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OPERASYONEL DURUM 

Kyiv ve Zhytomyr yol tarifi: 

Rus birlikleri Slavutych kasabasına girdi ve şehir hastanesi binasını işgal etti. Boiarka kasabası 

bombalandı. Kyiv Bölge Savcılığı, ön bilgilere göre aralarında bir çocuğun da bulunduğu 4 kişinin 

yaralandığını bildirdi. Hasarlı altyapı arasında yüksek katlı ve özel konut binaları, garajlar ve diğer 

gayrimenkuller vardı. 

Chernihiv ve Sumy yol tarifi: 

Sumy Bölgesel Devlet İdaresi başkanı Dmytro Zhyvytskyi, Sumy Bölgesi'ndeki Trostianets 

kasabasının Rus birliklerinden kurtarıldığını bildirdi. 

Kharkiv ve Luhansk yol tarifi: 

Ukrayna Devlet Nükleer Düzenleme Müfettişliği'ne göre, Kharkiv'deki "Nötron Kaynağı" nükleer 

tesisi yine Rus bombardımanı tarafından vuruldu. 

Kharkiv Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Oleh Syniehubov, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Mala 

Rohan yönünde bir karşı saldırıya geçtiğini bildirdi. Ayrıca Syniehubov'a göre Rus birlikleri, 

Müşterek Kuvvetler Operasyonu alanında faaliyet gösteren Ukrayna birimlerini kuşatmak için 

İzium'u kırmaya çalışıyor. 

Luhansk Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Serhii Haidai, Rus birliklerinin bir füze saldırısı başlattığını 

ve Lysychansk ve Sievierodonetsk'i MLRS ile bombaladığını belirtti. Bombardıman sonucu 

madende elektrik kesildi ve işçiler yeraltında kaldı. Rus ateşinde 3 yüksek bina ve 8 özel ev hasar 

gördü. Lysychansk yakınlarındaki bir köyde bir okul, Sievierodonetsk'te bir ambulans istasyonunun 

altyapısı ve şehirdeki iki toptancı deposu da bombalandı; 2 kişi yaralandı. 

Donetsk ve Zaporizhzhia yol tarifi: 

Zaporizhzhia Bölgesel Askeri İdaresi, Rus birliklerinin Vasilivka kasabası yakınlarındaki bir tahliye 

konvoyunun hareketini engellediğini bildirdi. Sadece akşam 300'den fazla araba ve 80'den fazla 

otobüs Zaporizhzhia'ya ulaşabildi. 

Zaporizhzhia Bölgesel Askeri İdaresi'ne ulaşan bilgilere göre, Rus birlikleri bölgenin işgal altındaki 

topraklarında bir "sözde referandum" düzenlemeye hazırlanıyor olabilir. Geçici olarak işgal edilen 

Melitopol'da Rusların yerel emeklilere 10.000 ruble ödenek ödeme sözü verdiği bildiriliyor. Ancak 

bu amaçla toplanan kişisel veriler, “halk iradesinin” bir resmini oluşturmak için kullanılabilir. 

Donetsk Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Pavlo Kyrylenko, Rusların Marinka ve Krasnohorivka'daki 

eylemlerinde 1 kişinin öldüğünü ve 6 kişinin yaralandığını bildirdi. 

Batı yönü: 
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26 Mart akşamı Lviv'e füze saldırıları düzenlendi. Lviv Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Maksym 

Kozytskyi, iki füzenin her birinin bir petrol deposuna ve bir savunma sanayi tesisine çarptığını ve 5 

kişinin yaralandığını belirtti. 

Volyn Bölgesel Askeri İdaresi, Belarus hava sahasındaki uçaklardan Ukrayna topraklarına 

ateşlenen Rus füzelerinin bölge üzerindeki müdahalesini bildirdi. 

Rivne Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Vitalii Koval, Rus birliklerinin Dubno kasabasındaki bir petrol 

deposuna füze saldırısı düzenlediğini söyledi. 

İNSANİ DURUM 

26 Mart'ta üzerinde mutabık kalınan 10 insani yardım koridoru faaliyete geçti. Gün boyunca toplam 

5.208 kişi tahliye edildi. 

Başsavcılık, Ukrayna'da 31 gün süren savaş sırasında 136 çocuğun öldürüldüğünü açıkladı. 199 

çocuk değişen derecelerde yaralandı. 

Ukrzaliznytsia Yönetim Kurulu Başkanı Oleksandr Kamyshyn, aktif çatışmaların başlamasından bu 

yana bu şirketin 54 çalışanının öldüğünü duyurdu. Bugün itibariyle 64 demiryolu işçisinin 

yaralandığını ve 3'ünün daha esir altında olduğunu da sözlerine ekledi. Bu dönemde Ukrzaliznytsia, 

Ukrayna'nın merkez, güney ve doğusundan batı bölgelerine 3 milyon, batıdan ise 400 bin vatandaşı 

komşu ülkelere tahliye etti. 

Başsavcı Iryna Venediktova, savaşın başlamasından bu yana Ukrayna'da (ABD, İrlanda ve Rusya 

Federasyonu vatandaşları dahil) 12 gazetecinin öldürüldüğünü bildirdi. Diğer 10 medya temsilcisi 

de değişen derecelerde yaralanmalara maruz kaldı. Birleşik Dava Öncesi Soruşturma Kaydı'na 

göre, Rus birlikleri en az 56 medya temsilcisine karşı suç işledi. 

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy, Katar'daki 20. Doha Forumu'nda yaptığı 

konuşmada, Mariupol'un abluka altında olduğunu ve şehre giden tüm yolların kapatıldığını söyledi. 

Rus birlikleri, insani gıda, su, ilaç kargolarının şehre girmesine bile izin vermiyor. Mariupol Belediye 

Meclisi, görgü tanıklarına atıfta bulunarak, Rus birliklerinin tıbbi bir tesisin (1 Nolu Şehir Hastanesi) 

bodrum katındaki bombardımandan saklanan tıbbi personeli, hastaları ve diğer Mariupol sakinlerini 

zorla bilinmeyen bir yere götürdüklerini belirtti. 

Kharkiv Bölgesel Askeri İdare Başkanı Oleh Syniehubov, Rus birliklerinin bölgedeki yerel 

makamlara karşı uyguladığı baskıyı rapor ediyor. Balakliia'da Rus birlikleri, Belediye Başkan 

Yardımcısı Serhii Poltorak ve Sivil Savunma ve Kolluk Kuvvetleri Departmanı başkanı Oleh 

Bludov'u gözaltına aldı. Balaklia belediye başkanı İvan Stolbovyi'nin de gözaltına alındığına dair 

bilgiler var. Tsyrkunivka topluluğunun başkanı Mykola Sikalenko esaret altında. 

Devlet Nükleer Düzenleme Müfettişliği Basın Servisi, Zaporizhzhia nükleer enerji santrali personeli 

ve ailelerinin, nükleer enerji santrali sahasında ve Enerhodar'da düşman Rus birliklerinin ve çok 

sayıda askeri teçhizatın varlığı nedeniyle sürekli psikolojik baskı altında olduğunu bildiriyor. 

Enerhodar'da hala yiyecek ve ilaç sıkıntısı var. Ancak şu anda tesis personeli, güç ünitelerinin 

durumunu izlemeye ve güvenli bakımlarını sağlamaya devam ediyor. 
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Toplum ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Oleksiy Chernyshov, Ukrayna'daki Rus işgalinin 

başlangıcından bu yana yaklaşık 4.500 ev, 100 işletme, yaklaşık 400 eğitim kurumu ve 150 sağlık 

tesisinin yıkıldığını söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy'ye göre, Ukrayna'daki 

savaşın 31 gününde en az 59 manevi öneme sahip bina hasar gördü. 

Enerji Bakanlığı'nın basın servisi, 26 Mart itibariyle 330.000 Ukraynalının gaz arzının olmadığını; 

1.327'den fazla yerleşim yeri ve 863.000'den fazla tüketici elektriksiz kaldı. 

Direnç 

Kyiv bölgesindeki Slavutych sakinleri Ukrayna yanlısı bir miting düzenledi, ancak Rus ordusu 

kalabalığı dağıtmak için sersemletici bombalar kullandı ve havaya ateş etti. Mitingde bir kişi 

yaralandı. 

EKONOMİK DURUM 

Enerji Bakanı Herman Halushchenko, Ukrayna'nın Avrupa ülkeleri için stratejik bir gaz arzı 

oluşturmak için yeraltı gaz depolama tesislerini kullanmayı teklif ettiğini belirtti. 

SİYASİ VE DİPLOMATİK OLAYLAR 

Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ve Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Varşova'da ABD Dışişleri 

Bakanı Antony Blinken ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile görüşmelerde bulundu. ABD-

Ukrayna Stratejik Ortaklığı tarihinde ilk kez, görüşmeler dış ve savunma yetkililerinden oluşan 

dörtlü bir formatta gerçekleşti. ABD Başkanı Joe Biden de Ukraynalı bakanlarla görüşmeye katıldı. 

Görüşmeler, ABD'nin Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar getirmesi de dahil olmak üzere ABD'nin 

Ukrayna'ya desteğine odaklandı. Buna ek olarak, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin 

Ukrayna İçişleri Bakanlığı'nın sınır güvenliğini ve kritik altyapıyı iyileştirmenin yanı sıra koşullarda 

kolluk işlevlerini desteklemesi için Ukrayna'ya ek 100 milyon dolar sağlamaya hazır olduğunu 

söyledi. Rus saldırganlığının. 

ABD Başkanı Joe Biden, Varşova'da kaldığı süre içinde, uluslararası toplumun Ukrayna'yı 

destekleme çabaları hakkında bir konuşma yaptı. Rusya'nın eylemlerini şiddetle kınadı ve 

Avrupa'yı birleşmeye ve Rusya'nın saldırgan politikasına karşı çıkmaya çağırdı. 

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskyy, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile video 

konferans gerçekleştirdi. Ukrayna Devlet Başkanı, Polonyalı mevkidaşına Ukraynalı mültecileri 

kabul ettiği için teşekkür etti. Cumhurbaşkanları ayrıca Ukrayna'daki mevcut durumu tartıştılar ve 

gelecekteki askeri yardım konusunda anlaştılar. 

Volodymyr Zelenskyy, Katar'ın Doha Forumu'nda bir video konuşması yaptı. Ukrayna Devlet 

Başkanı, Rusya'yı enerji şantajı fırsatlarından mahrum bırakmak için enerji arz eden devletlere 

enerji üretimini artırma çağrısında bulundu. Uluslararası kurumlarda (BM mekanizmaları) gerçek 

reform ihtiyacının altını çizdi ve dünyayı bir gıda krizini önlemek için güçlerini birleştirmeye çağırdı. 

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, AGİT Dönem Başkanı ve Polonya Dışişleri Bakanı 

Zbigniew Rau ile Ukrayna'daki insani krizi hafifletmek ve Rus saldırganlığını sona erdirmek için 

atılacak yeni adımları görüştü. 
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Avrupa Nükleer Araştırma Örgütü, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle ilgili olarak Rusya ve 

Beyaz Rusya ile işbirliğini askıya aldığını duyurdu. 

Avrupa Komisyonu ve Kanada Hükümeti, Ukraynalı mültecileri desteklemek için küresel bir bağış 

toplama kampanyası başlattığını duyurdu. Bağış toplama, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr 

Zelenskyy tarafından 9 Nisan'da duyurulan çevrimiçi "Ukrayna için Ayağa Kalk" etkinliği 

çerçevesinde gerçekleştirilecek. 

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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