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RUSYA'NIN UKRAYNA'DAKİ İŞGİLİ- 07.03.2022
8 Mart 2022 saat 8:00 itibariyle durum

OPERASYONEL DURUM
24.02'den 07.03'e kadar Rus birliklerinin toplam savaş kayıplarının 11.000'den fazla adam, 290'dan
fazla tank, 1.454 adet zırhlı ve otomotiv ekipmanı ve 114 uçak (uçak ve helikopter) olduğu tahmin
ediliyor. Rus birlikleri ana çabalarını Kiev, Kharkiv, Chernihiv, Sumy, Mariupol ve Mykolayiv'in
kuşatılması üzerinde yoğunlaştırıyordu. Saldırgan, Ukrayna'ya karşı hava saldırıları düzenlemek
için Belarus Cumhuriyeti hava sahası ağının kullanılmasının yanı sıra füze ve bombalama
baskınlarının yanı sıra topçu saldırıları gerçekleştirmeye devam etti. Kiev Şehir Savunma
Kuvvetleri, başkenti savunmanın dış kenarı boyunca ve ek olarak tanımlanmış yönlerde korumaya
devam etti.
Kyiv ve Kyiv bölgesi:
Makariv'de saldırganlar, Makariv ekmek fabrikasının topraklarını bir top mermisiyle vurdu. Devlet
Acil Servisi enkaz altından 5 kişiyi kurtardı. 13 kişi daha öldürüldü.
Myla (Kiev bölgesi) mevkiinde, Kadırov'un ordusuna bağlı bir birlik sivillere ateş açtı.
İrpin kasabası sakinleri tahliye sırasında ateşe tutuldu, çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.
20:15 civarında, Ukrayna Hava Kuvvetleri pilotu Obykhiv yakınlarında bir Kalibr seyir füzesini
düşürdü. Hava savunma varlıkları da Kiev semalarında iki düşman uçağını düşürdü.
Kuzey:
Konotop ve Okhtyrka'nın belirli bölgelerinde faaliyet gösteren saldırgan grup, personelinin yüzde
50'sini kaybetti. Rus birliklerinin taarruza devam etmek için yeniden toplanıp ikmal yapması
gerekiyordu.
Pryluky kasabası (Chernihiv bölgesi) yakınlarında, Silahlı Kuvvetler, Rusya Federasyonu
ordusunun büyük bir yakıt kamyonu konvoyunu tamamen imha etti.
7 Mart günü saat 20:20 sularında Zhytomyr şehrinde bir hava saldırısı 10 metreküp tank yangınına
neden oldu. İlk etapta ölen ya da yaralanan olmadı. Yangını söndürmeye Devlet Acil Servisi'ne
bağlı 20 kişi ve 4 araç müdahale etti. Chernyakhiv köyünde yarısı boş iki tank alev aldı. Yakındaki
özel evlerin sakinleri tahliye edildi.
Güneş ışığı:
Ukrayna Donanması, Rus Silahlı Kuvvetlerinin havacılık filosunu konuşlandırmaya karar verdiği
Kherson yakınlarındaki Chornobayivka havaalanında 30 askeri helikopteri imha etti. Voznesensk
yakınlarında bir başka Rus Mi-24 helikopteri düşürüldü.
Öğle saatlerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Mykolaiv havaalanı yönünde bir saldırı başlattı. Saldırı
operasyonu sonucunda havaalanı kurtarıldı ve Rus kuvvetleri önemli kayıplar verdi. Rus Silahlı
Kuvvetleri yeniden örgütlenmek için geri çekiliyordu, ancak Ukrayna kuvvetleri havalimanı
üzerindeki hakimiyetini pekiştirmek için saldırılarını sürdürdü.
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Rus birlikleri, Smerch çoklu roketatarlarından Mykolaiv'in yerleşim alanlarını yoğun bir şekilde
bombaladı, bu da konut sektöründe ve endüstriyel tesislerde (Zorya-Mashproekt Devlet
Teşebbüsü) beş yangınla sonuçlandı. Ayrıca, Rus Silahlı Kuvvetleri Olvia (Mykolaiv) limanına
füzeler ateşledi. Herhangi bir can kaybı olmadı. Vurulan alan, bir imtiyaz olarak Katarlı "QTerminals
Olvia" şirketine aittir.
Mykolaiv'de Rus birlikleri, akşam saatlerinde füze saldırıları sırasında Kalibr seyir füzesi ile yerel
bir kışlayı vurdu. Patlamada 8 asker öldü, 8 asker daha kayıp ve 19 kişi de yaralandı.
Mariupol yönünde, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Azak Müfrezesi Rus ordusuna saldırdı. Özellikle
savaşçılar, T-72B3 tanklarında bir Rus ordusu tank taburuyla çatıştı ve onu yendi.
Öğleden sonra Rus birlikleri, Odesa bölgesindeki bir yerleşim bölgesine füze saldırısı başlatma
girişiminde bulundu. Ukrayna hava savunması tüm füzeleri düşürdü. Kimse yaralanmadı veya
ölmedi.
Kharkiv ve Kharkiv bölgesi:
İzyum kasabasını ele geçirmeye çalışırken düşman kayıplar vererek geri çekildi. İşgalciler şehirde
teröre başvurarak sivil binaları ve altyapıyı bombaladı.
Harkov'da Rus birlikleri bir apartman bloğuna roket atarak 1 evin kısmen hasar görmesine neden
oldu. Sivil kayıplar tahmin ediliyor.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Harkov bölgesi üzerinde gökyüzünde 1 düşman savaş uçağını düşürdü.
Bilgi çatışması
Düşman, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin faaliyetlerini olumsuz bir şekilde tasvir eden birinci şahıs
içeriğini sosyal medyada dağıtmaya devam etti.
Rus medyası, 7 Mart günü sabah saat 10:00'dan itibaren düzenlenen Kiev, Mariupol, Kharkiv ve
Sumy'den insani yardım koridorları hakkında bilgi yaymaya başladı. Bu koridorlar Ukrayna
topraklarından Rusya Federasyonu topraklarına gidiyor. Gelecekte, bu koridorları kullanan
sakinler, Rus medyası için gerekli imajı oluşturmak için kullanılabilir.
Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'ne bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi,
Rusya'nın Ukrayna vatandaşlarına yönelik bilgi ve psikolojik operasyonlarını önemli ölçüde
artırdığını bildirdi.
Bu operasyonlar, Ukrayna halkı arasında panik yaymayı, askeri ve sivil komutanlıkta şüphe ve
güvensizlik yaratmayı amaçlıyordu. Yetkililer, medyada ve sosyal ağlarda yayılabilecek sahte
haberlere inanılmaması, bilgilerin doğrulanması ve yalnızca resmi bilgi kanallarına güvenilmesi
çağrısını yineledi.
Melitopol'deki şehir televizyon kulesi ve radyo iletişim kuleleri Rus birlikleri tarafından kontrol
edilmeye devam etti. Radyo iletişimi yoluyla yayılan içerik ve video içeriği tamamen Rus Silahlı
Kuvvetleri'nin kontrolü altındadır.
Rus birlikleri, Çornobil Hariç Tutma Bölgesi'nde Rus medyası için başka bir sahte film çekmeyi
planladı ve insani yardım getirdi. ChNPP personeli böyle bir "yardımı" kategorik olarak reddetti, bu
nedenle Rus Silahlı Kuvvetleri personeli, birliklerini NOVARKA üniformalarıyla giymeye karar verdi
ve hikayeyi filme aldı.
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Buryn'de (Sumy Bölgesi), Rus zırhlı personel taşıyıcıları, Rus saldırganının düşman olmadığına
dair çağrılar, Rus birlikleriyle davranış kuralları ve direnmeme mesajları içeren broşürler dağıtarak
kasabanın etrafında dolaşıyorlardı.
Direnç
Kherson bölgesindeki Chaplynka köyünün barışçıl nüfusu, bu yerleşim bölgesinin Rus Silahlı
Kuvvetleri tarafından geçici olarak işgaline karşı 3.000'den fazla kişinin barışçıl bir protestosunda
ortaya çıktı. Rus birlikleri sivillere ateş açtı, iki kişi yaralandı.
Berdyansk, Melitopol, Kherson, Skadovsk, Tokmak ve Nova Kakhovka sakinleri de kasabalarının
Rus birlikleri tarafından geçici olarak işgaline karşı binlerce kişiyle yürüdü.
İNSANİ DURUM
Rus saldırganları sivil nüfusu ve altyapıyı bombalamaya devam etti. Rus birlikleri 202 okul, 34
hastane, 1.500'den fazla konut binasına (çok aileli evler dahil) zarar verdi veya tahrip etti; 900'den
fazla nüfuslu bölge ışıksız, susuz ve ısıtmasız kaldı.
Ukrayna Enerji Bakanlığı'na göre, devam eden çatışmalar nedeniyle 742 bin sivil ışıksız, 238 bin
sivil gazsız kaldı.
Savaştan kaçan Ukraynalılar diğer Avrupa ülkelerine gidiyor: 1 milyonu aşkın kişi Polonya'ya;
Macaristan'a 180 bin; 128 bin Slovakya'ya; 83 bin Moldova'ya; 79 bin Romanya'ya.
Mariupol'da feci bir durum gözlemleniyor. Bu şehir 8 gündür Rus birliklerinin kuşatması altında,
elektrik, ısıtma, su temini ve iletişim yok.
Rusya, 7 Mart'ta saat 10.00'dan itibaren sessizlik rejimi ilan etmeyi ve Kiev, Harkov ve diğer
şehirlerden Rusya Federasyonu veya Beyaz Rusya'ya insani koridorlar açmayı öneren bir mektup
gönderdi. Bu, korunan kişilerin zorla sınır dışı edilmesi kapsamına girer. Askeri nedenlerle tahliye
yalnızca Ukrayna sınırları içinde gerçekleştirilebilir (Cenevre Sözleşmesinin 49. Maddesi IV). Bu
aynı zamanda bir savaş suçu ve insanlık suçudur. Rus ordusu şu ana kadar kimseyi zorla
çıkarmasa da şehirleri ayrım gözetmeyen silahlarla bombalıyor ve ciddi bir insani durum yaratıyor.
Böylece, Rusya Federasyonu sivilleri ikamet yerlerinden ayrılmaya zorluyor ve kendi topraklarına
veya Belarus'a sadece bir koridor sağlıyor.
Saldırganlar, Mykolaiv'e, özellikle apartmanlar olmak üzere, yaylım ateşi sistemlerinden ateş
açtılar. 6 Mart 2022'de Severodonetsk'teki Camelot konut kompleksinde Rus işgalciler, bölge
sakinlerine tıbbi bakım sağlamak için yolda olan doktorlara mezuniyetten ateş açtı.
İrpin şehri üç günden fazla bir süredir ışıktan, sudan ve ısıdan yoksun, yiyecek ve su temini yok ve
işgalciler vatandaşların evlerinden çıkmalarını yasakladı. Kısmen Rus birlikleri tarafından ele
geçirilen yaklaşık 2.000 Irpin, Bucha ve Hostomel sakini tahliye edildi, ancak 4.000'den fazla kişinin
başkentin eteklerinden tahliye edilmesi gerekiyor.
7 Mart 2022'de, çok katlı konut binaları, idari binalar, sağlık kurumları, eğitim kurumları ve yurtların
tamamen veya kısmen tahrip olduğu bir başka büyük hava bombardımanı daha gerçekleşti. Kentin
orta kesiminde 21 binada da büyük çaplı yangınlar çıktı. Kurtarma ekipleri, yangınla mücadele ve
söküm sırasında yaklaşık 200 kişiyi kurtardı ve tahliye etti. İtfaiye ekipleri de enkazın altında 8
kişinin cesedini buldu. Ölü ve yaralılarla ilgili son bilgiler şu anda netlik kazanıyor. Ukrayna'daki
savaşın 11 günü boyunca, işgalcilerin bombardımanı nedeniyle 211 ortaokul yıkıldı veya hasar
gördü.
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7 Mart gecesi, Rus Silahlı Kuvvetleri Sumy'deki konut sektörüne hava saldırısı düzenleyerek ikisi
çocuk en az dokuz kişiyi öldürdü.
Zaporizhzhia bölgesinde, Rus saldırganlar iki Ukrposhta çalışanını öldürdü. Bir erkek ve bir kadın,
tank onlara çarptığında sivil bir arabada insanlara emekli maaşı ve posta dağıtıyorlardı.
Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadovy, şehir kurumlarının yerinden edilmiş kişilere barınma
sağlama kapasitesinin tükendiğini söyledi. Ona göre Lviv, Ukrayna'daki diğer şehirlerden tahliye
edilen 200.000 kişi için bir sığınak haline geldi.
Ruslar, Kherson bölgesindeki 3 milyon kuşa ev sahipliği yapan Chornobayivka Tavuk Çiftliği'nin
çalışmasını engelledi. Kitlesel bir kuş vebası tehdidi var.
ULUSLARARASI REAKSİYON
Ukrayna'nın Rusya'ya açtığı soykırım suçlamasıyla açtığı davanın duruşması BM Uluslararası
Adalet Divanı'nda başladı. 7 Mart'ta Ukrayna heyeti, 1948 tarihli Soykırım Suçunun Önlenmesi ve
Cezalandırılması Sözleşmesi uyarınca, Rusya'ya karşı açılan davadaki hukuki durumu BM
Uluslararası Adalet Divanı'na sundu.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Rusya'nın
Ukraynalı sivillerin düşmanlıklardan çekilmesi için "yeşil koridorlar" konusundaki tutumu nedeniyle
sert bir şekilde eleştirdi. Fransa Cumhurbaşkanı, Rusya Federasyonu'nun bu insanları Rusya
topraklarına sınır dışı etmek için sivil halka koruma sağlama önerisini ikiyüzlü olarak nitelendirdi.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa'nın enerji güvenliğini sağlamanın başka bir yolu olmadığı
için Rusya'dan enerji tedarikinin kasıtlı olarak yaptırımlardan çıkarıldığını söyledi. Aynı zamanda
Şansölye, Almanya'nın Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline geniş kapsamlı ve hedefli yaptırımlarla yanıt
vermeyi amaçlayan tüm uluslararası çabaları memnuniyetle karşıladığını söyledi.
Bu arada Biden yönetimi, Avrupa'daki müttefiklerin katılımı olmadan Rusya'nın ABD'ye petrol
ithalatını yasaklamaya hazır. Biden, daha fazla petrol üretmeye ve uluslararası pazarda satmaya
başlayabilmesi için Venezuela'ya yönelik yaptırımları gevşetmeyi düşünüyor. Hareket, Rus
petrolüne olan küresel bağımlılığı azaltmayı hedefleyebilir.
Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile yaptığı
görüşmede, Batı'nın Üçüncü Dünya Savaşı'ndan kaçınmak istiyorsa Ukrayna'ya mümkün olan tüm
desteği vermenin önemli olduğunu söyledi. Gitanas Nauseda, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik haksız
silahlı saldırganlığının Avrupa genelinde barışı baltaladığını ve Batı'nın ortak çabalarıyla
durdurulması gerektiğini vurguladı.
Birleşik Krallık Başbakanı Boris Jones, Ukrayna'ya, çoğu doğrudan Ukrayna hükümetine
aktarılacak olan 175 milyon sterlin daha verileceğini söyledi. Böylece şu anda açıklanan toplam
İngiliz desteği tutarı 400 milyon sterlin.
Polonya hükümeti, Ukrayna'dan gelen mültecilere yardım etmek için 8 milyar zloti (1,75 milyar
dolar) tutarında bir fon oluşturmak için bir yasa tasarısını onayladı. Mevzuat, mülteciler için gıda ve
geçici barınma için fon sağlanmasının yanı sıra, Polonya'da yasal olarak çalışmalarına ve devlet
tıbbi ve sosyal yardımına erişmelerine izin verecek önlemlere izin vermeyi amaçlıyor.
7 Mart'ta Romanya ve Estonya, transit dahil olmak üzere insani yardımları yetkisiz bir şekilde
Ukrayna'ya taşımayı kabul etti. Daha önce böyle bir rejim Avusturya, Litvanya, Letonya, Slovakya,
Polonya, Almanya ve Macaristan tarafından uygulanmıştı.
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Almanya, Ukrayna'nın acil servislerinin yanı sıra ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin konaklaması
için 38,5 milyon avro ayırmayı planlıyor. Slovenya ise Ukrayna'ya 5.000'e kadar StarLink uydu
İnternet alıcı istasyonu gönderecek.
Halihazırda beş Batılı ülke, yani Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya ve
Yeni Zelanda, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırgan savaşı nedeniyle Interpol'e katılmasının
yasaklanması çağrısında bulundu.
Rusya, aşağıdaki şirketler tarafından uluslararası ortamda izole edildi:
- Otomobil üreticisi Nissan, Rusya pazarından ayrılmaya karar veren bir dizi şirkete katıldı. Buna
ek olarak, otomobil üreticisi Ukrayna'daki insani krizi desteklemek için 2,5 milyon Euro'luk bir fon
kuruyor.
- Singapur Borsa Yönetmeliği Gazprom hisselerinin alım satımını durdurdu.
- Levi's, Dockers ve Signature'ı içeren Levi Strauss & Co marka grubu Rusya pazarından ayrılıyor.
- Amerikan uçak üreticisi Boeing, Rus titanyum alımlarını askıya aldı.
- Fin süt ürünleri şirketleri Valio ve kahve makinesi Paulig, Rusya'da kapanıyor.
- Kozmetik şirketi Sephora, Rusya'daki mağazalarını kapatıyor ve online satışları durduruyor.
- Avrupa Eğitim Vakfı (ETF), Ukrayna'ya desteğini ifade etti ve Rusya Federasyonu ve Belarus
Cumhuriyeti topraklarında herhangi bir faaliyette bulunmama sözü verdi.
- Coursera ve EdX eğitim platformları Rusya Federasyonu ile işbirliğini sonlandırıyor.
- Danimarkalı enerji şirketi Ørsted, Rusya ile yeni sözleşmeler imzalamayacak ve santrallerine
Rus kömürü tedarik etmeyi bırakacak.
- Dünyanın en büyük denetim şirketlerinden biri olan Ernst & Young, Rusya'daki faaliyetlerine son
verdiğini duyurdu.
- Deloitte, Rusya ve Beyaz Rusya'dan müşterilerini terk etti.
- Danimarkalı endişe Arla Foods, Rusya'daki faaliyetlerinin sona ermesi için hazırlıkların
başladığını duyurdu.
- Singapur'un en büyük telekomünikasyon şirketleri StarHub ve SingTel, Rus devlet medyası RT
yayınını durdurdu.
- Avrupa ülkeleri Rus propaganda kanallarını kesti. Yayın, Belçika, Hollanda, Yunanistan, Birleşik
Krallık, Moldova, Polonya, Estonya, Litvanya ve Letonya'daki bir dizi Rus kanalı tarafından
kısıtlandı.
- İngiltere Premier Ligi ve İngiltere Futbol Ligi (EFL), maçlarının Rusya'daki yayınını durduracak.
- Upwork iş arama platformu, Rusya ve Beyaz Rusya'da çalışmayı askıya aldı.
- Payoneer ödeme sistemi Rusya'da çalışmayı durdurdu.
- Apple, Rusya için App Store'da reklam vermeyi durdurdu.
- Procter & Gamble, Rusya'daki tüm yeni sermaye yatırımlarını durdurdu.
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- YouTube, Rus propagandacı Vladimir Solovyov'un "Solovyov LIVE" kanalını engelledi.
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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