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OPERASYONEL DURUM 

Kyiv ve Zhytomyr yol tarifi: 

Kyiv Şehir Devlet İdaresi'ne göre, Kyiv yakınlarında çıkan çatışmalar sonucunda başkentin sağ 
kıyısındaki bazı binalara elektrik sağlayan iki yüksek gerilim hattı hasar gördü. 

Irpin belediye başkanı Oleksandr Markushyn, şehrin Rus birliklerinden kurtarıldığını duyurdu. 

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna ordusunun Kyiv yönünde savunma 
operasyonunu sürdürdüğünü ve Zhytomyr karayolu boyunca Motyzhyn, Lisne, Kapitanivka ve 
Dmytrivka yerleşimlerinde mevziler tuttuğunu bildirdi. 

Kharkiv ve Luhansk yol tarifi: 

Kharkiv Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Oleh Syniehubov, 28 Mart'ta Rus birliklerinin bölgede 
yaklaşık 59 topçu ve havan mermisi düzenlediğini belirtti. Küme mühimmatları da dahil olmak üzere 
180 MLRS bombardımanı da kaydedildi. Bombardımanın hedefleri Saltivka, Oleksiyivka, 
Piatykhatky, Chuhuiv ve Derhachi ilçeleriydi. 

Kharkiv Bölge Savcılığı, 28 Mart'ta Rus birliklerinin Kharkiv bölgesinin Kharkiv ilçesine bağlı 
Liubotyn kasabasına füze saldırısı düzenlediğini bildirdi. Sonuç olarak, 7 ev ve bir araba hasar 
gördü; 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. 

Luhansk Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Serhii Haidai'ye göre, Rus birlikleri yine Sievierodonetsk 
ve Rubizhne'ye ateş açtı. O günlerde Rus bombardımanı sonucunda 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. 
Bölgede, 14 apartman ve 8 özel evin yanı sıra Sievierodonetsk'teki bir hastane binası olmak üzere 
23 nesne hasar gördü. 

Donetsk ve Zaporizhzhia yol tarifi: 

Donetsk Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Pavlo Kyrylenko, 28 Mart'ta Rus birliklerinin Marinka 
topluluğunun topraklarını bombalamaya devam ettiğini bildirdi. Marinka ve Novomykhailivka'da iki 
kişi yaralandı. 

Dinyeper yönü: 

Kryvyi Rih Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Oleksandr Vilkul, Ukrayna savunma kuvvetlerinin Rus 
birliklerini Kryvyi Rih'e yaklaşmalarından 40-60 km uzağa ittiğini bildirdi. 

Batı yönü: 
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Rivne Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Vitaliy Koval'a göre, Rus ordusu Rivne bölgesindeki bir petrol 
deposuna füze saldırısı düzenledi. 

Bilgi çatışması 

Melitopol belediye başkanı Ivan Fedorov, şehri geçici olarak kontrol eden Rus birliklerinin ikinci gün 
boyunca bilgi ablukasını sürdürdüğünü bildirdi. Melitopol'da mobil iletişimi ve interneti engellediler. 

Ukrtelecom'un basın servisi, 28 Mart'ta şirketin BT altyapısına güçlü bir siber saldırı düzenlendiğini 
ve bunun Ukrayna'daki Ukrtelecom ağ kullanıcılarının %70'inden fazlasının İnternet operasyonunu 
kesintiye uğrattığını belirtti. 

İNSANİ DURUM 

Geçici İşgal Altındaki Toprakların Yeniden Entegrasyonu Bakanı Iryna Vereshchuk'a göre, 28 
Mart'ta insani koridorlar, insani koridorların güzergahındaki olası provokasyonlar ve vatandaşların 
güvenliği nedeniyle açılmadı. Bakan aynı zamanda Çornobyl nükleer santralindeki izolasyon 
tesislerinin Rus ordusu tarafından dışlama bölgesinin işgali sonucunda zarar görme riskine de 
değindi. Böyle bir hasar durumunda, önemli miktarda radyoaktif toz atmosfere girebilir ve sadece 
Ukrayna'yı değil, diğer Avrupa ülkelerini de kirletebilir. 

Çocuk savcıları, Ukrayna'daki geniş çaplı çatışmalar sırasında 143 çocuğun öldüğünü ve 216 
çocuğun yaralandığını bildirdi. 

Mariupol belediye başkanı Vadym Boychenko, Rus birlikleri tarafından kuşatma sırasında şehirde 
yaklaşık kayıp ve yıkım olduğunu bildirdi. Ona göre, 27 Mart itibariyle Mariupol'da yaklaşık 210'u 
çocuk olmak üzere yaklaşık 5 bin kişi öldürüldü. Bu dönemde kentte bombardıman ve bombardıman 
sonucu apartmanların toplam sayısının %90'ı hasar gördü. Üç hastane de yıkıldı; yedi sağlık tesisi 
daha hasar gördü. Buna ek olarak, Rus birlikleri sırasıyla 23 ve 28'i yıkılan 57 okul ve 70 anaokuluna 
saldırdı. Ablukanın başlangıcında, 140.000 kadar insan Mariupol'u terk etmişti; ardından 150.000 
kişi daha tahliye edildi. Kuşatmada toplam 170.000 kişi kaldı. Otuz bin kişi Rusya Federasyonu'na 
sınır dışı edildi. 

Kherson bölge konseyi birinci başkan yardımcısı Yurii Sobolevskyi, Halkın Hizmetkarı partisinden 
yerel meclis yardımcısı Oleksiy Konovalov'un Kherson Bölgesi Henichesk'te gözaltına alındığı 
hakkında bilgi verdi. Daha sonra Rus ordusunun yardımcıyı serbest bıraktığını açıkladı. 

28 Mart'ta, yaklaşık olarak Mart ayı başlarında Kyiv bölgesinin Kozarovychi köyünde kaçırılan 
UNIAN haber ajansı Dmytro Khyliuk'un bir gazetecisinin rehin alındığı öğrenildi. 

Melitopol belediye başkanı Ivan Fedorov, Rus birliklerinin kentin eğitim departmanı başkanı Iryna 
Shcherbak'ı gözaltına aldığını bildirdi. Ona göre, bu şekilde Melitopol öğretmenleri üzerinde baskı 
kurmaya çalışıyorlar ve onları Rus programına göre eğitim sürecine devam etmeye zorluyorlar. 
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Avdiivka şehri sivil-asker idaresi başkanı Vitaliy Barabash, Donetsk bölgesinde bulunan şehirdeki 
insani durum hakkında konuştu. Rus bombardımanının bir sonucu olarak, Avdiivka ısıtmasız ve 
susuz kalmaktadır. Elektrik temininde sorunlar var. 

Direnç 

Enerhodar (Zaporizhzhia bölgesi) belediye başkanı Dmytro Orlov'a göre, yerel halk, şehrin Rus 
birlikleri tarafından geçici işgaline karşı Ukrayna yanlısı bir miting için toplandı. Özellikle, bu sefer 
insanlar ilk belediye başkan yardımcısı Ivan Samoydiuk'un esaretten serbest bırakılması için tekrar 
çağrıda bulundu. 

EKONOMİK DURUM 

Ekonomi Bakanı Yuliia Svyrydenko'ya göre, Ukrayna'nın Rusya savaşından kaynaklanan toplam 
kaybı 564,9 milyar dolara ulaştı. Tahminler sivil kayıpları, GSYİH'yı ve Ukrayna ekonomisine 
doğrudan yatırımı içeriyor. 

Enerji Bakanı Herman Halushchenko, Mart ayı sonu itibarıyla Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya 
yönelik kapsamlı işgalinden enerji sektöründeki kayıpların 2 milyar ABD doları olduğunu belirtti. 

SİYASİ VE DİPLOMATİK OLAYLAR 

28 Mart'ta Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyi, dünya liderleriyle bir dizi telefon görüşmesi 
yaptı. Bu nedenle, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Rus birlikleri tarafından engellenen 
şehirlerdeki kritik insani durumu, Rusya ile müzakerelerin ilerlemesini, Rusya'ya karşı yaptırımların 
güçlendirilmesi beklentilerini ve ayrıca Ukrayna ile İngiltere arasındaki savunma işbirliğini 
görüştüler. 

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Volodymyr Zelenskyi, savaş bölgesindeki sivilleri 
korumak için yeşil koridorlara duyulan ihtiyacı görüştü. Ukrayna Cumhurbaşkanı Azerbaycan'a 
insani yardım sağladığı ve Ukrayna'ya yakıt sağlamaya hazır olduğu için teşekkür etti. Volodymyr 
Zelenskyi ayrıca Almanya Federal Şansölyesi Olaf Scholz ile Rusya Federasyonu ile müzakere 
sürecini görüştü, Rus saldırganlığına ve Ukrayna topraklarındaki suçlara karşı mücadelede 
kaydedilen ilerlemeyi bildirdi ve daha sert yaptırımlar çağrısında bulundu. 

Aynı gün Volodymyr Zelenskyi, İtalya Başbakanı Mario Draghi ve Bulgaristan Başbakanı Kirill 
Petkov ile benzer görüşmelerde bulundu. Ayrıca Ukrayna Cumhurbaşkanı, Kanada Başbakanı 
Justin Trudeau ile Rusya'ya karşı savunma ve yaptırım alanlarında Ukrayna-Kanada işbirliğini 
tartıştı ve Rusya'nın Ukrayna'daki suçları ve Rus tarafı ile müzakere sürecinin özellikleri hakkında 
kendisine bilgi verdi. 

Kuzey Makedonya, "Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'ne aykırı" faaliyetleriyle ilgili 
olarak beş Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan etti. 
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Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Rusya'nın Ukrayna'yı kapsamlı bir şekilde işgal etmesi nedeniyle 
Moskova ve Minsk'teki ofislerini kapatıyor. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Ukrayna'ya olan 
sarsılmaz desteğini yineledi ve Ukrayna ve savaştan etkilenen diğer ülkeler için 2 milyar Euro'luk bir 
başlangıç istikrar paketi üzerinde anlaşmaya vardı. 

28 Mart'ta G7 ülkelerinin enerji bakanları bir konferans düzenlediler ve bunun sonucunda G7 
devletlerinin Rusya'nın gazın ruble olarak ödenmesi taleplerini reddetmesine ilişkin bir açıklama 
yapıldı. Taraflar, Kremlin'in taleplerinin "mevcut sözleşmelerin tek taraflı ve açık bir ihlali" olduğunu 
vurguladı. 

Avrupa Birliği Konseyi, Ukraynalı mültecileri ve bunların çoğuna ev sahipliği yapan AB ülkelerini 
desteklemek için 10 maddelik bir plan üzerinde anlaştı. 

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. 

 

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

