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RUSYA'NIN UKRAYNA'DAKİ İŞGİLİ- 05.03.2022
6 Mart 2022 saat 8:00 itibariyle durum
OPERASYONEL DURUM
Gün boyunca, Ukrayna tarafı düşman birliklerinin personel ve teçhizatına büyük zarar verdi: 4
helikopter, 5 uçak ve 1 İHA düşürüldü. Ayrıca, düşman teçhizatının sütunlarına birkaç hava
saldırısı gerçekleştirildi. Kayıplar netleştiriliyor.
Saldırgan, Ukrayna topraklarında askeri teçhizatını kaybetmeye devam ediyor. Ukrayna
Forbes'a göre, Ukrayna ordusu 10 gün içinde yaklaşık 3 milyar dolarlık Rus askeri teçhizatını
imha etti.
Kyiv ve Kyiv bölgesi:
Sabah saatlerinde düşman, Bila Tserkva'da özel bir sektöre hava saldırısı düzenleyerek, içinde
yaşlı ve çocukların bulunduğu en az 15 özel eve hasar verdi. Irpin'den trenle tahliye planlandı,
ancak Rus birlikleri demiryolu raylarını havaya uçurdu. Kasabanın tüm sakinlerinden, Kiev'e
tahliyenin otobüslerle gerçekleştirildiği Novoirpin otoyoluna acilen gitmeleri istendi. Bucha ve
Borodyanka'da zorlu bir durum hakimdir.
Kuzey:
Chernihiv yakınlarında, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, sivillere hava saldırıları düzenlemek için bir
muharebe görevinde olan Rus SU-34 saldırı uçağını düşürdü. Askeri uçak özel bir evin üzerine
düştü ve özel sektörde üç adet yüksek patlayıcı FAB-500 bombası bulundu. Sakinleri daha
fazla mühimmat temizliği için tahliye ediliyor.
Güneş ışığı:
Mykolaiv'de, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birimleri saldırganı şehir dışına Kherson yönünde itti ve
Rus askeri teçhizatını ele geçirdi. Siviller arasında kayıplar var. Mykolaiv Bölgesi'nde deniz
birlikleri dört Rus helikopterini düşürdü.
Kharkiv ve Kharkiv bölgesi:
Kharkiv yakınlarında, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birimleri bir karşı saldırı başlattı ve orada,
özellikle Chuhuiv ve Vovchansk yönünde mevzilerini koruyorlar. Bu, Rus Silahlı Kuvvetlerinin
organize rezervlerinin olmaması, saldırgan birliklerin moralinin bozulması ve en azından
birliklerin Donetsk ve Luhansk bölgelerinin geçici olarak işgal edilen bölgelerinden çekilmesi
nedeniyle mümkün oldu.
Harkov bölgesindeki Yakivlivka köyü saldırganlar tarafından tamamen yok edildi. Tek bir ev
hayatta kalmadı. Bölgede askeri tesis yok, sadece sivil yerleşim yerleri var.
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Doğu:
Rusya Federasyonu silahlı kuvvetleri, sessizlik rejimini sürdürmek ve nüfusun tahliyesi ve
temel ihtiyaçların temini için "yeşil koridorlar" oluşturmak için yapılan anlaşmaları görmezden
gelerek, Volnovakha ve Mariupol yerleşimlerini bombaladı. Sivillerin tahliyesi bir risk
oluşturuyordu ve kasaba sakinlerine bombardımandan korunmak için güvenli yerler bulmaları
istendi. Tahliyeler iptal edilmedi ve sessizlik rejimine uyulması şartıyla devam edecek.
Sabah, Rus birlikleri Luhansk bölgesindeki Rubizhne kasabasını bombaladı. Güç kaynağı
tesislerini hedefliyorlardı. Sonuç olarak, bazı elektrik şebekeleri kesintiye uğradı. Sadece
Rubizhne'de değil, Severodonetsk ve Kreminna'da da elektrik kesintileri yaşanıyor. Üstelik
Popasna üçüncü gün elektriksiz kaldı. Güç mühendisleri ağları geri yüklemeye çalışıyor.
Bilgi çatışması
Geçici olarak işgal edilen yerleşim bölgelerindeki Rus birlikleri, Kırım ve Donbass'tan 2014
şablonlarını takiben Ukrayna vatandaşlarının onları nasıl "kurtarıcı olarak selamladıklarına"
dair medyaları için bir resim oluşturmayı planlıyorlardı. Bununla birlikte, Kherson ve
Melitopol'da yerel halk, Rus saldırganlarına karşı bir miting için merkez meydanda çıktı.
Polisler, havaya ateş açarak insanları dağıtmaya çalıştılar ancak başarılı olamadılar.
Novopskov'da (Luhansk bölgesi), siviller Ukrayna'yı desteklemek için barışçıl bir protesto için
dışarı çıktı. Rus birlikleri de protestoculara ölümcül ateş açtı. Çok sayıda vatandaş yaralandı.
Rus sosyal ağı Vkontakte, videoları silmeye ve Rus askeri kayıpları hakkında bilgi içeren
sayfaları engellemeye başladı.
İzyum (Kharkov bölgesi) sakinleri, "suçlu milliyetçilerin sınır dışı edilmesi, şehrin altyapısının
normal işleyişinin sağlanması ve yolların trafiğe kapatılmasının önlenmesi" talep eden mesajlar
aldı. Mesaj, şehir yetkililerinin Rus birliklerinin gelişi için koşulları sağlama sözü verdiğini
söyledi. Bu, saldırganın Ukraynalıların direnişini kırmaya yönelik bir başka provokasyon ve
başarısız girişimidir.
İNSANİ DURUM
5 Mart'ta Mariupol ve Volnovakha'nın "yeşil koridorları" üzerinden sivillerin tahliyesi için
mutabık kalınan sessizlik rejimine rağmen, saldırganlar tahliye sırasında ağır toplarla ateş
açtılar. Ukrayna'daki Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre:
“Anladığımız kadarıyla Mariupol ve Volnovakha'dan güvenli koridorlar bugün açık olmayacak.
Çatışmadan etkilenen çeşitli şehirlerden siviller için güvenli koridorlar konusunda taraflarla
diyalog kurmaya devam ediyoruz. Bugün Mariupol ve diğer şehirlerdeki olaylar trajik. 400.000
kişilik bir şehir olan Mariupol, altı gündür Rus birlikleri tarafından abluka altında tutuluyor,
elektrik, su, ısınma ve iletişim yok.
5 Mart'ta, bir Rosguard birimi ("Kadırovtsy") Kiev Bölgesi'ndeki Borodyankivsky Psikonörolojik
Yatılı Okulu topraklarına girdi. Yatılı okula giden tüm yolları mayınladılar ve şimdi Ukrayna
ordusunun mevzilerine topçu ateşi yapıyorlar. İlk verilere göre, 100'e yakın yatalak olmak üzere
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tesiste şu anda 600'den fazla hasta rehin tutuluyor. Roketin enkazı Kiev'deki Okhmatdyt Çocuk
İhtisas Hastanesi binasına da zarar verdi. 5 Mart gecesi, Bucha kasabasından silahla
yaralanmış üç çocuk Okhmatdyt'e götürülecekti. Ancak, Rus saldırganlarının sürekli
bombardımanı nedeniyle ambulans hastaları alamadı. İki çocuk öldü. Lysychansk Bölge Çocuk
Hastanesi de bombalandı.
5 Mart'ta Rus silahlarında 32 çocuk öldürüldü ve 70'i yaralandı.
Trostyanets, Sumy bölgesinde, Rus işgalciler karargah kuruyor ve biri dışarı çıkarsa sivillere
ateş ediyor.
Enerhodar şehri hala kuşatma altında. İlk belediye başkan yardımcısı Ivan Samoidyuk'a göre,
Rus askeri saldırganlığı nedeniyle şehre herhangi bir kargo tedarik etmek imkansız.
Zaporizhzhia nükleer santralindeki durum, uluslararası kuruluşların acil müdahalesini
gerektiriyor.
İnsani bir felaketin eşiğinde bir şehir olan Melitopol'da da durum zor, hastaları tedavi etmek
için acilen ihtiyaç duyulan ürünler ve ilaçlar tükeniyor. Saldırganlar insani bir koridor açılmasına
izin vermiyor.
ULUSLARARASI REAKSİYON
5 Mart'taki görüşmede, Ukrayna Dışişleri Bakanı D. Kuleba ve ABD Dışişleri Bakanı E. Blinken,
Ukrayna'nın savunma yeteneklerinin acilen güçlendirilmesini (özellikle hava savunması
bağlamında) tartıştılar. Taraflar ayrıca, Rusya'ya karşı ekonomik yaptırımların etkinliğini
sağlamak için mekanizmalar üzerinde anlaştılar ve bu da onları aşmayı imkansız hale getirdi.
Aynı zamanda, Birleşik Krallık Başbakanı B. Johnson dünya liderlerine hitabında, uluslararası
bir insani koalisyonun kurulması, Ukrayna'ya savunma desteği, yaptırımların derinleştirilmesini
içeren bir "Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline bir yanıt planı" önerdi. Rusya üzerine.
Dünya Bankası, Ukrayna'ya 500 milyon dolarlık kredi hazırladı. 200 milyon dolarlık ek yardım
düşünülüyor.
Avrupa Yatırım Bankası (EIB) Yönetim Kurulu, Ukrayna'ya 668 milyon Euro tutarında acil mali
desteği onayladı.
G7 ülkeleri Rus gazını terk etme gereği konusunda anlaştılar. Almanya'nın Düsseldorf, Köln,
Duisburg ve Neuss şehirleri, Rus şehirleriyle ortaklıklarını sonlandırdı. Kıbrıs, beş Rus
Donanması gemisinin Limasol limanına demirlenmesini yasakladığını duyurdu. Kıbrıs
limanları, Ukrayna'daki savaş devam ettiği ve Avrupa yaptırımları yürürlükte olduğu sürece Rus
Donanması gemilerine kapalı kalacak. Bu arada Polonya, Ukrayna'daki Rus savaş suçlarını
belgelemek için bir merkez kurulduğunu duyurdu. Singapur da Rusya'ya yaptırım uyguluyor.
Singapur'daki tüm finans kuruluşlarının VTB Bank, VEB RF, Promsvyazobank ve Bank Russia
dahil olmak üzere büyük Rus finans kurumlarıyla operasyon yürütmesi veya iş ilişkileri kurması
yasaklanacak.
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Ukraynalı diplomatlar, Rusya üzerindeki küresel baskıyı artırmak için çalışıyor ve uluslararası
toplumu Ukrayna'ya yardım etmesi için meşgul ediyor.
-Visa ve Mastercard ödeme hizmetleri, Rusya'da çalışmayı tamamen durduracaklarını ve
önümüzdeki günlerde tüm kart işlemlerini durduracaklarını açıkladı.
- Uluslararası elektronik ödeme sistemi PayPal, Rusya'da hizmet vermeyi durdurdu.
- Kering, markalarının Rusya'daki butiklerini kapattığını duyurdu. Şirketler Gucci, Balenciaga,
Bottega Veneta, Saint Laurent, Alexander McQueen, Brioni ve Pomellato gibi lüks markalara
sahiptir.
-Avrupa Profesyonel Futbol Ligleri Birliği, Rusya şampiyonluğunu organizasyondan çıkardı.
- Samsung, Rusya'ya tedariki askıya alıyor.
- Cartier kuyumcu Rusya'daki mağazalarını kapattı.
- Coca Cola ve Danone Rusya pazarından ayrılıyor.
- Japon şirketi Hitachi, Rusya'daki üretimi ve ülkeye ekipman ihracatını durdurdu.
-Marks & Spencer markası, ürünlerini Rusya'ya tedarik etmeyi bırakırken, Ukraynalı
mültecilerin ihtiyaçları için para transferini de duyurdu.
-Hollandalı endişesi Heineken, Rusya'ya bira ihracatını durdurdu.
-Büyük yayıncı Electronic Arts, Rusya ve Beyaz Rusya için oyun ve içerik satmayı durdurdu.
Şirket, FIFA22, Battlefield, Need for Speed ve daha fazlası gibi hitlerin haklarına sahiptir.
- Rockstar Games, Rusya'da oyun satışını durdurdu.
- Rezervasyon artık Rusya pazarında çalışmıyor.
- Adobe, Photoshop, Acrobat Reader, Illustrator vb. gibi tüm yeni ürün ve hizmetlerin
Rusya'daki satışlarının durdurulduğunu duyurdu. Şirket ayrıca Adobe Creative Cloud, Adobe
Document Cloud ve Adobe Experience Cloud'a devlet kontrolündeki medyaya erişimi askıya
almaya karar verdi. .
- Payoneer, Rusya'daki operasyonlarını askıya aldı.
- IBM, donanım ve yazılımların yanı sıra BT hizmetleri ve danışmanlık hizmetlerinin en büyük
üreticilerinden ve tedarikçilerinden biridir.
- PUMA spor şirketi Rusya'daki tüm mağazalarını askıya aldı.
- Rusya ve Belarus'un Uluslararası Demiryolları Birliği'ne katılması yasaklandı.
- Estonya üniversiteleri, Rus ve Belarus üniversiteleri ile işbirliğinin durdurulduğunu duyurdu.
Özellikle Estonya Sanat Akademisi, Estonya Müzik ve Tiyatro Akademisi, Estonya Ziraat
Üniversitesi, Tallinn Üniversitesi, Tallinn Üniversitesi ve Tartu Üniversitesi.
4

Civil Organization “Centre for International Security”
www.intsecurity.org

Daily Digest
RUSSIAN INVASION OF UKRAINE – 2022

info@intsecurity.org

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

- Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius, Uterqüe markalarının sahibi
olan Inditex, Rusya'da kapanıyor.
İfade özgürlüğünü kısıtlayan ve ordu hakkında "sahte" olduğu iddia edilen bilgilerin yayılmasını
suç sayan diktatörlük yasaları nedeniyle, yabancı yayıncılar Rusya ile çalışmayı durdurdu:
- İngiliz yayın kuruluşu BBC, Rusya'daki muhabirlerinin çalışmalarını geçici olarak askıya
alıyor.
- Kanada medyası CBS News ve Avustralya ABC News de gazetecilere yönelik riskler
nedeniyle Rusya'daki çalışmalarını askıya aldı.
- Bloomberg, Rusya'daki çalışmaların askıya alındığını duyurdu.
- Amerikan televizyon şirketi CNN, Rusya'da yayınını durdurduğunu duyurdu.
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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