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OPERASYONEL DURUM 

Kyiv ve Zhytomyr yol tarifi: 

22 Mart gecesi, Ukrayna Savunma Bakanlığı Makariv şehrinin (Kyiv bölgesi) Rus 

ordusundan kurtarıldığını duyurdu. 

Başsavcılık, Rus birliklerinin Kyiv bölgesindeki Brovary şehrine topçu ateşi açtığını söyledi. 

Bomba, fabrikalardan birinin arazisine düşerek 7 otobüse ve müştemilatlara zarar verdi. Kyiv 

bölgesinin Brovary ilçesine yönelik bombardıman sırasında bir sebze deposu ve bir sucuk 

dükkanı imha edildi. 

Rus ordusu, Çernobil'deki en yeni Merkezi Analitik Laboratuvarı'nı yağmaladı ve yok etti. 

Bu, Ukrayna Devlet Dışlama Bölgesi Yönetimi Ajansı tarafından bildirildi. 

Ukrayna Devlet Acil Servisi, Kyiv'in Obolonskyi semtinde bombardıman sonucu bir kamyon 

ve iki binanın alev aldığını bildirdi. 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. 

Chernihiv ve Sumy yol tarifi: 

Sumy bölgesinin Trostyanets kasabasında büyük çaplı bir yangın çıktı ve sokak kavgaları 

devam ediyor. Bu, Sumy Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Dmytro Zhyvytskyi tarafından bir 

video mesajıyla duyuruldu. 

Kharkiv ve Luhansk yol tarifi: 

22 Mart sabahı, Kharkiv Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Oleg Sinegubov, Rus birliklerinin 

Kharkiv'a doğru ilerleme girişimlerinin başarısız olduğunu duyurdu. Ona göre, dün gece 

Kharkiv bölgesine çeşitli türlerde 84 saldırı düzenlendi. 

Kharkiv bölgesindeki Lozova belediye başkanı Serhiy Zelensky'ye göre, kentin sanayi 

işletmelerine 4 darbe vuruldu. Bombardıman sonucunda yaklaşık 20 özel ev yıkıldı. 1 kişi 

öldü, 9 kişi yaralandı. 

Luhansk Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Serhiy Haidai'ye göre, Rus birlikleri 

Severodonetsk'te insanların kaldığı bir süpermarkete ateş açtı. Ölü ve yaralı sayısı 

netleştiriliyor. Ayrıca, Gaidai'ye göre, Luhansk bölgesinde günlerce Rusya Federasyonu 

ordusu 15 evi yıktı. Ruslar neredeyse tüm bombardımanı Rubizhne, Lysychansk ve 

Severodonetsk'e yoğunlaştırdı. Sergei Gaidai ayrıca Rus birliklerinin Lysychansk 

rafinerisine bir uçaktan ateş ettiğini söyledi. 

Dinyeper yönü: 
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Kryvyi Rih Oleksandr Vilkul'un askeri yönetim başkanına göre, 21-22 Mart gecesi Kryvyi Rih 

bölgesinde, Rus ordusu Grad'dan Zelenodolsk kasabasına ve Mala Kostromka köyüne ateş 

açtı. Ön verilere göre, kimse öldürülmedi. 

Dnipropetrovsk Bölgesel Devlet İdaresi başkanı Valentyn Reznichenko 18:20'de Pavlograd 

şehrine bir füze saldırısı olduğunu bildirdi. Pavlograd-2 tren istasyonu yıkıldı, 15 yük vagonu 

raydan çıktı. 1 kişi öldü. 

Güney yönü: 

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Kherson yakınlarındaki Çornobayivka'daki hava sahasında 

konuşlu Rus birliklerine bir kez daha vurdu. 

Ukrayna'nın SES'i, geçtiğimiz günlerde Nikolaev'deki benzin istasyonuna Ruslar tarafından 

sabah saatlerinde yapılan saldırı sonucu 3 erkeğin hayatını kaybettiğini, 1 kadının da 

yaralandığını bildirdi. 

Limanların yönetiminde, 21 Mart'tan 22 Mart'a kadar geceleri Rus ordusunun Nikolaev 

limanına darbe vurduğu söylendi. Ön bilgilere göre liman altyapısı ciddi hasar gördü, kimse 

yaralanmadı. 

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 80. ayrı havadan saldırı tugayının askerleri, Mykolaiv bölgesi 

üzerinde gökyüzünde Rus seyir füzesinin imha edildiğini bildirdi. Roket, Kropyvnytskyi 

yönünde hedeflendi. 

Podolsk yönü: 

Vinnytsia Bölgesel Devlet İdaresi başkanı Serhiy Borzov, Vinnytsia bölgesinde düşürülen bir 

Rus füzesinin fotoğrafını yayınladı. 

Batı yönü: 

Rivne Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Vitaly Koval'a göre, akşam Rivne bölgesinde Rus 

birlikleri askeri altyapı nesnesine üç kez vurdu. 

Bilgi çatışması 

Anonymous hacker derneği, Ukrayna'ya karşı savaşa rağmen Rusya'da çalışmaya devam 

etme konusundaki konumu nedeniyle dünyanın en büyük gıda şirketlerinden biri olan 

Nestle'nin veritabanını hackledi. 

Kremlin ve Rus hükümetinin web siteleri bir kez daha saldırıya uğradı ve askıya alındı. 

İNSANİ DURUM 

İşgal Altındaki Toprakların Yeniden Entegrasyonundan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Iryna 

Vereshchuk, sözde "DPR" temsilcilerinin Mariupol'dan üzerinde anlaşmaya varılan bir insani 

yardım koridoru boyunca hareket eden bir tahliye otobüsü konvoyunu ele geçirdiğini söyledi. 

Vereshchuk'a göre: “En az 100 ve daha fazla bin (kişi) gitmek istiyor ve gidemiyor. Aslında 
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böyle bir koridor yok. Ve olanlar, sadece arabalar ve yürüyebilenler içindir. Mariupol, Rus 

birliklerinin sürekli ateşi altında ve insanlar haftalardır saklandıkları yerlerden çıkmıyorlar. 

Şehirde yiyecek, temel ihtiyaçlar, su, ilaç tükendi. Gaz, elektrik, ısıtma yok. 

Ukrayna Verkhovna Rada'nın İnsan Hakları Komiseri Lyudmila Denisova, Çernihiv'de 

elektrik, su veya gaz olmadığını belirtti. Sürekli bombardıman nedeniyle tüm bunları 

düzeltmek imkansızdır. Hastalar ve sakatlar da dahil olmak üzere yaklaşık 130.000 kişi 

şehirde kalıyor. Ayrıca Chernihiv'den Kyiv'e giden seferlerin de mayınlı olduğu bildiriliyor. 

Başsavcılık, 22 Mart itibarıyla Ukrayna'da 117 çocuğun öldüğünü ve 155'ten fazla çocuğun 

yaralandığını bildirdi. 

Holoprystan Kent Konseyi başkanı Oleksandr Babych, Kherson bölgesindeki Stara Zburivka 

başkanının ve bir sakinin kaçırıldığını bildirdi. 

Rus ordusu, hromadske gazeteci Victoria Roshchina'yı serbest bıraktı. Serbest bırakılma 

koşulu, kendisini esir tutan Rus servislerine yönelik iddialarını reddettiği ve hayatını 

kurtardıklarını söylediği bir kayıttı. Bir haftalık tutsaklığın ardından, Okhtyrka bölge konseyi 

başkanı Serhiy Kirichko da serbest bırakıldı. 

Çornobil bölgesinin topraklarında 7 doğal yangın merkezi kaydedildi. Yangına muhtemelen 

bir top mermisi veya kundaklama neden oldu. 

Devlet Acil Servis Başkan Yardımcısı Roman Prymush, 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'da 

yaklaşık 3.780 konut binasının kısmen hasar gördüğünü ve 651'inin tamamen yıkıldığını 

bildirdi. 

BM'ye göre, Rus işgalinin başlangıcından bu yana Ukrayna'yı terk eden Ukraynalıların sayısı 

3.556.924. 

Direnç 

Kherson sakinleri, şehrin Rus birlikleri tarafından ele geçirilmesini protesto etmeye devam 

ediyor. Özellikle 22 Mart'ta Rus ordusu Kherson'da barışçıl bir mitingi dağıtmak için göz 

yaşartıcı gaz kullandı. 

EKONOMİK DURUM 

NBU, son iki ayda Ukrayna bankalarının karlarını %41 oranında artırdığını bildirdi. 

Ekonomi Bakanlığı, hükümetin savaş nedeniyle işini kaybeden ve en aktif düşmanlıkların 

yaşandığı bölgelerde bulunan Ukraynalılara yardım için 7,6 milyar avrodan fazla destek 

aktardığını bildirdi. 

SİYASİ VE DİPLOMATİK OLAYLAR 

22 Mart'ta Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy, İtalyan Parlamentosu, Senato ve 

Başbakan Mario Draghi'ye hitap etti. Cumhurbaşkanı İtalyan halkına seslendi, Rus 

işgalinden sonra Ukrayna'daki durum hakkında konuştu ve İtalya'daki Rus nüfuzlu kişilerin 

http://www.intsecurity.org/
mailto:info@intsecurity.org
https://intsecurity.org/en/war2022/


 

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

Daily Digest  

RUSSIAN INVASION OF UKRAINE – 2022 

https://intsecurity.org/en/war2022/ 

 

4 
 

tüm gayrimenkullerinin, varlıklarının ve hesaplarının ablukaya alınması çağrısında bulundu. 

Volodymyr Zelenskyy, savaşı mümkün olan en kısa sürede sona erdirme ve Ukrayna'yı 

yeniden inşa etmeye başlama gereğini bir kez daha vurguladı. 

Aynı gün, Başkan Volodymyr Zelenskyy Papa ile özellikle Ukrayna'daki zor insani durum ve 

insani koridorların Rus birlikleri tarafından engellenmesi hakkında konuştu. Cumhurbaşkanı, 

Papa'ya Ukrayna'ya verdiği destek ve dualar için teşekkür etti. 

Buna ek olarak, Volodymyr Zelenskyy, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile Rus 

birliklerinin sivil altyapıyı bombalaması, özellikle Mariupol'deki insani felaket ve Ukrayna için 

etkili güvenlik garantileri konusunu ele alan bir telefon görüşmesi yaptı. 

ABD Başkanı Joe Biden, Fransa, Almanya, İtalya ve Birleşik Krallık liderleriyle bir araya 

gelerek Rusya'nın Ukrayna'daki sivil nüfusa karşı askeri harekatının yanı sıra Ukrayna 

halkına yönelik devam eden savunma ve insani desteği ele aldı. 

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, 

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığını sürdürerek yaptırımları daha da güçlendirme 

gereğini görüştüler. Ayrıca Ukrayna sivil nükleer tesislerinin güvenliğinin güçlendirilmesine, 

gıda güvenliği ve insani durum konusundaki koordinasyonun güçlendirilmesine de dikkat 

çektiler. 

Yeni parlamentolar arası ağ U4U - Ukrayna için Birleşik girişiminin sanal toplantısı 

Brüksel'de gerçekleşti ve hem kendi ülkelerinde hem de uluslararası düzeyde Ukrayna'yı 

aktif olarak destekleyen 28 ülkeden 110'dan fazla parlamenter bir araya geldi. U4U ağı, 

Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline ortak bir yanıt için düzenli olarak fikir alışverişinde bulunmak 

ve uluslararası girişimleri koordine etmek isteyen demokratik milletvekilleri için uluslararası 

bir platform görevi görecek. 

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, Ukrayna'nın güçlü desteğiyle 

Rusya'nın askeri saldırganlığını kınayan bir bildirgeyi oybirliğiyle kabul etti. Bildiri, 

Strazburg'daki Kongre'nin 42. oturumunda Ukrayna'daki duruma ilişkin tartışmanın 

sonuçlarına dayanan nihai bir belge olarak kabul edildi. 

Hükümet Sekreteri Piotr Mueller'e göre Polonya, Rusya karşıtı yaptırımların bir parçası 

olarak 140 milyon zlotisi çoktan dondurdu. Buna ek olarak, İtalya Başbakanı Mario Draghi'ye 

göre, İtalyan hükümeti Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın Rus oligarklarının 

varlıklarını 800 milyon avrodan fazla dondurdu. 

Özetteki bilgiler resmi kaynaklardan toplanmıştır - 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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