
OPERASYONEL DURUM 

 

02.03.2022'de Vostok görev gücü, aldığı bilgilere göre, Ukrayna ile savaş için planlama belgelerinin 

18.01.22'de onaylandığını ve operasyonun kendisinin 15 gün içinde, yani 20.02'den itibaren 

gerçekleşeceğini bildirdi. 06.03'e kadar. 

 

Mevcut gün boyunca, çoğunlukla Belarus Cumhuriyeti'nden gelen otuz kadar savaş uçağı Ukrayna hava 

sahasını ihlal etti ve sivil nüfusu bombaladı. Rus işgalcilerin ana stratejik hedefleri Kiev, Kharkiv ve 

Mariupol olmaya devam ediyor, Kherson yakınlarında da şiddetli çatışmalar yaşanıyor ve Voznesensk 

sokak savaşlarına hazırlanıyor. 

 

Kyiv ve Kyiv bölgesi: 

 

 2 Mart sabahı işgalciler Irpin şehrine iki hava saldırısı düzenledi. Füzeler konut binalarını vurdu. Gaz boru 

hattı hasar gördü ve sivil kayıplarla ilgili bilgiler doğrulanıyor. 

 17:50 civarında, Büyük Prens Roman'ın adını taşıyan 14. Ayrı Mekanize Tugay ve 95. Ayrı Havadan Saldırı 

Tugayı, Kiev bölgesinde Makariv'i kurtardı ve orada bir yer edindi. 

 Bucha'da bombardıman devam ediyor. Nüfus barınaklarda. Boryspil bölgesinde, kolluk kuvvetleri Brovary 

veya Boryspil yönünde hareket eden kişiler hakkında bilgi topluyor. 

 21:30 civarında, Rus işgalciler Güney İstasyonu yakınlarında bir füze saldırısı başlattı. Hava savunması 

mükemmel çalıştı ve Rus seyir füzesini etkisiz hale getirdi, ancak ne yazık ki enkaz büyük bir ısıtma ana 

hattına zarar verdi. Ayrıca Ukrzaliznytsia'ya göre Rus teröristler, binlerce Ukraynalı kadın ve çocuğun 

tahliye edildiği Kiev'deki Güney Tren İstasyonu'na hava saldırısı düzenledi. İstasyon binası ayakta kaldı ve 

küçük çaplı hasar gördü. Yaralılarla ilgili bilgiler netleştiriliyor. 

 

Kuzey: 

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Çornobil yakınlarındaki Dytyatky köyünde bir Rus komuta karakolunu imha 

etti. Doğu Askeri Bölgesi'nin 36. Ordusu Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Sergei Nirkov, Belarus'un 

Mozyr şehrine kaçtı ve personeli ordumuz tarafından yok edildi. 

Korosten'de saat üç sularında kontrol noktalarından biri havadan vuruldu ve Korosten Medya TV kulesi 

yıkıldı. Şehirde TV yayını durdu. 

 Saat 11.30 sıralarında Konotop Belediye Başkanı Artem Semenikhin, şehre giren Rus birliklerinin yerel 

yetkililere ültimatom verdiğini söyledi. Ona göre, sakinler direnirse, şehir toplarla kaplanacaktı. Mevcut 

sakinlere Konotop için savaşıp savaşmayacaklarını sordu ve kabul ettiler. 

 Güneş ışığı: 

 Saat 11:00 civarında Rus silahlı kuvvetleri, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporizhzhya 

NPP'nin bulunduğu Energodar'ın eteklerine yaklaştı. Kent sakinleri bir araya gelerek kentin girişlerini 

kontrol noktalarıyla kapatıyor ve silahlı işgalciyle buluşmaya hazırlanıyor. ZNPP'nin kaybı, tüm Avrupa 

için insan yapımı bir felaketi tehdit edebilir. 

Ancak, Güney-Ukrayna Nükleer Santrali'ne çok uzak olmayan Voznesensk bölgesinde çatışmalar devam 

ediyor. Mertvovod nehri üzerindeki Bulgar köprüsü havaya uçtu. Şehir savunmayı elinde tutuyor. 



Bir Rus füzesi yabancı bir gemiye çarptı. Ukrayna limanları yönetimi, Olbia limanına baskın düzenleyen 

Banglar Samriddhi (Bangladeş bayrağı altında) gemisinin hasar gördüğünü bildirdi. Roket üst tarafa çarptı. 

Gemide yangın var. 

Rus gemileri, işgalcilerin kendilerini sivil bir gemiyle canlı kalkan olarak koruyabilmeleri için, sivil gemi 

HELT'in Karadeniz'in tehlikeli bölgesine girmesini şart koşuyor, aksi takdirde Rus gemileri ona ateş açacak. 

Kharkiv ve Kharkiv bölgesi: 

2 Mart günü saat 08:10 sıralarında Harkov bölgesinde Ukrayna Güvenlik Servisi binasına, Kharkiv 

bölgesindeki İçişleri Bakanlığı Ana Dairesine ve V.N. Karazin Kharkiv Ulusal Üniversitesi 3 kişinin ön 

kayıplarıyla sonuçlandı. 

 Saat 13:30'da Rus işgalciler, Harkov Bölge Devlet İdaresi yakınında başka bir seyir füzesi daha vurdular. 

Roketler şehrin orta kısmını vurdu: Kent Konseyi binası, İşçi Sarayı binası ve yüksek binalar. 

 İşgalcilerin mermisi, Harkov Göğe Kabul Katedrali'ne çarptı. İnsanlar katedrale sığındı. Neyse ki, kimse 

yaralanmadı. 

 Doğu: 

Ruslar insanlıklarını kaybettiler. Severodonetsk ve Lysychansk çevresindeki alanların bombardımanı şu 

anda devam ediyor. Bombardıman sırasında Lysychansk'taki TV kulesi hasar gördü ve konutlara ve oyun 

alanlarına doğrudan isabet kaydedildi. Severodonetsk'te işgalciler bir anaokuluna ateş açtı. Anaokulunun 

çatısı hasar gördü ve ısıtma şebekesi bozuldu. Bodrumda yaklaşık 10 kişi (8 çocuk) var. Onları tahliye etmek 

için önlemler alınıyor. Rus birlikleri, Tornado çoklu roketatarından Avdiivka'ya ateş açtı. Toretsk de ateş 

altında. 

Bugün, Ukrayna birlikleri Horlivka yönünde ilerledi, şehri işgalcilerden kurtardı ve orada başarılı bir şekilde 

tutundu. 

Bu sırada internette bir bilgi savaşı yürütülmektedir. Twitter, Facebook, Instagram ve diğer sosyal ağlarda 

yanlış bilgilerin yayıldığı iddia edilen "Kiev'in teslim edilmesi" hakkında hedefli bir reklam başlatıldı. 

 "NachShtabu" kanalı yaklaşık dört yıldır varlığını sürdürüyor ve kendisini güvenlik güçleri ve Ukrayna 

ordusunun sorunları hakkında haberler yayınlayan bir Telegram kanalı olarak konumlandırdı. 2 Mart'ta bu 

kaynağın Rus bilgi ve psikolojik harekat uzmanları tarafından yönetildiği ortaya çıktı ve orduya düşmanın 

ateşini ayarlamaması yönünde çağrıda bulunuldu. 

 Düşman, Ukrayna vatandaşlarını yanlış yönlendiren ve yanlış bilgiler yayınlayan bir telgraf kanalı 

"Verkhovna Rada" yarattı. Yetkililer provokasyona derhal yanıt verdi ve vatandaşları yalnızca resmi ve 

doğrulanmış kaynaklardaki bilgileri kontrol etmeye çağırdı. 

Rus işgalciler, Ukrayna askeri birimlerinin sahte sayfalarını toplu olarak oluşturmaya başladılar. Örneğin, 

93. Tugay, 81. Tugay vb. Sayfalar düşman tarafından Ukrayna dilinde tutulmaktadır. Yayınlanan içerik 

(birimlerimizin kayıpları, sivil kayıplar, Ukrayna ordusuyla ilgili olumsuzluklar vb.) panik yaratmaya 

yöneliktir. ve komuttan memnuniyetsizlik. 



Rus işgalciler yeni bir bilgi ve psikolojik operasyon başlattı. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri subaylarının 

mükerrer hesapları oluşturuluyor, ardından topluluklarda Ukrayna liderliğine ve Ukrayna Silahlı 

Kuvvetlerine yönelik panik yorumları ve güvensizlik yayılıyor.  

 

İNSANİ DURUM 

 2 Mart, Ukrayna'nın farklı bölgelerinde sivillerin, ambulansların, yetimhanelerin, hastanelerin ve yerleşim 

alanlarının bombardıman ve hava saldırılarıyla vurulduğu Rus işgalinin yedinci günü. 

 Rus işgalciler Kiev bölgesinde çok sayıda asker ve teçhizat biriktirmeye devam ediyor. Kritik durum Bucha 

şehrinde (Kiev bölgesi). Kızılhaç'ın yardımıyla ilaç, bandaj, hijyen ürünleri ve bebek maması transferi 

mümkün oldu. İşgalciler ayrıca binlerce Ukraynalı kadın ve çocuğun tahliye edildiği Kiev'deki Güney Tren 

İstasyonu'na da hava saldırısı düzenledi. İrpin kentinde sabah saatlerinde meydana gelen bombardıman ve 

bombalama, konutlarda hasara yol açtı. 

 Kuzeyde bombardımanlar vardı. Sumi'de bir topçu okuluna hava saldırısı düzenlendi. Bütün gece yangın 

çıktı. Rus işgalciler Çernihiv ilçe hastanesine ateş açtı. Bir seyir füzesi binaya çarparak bir kişiyi öldürdü ve 

beş kişiyi de yaraladı. Ayrıca, hasar gören şebekeler nedeniyle Volkovycha Caddesi'ndeki evlere soğuk su 

temini kesintiye uğradı. Zhytomyr'deki hava saldırısı sonucunda bir doğum hastanesi penceresiz kaldı, 10 

özel ev, bir şehir hastanesi binası ve bir yatakhane hasar gördü. Ukrayna Devlet Acil Servisi'ne göre, iki kişi 

öldü, üç kişi yaralandı. Hasar görmüş özel evlerin enkazında muhtemelen insanlar vardır. 

 Rus işgali nedeniyle, Kherson bir çevre felaketinin eşiğinde. Şu anda Avrupa'nın en büyük kümes hayvanı 

çiftliği olan Chornobayivska'nın elektriği yok ve oraya yem getirmek imkansız. Ne beslenebilen ne de 

atılamayan üç milyon tavuğu var. Yani, işgalciler bu sorunu çözmeye izin vermezlerse, birkaç gün içinde 

bir kuş vebası ve korkunç bir çevre felaketi başlayacak. Binlerce sakin, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali 

olan Zaporizhzhia NPP'yi savunmak için dışarı çıktı. Zaporizhzhya NGS yolunda Rus işgalciler nükleer 

santrale ulaşmalarını engellemek için Ukrayna bayraklarıyla yanlarına gelen barışçıl insanlara ateş açtı. 2 

kişi yaralandı. Vodyanye köyünde, iki sivil işgalcilerin açtığı el bombasıyla yaralanarak hastaneye 

kaldırıldı. Kharkiv'deki durum zor, bütün gece sivil binalar bombalandı, Karazin KhNU'nun binalarından 

biri yandı - Ukrayna Güvenlik Servisi'nin yanında bulunuyor. Harkov'a sabah saatlerinde düzenlenen 

düşman roket saldırısının ardından yönetim binalarında acil kurtarma operasyonları devam ediyor. Şu anda 

enkazdan 10 kişi kurtarıldı. Daha önce 4 kişi ölmüş, 9 kişi yaralanmıştı. Ayrıca, insanların saklandığı 

Kharkiv Göğe Kabul Katedrali'ne de bir işgalci mermisi isabet etti. 

 

2 Mart itibarıyla Donetsk bölgesinde Rus askerleri tarafından 3 kişi hayatını kaybetmiş, 22 kişi de 

yaralanmıştı. Yaralılar arasında bir çocuk da bulunuyor. Gün boyunca yirmi beş sivil acı çekti. İşgal güçleri 

evlere, iki okula, bir fırına, bir dükkana ve kamu hizmetlerine ateş açtı. Düşman 17 yere saldırdı. Ön 

raporlara göre, en az 36 site hasar gördü. Stary Krym köyünde 46 numaralı okul ve fırın yıkıldı. 

 Aktif çatışmaların devam ettiği Volnovakha, Sartana ve Talanivka şehirlerinden insanların tahliyesi 

özellikle acil. Severodonetsk'in bombalanmasından sonra anaokulunun çatısı hasar gördü ve ısıtma ağı 

bozuldu. Bodrumda çocuklu yaklaşık 10 kişi vardı. 



 Rus ordusu Mariupol'da şehir merkezinde bir kamu hizmeti işletmesini, bir okulu ve bir dükkanı hedef aldı. 

Geceleri, bombardıman sırasında bir adam öldürüldü. 

 Starodubivka'da bir ev yıkıldı. İşgal kuvvetleri ayrıca Ugledar topluluğu Zhelannoye'ye hava saldırıları 

düzenledi ve Kramatorsk'taki Svitlodarsky, Avdiyivsky ve Ocheretinsky yönlerinde de bombardıman 

kaydedildi. 

 

ULUSLARARASI REAKSİYON 

 2 Mart'ta dünya, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığına aktif olarak tepki gösterdi. Rusya, 

uluslararası toplumdan her geçen gün derinleşmeye devam eden ekonomik ve siyasi izolasyonla karşı 

karşıya. 

 Özellikle, bildirildi:. 

 - ExxonMobil Rusya'daki petrol ve gaz işini bırakıyor.. 

 - Boeing Havacılık Şirketi, Rusya'daki uçak üretimi için bakım, teknik destek ve bileşenlerin teslimatını 

durdurur. 

 - Kuruluşlar için dünyanın en büyük yazılım geliştiricisi ve önemli bir sunucu ekipmanı tedarikçisi olarak 

bilinen Oracle, Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldı. 

 - YouTube, tüm Avrupa dahil 70'den fazla ülkede Rus NTV kanallarını engelliyor. 

 - Twitter sözcüsü Katy Rosbro, Twitter'ın Rus propaganda medyası Russia Today ve Sputnik'e erişimi 

kısıtlayacağını belirtti. 

 - Yaptırımlar nedeniyle Nokia, Rusya'da «MegaFon», MTS, Tele2 ve VimpelCom için iletişim sistemleri 

için ağ ekipmanı ve diğer bileşenleri tedarik etmeyi durdurdu. 

 - Lojistik şirketleri FedEx, UPD ve DHL, Rus vatandaşlarına ve şirketlerine paket ve mektup göndermeyi 

durdurdu. 

 Ayrıca AB'nin yedi Rus bankasının SWIFT ile bağlantısını kestiği de biliniyordu: "Rusya", "Otkrytie", 

"Novikombank", "Promsvyazbank", "Sovkombank" ve VEB.RF. AB, SWIFT bağlantısını kesmenin yanı 

sıra, euro banknotlarının Rusya'ya satışını, tedarikini, transferini ve ihracatını da yasakladı. Japonya, Rusya 

Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı 

Dmitry Medvedev ve diğer Rus politikacı ve yetkililere kişisel yaptırımlar uyguladı. Savunma ve güvenlik 

şirketlerine de kısıtlamalar getirildi. Kanada, Rus enerji sektöründeki iki önemli şirket olan "Rosneft" ve 

"Gazprom"dan 10 kilit kişiye ek yaptırımlar uyguluyor. Buna karşılık, eski Litvanya Cumhurbaşkanı Dalia 

Gribauskaite, Kuzey Atlantik İttifakını bağımsızlığını savunan Ukrayna için savaşa katılmaya çağırdı. 

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya Federasyonu Başkanı'nın Ukrayna'daki eylemlerinin savaş suçu 

oluşturduğunu belirtti. 

2 Mart'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Rusya'nın saldırganlığını kınayan ve Rusya'nın birliklerini 

Ukrayna'dan derhal geri çekmesini talep eden bir kararı onayladı. Bu karar, 35 çekimser oyla 141 ülke 



tarafından desteklendi. Rusya, Beyaz Rusya, Kuzey Kore, Eritre ve Suriye olmak üzere beş ülke daha karşı 

oy kullandı. 

 Aynı zamanda Beyaz Saray, özellikle Rusya ve Beyaz Rusya'ya karşı yeni bir yaptırım paketi yayınladı: 

Rusya için oluşturulan katı ihracat kontrol politikasının Beyaz Rusya'ya genişletilmesi, öğelerin, 

teknolojilerin ve yazılımların Beyaz Rusya üzerinden yönlendirilmesini önlemeyi amaçlıyor. Rusya'ya; 

Rusya'nın savunma sektörüne yönelik yaptırımlar - 22 Rus savunma işletmesi listeye dahil edilecek; 

Rusya'da petrol ve gaz üretim ekipmanlarının ihracat kontrolüne ilişkin önlemler; Rus ve Belarus silahlı 

kuvvetlerini, güvenlik, askeri ve savunma sektörlerini destekleyen yapılara karşı yaptırımlar; Rus 

uçaklarının Amerika Birleşik Devletleri iç hava sahasına girmesini ve kullanmasını yasakladı. 

 Dünya Ukrayna'yı askeri, lojistik ve teknik alanlarda desteklemeye devam ediyor. Böylece Ukrayna, 

Estonya tarafından bağışlanan ikinci parti Javelin tanksavar füze sistemi ve Almanya'dan 1.000 tanksavar 

silahı ve 500 Stinger uçaksavar füzesi aldı. 

 


