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RUSYA'NIN UKRAYNA'DAKİ İŞGİLİ- 06.03.2022
7 Mart 2022 saat 8:00 itibariyle durum

OPERASYONEL DURUM
24.02'den 06.03'e kadar Rus birliklerinin toplam savaş kayıplarının 11 binden fazla insan, 280'den
fazla tank, 1.270 zırhlı araç ve 90'dan fazla uçak (uçak ve helikopter) olduğu tahmin edildi. Rus
Silahlı Kuvvetleri, personel ve teçhizatta önemli kayıplara rağmen saldırıya devam etti. Yakıt ve
diğer malzemelerin tedariği Belarus Cumhuriyeti topraklarından Chornobyl Hariç Tutma Bölgesi
aracılığıyla devam etti.
Saldırganlar, Uluslararası İnsancıl Hukuk kurallarını şu yollarla ihlal ettiler:
— "yeşil koridorları" bombalamak;
- kadınları ve çocukları rehin almak;
- şehirlerin yerleşim bölgelerine teçhizat, mühimmat yerleştirmek;
- yapay olarak bir insani kriz yaratmak.
Kyiv ve Kyivv bölgesi:
En tehlikeli yönler Zhytomyr karayolu, Bucha-Irpin-Hostomel, Makariv ve Vyshhorod bölgesinin
kuzeyi olarak kaldı. Rus birlikleri, Brovarsky ve Boryspil bölgeleri üzerinden Kiev'in doğu eteklerine
ilerlemeye çalışıyorlardı.
Kuzey:
Chernihiv'i savunma operasyonu devam etti. Sumi bölgesinde çatışmalar sürüyordu. Diğer
yönlerde bir istikrar operasyonu yürütülüyordu. Rus kuvvetleri Nova Basan ve Skrypali bölgelerinde
önemli kayıplara uğradı ve insan gücü ve teçhizatı yenilemek için ek kuvvetleri yeniden
konuşlandırıyorlardı.
Güneş ışığı:
Rus ordusu Mykolaiv'e saldırmaya ve Güney Ukrayna nükleer santraline doğru ilerlemeye çalıştı.
Düşmanın çok sayıda roketatarının şehre ateş açması, konutlarda yangınlara yol açtı. Ukrayna
Silahlı Kuvvetleri, Rus saldırısını başarıyla püskürttü, bir topçu mürettebatını imha etti ve Ukrayna
ordusunun ihtiyaçları için D-30 obüslerinden oluşan bir topçu bataryası aldı.
Rus birlikleri, Inhul Nehri boyunca kuzeydoğu yönünde ilerledi ve Kashpero-Mykolayivka köyünü
işgal etti.
Rus birlikleri, Bilhorod-Dnistrovskyi ilçesine (Odesa Bölgesi) bağlı Tuzla köyü yakınlarında
denizden füze saldırısı düzenledi. Grev, kritik altyapı tesislerini hedef aldı.
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Kharkiv ve Kharkiv bölgesi:
Rus saldırgan, Ulusal Bilim Merkezi "Kharkiv Fizik ve Teknoloji Enstitüsü" (NSC KIPT)
topraklarında Grad çoklu roketatarlarını ateşledi. NSC KIPT, çekirdeğine yüklenmiş 37 nükleer
yakıt elementine sahip "Nötron Kaynağı" nükleer araştırma tesisine ev sahipliği yapmaktadır.
Nükleer tesisin ve nükleer malzeme depolama tesislerinin yok edilmesi, büyük ölçekli bir çevre
felaketine yol açabilirdi.
Donetsk ve Luhansk bölgelerinin kuzeyine ulaşımı olan önemli bir stratejik nokta olan İzyum
yakınlarında çatışmalar devam etti. Ortak Kuvvet Operasyonu (JFO) bölgesinde bulunan bir grup
Ukraynalı askerin arkasına doğrudan bir saldırı başlatıyor. 6 Mart'ta Balakliya kasabasında da
yangın çıktı.
Kharkiv'deki televizyon kulesinin defalarca bombalanması nedeniyle bölge geçici olarak televizyon
ve radyo yayınlarından yoksun kaldı. TV kulesini yok etmeye yönelik ilk girişimin 2 Mart'ta olduğu
unutulmamalıdır.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen muharebe operasyonları sırasında Chuhuiv
kasabası kurtarıldı. Rus ordusu bu süreçte önemli personel ve teçhizat kayıpları yaşadı.
Doğu:
Mariupol yönünde, Ukrayna birlikleri 3 düşman tankı, 4 piyade savaş aracı, 2 Kaplan ve Rus Silahlı
Kuvvetlerinin yaklaşık 30 askeri personeline karşı saldırıya geçti ve imha etti. İki Rus askeri
yakalandı.
Rus birlikleri, Kramatorsk'taki apartmanları bombalamak için seyir füzeleri kullandı, ön raporlara
göre en az 2 kişi öldü ve çok sayıda kişi yaralandı.
Batı:
Vinnitsa Uluslararası Havalimanı, 5500 km uzun menzilli 8 adet Rus X-101 füzesi tarafından
tamamen tahrip edildi. Ön verilere göre, Karadeniz'in sularından ateşlendiler. Vinnitsa'daki
havalimanının hem siviller hem de ordu tarafından kullanıldığını belirtmekte fayda var.
Havaalanının pisti uzun süredir yeniden inşa ediliyor, bu nedenle havaalanında havacılık ekipmanı
yoktu.
Bilgi çatışması:
Rus tarafı, Ukrayna kaynaklarına yönelik toplu DDoS saldırıları düzenlemeye devam etti. 15
Şubat'tan bu yana Ukrayna, bu tür yaklaşık 2.800 saldırıya maruz kaldı. Günlük rekor 271 oldu.
Düşman, Ukrayna nüfusu arasında panik yaymaya çalışan sosyal ağlarda geniş bir bot ağını
etkinleştirdi. "Her şey kayboldu!", "Kiev'e Yardım Edin!" gibi mesajlar (Operasyon durumuna bağlı
olarak Kherson, Chernihiv, vb.); "Hepimiz terk edildik!" ve benzerleri dağıtıldı. Özellikle mesajlar,
Ukraynaca ve Rusça'da Ukrayna sembolleriyle yeni oluşturulan "vatansever" hesaplardan
gönderildi.
Kharkiv'deki televizyon kulesinin defalarca bombalanması nedeniyle bölge geçici olarak televizyon
ve radyo yayınlarından yoksun kaldı. Teknik tesisler tahrip edildi. Yetkililer, Harkov ve bölge
sakinlerini, eğer fırsat bulurlarsa, nesnel bilgi elde etmek için alternatif kanalları kullanmaya
çağırdılar.
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Direnç
6 Mart sabahı, Herson bölgesindeki Nova Kakhovka, Kalanchak, Henichesk, Novooleksiyivka'da
ve Kherson şehrinde binlerce kişinin katıldığı gösterilerle başladı. Siviller Ukrayna sembolleriyle
dışarı çıktılar ve "Ukrayna" ve "Eve Dön" sloganları attılar ve böylece geçici olarak yerleşim yerlerini
işgal eden Rus birliklerine kimsenin onları beklemediğini gösterdiler. Nova Kakhovka'daki protesto
sırasında Rus birlikleri sivillerin üzerine ateş açtı.
Melitopol'da yerel halk da şehrin işgaline karşı ve Ukrayna'yı desteklemek için binlerce kişi protesto
etti.
Çonhar'da Kırım Özerk Cumhuriyeti sınırında Kırım Tatarları, Kırım'ın işgalden arındırılması
talebiyle yürüyüşe çıktı.
İNSANİ DURUM
Saldırganlar sivilleri öldürmeye ve sivil altyapıyı yok etmeye devam ediyor. 6 Mart'ta 38 çocuk öldü,
71 çocuk yaralandı. Bir haftadır Sumy, Chernihiv, Kharkiv, Kyiv, Mykolaiv, Zaporizhia, Kherson,
Luhansk ve Donetsk bölgelerindeki yerleşim birimlerinde yüz binlerce Ukraynalı kuşatma altında
ve insani koridorlara ihtiyaç duyuyor. Şimdiye kadar, Mariupol ve Volnovakha'dan gelen insani
yardım koridorları üzerinde anlaşmaya varıldı ve ardından Rus tarafı tarafından kesintiye uğradı.
200.000'den fazla insanın tahliyesini içeriyor. Savaşın 11 günü boyunca, tahliye Volnovakha'da
yalnızca kısmen gerçekleştirildi. Saldırganlar şehirlerin yerleşim alanlarını bombalıyor. Isı, iletişim
ve ışık yoktur. Abluka yerleşim yerlerinin sakinlerinin yiyecek ve suya ihtiyacı var.
Düşmanlıkların neden olduğu hasar nedeniyle, 956'dan fazla yerleşim (646 binden fazla tüketici)
elektriksiz kalıyor (tamamen veya kısmen); yaklaşık 130.000 tüketici gaz arzından mahrum kaldı.
Saldırganlar sivil ve kritik altyapıya saldırıyor. Kiev'de, Okhmatdyt Çocuk Hastanesi üzerinde bir
Rus seyir füzesi düşürüldü. Rus ordusunun saldırısı sonucu 211 Ukrayna okulu yıkıldı veya hasar
gördü.
BM Mülteciler Yüksek Komiseri, 1,5 milyondan fazla insanın Rusya'nın savaşından kaçmak için
komşu ülkelere Ukrayna'yı terk etmeye zorlandığını söyledi.
ULUSLARARASI REAKSİYON
Ukrayna diplomasisi, mali, askeri-teknik ve insani yardım konusunda tüm uluslararası örgütler ve
devletlerle önemli çabalar sarf etmekte ve müzakere etmektedir.
Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky'ye
Ukrayna'ya daha fazla savunma silahı sağlamak için uluslararası müttefiklerle birlikte çalışacağını
belirtti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Ukrayna'daki
düşmanlıklara son vermeye ve Ukrayna'nın nükleer tesislerinin korunmasını ve güvenliğini
sağlamaya çağırdı.
Ukrayna, Rusya'nın sivillere maksimum zarar verme taktiklerini kullanmasıyla bağlantılı olarak,
özellikle bir petrol ambargosu uygulayarak Moskova'ya karşı yaptırımları daha da güçlendirmeye
çağırıyor. ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, ABD'nin Avrupa'daki müttefikleriyle Rusya'dan
petrol ithalatı yasağını incelemek için çalıştığını söyledi.
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Avrupa Barış Tesisi, öldürücü silahlar için 450 milyon Avro ve ölümcül olmayan yardım için 50
milyon Avro olmak üzere 500 milyon Avro'yu seferber etti. Acil insani yardım, Ukrayna'dan gelen
kitlesel mülteci akını ile karşı karşıya kalan üye devletlerin maliyetlerini karşılamak için kullanılacak.
Ayrıca 6 Mart'ta Avrupa Yatırım Bankası, diğer projelerden Ukrayna devlet bütçesine 639 milyon
avro aktarma kararı aldı.
Dışişleri Bakanlığı'na göre, Ukrayna Savunması için Yabancı Lejyon'a 52 ülkeden yaklaşık 20.000
yabancı katıldı.
Bu arada, Rusya'nın izolasyonu ivme kazanıyor:
- Sosyal ağ TikTok, Rus ordusuyla ilgili sahtekarlıklardan sorumluluk yasasının kabul edilmesinden
sonra Rusya'daki çalışmaların geçici olarak askıya alındığını duyurdu.
- Asya Altyapı Yatırım Bankası, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığıyla bağlantılı olarak
Rusya ve Beyaz Rusya ile ilgili tüm projeleri askıya aldı.
- Fransız radyo şirketi Radio France, gazetecilerinin Rusya'daki çalışmalarını durdurdu.
- Polonya Yatırım Ajansı, Rus yatırımcılarla işbirliğini durdurdu.
- Avusturyalı petrol şirketi OMV, Rusya'ya yatırım yapmayı reddetti.
- Birmingham 2022'deki Dünya Oyunları Organizasyon Komitesi, Rus ve Belaruslu sporcuların ve
yetkililerin yarışmaya katılmasını yasakladı.
- Şili hükümeti, Fidae 2022 havacılık silahları ve askeri teçhizat fuarına (5-10 Nisan) katılmaları için
Rus şirketlerine gönderilen davetiyeleri geri çekti.
- Rusya ve Belarus, Uluslararası Demiryolları Birliği'nden ihraç edildi.
- UEFA, organizasyonun himayesinde düzenlenen turnuvaların maçlarına Rus hakem atamama
kararı aldı.
- İtalyan moda evi Prada, Ukrayna'ya yönelik silahlı saldırganlığı nedeniyle Rusya'daki satışlarını
askıya aldı.
- American Express Financial Services Corporation, Ukrayna'nın işgali nedeniyle Rusya ve Beyaz
Rusya'daki tüm operasyonlarını askıya alıyor.
- Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Warner's ve diğer markaların sahibi olan American PVH Corp.,
Rusya ve Beyaz Rusya'daki mağazalarını geçici olarak kapatmaya ve tüm ticari faaliyetlerini askıya
almaya karar verdi.
- Spotify, geri çekilmesi nedeniyle Rusya'da Premium abonelik satışını askıya aldı.
- Netflix Rusya'da kapanıyor.
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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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