üzere 44 dini yapının yıkıldığını söyledi. Savaşın 

başlangıcından bu yana Kyiv'de 222 kişi öldü ve 889 kişi yaralandı. Dünya Sağlık Örgütü, savaşın 

başlamasından bu yana Ukrayna sağlık tesislerine 45 saldırı kaydetti. 

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne göre, 3,2 milyondan fazla Ukraynalı 

yurtdışında zorunlu mülteci oldu. 

Direnç 

Devlet Özel İletişim Servisi, Ulusal Direniş Merkezi'nin resmi web sitesinin, Ukrayna'nın Rus 

işgalcilerinden kurtuluşu için savaşmak isteyen herkesi desteklemek ve koordine etmek için 

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri SSO'su tarafından oluşturulduğunu söyledi. 

SİYASİ VE DİPLOMATİK OLAYLAR 

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyi, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile 

Rusya'nın saldırganlığına karşı koyma, savaş karşıtı koalisyonu güçlendirme ve Ukrayna'da barışı 

yeniden tesis etme umutları konusunda Ukrayna'ya daha fazla destek verme konusunda görüştü. 

Ukrayna Başbakanı Denis Shmygal, Fransa Başbakanı Jean Castex ile bir araya geldi ve 

Fransa'yı Ukrayna'ya yönelik askeri işgali nedeniyle Rusya'ya sert yaptırımları artırmaya ve 

uygulamaya çağırdı. Bunlar arasında Rus gemileri için Avrupa limanlarına erişimin askıya 

alınması, ekonomik işbirliğinin askıya alınması, Fransa tarafından Rus vatandaşlarına verilen 

mevcut Schengen vizelerinin kaldırılması vb. 

18 Mart'ta ABD Başkanı Joe Biden, Çin lideri Xi Jinping ile Ukrayna'daki savaş hakkında bir telefon 

görüşmesi yaptı. Amerikalı lider, Pekin'in Ukrayna'ya karşı savaşta Rusya'ya maddi destek 

sağlaması durumunda karşılaşacağı sonuçları anlattı. Biden, çatışmaya diplomatik bir çözümü 

desteklediğini vurguladı. Xi Jinping, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşına benzer çatışma ve 

çatışmaların kimsenin çıkarına olmadığını söyledi. Çin Cumhurbaşkanı, her iki ülkenin de ikili 

ilişkileri doğru yönde yönlendirmesi gerektiğini, her birinin gereken uluslararası sorumluluğu 

üstlenmesi ve dünya barışı için çaba göstermesi gerektiğini de sözlerine ekledi. 

Uluslararası insan hakları örgütü Sınır Tanımayan Gazeteciler, Lahey'deki Uluslararası Ceza 

Mahkemesi'nde (ICC) Rusya'ya dava açtı. Örgüt, Başsavcı Karim Khan'ı Rus silahlı kuvvetlerinin 

Ukrayna işgali sırasında medya çalışanlarına karşı işlediği suçları soruşturmaya çağırıyor. 

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, 18 Mart'ta Ukrayna'nın 300 milyon 

euroluk AB makro-finansal yardımının ilk diliminin ikinci bölümünü aldığını söyledi. 

Norveç, Avrupa Birliği'nin Rusya Federasyonu'na yönelik, belirli nüfuzlu Ruslara ve Belaruslulara 

yönelik kişisel kısıtlamaların yanı sıra Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaş yürütmek için 

kullanabileceği teknoloji, mal ve hizmet ihracatı yasağını da içeren yaptırımlarına katıldı. 
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Bazı Avrupa ülkeleri 18 Mart'ta Rus diplomatları sınır dışı etti. Bulgaristan 10 Rus diplomatı 

istenmeyen ilan etti, istihbarat faaliyetlerinden şüpheleniliyor. Letonya, Estonya ve Litvanya gibi 

ülkeler de aynı gün Rus diplomatları sınır dışı etme girişimine katıldı. Bütün diplomatlar ulusal 

güvenliği baltalamak ve propaganda yapmakla suçlanıyor. Ayrıca 18 Mart'ta Rusya ve Beyaz 

Rusya diplomatlarının ve memurlarının Avrupa Parlamentosu'na girmesinin yasaklandığı 

öğrenildi. Avrupa Parlamentosu Başkanı Robert Metzol, "Demokrasi Meclisi'nde demokratik 

düzeni yok etmek isteyenlere yer yok" dedi. 

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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