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RUSYA'NIN UKRAYNA'DAKİ İŞGİLİ - 04.03.2022 

05.03.2022 saat 8:00 itibariyle durum 

OPERASYONEL DURUM 
Kyiv ve Kyiv bölgesi: 
Saldırganın ana çabaları, Kiev'i kordon altına almaya ve ablukaya alınan yerleşim 
bölgelerindeki direnişi zayıflatmaya odaklanıyor. Düşman kuvvetleri Makarov bölgesinde 
bloke edildi ve durduruldu. Saldırgan, Bucha ve Hostomel havaalanından geri döndü. 
Hostomel için yapılan savaşta, 31. Ayrı Muhafızlar Hava Saldırı Tugayından (Ulyanovsk'tan) 
en az 50 Rus askeri personeli öldürüldü. 
Ukrayna tarafında, Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü özel kuvvetlerinin askerleri, 
Cesur Prens Svyatoslav'ın adını taşıyan 3. Ayrı Özel Amaçlı Alay ve yerel direniş grupları 
savaşlarda yer aldı. Hostomel kasabası Ukrayna kuvvetlerinin kontrolü altında. Bu kasaba, 
Kiev'in stratejik bir banliyösüdür. Orada bir havaalanı var ve saldırgan, iniş birlikleri ve 
malzemeleri için kontrolünü ele geçirmeye çalıştı. Hostomel'deki yenilgi, Rusya 
Federasyonu'nun Kiev'i kuşatma planlarını bozdu. 
 
Kuzey: 
Kuzey Ukrayna'daki Zhytomyr ve Chernihiv gibi büyük şehirler şiddetli saldırı altında. 1949 
Cenevre Sözleşmelerinin 1977 tarihli Ek Protokolü'nün 57. maddesi uyarınca, askeri 
operasyonlarda sivil nüfusun, sivillerin ve sivil nesnelerin korunması dikkate alınmalıdır. 
Rusya'nın eylemleri, savaş yasalarını ve geleneklerini ihlal ediyor ve uluslararası insancıl 
hukukun temel ilkelerinden biri olan ayrım ilkesi olduğu için savaş suçları olarak 
sınıflandırılabilir. Çatışmanın tarafları, sivil nüfus ile muharipler ve sivil hedefler ile askeri 
hedefler arasında ayrım yapmalı ve buna göre operasyonlarını yalnızca bu hedeflere 
yöneltmelidir (Madde 48). 
4 Mart'ta saldırgan Korosten demiryolu deposunu bombaladı. Zhytomyr'deki 25 numaralı okul 
da Belarus'tan bir füze tarafından vuruldu ve neredeyse tüm bina yıkıldı. 

Saldırgan saat 08:15 sıralarında Avrupa'nın en büyük nükleer santralinin bulunduğu 
Enerhodar şehrine doğru bir saldırı başlattı. Rus birliklerinin nükleer santrale ateş açması 
eğitim binasında yangına neden oldu. Şu anda, Zaporizhzhia NPP sahası Rus Silahlı 
Kuvvetleri birliklerinin kısmi kontrolü altında. Bu silahlı oluşumlar (sözde Kadırovtsy veya 
Kadırov takipçileri) özellikle acımasızdır ve Avrupa'nın en büyük nükleer santralini kontrol 
etmeleri önemli bir tehlike oluşturmaktadır. Unutulmamalıdır ki, Rus saldırganının 
kontrolündeki ikinci nükleer santraldir, birincisi Çernobil nükleerdir. Bu tür tesislere el 
konulması, 1949 Cenevre Sözleşmelerine Ek 1977 Ek Protokolünün 56. Maddesini doğrudan 
ihlal eder. 

Berdyansk'taki PivdenHydroMash tesisinin binasına zorla el konuldu. Düzenli korumalar 
bölgeden uzaklaştırıldı. Şu anda tesis ve idari bina Rus kuvvetlerinin kontrolünde. 

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Kulbakino askeri havaalanını Mykolaiv bölgesindeki Rus 
işgalcilerden geri aldı. Ancak şehrin savunması Mykolaiv civarında devam ediyor. 

Kharkiv, saldırgana karşı savunmasını sağlam bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. Ukrayna 
Silahlı Kuvvetleri, Cirkuny'nin arkasındaki Russkiye Tishki'de bulunan ve Kuzey Saltivka 
mikro bölgesinin en büyük yerleşim topluluğuna düşman bombardımanı yapan Grad füze 
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fırlatıcısını ortadan kaldırdı. Kharkiv'in bu bölgesinde stratejik veya askeri tesis 
bulunmamaktadır. Rus askerleri sivillere saldırarak savaş suçları işliyor. 

Rus birlikleri, Ukraynalı sivillere karşı yüksek patlayıcı bombalar kullanıyor. Ukrayna Devlet 
Acil Servisi çalışanları, Rus Silahlı Kuvvetlerine ait patlamamış bir FA-500 yüksek patlayıcı 
bombasını buldu ve etkisiz hale getirdi. Bu bombalar, sert sığınakları yok etmek için 
tasarlanmıştır ve bir konut binasını yok edebilir. Bu, Rusya'nın paniği yaymak için sivilleri 
bombalayarak terörist savaş yöntemlerine başvurduğunun bir başka kanıtı. 

Doğu: 
Rus Hava Kuvvetleri ortalığı karıştırmaya devam ediyor. Bugün, Volnovakha'nın üzerindeki 
göklerde, hava savunma birimleri başka bir düşman Su-25 saldırı uçağını düşürdü. Uçak sivil 
konutları ve sivil altyapıyı bombalıyordu. Pilot fırladı ve şu anda aranıyor. SU-25 pilotu için 
kurtarma görevi yürüten Rus MI-8 helikopteri de düşürüldü. 
 
Bilgi çatışması 
Yakın gelecekte, düşmanın, modern bilgi araçlarının tüm yelpazesini kullanarak 
gerçekleştirilecek olan karmaşık ve büyük ölçekli bir sahte haber hit işi başlatması bekleniyor. 
AFU Genelkurmay Başkanlığı'na göre, Rus kuvvetleri komutanlığı, "blitzkrieg" taktiğinin 
sarsıcı bir bozguna uğradığının farkında ve şu anda Rus Silahlı Kuvvetleri'nin önündeki ana 
görev, bilgi ve psikolojik özel operasyonlar yürütmek. Böyle bir operasyonun bir örneği, nüfusu 
şaşırtmak ve Rusya Federasyonu'nun işgalci eylemlerine iddia edilen desteği göstermek için 
Herson'da planlanan Rus yanlısı bir mitingin düzenlenmesidir. Bu amaçla kente mitinge 
gelmek üzere Kırım'dan insanlar getiriliyor. Kalabalık için yaklaşık 60-80 Kırım aktörü Fregat 
Otel'de ağırladı. 
Ayrıca, Kherson'u geçici olarak tutan Rus birlikleri, Başkan Volodymyr Zelenskyy'nin 
Ukrayna'dan ayrıldığına dair bir sahtekarlık yayıyorlardı. Bu bilgilendirme harekâtının amacı 
halkı yanıltmak ve direnişi bastırmaktır. 

Rus televizyonu, ana karakterlerin Rusya ve Ukrayna olarak Vanya ve Mykola olduğu çizgi 
film şeklinde çocuklar için zaten propaganda yapıyor. Bu, Rusya Federasyonu'nun farklı yaş 
kategorilerindeki izleyicileri etkileyen propaganda makinesinin bir başka örneğidir. 

Zaporizhzhia bölgesel askeri yönetimi, Rus ordusunun Melitopol'da bir televizyon kulesini ele 
geçirdiğini, orada teçhizat kurduğunu ve Rus televizyon kanallarını yayınlamaya başladığını 
resmen doğruladı. 

İNSANİ DURUM 
3-4 Mart gecesi, Enerhodar'daki Zaporizhzhya nükleer santrali bombalandı ve Rus birlikleri 
tarafından ele geçirildi. İdari binaları ve fabrikaya geçişi kontrol ediyorlar. Buna rağmen, güç 
sistemi kararlı bir şekilde çalışıyor. 
Enerhodar ısı kaynağı olmadan bırakıldı. Zaporizhzhia Nükleer Santrali'nin Rus işgalciler 
tarafından bombalanması sırasında, ana ısıtma bozuldu. Su ve elektrik temininde de sorunlar 
vardı. Enerhodar'da üç Ulusal Muhafız öldürüldü. Saat 06:20'de Enerhodar'daki Zaporizhzhya 
Nükleer Santrali'nin eğitim binasında çıkan yangın söndürüldü. 

Mariupol'da insanlar 5 gündür susuz, ışıksız ve sıcaktan ateş altında kalan sakinler için 
yardım dileniyor. Konut altyapısı grad, obüsler ve uçaklar tarafından tahrip ediliyor. Sivil 
nüfusun gıda ve ilacı tükeniyor ve şimdiden 300 kişi yaralandı ve hastanelerdeler. Doktorlar 
9 gün boyunca her Mariupol sakininin hayatı için savaşıyor. Buna rağmen Rus birlikleri 
hastaneleri bile bombalıyor. 
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Rus uçağı Okhtyrka CHP'ye bomba attı. Şehir tamamen ışıksız, susuz ve ısısız kaldı. 

Rus ordusu Trostyanets'te bir tren istasyonunu işgal etti, yerleşim bölgelerine ekipman 
yerleştirdi ve toplu taşıma araçlarına el koydu. Siviller şehri terk edemez veya insani yardım 
alamaz. 

Zhytomyr'de saldırganlar okula saldırdı. Ve Korosten'de Ruslar bir demiryolu deposunu 
bombaladı. 

Kızıl Haç, çatışmaların yaşandığı yerlerden tahliye edilecek vatandaşların güvenliğini 
sağlamaya yardımcı olmak için tarafsız bir arabulucu görevi görecek. 

Ukraynalı yetkililer, Kherson bölgesine en gerekli malzemelerle birlikte 19 kamyon gönderdi. 
Ancak Rus ordusu insani yardıma izin vermedi, bunun yerine Rusya'dan sivil yardım teklif etti. 
Müzakerelerin ikinci aşamasında "insani koridorlar" oluşturulması konusunda vaat edilen 
anlaşmalar yerine getirilmedi. 

ULUSLARARASI REAKSİYON 
Dünya topluluğu, Rus işgal güçlerinin Energodar kentindeki Zaporizhzhya nükleer santralinin 
bombalanması ve ele geçirilmesinden duyduğu endişeyi dile getirdi. Nükleer bir felaket tehdidi 
nedeniyle Zelensky, Amerika Birleşik Devletleri ve Polonya Cumhurbaşkanları, Almanya 
Şansölyesi, Birleşik Krallık Başbakanı, Avrupa Konseyi Başkanı ve Uluslararası Atom Enerjisi 
Kurumu da dahil olmak üzere uluslararası ortaklarla görüşmelerde bulundu. Enerji Ajansı 
(IAEA). Tüm uluslararası toplum, saldırganın sorumsuz eylemlerini kınıyor. 
NATO'nun 4 Mart'ta Brüksel'deki acil toplantısında Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge 
kurulması konusu gündeme geldi, ancak Müttefikler aynı fikirde olmadılar. NATO Genel 
Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun pozisyonunu değiştirmediğini ve kuvvetlerini 
Ukrayna'ya göndermeyeceğini söyledi. Bunun yerine Ukrayna, NATO Ortak Siber Savunma 
Ortak Teknoloji Merkezi'ne katkıda bulunan olarak kabul edildi. Ukrayna'nın Merkezin 
çalışmalarına katılımı, diğer katılımcı ülkelerle siber deneyim alışverişini güçlendirecektir. 

İsviçre hükümeti, Rusya'ya savunma ve güvenlik amaçlı mal tedarikinin yanı sıra Rusya'ya 
petrol, havacılık ve uzay endüstrileri için mal ihracatını yasakladı. Rusya'da ticaret veya 
yatırım için devlet finansmanı veya mali yardım sağlanması da yasaktır. 

Uluslararası ortaklardan ve kurumlardan gelen mali yardım önemlidir. İsveç, Ukrayna Silahlı 
Kuvvetlerini desteklemek için 500 milyon kron (50.5 milyon dolar) gönderdi. Avrupa Yatırım 
Bankası, Ukrayna'ya derhal 668 milyon avroluk mali yardım sağlamayı kabul etti. Fonlar, 
savaşın ve mülteci akınının neden olduğu zararın giderilmesine yardımcı olmalıdır. 

Dünya, Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki saldırgan eylemlerine yanıt vermeye devam 
ederken, Rusya'nın uluslararası izolasyonu devam ediyor: 

- Danimarkalı bira fabrikası Carlsberg Group, Rusya'daki yeni yatırımları ve diğer Carlsberg 
Group şirketlerinden Rus şirketi Baltika'ya yapılan ihracatları derhal durdurmaya karar verdi. 

- Porsche, Ukrayna'ya yardım için 1 milyon euro ayırdı ve arabalarını Rusya'ya teslim etmeyi 
bıraktı. 

- Ağ donanımı ve yazılımı yapan bir şirket olan Cisco, Belarus ve Rusya'da çalışmayı 
durdurdu. 

- Amerikan bilişim şirketi EPAM Rusya ofisini kapatıyor, Rus müşterilerine hizmet vermeyi 
durduruyor ve Ukraynalı çalışanlara ve ailelerine 100 milyon dolar ayırıyor. 
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- Microsoft, Rusya'da mal ve hizmet satışını geçici olarak askıya alır. 

- En büyük Japon ve dünyanın önde gelen elektronik üreticilerinden biri olan Panasonic, 
Ukrayna ile dayanışmasını dile getirdi ve Rusya ile faaliyetlerini askıya alma kararı aldı. 

- En büyük VPN hizmetleri, siber polisin saldırganla işbirliğini durdurma talebine yanıt verdi. 
Hizmetler KeepSolid, ProtonVPN, Windscribe trafiği filtreler ve Rus propaganda sitelerini 
engeller. Ayrıca bu hizmetler, kendi gelirlerinin %30'unu Ukrayna ordusunun ihtiyaçlarına 
aktarmaktadır. 

- Airbnb çevrimiçi hizmeti, Rusya ve Beyaz Rusya'daki tüm operasyonları askıya aldı. 

- Bilgisayar oyunları stüdyosu Electronic Arts, oyunlarının Rusya ve Beyaz Rusya'da satışını 
durduracak. 

- Amerikan şirketi Cogent'in en büyük omurga sağlayıcılarından biri, Rus operatörlerini 
ağlarından ayırıyor. 

Avrupa Komisyonu, Rusya ile araştırma işbirliğini askıya alıyor ve Horizon Europe programı 
kapsamında Rus kuruluşlarıyla yeni sözleşmeler veya anlaşmalar imzalanmayacak. Avrupa 
Birliği, Rusya ve Beyaz Rusya ile sınır ötesi işbirliği programlarını da askıya aldı. İlişkilerin 
askıya alınması, dokuz programı ve Baltık Denizi Bölgesi ulusötesi programı Interreg'i etkiledi. 

BM İnsan Hakları Konseyi, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sırasındaki insan hakları ihlallerini 
kınayan ve suçları araştırmak üzere bir komisyon kuran bir karar lehinde oy kullandı. Rusya 
ve Eritre karara karşı oy kullandı. Soruşturma Komisyonu, ciddi insan hakları ihlallerini adalet 
önüne çıkarmak için mevcut en güçlü araçlardan biridir. Soruşturma komisyonunun bulguları 
siyasi yaptırımlara yol açabilir ve yetkili makamlara suçluların soruşturulması ve 
kovuşturulmasında yardımcı olabilir. 
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