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OPERASYONEL DURUM 

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, Belarus'un doğrudan Ukrayna'yı işgal etme 

hazırlıklarının işaretlerini kaydettiğini belirtiyor. 

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mykhailo Podolyak'a göre, Rus ordusu daha yıkıcı 

silahlar (Bastion ve Kinzhal füze sistemleri) kullanmaya başladı ve Ukrayna'ya karşı taarruzdaki 

başarısızlıklar nedeniyle insan gücü rezervleri arıyor. 

Kyiv ve Zhytomyr yol tarifi: 

Kyiv'in Sviatoshynskyi bölgesinde, Rus birliklerinin bir kabuğunun parçaları bir konut binasına 

düştü. Yangın söndürülürken 6 kişi yaralandı. 

Akşam saatlerinde Kyiv'in Podilskyi semtinde bir alışveriş merkezinde ve bir otoparkta araçlarda 

yangın çıktı. Ukrayna Devlet Acil Servis Ana Dairesi'nin Kyiv'de yaptığı açıklamaya göre, 8 kişi 

öldü, 1 kişi yaralandı. 

Ulusal Polis, Rus birliklerinin Bucha ilçesine (Kyiv bölgesi) bağlı Zabuyannia köyü yönüne hava 

saldırısı düzenlediğini bildirdi. 

Ukrayna Devlet Acil Servisi'ne göre, 20 Mart'ta Zhytomyr bölgesindeki Korosten ilçesinin yerleşim 

bölgelerine düzenlenen hava saldırısı sonucu 13 bina hasar gördü. En az 3 kişi yaralandı. 

Chernihiv ve Sumy yol tarifi: 

20-21 Mart gecesi Sumy'de, kimya sanayi tesisi Sumykhimprom'un toprakları bombalandı. 

Bombardıman sonucunda 1 amonyak tankı hasar gördü ve 1 kişi yaralandı. Sumi Bölgesel Askeri 

İdaresi başkanı Dmytro Zhyvytskyy bir amonyak sızıntısı bildirdi. Etkilenen alan yaklaşık 5 km. 

Kharkiv ve Luhansk yol tarifi: 

20 Mart'ta Rus ordusu Severodonetsk, Rubizhne ve Popasna'ya (Luhansk bölgesi) yoğun ateş 

açtı. Sonuç olarak, 12 konut binası, bir gıda deposu, müştemilatlar, garajlar ve altyapı tesisleri 

dahil olmak üzere yaklaşık 20 nesne hasar gördü veya yıkıldı 2 kişi yaralandı. 

Donetsk ve Zaporizhzhia yol tarifi: 

Sabah Mariupol belediye meclisi, Rus birliklerinin 19 Mart'ta Mariupol'daki sanat okulu binasını 

bombaladığını söyledi. İçeride en az 400 kişi vardı ve enkazın altında kaldı. 

Azak Alayı, Mariupol'un dört Rus donanma gemisi tarafından denizden bombalandığını bildirdi. 

Gün boyunca Rus birlikleri, Donetsk bölgesindeki Avdiivka şehrine havan ve MLRS ateş etti. 

Avdiivka Şehri Askeri-Sivil İdaresi, konut stokunda ve "Malyuk" anaokulunda hasar olduğunu 

bildirdi. 
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Donetsk Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Pavlo Kyrylenko'ya göre, Rus işgalcilerin son 24 saat 

içinde Donetsk bölgesinde ateş açması sonucu 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. 

Merkezi yön: 

Saat 18:00 sıralarında Vinnytsia Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Serhiy Borzov, Ukrayna Silahlı 

Kuvvetlerinin Vinnitsya üzerinde bir füze düşürdüğünü belirtti. 

Batı yönü: 

Rivne Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Vitaly Koval'a göre, Rivne bölgesindeki eğitim sahasına 2 

füze saldırısı düzenlendi. 

Bilgi çatışması 

Rus sosyal ağının resmi grubu "VKontakte" saldırıya uğradı. Kullanıcılara Rusya'nın Ukrayna ile 

savaşı hakkında bilgi içeren mesajlar gönderilir. 

İNSANİ DURUM 

20 Mart'ta planlanan 7 insani yardım koridorundan sadece 4'ü faaliyete geçti. Borodyanka (Kyiv 

bölgesi) kasabasının tahliyesi, sessizlik rejiminin ihlali nedeniyle üst üste ikinci gün aksadı. 

Vovchansk (Kharkiv bölgesi) sakinlerine yardım götürmesi beklenen konvoydan 6 kişiyle iletişim 

kesildi. 

Verkhovna Rada İnsan Hakları Komiseri Lyudmila Denisova, Ukrayna'daki kuşatma altındaki 

yerleşimlerin toplama kamplarına dönüştüğünü bildirdi. Yerel siviller açlıktan ölüyor, bu da işkence 

ve insan haklarının korunmasına ilişkin uluslararası belgelerin ihlali. Yiyecek, ilaç ve temel ihtiyaç 

maddelerinin bulunduğu insani yardım kargolarının da Kharkiv Bölgesi, Luhansk Bölgesi, Donbass 

Bölgesi ve Kyiv Bölgesi'nde çatışmaların yaşandığı yerleşim bölgelerine girmesine izin 

verilmemektedir. Denisova, birçok sakinin şu anda acilen ihtiyaç duyduğu insülin de dahil olmak 

üzere önemli miktarda ilacın teslim edilmesinin mümkün olmadığını kaydetti. Elektriği, ısınması ve 

suyu olmayan Chernihiv şehri, insani bir felaket yaşıyor. 

Başsavcılık raporu: Ukrayna'da 115 çocuk öldü, 140'tan fazla kişi yaralandı. 

20 Mart'ta Çornobil nükleer santral personelinin kısmi rotasyonu ve santral topraklarında 

bulunanların tahliyesi gerçekleştirildi. Personel, mesleki görevlerini yerine getirerek ve yeterli 

güvenlik seviyesini koruyarak yaklaşık 600 saat işyerlerinde kaldı. Ukrayna'daki dört nükleer 

santralin tamamı istikrarlı bir şekilde çalışıyor. Nükleer santrallerin sanayi sitelerinde ve 

bitişiğindeki bölgelerdeki radyasyon, yangın ve çevre koşulları değişmeden ve normal sınırlar 

içinde kaldı. 

278.000'den fazla tüketici gaz kaynağından yoksun, 1.336 nüfus merkezi elektriksiz ve toplamda 

1 milyondan fazla tüketici var. 

Eğitim ve Bilim Bakanı Serhiy Shkarlet'e göre, Ukrayna'da 500'den fazla eğitim kurumu yıkıldı 

veya hasar gördü. 
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Energodar Kent Konseyi, Birinci Belediye Başkan Yardımcısı Ivan Samoidyuk'un kaçırıldığını 

duyurdu. 

BM'ye göre, son üç hafta içinde (24.02'den 20.03'e kadar) 3389044 Ukraynalı mülteci evlerini terk 

etmek zorunda kaldı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), insani ihtiyaçların 

katlanarak arttığı konusunda uyarıyor. Ukrayna'nın en kötü etkilenen bölgelerinde ve insani 

yardıma ihtiyacı olan yaklaşık 13 milyon insan etkilendi. 

Luhansk Bölgesel Devlet İdaresi başkanı Serhiy Haidai, 11 Mart'ta Rus ordusunun Kreminna'daki 

bir huzurevine ateş açarak 56 kişiyi öldürdüğünü söyledi. 15 kişi daha Rus ordusu tarafından 

kaçırılarak işgal altındaki Luhansk bölgesindeki Svatove kasabasına götürüldü. 

Direnç 

Herson bölgesi sakinleri, Rus birliklerinin geçici işgalini protesto etmeye devam ediyor. Yüzlerce 

Kakhovka sakini Ukrayna yanlısı mitingde toplandı ve barışçıl mitinge binlerce Kherson vatandaşı 

da katıldı. 

Berdyansk'ta (Zaporizhzhia bölgesi) Ukrayna yanlısı bir mitingde Rus güvenlik güçleri fiziksel 

şiddet kullandı ve sivilleri gözaltına aldı. 

Zaporozhzhia bölgesindeki Energodar'da yaklaşık bir buçuk bin sakin, Ukrayna yanlısı bir mitinge 

ve bir gün önce Rus ordusu tarafından kaçırılan Belediye Başkan Yardımcısı Ivan Samoidyuk'a 

destek için gitti. Rus ordusu, çok sayıda vatandaşı gözaltına almak ve havaya uyarı ateşi açmak 

da dahil olmak üzere protestoculara baskı yaptı. 

EKONOMİK DURUM 

Ulusal teleton yayınında, Genelkurmay Başkan Yardımcısı Rostislav Shurma, Ukrayna'nın Rus 

saldırganlığı nedeniyle gıda ile ilgili sorunları olmayacağına dair güvence verdi. 

Kyiv Ekonomi Okulu'nun (KSE Enstitüsü) analitik birimi ve Ekonomik Strateji Merkezi ve 

Prozorro.Sales'ten gönüllüler, Rusya'nın askeri saldırganlığının bir sonucu olarak Ukrayna'nın 

altyapısına verilen zararı hesaplayan Rusya Ödenecek projesini başlattı. Özellikle 17 Mart 

itibariyle toplam zarar tutarı 62,6 milyar dolardır. 

SİYASİ VE DİPLOMATİK OLAYLAR 

20 Mart'ta Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky, İsrail Hükümetine, Knesset üyelerine ve 

ülke vatandaşlarına videolu bir konuşma yaptı. Zelensky konuşmasında, İkinci Dünya Savaşı 

sırasında Yahudilerin Naziler tarafından imha edilmesi ile Ukrayna'daki mevcut durum arasında 

bir paralellik çizdi ve İsrail hükümetine Rusya Federasyonu ile savaşta Ukraynalı Yahudileri 

koruma çağrısında bulundu. 

Ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı, Rusya Devlet Başkanı ile barış konusunda doğrudan görüşmeye 

hazır olduğunu yineledi ve Ukrayna'nın bağımsız bir devlet olduğu için toprak bütünlüğü ve 

egemenliği ile ilgili herhangi bir uzlaşma teklifini kabul etmeyeceğini kaydetti. 
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Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, 20 Mart Pazar günü Ukrayna Cumhurbaşkanı 

Volodymyr Zelensky ile bir telefon görüşmesi yaptı. Önümüzdeki hafta yapılacak NATO ve G7 

zirvelerinde Ukrayna'nın çıkarlarının desteklenmesi, askeri, ekonomik ve diplomatik desteğin 

güçlendirilmesi konuları Ukrayna için görüşüldü. 

Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova, altı Avrupa ülkesinin Ukrayna'ya yönelik saldırı sırasında 

Rus savaş suçlarıyla ilgili ceza davalarını soruşturmaya başladığını söyledi. Bu ülkeler Estonya, 

Litvanya, Almanya, Polonya, Slovakya, İsveç'tir. 

İsviçre şirketi Weatherford, Rusya'da tedarik, yatırım ve yeni teknolojilerin dağıtımını askıya 

almaya karar veren "dört büyük" petrol hizmeti şirketinin sonuncusu oldu. 

Avustralya, Rusya'ya alümina ve alüminyum cevheri satışını yasakladı. Bu girişim, Rusya'nın silah 

ve mühimmatın önemli bir bileşeni olan alüminyum üretme kabiliyetini sınırlamayı amaçlıyor. 

Rusya, alüminyum ihtiyacının %20'sini Avustralya'dan alıyordu. 

AB Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısının arifesinde, Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, 

Rus gemilerinin Avrupa limanlarının kapatılması da dahil olmak üzere Rusya ve Belarus'a daha 

sert yaptırımlar çağrısında bulundu. 

Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le, Fransa'nın Rusya Merkez Bankası'ndan alınan 22 

milyar avroluk fonun yanı sıra yaptırımlara tabi kişilerin hesapları ve 850 milyon avro tutarındaki 

gayrimenkullerini dondurduğunu söyledi Mer. 

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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