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9 Mart 2022 

10 Mart 2022 saat 8:00'deki durum 

OPERASYONEL DURUM 

24.02'den 09.03'e kadar Rus birliklerinin toplam savaş kayıplarının 12.000'den fazla adam, 317'den 

fazla tank, 1.552 adet zırhlı ve otomotiv ekipmanı ve 130 uçak (uçak ve helikopter) olduğu tahmin 

edildi. Saldırgan, ana çabalarını Kyiv şehrini kuşatmaya ve Sumy, Kharkiv, Mariupol ve Mykolaiv 

şehirlerini ele geçirmeye odaklamaya devam etti. Belarus Cumhuriyeti, demiryolu altyapısını ve 

havaalanı ağını kullanarak yakıt ve madeni yağ tedarikinde Rusya Federasyonu'nu destekledi. 

 

Kyiv ve Zhytomyr yol tarifi: 

09.03 itibariyle, Çornobil nükleer santrali ve Slavutych kasabası, Rus kuvvetlerinin eylemleri 

sonucunda Çornobil Hariç Tutma Bölgesi'nde tamamen enerjisiz kaldı. Devam eden savaşın 

yüksek yoğunluğu nedeniyle, tüm nükleer tesisler elektriksiz kaldı ve onarım çalışmalarına 

başlamak imkansızdı. Bu, yalnızca Ukrayna'ya değil, Belarus ve Rusya Federasyonu'na da 

yayılabilecek radyoaktif gazların ve buharın salınımını tehdit etti. Rus birliklerinin eylemleri, Nükleer 

Terörizm Eylemlerinin Önlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşme'nin 2. Maddesi ve Rusya 

Federasyonu'nun taraf olduğu Nükleer Maddelerin Fiziksel Korunmasına İlişkin Sözleşme'nin 7. 

Maddesi kapsamında suç olarak kabul edilmektedir. Bu tür eylemler, uluslararası toplum tarafından 

ciddi yaptırımlar gerektirmelidir. 

Borodyanka ve Makariv bölgesinde, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri saldırı eylemleri gerçekleştirdi. 

Saldırı, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetlerinde önemli hasara neden oldu. 

Chernihiv ve Sumy yol tarifi: 

Çatışmalar Chernihiv bölgesinde devam etti. Rus kuvvetleri ilerlemelerini yavaşlattı, ancak yine de 

taarruz operasyonunu sürdürmeye çalışıyorlardı. Aynı zamanda, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rus 

ordusuna personel ve teçhizatta önemli kayıplar verdi; rakip arasında firar vakaları vardı. 

Rus birlikleri, 10 Mart gecesi Sumy ve Okhtyrka'nın eteklerini bombaladı; şehirlerdeki yerleşim 

bölgelerine ve ulaşım altyapısına zarar veriyor. Trostyanets'te eski Elektrobutprylad fabrikası 

bombalandı. Mala Pavlivka köyünde, Rus birliklerinin havacılığı Ukrnafta PLC'yi vurdu ve bir petrol 

tankının ateşlenmesiyle sonuçlandı. 

Kharkiv ve Luhansk yol tarifi: 

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Harkov'un bir yerleşim bölgesini bombaladıkları Dergachi köyü 

yakınlarındaki Rus kuvvetlerinin üssünü imha etti. Rus birlikleri, rezervleri yenilemek ve iyileşmek 

için Rusya Federasyonu sınırının arkasındaki konumlarından çekilmek zorunda kaldı. 

Rus birliklerinden oluşan bir sabotaj ve keşif grubu, Kharkiv Bölgesi'ndeki Andriyivka köyü 

yakınlarındaki Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Teşkilatı kontrol noktasına saldırdı. Bir yenilgiye 

uğrayan Rus sabotajcıları geri çekildi. 

8 ve 9 Mart'ta Severodonetsk, Lysychansk, Rubizhne, Popasna, Kreminna ve Metyolkin'de büyük 

topçu ateşi vardı. Luhansk bölgesinde gün boyunca 63 ev hasar gördü veya tamamen yıkıldı. En 

az 10 sivil öldürüldü. 

 

Donetsk ve Zaporizhzhia yol tarifi: 
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Mariupol, sivil altyapıyı tamamen yok etmeyi ve sivil nüfusa maksimum zararı vermeyi amaçlayan 

Rus ordusunun ağır bombardımanı altındaydı. Bombardıman sonucunda 2 Nolu Kadın Doğum 

Hastanesi kullanılamaz hale geldi. 17 kişi yaralandı, ölenler hakkında bilgi verilmedi. 

Bombardımanın ardından Rus Hava Kuvvetleri tarafından çocuk hastanesini kasten hedef alan bir 

hava saldırısı düzenlendi. Hava saldırısı sonucunda sağlık tesisinin binası tamamen yıkıldı. 

 

Mykolaiv ve Kherson yol tarifi: 

Rus birlikleri geçici olarak işgal edilen Herson'daki gözaltı merkezini ele geçirdi. Rus Silahlı 

Kuvvetleri, şehirde ve yakın yerleşim yerlerinde bir polis rejimi uygulamaya çalışıyordu. 

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Kherson bölgesinde yaptığı keşif, sivil kıyafet giymiş ve Mykolaiv 

yönünde ilerleyen Rus askerlerini tespit etti. 

 

Direnç 

Herson bölgesinde geçici Rus işgaline karşı protestolar bir kez daha devam etti. Skadovsk 

sakinleri, Ukrayna yanlısı bir mitingde dev bir Ukrayna bayrağı açtı. Buna ek olarak, Rus ordusu bir 

idari ve polis rejimi dayatmaya çalışırken, Herson sakinleri direnmeye devam etti. Özellikle, 

Rosgvardiya birimleri, 400'den fazla Ukrayna vatandaşını yasadışı olarak gözaltına alan Kherson 

bölgesine konuşlandırıldı. 

Zaporizhzhia bölgesinde Melitopol, Enerhodar ve Berdyansk sakinleri binlerce Ukrayna yanlısı 

barışçıl eylemlere devam etti. Melitopol sakinlerinin, yalnızca izin verilen alanın çevresinde hareket 

kısıtlamalarının ihlali nedeniyle Rus ordusundan ateş açma tehditlerini görmezden geldiklerini 

belirtmekte fayda var. 

Çernihiv bölgesinde Horodnia kasabası sakinleri de Rus birliklerine karşı çok insanlı barışçıl bir 

eylem düzenledi. 

Bilgi çatışması 

Rus işgalini rehabilite etmeye çalışmak ve askerlerin ve sıradan Rusların "yurtsever" ruhunu 

yükseltmek için Rus partisi "Birleşik Rusya", 9 Mart'ta Rusya'da "Vatan Savunucularına" adlı bir 

propaganda kampanyası başlattı. Kampanyanın amacı, Rusya'nın tüm bölgelerinde okul çağındaki 

çocukların/öğrencilerin/bütçe işçilerinin/emeklilerin Ukrayna'da savaşan askerlere mektup 

yazmak/resim çizmek zorunda kalacaklarıydı. 

09.03. sabahı, Kharkiv'deki yerel yetkililer, orduyla birlikte yerel TV kulesinde istikrarlı sinyal 

yayınına devam etti. 

Berdyansk'ta, Rus birlikleri radyo aracılığıyla bir bilgi kampanyası yürütmeye devam etti: yerel 

sakinler, Rus pasaportları alma olasılığı ve kamu hizmetleri için tüm borçların silinmesi hakkında 

bilgilendirildi. 

Ulusal Telekomünikasyon Ağlarının Operasyonel ve Teknik Yönetimi Merkezi'nin kararı ile 

operatörler, abonelerin bomba sığınaklarında İnternet'e erişmelerini sağladı. 

Geçici olarak işgal edilen Donetsk'te, hazırlanan şablonlar ve talimatlar kullanılarak Rusya 

Federasyonu başkanına teşekkür edilerek kısa bir video klip çekmeleri için çeşitli kurum ve eğitim 
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kurumlarına mektuplar gönderildi. Bu eylemlerin amacı, gerçekliğin bir başka çarpıtılması ve Rus 

medyası için olumlu bir imajın oluşmasıydı. 

İNSANİ DURUM 

Rusya, Mariupol'da 400 binden fazla insanı rehin almaya devam ederek insani yardım 

sağlanmasını ve sivillerin tahliyesini engelledi. Mariupol 2 Nolu Doğumevine düzenlenen hava 

saldırısında, aralarında personel ve doğum yapan bir kadının da bulunduğu en az 17 kişi yaralandı. 

9 Mart itibariyle bu şehirde 1.300 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi. 

İnsani felaket, Kyiv bölgesinin Buchansky semtinde meydana geliyordu. Bu yöndeki yirmi beş 

nüfuslu bölge, Rusya Federasyonu tarafından rehin alınıyordu. Bölgede Rus kontrol noktaları 

konuşlandırıldı ve evler ve altyapı bombalandı. Operasyonel bilgilere göre, yaklaşık 4.500 kişinin 

tahliye edilmesi gerekiyordu ve sığınaklarda ve enkaz altındaydı. 

Chernihiv'in üçte ikisi ısı ve sıcak su olmadan kaldı, şehirdeki insan kayıpları 60 ölü ve 400 yaralıya 

ulaştı. 

Teslim olmayı reddeden Rus silahlı kuvvetleri, Harkov bölgesindeki İzyum şehrini kuşattı ve yok 

etmeye devam ediyor. Yüzlerce sivilin öldüğü haberleri geliyor. 

7 Mart akşamı ve 8 Mart gecesi Sumi'ye yapılan düşman hava saldırılarında ölenlerin sayısı 22'ye 

yükseldi. Ölenlerin yanı sıra, biri 5 yaşında bir kız çocuğu olmak üzere 8 kişi de yaralandı. 

ULUSLARARASI REAKSİYON 

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Ukrayna'daki savaşla bağlantılı olarak 2 milyar avro değerinde 

sözde "sürdürülebilirlik paketi" tahsis edildiğini duyurdu. Ukrayna'nın komşularına, mültecilerin 

gelişine yardımcı olmak, savaşın ve yaptırımların enerji sektörleri üzerindeki etkilerini azaltmak ve 

küçük ve orta ölçekli işletmeler için likidite sağlamak için fon sağlanıyor. ABD Kongresi, Ukrayna'ya 

13,6 milyar avroluk acil yardım paketi üzerinde iki taraflı bir anlaşmaya vardı. Aynı zamanda, 

Uluslararası Para Fonu Yönetim Kurulu, Ukrayna'ya 1.4 milyar dolarlık acil durum finansmanı 

sağlama kararını destekledi. Ödemenin "kısa vadede kritik destek sağlayacağı ve diğer ortakların 

finansmanı için bir katalizör görevi göreceği" kaydedildi. 

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, İngiltere'nin gökyüzünü Rus işgalcilerinden korumak için 

Ukrayna'ya Thales uçaksavar füzelerini teslim etme olasılığını araştırdığını söyledi. Ukrayna'nın 

soruşturmalarına yanıt olarak, İngiliz hükümeti yüksek hızlı taşınabilir uçaksavar füze sistemlerinin 

STARStreak'in ücretsiz transferini değerlendirmeye karar verdi. Kanada Başbakanı Justin 

Trudeau, Ukrayna'ya 50 milyon dolar karşılığında yeni bir grup son derece uzmanlaşmış silah 

tedarik edildiğini duyurdu. 

NATO Genel Sekreteri, Rusya'nın Ukrayna'yı silah ve mühimmatla destekleyen Müttefik ülkelerin 

tedarik hattına saldırmasının savaşın tehlikeli bir şekilde tırmanması olacağı konusunda uyardı. 

Stoltenberg, Rusya'nın herhangi bir NATO ülkesine veya NATO topraklarına saldırması 

durumunda Kuzey Atlantik Antlaşması'nın 5. Maddesini etkinleştireceğini vurguladı. 

AB Konseyi, Ukrayna'ya karşı silahlı saldırganlık nedeniyle Rusya ve Beyaz Rusya'ya karşı yeni 

sektörel yaptırımları onayladı. Deniz seyrüseferi ve radyo iletişimi ile ilgili malların Rusya'ya 

ihracatına kısıtlamalar getiriliyor. Belarus'ta nakit olarak euro ithal etmek yasaktır. Birleşik Krallık, 
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kendisine herhangi bir Rus uçağını alıkoyma ve Rusya'ya havacılık veya uzay ürünlerinin ihracatını 

yasaklama hakkı veren yeni havacılık yaptırımlarını yürürlüğe koydu. 

Estonya Dışişleri Bakanlığı, Ruslara vize verilmesini askıya almayı düşündüğünü açıkladı. 

Rusya uluslararası pazardan izole edilmiştir: 

- Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu (WEF), oligarklarla stratejik ortaklık da dahil olmak üzere 

Rusya ile ilişkileri dondurdu. 

- Discovery, Rusya'daki kanallarının ve hizmetlerinin yayınını askıya aldı. 

- Rus müşterileri için Figma kurumsal grafik editörü hesapları donduruldu. 

- Amerikan iç çamaşırı markası Victoria's Secret, Rusya'da kapanıyor ve fiziksel ve çevrimiçi 

mağazalarını kapatıyor. 

- Anne adayları ve çocuklar için ürün satışında uzmanlaşmış İngiliz şirketi Mothercare, Rusya'da 

kapanıyor. 

- Mücevher markası Pandora, Rusya ve Beyaz Rusya'da faaliyetlerini durdurdu. 

- Nestle ve Philip Morris (Parlamento, Marlboro, Chesterfield, L&M, Next ve IQOS çubukları) 

Rusya'daki yatırımın durdurulduğunu duyurdu 

- Fransız şirketi Alstom, Rusya'ya lokomotif ve demiryolu ekipmanı tedarik etmeyi bıraktı. 

- Fin kereste şirketi UPM-Kymmene, Rusya'da kereste alımını askıya alacak. 

- En büyük alkollü içecek üreticilerinden biri olan Amerikan şirketi Brown-Forman Corporation, 

Rusya'daki ticari operasyonlarının askıya alındığını duyurdu. 

- Amazon, Rusya'ya mal teslimini durdurdu ve ayrıca Rus müşterilerinin akış hizmetine erişimini 

kısıtladı. 

- WarnerMedia, Rusya'da televizyon yayıncılığının durdurulduğunu, yeni içerik için lisans 

anlaşmalarının askıya alındığını ve filmlerin ve video oyunlarının planlanan prömiyerlerinin 

yapıldığını duyurdu. 

- İsviçreli çikolata şirketi Lindt, Rusya'daki işini kapatıyor. 

- Apple Pay ve Google Pay artık Rusya'da kullanılamamaktadır. 

- Sony Interactive Entertainment, PlayStation Store'un kapatıldığını ve Rusya'ya teslimat 

yapıldığını duyurdu. 

- Rusya'da IELTS İngilizce dil sınavı iptal edilmiştir. 

- İtalyan grubu Eni, Rusya'dan petrol ve petrol ürünleri alımı için yeni sözleşmeleri askıya aldı. 

- Uluslararası derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings, Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldı. 
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- Yenilenebilir enerji için ekipman üreten Danimarkalı şirket Vestas, Rusya'da 4 projesini durdurma 

kararı aldı. 

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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