
UKRAYNA'DA RUS İŞGALİSİ 

3 Mart 2022, 4 Mart 2022, 8:00 itibariyle 

OPERASYONEL DURUM 

Rus saldırganı, rehin alarak sivil nüfusu haince canlı kalkan olarak kullanmaya devam ediyor. 

Uluslararası insancıl hukuk normlarının aksine bombardımanlarında yüksek güçlü küme ve 

parçalayıcı mühimmat kullanıyor. Saldırgan, nüfuslu bölgelere topçu saldırılarında Grad, Smerch 

ve Uragan çoklu fırlatma roket sistemlerini aktif olarak kullanıyor. Belarus ve Transdinyester'de 

birlikler, Ukrayna'nın sınır bölgelerine bir saldırı tehdidinde bulunarak alarma geçirildi. Avrupa'nın 

en büyük nükleer santrali olan Zaporizhzhia NGS, Rus kuvvetleri tarafından bir gecede 

bombalandı ve bazı binalarda yangınlar tetiklendi. 

Kyiv ve Kyiv bölgesi: 

Irpin üzerinde bir Rus SU-30 uçağı Ukrayna hava savunması tarafından düşürüldü. Ukraynalı 

savunucular, Kiev Oblastı'ndaki Bucha'yı başarıyla geri aldı, orada bir yer edindi ve Ukrayna 

bayrağını şehrin üzerine kaldırdı. 

2 Mart'ta Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü'ne bağlı bir birim, Kiev'in 

kuzeybatı yönünde bir Rus keşif ve kontrol modülü 9S932-1'i (Barnaul-T) ele geçirdi. Şu anda, 

araç 72. Ayrı Mekanize Tugay “Chornykh Zaporozhtsiv”e teslim edildi. Zaten savaş görevinde. 

Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü Özel Kuvvetleri, Gostomel'de 10 düşman 

BMD'sini daha imha etti. Toplamda, gün boyunca, özel kuvvetler Gostomel'de 20 düşman 

havadan savaş aracını imha etti. 

Kuzey: 

3 Mart günü saat 08:10 sularında Çernihiv'de devlet teşebbüsü "Combinat Astra"nın 

topraklarındaki bir petrol deposuna ateş sonucu mermi isabet etmiş ve toplam kapasitesi 5 bin 

metreküp olan bir tank grubunun tutuşmasına neden olmuştur. dizel yakıt. 

Öncü grubun 5. Sınır Muhafız Müfrezesinin sınır muhafızları, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 

birimleriyle birlikte Sumi bölgesindeki Ukrayna devlet sınır hattına gitti. 

Poltava bölgesi sınırına yakın Sumi bölgesine bağlı Moskovskiy Bobryk köyünde bir Rus konvoyu 

daha yandı. 

Okhtyrka belediye başkanı, Rus güçlerinin kentin termik santrali ve tren istasyonuna hava saldırısı 

düzenlediğini bildirdi. 

Devlet Acil Servisi, Rusya'nın Çernihiv yerleşim bölgelerine düzenlediği hava saldırılarının 

ardından enkaz altından 33 sivilin cesedinin çıkarıldığını bildirdi. 

Sumi'de Rus birlikleri iki patlamayla bir termik santrale ve bir elektrik trafo merkezine zarar verdi. 

Kent sakinleri ısı, su ve ışıktan mahrum kaldıklarını bildiriyor. 

Güneş ışığı: 



Ukrayna hava savunması, Bilhorod-Dnistrovskyi bölgesinin (Odesa bölgesi) Zatoka yakınlarındaki 

bir köyde bir elektrik santraline ateş etmeye çalışan bir Rus uçağını düşürdü. 

Rus saldırganlar, şehir merkezinde gezi telleri kurarak Kherson'u mayınlamaya başladı. Görgü 

tanıkları, TV ve radyo şirketi "Scythia" binasının yanına gezi telleri yerleştirdiklerini bildirdi. 

Estonya'ya ait olan kuru yük gemisi "HELT" (Panama bayrağı altında), ateş edildi ve su hattının 

altında bir delik açtı. Gemi batmaya başladı. 12:18'de HELT radardan kayboldu. 

Hatırlatmak gerekir ki, dün Rusya Federasyonu gemileri, sivil gemi "HELT"den, saldırganların bir 

canlı kalkan olarak kaplanabilmesi için Karadeniz'in tehlikeli bir bölgesine gelmesini talep etti. Aksi 

takdirde, Rus gemileri ateş açmakla tehdit etti. Batık gemi "HELT"in mürettebatı kurtarıldı. 

100 ağır zırhlı araç sayısındaki Rus birlikleri Energodar'a girdi. Şehre saldırmadan önce işgalciler, 

düşman kuvvetlerinin ilerlemesini engellemek için kendi kendilerine barikat kuran sivillere ateş 

açtılar. 

Saat 18:00 itibariyle Rus topçu ve füze kuvvetleri AFU'nun kontrolünde olan Energodar'ı yok 

etmeye başladı. İlk saldırı serisinden sonra şehir elektrik ve su kaynağını kaybetti. Teröristlerin 

bombardımanı, Zaporizhzhia Nükleer Santrali'nin eğitim binasında yangına neden oldu. 06:20'de 

yangın söndürüldü. Herhangi bir can kaybı olmadı. Düşman, termal görüntüleme kameralı özel 

Rus tanklarını kullanarak kasıtlı olarak güç ünitelerini hedef alıyor. Energodar'da bulunan 

Zaporizhzhia NPP'nin (6 güç ünitesi) kontrolünün kaybının, büyük ölçekli insan yapımı bir felaketi 

tehdit edebileceğini belirtmek önemlidir. Şu anda, Zaporizhzhia NPP sahası Rusya Federasyonu 

askeri güçleri tarafından işgal ediliyor. ZNPP güç üniteleri bütünlüğünü korur, Ünite 1'in reaktör 

bölmesinde mevcut hasar, güç ünitesinin güvenliğini etkilemez. NGS güvenliği için önemli olan 

sistem ve elemanlar çalışır vaziyettedir. 

Kharkiv ve Kharkiv bölgesi: 

Rus birliklerinin Harkov'u bombalamasının ardından 40'tan fazla apartman ve özel evde yangın 

çıktı. Aramaların çoğu Saltivka bölgesinden geliyor 

Rus uçakları Kharkiv yakınlarındaki Korotych havaalanını imha etti. Havaalanı altyapısı ve uçaklar 

arızalı. 

Rus birlikleri, Harkov bölgesindeki Yakovlivtsi köyünü bombaladı. Saldırıda 2'si sivil en az 3 kişi 

hayatını kaybetti. 8 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. 45 ev hasar gördü, 21'i tamamen yıkıldı. 

Yeni tramvay ve otobüslerin bulunduğu Saltivsky deposuna çok acımasız bir saldırı gerçekleştirildi 

- birkaç ekipman imha edildi. Bu, Kharkiv'in altyapısının Rus birlikleri tarafından kasıtlı olarak yok 

edilmesidir. 

Doğu: 

Volnovakha yakınlarında, Ukrayna hava savunması bir Rus SU-34 avcı-bombardıman uçağını 

düşürdü. 



Mariupol, Rus saldırganlarının uzun bir bombardımanından sonra önemli hasar gördü. Şehir 

insani bir felaketin eşiğinde. Sivil nüfus elektriksiz, susuz ve ısısız kaldı. 

Batı: 

Volyn bölgesinde Silahlı Kuvvetler savunma pozisyonundadır. Sınırın diğer tarafında Belarus 

Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetlerinin 38. Ayrı Havadan Taarruz Tugayı var ve Ukrayna'ya saldırması 

emredildi. Ancak, askerlerinin ezici çoğunluğu, moralleri bozulduğu için bunu yapmak istemiyor. 

Bilgi çatışması 

Düşman, belirli bölgelerdeki (Güney ve Kuzey) yetkililerin ve yerel yönetimlerin web sitelerini 

hackledi ve bu siteler aracılığıyla sözde "Rusya ile bir barış anlaşmasının kapitülasyonu ve 

imzalanması" hakkında yanlış bilgiler yaydı. 

Voznesensk'te Rus saldırganlar Birleşik Bölgesel Toplulukların dört başkanının cep telefonlarına 

el koydu. Rus ordusu, teslim olma çağrısı ile kendi adlarına yeni sahte ürünler oluşturmak ve 

dağıtmak için telefonları kullanabilir. 

Sumy bölgesinin Krasnopil ilçesi sınırındaki Rus köyü Popovka'da Rus Grads, Ukrayna sınırından 

hareket ederken Rusya Federasyonu'na doğru konuşlandırıldı. Bu nedenle, Rus saldırganı, 

Ukrayna'yı Rusya'nın sivil nüfusuna saldırmakla suçlamak için topraklarında provokasyon ve 

bombardıman yaratmaya çalışıyor. 

 

İNSANİ DURUM 

3 Mart'ta, birçok Ukrayna kentindeki sivil altyapının çoğu etkilendi. 

Rus ordusu Kiev şehrine roketli saldırılar düzenliyor. Kyiv'e 20 km uzaklıktaki Zhytomyr karayolu 

üzerinde kozmetiklerin bulunduğu bir depo ateşe verildi. Saldırganlar ayrıca Kiev yakınlarındaki 

Stoyanka köyündeki evlere de ateş açtı. 

Sedniv topluluğu (Chernihiv bölgesi) kendini işgal altında buldu - en zor durum, sakinleri 7 gündür 

bodrumlarından ayrılmayan Chernysh köyündeydi. Güç kaynağı dört gün önce kesildi. Rusya'nın 

3 Mart'ta Çernihiv'e düzenlediği hava saldırılarında en az 33 kişi hayatını kaybetmişti. Ayrıca 18 

kişi de yaralandı. Yoğun bombardıman nedeniyle kurtarma çalışmaları geçici olarak durduruldu. 

Siviller de enkaz altında ölebilir ve yaralanabilir. Rus ordusu Çernihiv'de iki okula saldırdı, dokuzu 

öldürdü ve dördü yaralandı. 

Okhtyrka'da (Sumy bölgesi) şehrin neredeyse yarısı topçu bombardımanı ile yok edildi. Rus 

uçakları, yerleşim alanları da dahil olmak üzere barışçıl bir Ukrayna şehrini bombalıyor. Tüm şehre 

elektrik ve ısı sağlayan Okhtyrka termik santrali ağır hasar gördü. 

Harkov'da barışçıl mahallelere, mahallelere, okullara ve altyapıya sürekli saldırılar var. 

Ukrayna'daki AGİT izleme misyonunun bir üyesi olan Maryna Fenina, roket saldırılarından birinde 

öldürüldü. Harkov'un Kuzey Saltivka ilçesinde, yüksek katlı konut binalarının bombalanması 

sonucu bina ve yapılar yıkıldı. Rus kuvvetleri Harkov yakınlarındaki Yakovlivtsi köyünü bombaladı 



ve yerle bir etti. Saldırıda ikisi sivil en az üç kişi öldü. Rus uçakları da Okhtyrka'yı bombaladı ve 

yerel sakinler ısısız kaldı. 

 İzyum'da hava saldırısı sonucu 2'si çocuk 8 kişi hayatını kaybetti. Şehrin merkezi önemli ölçüde 

tahribata uğradı ve İcra Komitesi ofisinin camları havaya uçtu. 

Saldırganlar Kherson'un merkezini mayınlamaya başladılar. Avrupa'nın en büyük nükleer 

santralinin bulunduğu Energodar kasabasını da bombaladılar, en az iki sivilin yaralandığı açıkça 

biliniyor. Şehir su kaynağı olmadan kaldı. Şehrin bazı bölgelerinde de ışık eksikliği var. 

Mariupol insani bir felaketin eşiğinde, elektrik yok, su yok, ekmek yapma imkanı yok, yiyecek 

giderek azalıyor. Bölgedeki küçük kasabalarda da gıda dağıtım sorunları var. Saldırganlar, 

kadınların, çocukların, yaşlıların tahliyesini, yaralıların tahliyesini önlemek için demiryolu 

hizmetlerine zarar verdi, köprüleri yıktı ve trenleri parçaladı. Şehirdeki hastanelerde 200'den fazla 

yaralı sivil var. 

Volnovakha ve bölgeden yaklaşık 1000 kişi tahliye edildi, ancak düşman savaş bölgesinden 

ayrılmaya çalışan sivillerin arabalarına ateş ediyor. 

 

ULUSLARARASI REAKSİYON 

3 Mart 2022'de uluslararası toplum, Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırganlığı ile 

bağlantılı olarak hareket etmeye devam etti. 

  Ukrayna mali ve askeri-teknik destek almaya devam ediyor. Avrupa Birliği, Ukrayna ile 1,2 milyar 

avroluk makrofinansal yardım sağlanmasına ilişkin bir Mutabakat Zaptı imzaladı. 

Kanada ve Fransa, Ukrayna'ya daha fazla öldürücü silah sağlamayı planladıklarını belirttiler. 

Kanada, ayrıntılı uydu görüntüleri için 4.500 M-72 LAW bomba atar, 7.500 el bombası ve 800.000 

dolar transfer edecek. Fransa, gelişmiş tanksavar füze sistemleri MMP ve Enforcer gönderecek. 

Rusya, büyük şirketlerin işbirliği yapmak istemediği bir duruma geçiyor. 

- Spotify Service, Rusya Federasyonu'ndaki ofisini kapatıyor. 

- Otomobil şirketi Škoda, Rusya topraklarında otomobil üretimini derhal durdurma kararı aldı. Aynı 

durum, Rusya Federasyonu'na motorlu taşıt ihracatı için de geçerlidir. 

  - IKEA, Rusya'daki çalışmalarını geçici olarak askıya alır ve Rusya Federasyonu ve Beyaz Rusya 

ile faaliyetlerini durdurur. 

- Oyun geliştiricisi Electronic Arts, Rus milli takımlarını ve kulüplerini popüler spor oyunlarından, 

özellikle NHL ve FIFA'nın üç versiyonundan çıkaracağını belirtti. 

ABD, Rusya Federasyonu'na karşı ek yaptırım paketleri başlatıyor. Özellikle Rus oligarklarına 

yaptırım uygulandı: işadamları Arkady ve Borys Rotenberg, milyarder Alisher Usmanov, Transneft 

Devlet Başkanı Mykola Tokarev, Putin'in sözcüsü Yevhen Prigogine, Putin'in sözcüsü Dmitry 

Peskov, WEB.RF Bank başkanı Igor Shuvalov, Rostech Serhiy başkanı Chemezov ve Maliye 

Bakanı Anton Siluanov. Yaptırımların Peskov ve Usmanov hariç, yukarıda belirtilen oligarkların 



eşlerini ve çocuklarını etkileyeceği bildiriliyor. 42 Rus şirketine ek yaptırımlar uygulandı. Liste 

ağırlıklı olarak topçu ve füze teçhizatı, hava savunma silahları, uçak teçhizatı vb. imalatı yapan 

işletmeleri içeriyor. Cumhuriyetçi senatörler Marco Rubio ve Chuck Grassley, HEROIAM SLAVA 

yasasını tanıttı. Yaptırımlar, "Rosneft", "Gazprom", "Rosatom", "Aeroflot" ve RT'yi ABD 

sermayesine erişimden mahrum etmeyi amaçlıyor. 

Uluslararası Enerji Ajansı, Rusya'nın kendi doğal gaz kaynaklarını ekonomik ve siyasi silah olarak 

kullandığı göz önüne alındığında, Avrupa Birliği'nin Rus gaz ithalatını nasıl azaltabileceğine dair 

bir plan geliştirdi. 

IAEA Yönetim Kurulu (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 

saldırganlığını kınayan ve Rusya Federasyonu'ndan Ukrayna'nın nükleer tesislerini tehdit eden 

tüm yasadışı eylemleri derhal durdurmasını talep eden bir kararı kabul etti. 

İnsani yardım alanında da birçok önemli gelişme yaşandı. AB ülkeleri, İngiltere, İsviçre, Türkiye, 

Azerbaycan, İsrail, ABD, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Afrika, Hindistan, Ürdün, 

Brezilya ve 500'den fazla yabancı tıp meslektaşının (doktor, hemşire ve sağlık görevlisi) 

bulunduğu bildirildi. diğer ülkeler Ukrayna'da tıbbi bakım sağlamaya hazır. United Hatzalah adlı 

bir İsrail gönüllü örgütü, Ukraynalı mültecilere insani yardımları, İsrail'den 40 doktorun yardım 

edeceği Moldova ile Ukrayna sınırına gönderdi. Polonyalı turist operatörleri Rainbow ve TUI, 

Ukrayna'nın kapalı hava sahası nedeniyle orada mahsur kalan Ukrayna vatandaşlarına tatil 

beldelerinden ücretsiz charter uçuşları sunmaya hazır. Ukrayna pasaportu veya kimlik kartı olan 

vatandaşların Polonya, Slovakya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Avusturya, Fransa, 

Belçika ve Danimarka'ya yapılan demiryolu biletleri için ödemeden muaf olduğu öğrenildi. 

Deutsche Bahn, Polonya'dan Berlin'e giden trenlere vagon eklemeye ve gerekirse kapasiteyi 

artırmak için ilave trenler başlatmaya hazır olduğunu belirtti. Ukrayna'dan gelen mülteciler de üç 

yıl boyunca AB'de yaşama ve çalışma hakkını aldı. Avrupa Birliği bir yıla kadar yaşama, çalışma, 

sağlık, barınma ve eğitim hakkı verir. Savaş uzun süre devam ederse veya mülteciler güvenli bir 

şekilde Ukrayna'ya dönemezlerse, bu statü iki yıl daha uzatılabilir. 

Dünya Ukrayna'yı başka şekillerde de destekliyor. Örneğin Danimarka, Hollanda ve Polonya'dan 

hükümet temsilcileri, Rusya'nın eğitimle ilgili kurumsal ve hükümetler arası ilişkilerden 

dışlanmasını desteklediler. Vilnius'ta Rus büyükelçiliğinin bulunduğu sokağın adının Ukrayna 

Kahramanları Caddesi olarak değiştirilmesi planlanıyor. Kanada'nın başkenti Ottawa'nın yetkilileri, 

Rusya Federasyonu Büyükelçiliğinin bulunduğu caddede diğer yol levhalarının yanına sarı ve 

mavi "Özgür Ukrayna" levhaları yerleştirdi. 


