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OPERASYONEL DURUM
24.02'den 08.03'e kadar Rus birliklerinin toplam savaş kayıplarının 12.000'den fazla adam, 303'ten
fazla tank, 1.510 zırhlı araç ve araç ve 128 uçak (uçak ve helikopter) olduğu tahmin edildi. Ukrayna
Silahlı Kuvvetleri Hava Kuvvetleri, düşman füze ve hava saldırılarını başarıyla püskürttü ve
Ukrayna'daki kritik tesisler ve birlik grupları için hava koruması sağladı. Kiev savunma kuvvetleri,
başkenti dış savunma hattı boyunca ve ek olarak tanımlanmış yönlerde savunmaya devam etti.
Kyiv ve Zhytomyr yol tarifi:
Kyiv yönünde, özellikle Makariv, Irpin, Hostomel ve Borodianka'da sürekli çatışmalar vardı. Rus
Silahlı Kuvvetleri asker ve teçhizat biriktiriyor, sosyal altyapıyı bombalıyordu.
Boryspil üzerinde iki Rus füzesi düşürüldü, üçüncüsü iki kişiyi yaraladı. Akşam, Rus birlikleri,
Zhytomyr yakınlarındaki Korbutivka'ya roket saldırısı düzenledi ve sivillerin 20 yıldan fazla bir süredir
yaşadığı bir yatakhaneyi vurdu. Füze saldırısı sonucu bina tamamen yıkıldı.
Ukrayna'nın mineral yününün yüzde 70'ini üreten İzovat tesisi, Zhytomyr'deki bir hava saldırısında
imha edildi.
Zhytomyr bölgesi, Malyn şehrinde, bir hava saldırısı yedi özel tek katlı konut binasını yok etti.
Chernihiv ve Sumy yol tarifi:
Rus uçakları bu gece Sumy'deki yerleşim yerlerine bomba attı. Altı ev yıkıldı ve yaklaşık 20 hasar
gördü, ikisi çocuk en az dokuz kişi öldü. Buna ek olarak, Rus havacılığı Okhtyrka'ya baskın
düzenleyerek yerleşim alanlarını, özel sektörü ve marketleri bombaladı. Zaten yıkılan Okhtyrka
termik santrali de tekrar vuruldu.
Kharkiv ve Luhansk yol tarifi:
8 Mart'ta Kharkiv bölgesinin Vovchansky bölgesinde saldırganlar 120 kişilik bir saldırı grubunu 3
helikopterle indirdi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ile birlikte toprak savunması, Rus birliklerini yendi.
Rus Silahlı Kuvvetleri çıkarma kuvvetlerinin büyük çoğunluğu olay yerinde imha edildi. Hayatta
kalanlar, Rusya'nın Belgorod bölgesinin topraklarına kaçtı.
Donetsk ve Zaporizhzhia yol tarifi:
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Mariupol'daki sivilleri tek bir yoldan tahliye etmek için bir dizi önlem aldı:
yollar mayınlardan temizlendi, mühendislik bariyerleri kaldırıldı vb. Ancak Rus birlikleri çocukları,
kadınları ve yaşlıları şehir dışına çıkarmadı. şehir ve insani koridor yönünde bir saldırı başlattı.
Mariupol'u savunan Azak Müfrezesi, etkili bir karşı saldırı operasyonu gerçekleştirdi ve
Novocherkassk'taki (Rostov bölgesi) Güney Askeri Bölgesi'nin 150. Motorlu Tüfek Bölümünün 102.
Motorlu Tüfek Alayı'nın birimlerini yendi. Ukrayna ordusu, Mariupol'a girmeye çalışan Rus
askerlerinin isim listeleri de dahil olmak üzere Rus Silahlı Kuvvetlerinin belgelerini aldı.
16:30 civarında, Mariupol'a bir hava saldırısı düzenlendi. Uluslararası Kızılhaç ve Ukrayna Kızılhaç
Derneği kurumlarına iki bomba atıldı. Konut binaları ve bir alışveriş merkezi yıkıldı.
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Mykolaiv ve Kherson yol tarifi:
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin teçhizatlı takviyeleri Mykolaiv'e geldi, savunucular saldırganın
saldırısına hazırlanıyorlardı.
Direnç
Herson bölgesi sakinleri, Rus birliklerinin geçici işgaline karşı protesto gösterileri düzenlemeye
devam etti. Bir gün içinde Oleshki, Hola Prystan, Berezhanka ve Verkhny Rogachyk ilçesinde
mitingler düzenlendi.
Zaporizhzhia bölgesinde Melitopol, Tokmak ve Berdyansk sakinleri de Ukrayna yanlısı barışçıl
eylemlerini sürdürdüler.
Harkov bölgesinde yaklaşık üç düzine Kupyansk sakini, yarım saat süren ve Rus birliklerinin
tepkisine yol açmayan Rus karşıtı bir miting düzenledi.
Bilgi çatışması
Geçici olarak işgal edilen Kherson ve Mykolaiv Bölgelerinde düşman psikolojik savaş birimleri
kullanıyor. Yerel halkla propaganda çalışması yürütmek için 10 taktik grup oluşturuldu.
Rus bilgi ve psikolojik operasyon birimleri, Kiev sakinleri arasında, su arıtma için reaktif eksikliği ve
kalitesiyle ilgili sorunlar hakkında sosyal ağlarda aktif olarak bir dezenformasyon kampanyası
yaymaya başladı. Resmi makamlar, halkı söylentilere ve sahte haberlere inanmamaya, sadece
resmi makamların ve kamu kuruluşlarının resmi bilgi kanallarındaki bilgileri kontrol etmeye çağırdı.
Balakliya'da Rus birlikleri, Rus medyası için sahnelenen hikayeler çekmek için kalabalıkla birlikte
onlarca otobüs topluyor. Kasabanın "milliyetçilerden" kurtarılması ve Rus birliklerine şükran
hakkında hikayeler çekmeyi planlıyorlar. Bu hikayelerin amacı, Ukrayna'daki askeri harekatı haklı
çıkarmak, mevcut gerçeği çarpıtmak ve Rus liderliğine desteği artırmaktır.
Mariupol'da Rus birlikleri, radyo frekansları üzerinden Rus propagandası yayınlamaya başladı. Üst
düzey siyasi ve askeri komutanların Ukrayna topraklarından kaçtıklarına ve sözde "DNR"nin tüm
Donetsk bölgesini işgal ettiğine dair anlatıları aktif olarak yayıyorlardı.
Berdyansk'ta Rus ordusu "Azov Wave" radyo istasyonunu ele geçirdi. Rus Silahlı Kuvvetleri birlikleri
tarafından ele geçirilen radyo istasyonu, yakın gelecekte propaganda ve Ukrayna karşıtı bilgiler
yayınlamaya başlayabilir.
Harkov, Sumy, Odesa, Chernihiv, Irpin, Bila Tserkva ve diğerlerinin belediye başkanları ve
şehir/bölge idareleri başta olmak üzere çeşitli yerlerin belediye başkanları ve devlet idareleri
başkanları, aynı anda tehdit ve nüfusa teslim olma talepleriyle SMS mesajları almaya başladılar.
Rus birliklerinin içeri girmesine izin verin ve Rus Silahlı Kuvvetlerini destekleyin.
Rusya Federasyonu, BM çalışanlarının sosyal ağlarda Ukrayna bayrağını kullanmasını yasakladığı
ve Ukrayna topraklarındaki savaşı savaş olarak nitelendirdiği bir başka sahtekarlık yaymaya
başladı. Bunun yerine, bu olayların bir çatışma veya askeri bir saldırı olarak ele alınması önerildi.
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Haberin medyada geniş yankı bulmasının ardından BM bu bilgiyi yalanladı ve çalışanlara böyle bir
talimat verilmediğini belirtti.
Geçici olarak işgal edilen Kırım'da velilerin okulu Viber sohbetleri, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı
yürüttüğü geniş çaplı savaşı ve Rusya'ya yönelik yaptırımlardan kaynaklanan ekonomik durumu
protesto etmemeleri için Kırımları sindirmeye çalıştı. Örtük dil yapıları, ebeveynler üzerinde daha
fazla etki sahibi olmak için çocukların hapsedilme tehditlerinin izini sürdü.
İNSANİ DURUM
Vorzel, Bucha, Hostomel, Zabuchchya, Irpin, mobil iletişim, ışık, su kaynağının olmadığı Kiev
yönündeki şehirlerdir. Birçok mahallede çıkan yangınlar nedeniyle doğalgazı kesmek zorunda kaldı.
İnsanlar bazen yiyecek ve su olmadan soğuk bodrumlarda oturmaya zorlanıyor. Burası insani bir
felaketin merkez üssü. İlçe insani tıbbi ve gıda yardımı almaktadır. Ancak saldırgan, işgal altındaki
topluluklara yardım etme fırsatı vermiyor.
Rusya'nın Uluslararası Kızılhaç Komitesi ile anlaşmalara rağmen 300.000 sivili rehin alması ve
tahliye etmeyi reddetmesiyle Mariupol'daki durum kritik olmaya devam ediyor. Mariupol ve
Ukrayna'daki diğer şehirlerin sakinlerinin gıda, su ve tıbbi bakıma ihtiyacı var. Bir çocuk susuzluktan
öldü.
Saldırganlar korumasız kişilerin Belarus üzerinden Rusya'ya tahliye edilmesini teklif etti, daha önce
de belirttiğimiz gibi bu bir savaş suçudur.
Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri, bir kez daha savaş kurallarını ihlal ederek, Okhtyrka'nın sivil
altyapısına ateş açtı. 8 Mart günü saat 13.00 itibariyle bombalama ve top atışları sonucunda bir sivil
hayatını kaybederken 14 sivil de yaralandı.
Harkov, savaşın başlangıcından bu yana ateş altında, şehir 8 Mart 18:00 itibariyle, 24 Şubat'tan bu
yana Harkov'da ciddi hasar gördü ve bölgede 5'i çocuk 170 sivil öldü. Rus saldırganlar, hayvanları
beslemek için Feldman Ecopark'a gelen iki gönüllüyü vurarak öldürdü.
Mykolaiv'de üzerinde "kızıl haç" işaretleri bulunan minibüs, Rus ordusunun ateşi altında kaldı.
Bombardıman sonucunda, ön bilgilere göre, aile tipi bir yetimhanenin meslektaş değiştirecek en az
üç eğitimcisi öldürüldü.
Harkov bölgesindeki İzyum kenti çatışmalarla yerle bir edildi, köprüler havaya uçuruldu, tahliye
mümkün olmadı ve bölge halkının acil insani yardıma ihtiyacı vardı. Rus birlikleri şehrin merkez
hastanesini tamamen yok etti.
BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, savaş nedeniyle Ukrayna'yı terk edenlerin sayısını 2 milyon
olarak tahmin ediyor.
ULUSLARARASI REAKSİYON
Ukrayna diplomasisinin önemli başarıları, uluslararası enerji arenasındaki değişikliklerdir. ABD,
Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'nın petrol ve gazının ABD'ye ithalatını yasaklıyor. İngiliz
hükümeti, 2022 yılı sonuna kadar Rus petrolü ithalatını durdurmayı planlıyor. Avrupa Komisyonu,
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2022 yılı sonuna kadar AB'nin Rus gazına olan talebini üçte iki oranında azaltmayı öngören bir
REPowerEU planı önerdi.
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Konseyi (OECD), Rusya ve Beyaz Rusya'nın tüm
organlarına katılımını derhal askıya almaya karar verdi.
Volodymyr Zelensky'nin 8 Mart'ta İngiliz Parlamentosu'ndaki uzaktan konuşmasının ardından
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rus lider Vladimir Putin'in Ukrayna'ya karşı savaşı kaybetmesi
için mümkün olan her şeyi yapacağına söz verdi. Johnson, İngiltere'nin Ukrayna'ya silah konusunda
yardım ederek ve Rusya'yı ekonomik olarak geride bırakarak durumu etkileyeceğini kaydetti.
ABD Başkanı Joe Biden, Ukraynalıların Rus işgal güçlerine karşı güçlü muhalefetine dikkat çekti ve
savaşın bu aşamasında Ukrayna'nın Putin için bir "zafer" olmayacağının açık olduğu görüşünü dile
getirdi. Biden, ABD'nin Ukraynalıları mücadelelerinde desteklemeye devam edeceğini de sözlerine
ekledi ve Kongre'yi Ukrayna için 12 milyar dolarlık bir yardım paketini desteklemeye çağırdı.
Dünya Bankası, Ukrayna hükümetinin insanlara hayati hizmetler sunmaya devam etmesine
yardımcı olmak için Ukrayna'ya 700 milyon dolardan fazla yardım sağlama niyetini açıkladı:
doktorlar için maaşlar, emekli maaşları ve savunmasız gruplar için sosyal yardımlar.
Lüksemburg Ukrayna'ya 250 milyon Euro yardım sağlarken, Hollanda'da savaş mağdurları için
barınma, sağlık ve su temini için 106 milyon Euro toplandı.
Ve Rusya, Ukrayna'nın işgali nedeniyle şimdiden dünyanın en fazla yaptırım uygulanan devleti
olmasına rağmen, uluslararası toplum Rusya'ya yaptırım uygulamaya devam ediyor.
Bu nedenle Avrupa Komisyonu, Rusya ve Beyaz Rusya'ya karşı aşağıdakileri sağlayan yeni bir
yaptırım paketi hazırladı:
- AB'den Rusya'ya deniz teknolojisi ihracatı yasağı;
- üç Belarus bankasına SWIFT sistemine erişimin kapatılması;
- birkaç oligark ve Rus milletvekilinin "kara listeye" dahil edilmesi.
Aynı zamanda, iki partili bir ABD senatörü grubu, Rusya'nın altın rezervleriyle faaliyetlerini
yasaklamayı öneren ve yaptırımların etkilerini hafifletebilecek bir yasa tasarısı sundu. Bu rezervlere
yaptırım uygulanması halinde, Rusya'yı dünya ekonomisinden daha fazla izole edebileceği ve
Putin'in askeri kampanyasını daha da karmaşık hale getirebileceği bildiriliyor.
Uluslararası şirketler ve kuruluşlar, Ukrayna topraklarındaki saldırganlık nedeniyle Rusya ile
işbirliğini durdurmaya devam ediyor.
- Petrol ve gaz şirketi Shell, Rusya'dan petrol alımını tamamen durdurdu.
- İngiliz petrol ve gaz şirketi BP, Rus gazı ve petrolünün satın alınmasıyla ilgili yeni anlaşmalar
yapmayı bırakacak.
- Japonya, Rusya'ya rafineri ekipmanı ihracatını yasakladığını duyurdu.
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- Avustralya'nın en büyük petrol şirketleri Ampol ve Viva Energy, Rusya'dan petrol alımını durdurdu.
- En büyük kripto para borsası Binance, 9 Mart'tan itibaren Rusya'da verilen Mastercard ve Visa
kartlarını desteklemeyi bırakacağını duyurdu.
- ABD ve Avrupa Birliği'nin ardından Güney Kore, Rusya Merkez Bankası ile işlemleri yasakladı.
- Estonya hükümeti, Rus ve Belarus vatandaşlarının Estonya'nın elektronik sakinleri olarak kaydını
askıya almaya karar verdi.
- Sanallaştırma yazılımının geliştiricisi olan Amerikan teknoloji şirketi VMware, Rusya ve Beyaz
Rusya'daki tüm ticari faaliyetlerine son veriyor.
- DDoS hack saldırılarına karşı koruma sağlayan bir şirket olan Akamai Technologies, Rusya ve
Beyaz Rusya'da kamu sektörü ile olan sözleşmelerini sonlandırıyor.
- Girişim fonu Index Ventures, Rusya'da herhangi bir yatırım yapmayacağını açıkladı.
- Photobank Depositphotos ve grafik tasarım platformu VistaCreate, Rusya ve Beyaz Rusya'dan
müşterilere hizmet satışını ve erişimini durdurdu.
- Avrupa Enerji Borsaları Birliği (Europex), St. Petersburg Uluslararası Ticaret Borsasını (SPIMEX)
üyeliğinden çıkarma kararı aldı.
- Yum! Taco Bell, KFC ve Pizza Hut'ı içeren markalar, Rusya'daki yatırımlarını askıya alıyor.
- Hollanda ISS'leri ülkedeki Rus medya sitelerini engellemeye başladı.
- Procter & Gamble Corporation, Rusya'daki tüm yeni sermaye yatırımlarını durduruyor.
- Ticari gayrimenkul danışmanlık firması Colliers, Rusya ve Beyaz Rusya'daki faaliyetlerini
durdurdu.
- Kozmetik üreticisi Estee Lauder, Rusya'da satışını tamamen durdurdu.
- OBI Group'un Rusya'daki inşaat ve hırdavat mağazaları zinciri kapanıyor.
- Dünyanın birçok ekipman türündeki en büyük üreticisi olan Amerikan çeşitlendirilmiş şirketi
General Electric, Rusya'daki faaliyetlerini durdurdu.
- Unilever (Dove, Axe, Rexona, Clean Line, Domestos, Cif ve diğerleri markaları) Rusya'ya ihracatı
askıya aldı.
- Dünyanın en büyük kozmetik şirketi L'Oreal Group, Rusya'daki mağaza ve butikleri kapattığını
duyurdu.
- Lüks spor arabalar üreten İtalyan şirketi Ferrari, Ruslar için araç üretimini durduruyor.
- McDonald's Rusya'da 850 restoranını geçici olarak kapatıyor.
- Starbucks, Rusya'daki işini askıya aldı ve kafelerini kapattı.
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- İsviçreli saat şirketi Rolex, Rusya'ya mal ihracatını durdurdu.
- PepsiCo, Rusya'da reklam ve içecek satışlarını durdurdu.
- Dünyanın en büyük plak şirketi Universal Music, Rusya'daki ofislerini kapatıyor ve topraklarındaki
tüm ticari faaliyetlerini askıya alıyor.
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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