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OPERASYONEL DURUM
Kyiv ve Zhytomyr yol tarifi:
Kyiv Bölgesel Askeri İdaresi'ne göre, Irpin'de çatışmalar gün boyu devam etti. Rus birlikleri,
Ukrayna birlikleri tarafından kontrol edilen Makariv'i de bombaladı.
Zhytomyr Belediye Başkanı Serhiy Sukhomlin, 27 Mart akşamı kent sakinleri tarafından
hissedilen patlamalar hakkında yorum yaptı. Ön verilere göre, Zhytomyr'e yönelik greve
ilişkin bilgiler doğrulanmadı. Şehir dışında bir isabeti veya Ukrayna hava savunma sisteminin
çalışmasını gösterebilecek iki patlama kaydedildi.
Kharkiv ve Luhansk yol tarifi:
Kharkiv Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Oleh Syniehubov, Silahlı Kuvvetlerin Balakliia
yakınlarındaki Husarivka köyünü özgürleştirdiğini belirtti. Ayrıca Mala Rohan köyünün
tamamen Ukrayna ordusunun kontrolü altında olduğunu doğruladı; Vilkhivka köyü
bölgesinde çatışmalar devam ediyor.
Rus uçakları, Kharkiv bölgesinin İzium ilçesine bağlı Oskil köyünü vurdu. Kharkiv Bölgesel
Askeri İdaresi'ne göre roket, konut binalarından birine isabet etti. 4 kişilik bir aile öldü; 1
çocuk yaralandı.
Luhansk Bölgesel Devlet İdaresi Başkanı Serhii Haidai, 27 Mart'ta Borivske kasabasına
düzenlenen topçu ateşi sonucu 1 çocuğun öldüğünü, 2 kişinin de yaralandığını söyledi.
Donetsk ve Zaporizhzhia yol tarifi:
Mariupol Belediye Başkanı Vadym Boychenko, Rus birliklerinin Mariupol çevresindeki
halkayı sıkılaştırarak iç bölgelere doğru hareket ettiğini, ancak şehrin Ukrayna Silahlı
Kuvvetleri'nin kontrolünde kaldığını belirtti.
Donetsk bölgesi polisi, Rus ordusunun Krasnohorivka'nın (Donetsk bölgesi) yerleşim
bölgelerine MLRS "Tornado-C" kullanarak misket bombalarıyla ateş açtığını söyledi.
Güney yönü:
Odesa Bölgesel Askeri İdaresi sözcüsü Serhii Bratchuk'a göre, geceleri Odesa bölgesi
üzerinde bir Rus füzesi düşürüldü.
Batı yönü:
Akşam, Rus birlikleri Lutsk'a ateş açtı. Volyn Bölgesel Devlet İdaresi başkanı Yurii
Pohuliaiko, petrol deposuna yapılan roket saldırısı hakkında bilgi verdi.
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Bilgi çatışması
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Valeriy Zaluzhnyi, Ukrayna ordusunun itibarını
sarsmayı amaçlayan Rus istihbarat operasyonları hakkında bilgi verdi. Orduya göre, Ruslar,
"Ukrayna ordusuna" insanlık dışı muamele yapıldığı iddia edilen sahnelenmiş videoları "Rus
mahkumlara" çekiyor ve dağıtıyor. Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Danışmanı Oleksiy
Arestovych, Rus mahkumlara yönelik kötü muameleyi kaydettiği iddia edilen internette
yayılan video hakkında yorum yaptı. Bununla ilgili soruşturma yapılacak.
İNSANİ DURUM
Geçici İşgal Altındaki Toprakların Yeniden Entegrasyonu Bakanı Iryna Vereshchuk, Donetsk
ve Luhansk bölgeleri için iki insani koridorun 27 Mart'ta faaliyete geçtiğini bildirdi. Toplamda
binden fazla kişinin tahliye edildiğini belirtti. Mariupol kentinden 586 kişi kendi araçlarıyla 24
saatlik sürede Zaporizhzhia'ya ulaştı.
27 Mart 2022 itibariyle, Ukrayna'daki çocuk savcılara göre, Rus işgali sonucunda 139 çocuk
öldü ve 205'den fazla kişi yaralandı.
Verkhovna Rada Komiseri Lyudmyla Denisova, Rusların Ukrayna'nın geçici olarak işgal
edilmiş topraklarından toplu sürgünler gerçekleştirdiğini ve bu nedenle Cenevre
Sözleşmesi'nin Savaş Zamanında Sivillerin Korunmasına ilişkin 49. maddesini ihlal ettiğini
bildirdi. Örneğin, işgal altındaki Donetsk'teki Vyshnevskyi'nin adını taşıyan hastanede
Mariupol'dan alınan ebeveynsiz çocuklar var. Geçici İşgal Altındaki Toprakların Yeniden
Entegrasyonu Bakanı Iryna Vereshchuk, "Toplamda, bu şekilde zorla yerleştirilen on
binlerce Ukraynalıdan bahsediyoruz" dedi.
Çatışmalar nedeniyle Çornobil nükleer santralinin çevresindeki yasak bölgede ormanlar
yanıyor. Verkhovna Rada İnsan Hakları Komiseri Lyudmyla Denisova'ya göre, 10 bin
hektardan fazla ormanı kapsayan 31 yangın kaydedildi. Bu, artan düzeyde radyoaktif hava
kirliliğine yol açar. Dışlama bölgesinin Rus birlikleri tarafından işgal edilmesi nedeniyle çıkan
yangınları kontrol altına almak ve söndürmek mümkün değil. Mevcut tehdit uluslararası
öneme sahiptir.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'na göre, Rus ordusu Belarus
Cumhuriyeti'nin Gomel bölgesinde konuşlanmış bir lojistik üssünden günde onlarca ton
mühimmat taşıyor. Nakliye koridoru Prypiat şehrinden geçer ve daha fazla mühimmat
deposu Chornobyl şehrinde gerçekleşir. Bu, 1986'daki patlamadan sonra tesisin №4
reaktörü üzerine inşa edilen izolasyon yapılarına zarar verme riskini ciddi şekilde artırır.
İnsan hakları aktivisti Oleksandra Matviychuk, 24 Şubat'tan sonra Ukrayna'nın Rus işgali
altındaki topraklarında (Melitopol, Kherson, Berdiansk, Kakhovka, Slavutych ve diğer nüfus
merkezlerinde) gözaltına alınan 36 tanınmış kişi ve aktivistin bir listesini yayınladı. Artan
sayıda rehin alma vakası göz önüne alındığında, insan hakları aktivisti bu eylemlerin
yasaklanmış bir savaş yöntemi olarak görülmesi gerektiğine inanıyor.
Direnç
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Kherson sakinleri, bölgenin Rus askerleri tarafından geçici olarak işgaline karşı protesto
gösterileri yapmaya devam ediyor. Gün boyunca, yüzlerce Kakhovka, Nova Kakhovka ve
Kherson sakini, barışçıl bir Ukrayna yanlısı miting için toplandı. Özellikle Kherson, Rus
ordusunun ateş ederek ve gaz bombası kullanarak gösteriyi dağıtmaya çalıştığını bildirdi.
Göstericilere göre, bir kişi yaralandı.
EKONOMİK DURUM
Ukrayna Maliye Bakanlığı basın servisi, yaklaşık 6 milyar Grivnası kalan eğitim
sübvansiyonlarının sıkıyönetim sırasında toplulukları desteklemek için kullanılacağını
bildirdi.
Milletvekili Danylo Hetmantsev'e göre, devletin farklı bölgelerinden 89 işletme, savaş
bölgesinden tahliye programının bir parçası olarak Ukrayna'nın batı bölgelerine taşındı.
Hetmantsev ayrıca Verkhovna Rada'nın Bakanlar Kurulu ile birlikte Rusya'da çalışmaya
devam eden şirketler için Ukrayna'da vergileri 1,5 kat artıracak bir yasa tasarısı hazırladığını
duyurdu.
SİYASİ VE DİPLOMATİK GELİŞMELER
Müzakere grubunun bir üyesi ve Verkhovna Rada'daki "Halkın Hizmetkarı" fraksiyonunun
başkanı Davyd Arakhamiia, Ukrayna ile Rusya arasındaki bir sonraki çevrimiçi müzakere
turunda, bir sonraki toplantının iki ülke arasında yapılmasına karar verildiğini belirtti.
Türkiye'de iki heyet Görüşmeler 29 Mart'ta İstanbul'da yapılacak.
İsrail Başbakanı Naftali Bennett, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile Kudüs'te
düzenlediği ortak basın toplantısında, İsrail'in Ukrayna halkını sıkı bir şekilde desteklediğini
ve akan kanı durdurmak için çabalarını sürdüreceğini söyledi.
Finlandiya, Rusya Federasyonu ile demiryolu yolcu trafiğini iptal etme sürecini tamamladı.
Finlandiya ayrıca Rusya'dan gelen demiryolu yük trafiğini de askıya aldı. Şu andan itibaren
Rusya'nın hiçbir Avrupa Birliği ülkesiyle demiryolu bağlantısı yok.
Adalet Yüksek Kurulu, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet ve AGİT
Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi Direktörü Matteo Mecacci'den Rusya
Federasyonu'nun bu konudaki eylemleri nedeniyle Rusya Federasyonu'nun bu örgütlerden
çıkarılması konusunu bir an önce başlatmalarını istedi. Ukrayna toprakları, uluslararası
hukuk tarafından yönlendirilen ve dünyada barışı korumayı amaçlayan uluslararası
kuruluşların ilke ve değerleriyle bağdaşmaz.
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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