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OPERASYONEL DURUM
24.02'den 10.03'e kadar Rus birliklerinin toplam savaş kayıplarının 12.000'den fazla adam, 335'ten
fazla tank, 1.631 adet zırhlı ve otomotiv ekipmanı ve 130 uçak (uçak ve helikopter) olduğu tahmin
edildi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rus saldırısını her yöne durdurdu. Rus Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna
Silahlı Kuvvetleri birimlerini yanıltmak için kollarında, Ukrayna ordusu tarafından "dost-düşman"
tanımlamak için kullanılan sarı bantla kendilerini işaretlemeye başladı.
Kyiv ve Zhytomyr yol tarifi:
Başkentin doğusundaki Kyiv bölgesinin Brovarsky semtindeki muharebe operasyonları sırasında,
Rus Silahlı Kuvvetleri önemli personel ve teçhizat kaybına uğradı. Özellikle, Ukrayna Silahlı
Kuvvetleri, tank alayı komutanı A. Zakharov'u ortadan kaldırdı. Savaşın bir sonucu olarak, Rus
birlikleri geri çekilmek ve savunma pozisyonu almak zorunda kaldı.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rus birliklerinin Irpin Nehri'ni Moshchun köyü yakınlarında zorlama
girişimini püskürttü. Rus Silahlı Kuvvetleri birlikleri geri püskürtüldü ve köy kurtarıldı.
Mokrets (Kyiv bölgesi) köyü yakınlarında, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, tamamen mağlup edilmiş Rus
Silahlı Kuvvetleri birimleriyle savaştı. Rus asker kayıpları şunları içerir: 3 tank, bir Tor SAM sistemi
ve 2 MTLB. Ukrayna birlikleri, ülkenin savunmasında kullanılmak üzere kupalar aldı: 7 T-72 tankı, 1
BRM.
Rus birlikleri, Kyiv yakınlarındaki Velyka Dymerka'da bulunan bir Coca-Cola fabrikasını bombaladı.
Savaşın ilk gününde operasyonları askıya alan ve işçileri tahliye eden şirket, bombardıman sonucu
yaralanan olmadı.
Chernihiv ve Sumy yol tarifi:
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Chernihiv Bölgesi'nde sivilleri bombalayan İskender-M balistik
operasyonel-taktik füze sistemi bölümünü imha etti.
Rus kuvvetleri, Nizhyn'i Uragan çoklu roketatarlarından bombaladı. Sekiz yaralı ve iki ölü bildirildi.
Patlama sonucunda 40 metre ısıtma şebekesi hasar gördü. Onarım çalışmaları sürüyordu.
Chernihiv bölgesinde, Kuzey Operasyonel Komutanlığı birimlerinden biri, ezici Rus kuvvetleriyle bir
savaşa girdi. Bu muharebe sonucunda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 10 iş tankı, bir uçaksavar füze
sistemi ve bir zırhlı kurtarma aracı ele geçirdi.
Kharkiv ve Luhansk yol tarifi:
Rus Silahlı Kuvvetleri, nükleer bir tesis olan Harkov Araştırma Enstitüsü'ne bir hava saldırısı daha
gerçekleştirdi. Pyatikhatki'de bulunan Kharkiv Fizik ve Teknoloji Enstitüsü'ne yaklaşık 20-30 bomba
atıldı. Bu Ukrayna bilim merkezi, IAEA'nın koruması altındadır, çünkü bilimsel amaçlar için kullanılan
radyasyon kaynakları orada bulunmaktadır.
10 Mart gecesi, Rus ordusu Harkov'daki yerleşim yerlerini bombaladı. Şehir merkezinde Nikolsky
alışveriş merkezi yıkılırken, Slobozhanske köyünde özel bir eve top mermisi isabet etti.
Chuhuiv'deki hava saldırısı sonucunda Ukrayna Güvenlik Servisi binası yıkıldı ve komşu binalar konutlar, bir okul ve bir mağaza - hasar gördü.
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Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetlerine bağlı askerler, Harkov bölgesine bağlı Selektsiyne köyüne
hava saldırısı düzenledi. Sonuç olarak, 73 yaşında bir kadın öldürüldü. Ön verilere göre
bombardıman misket bombaları ile gerçekleştirildi.
Rus ordusu ve "LNR" silahlı grupları, Novopskov, Luhansk bölgesi ve Kupyansk (Kharkiv bölgesi)
kompresör istasyonlarının topraklarına girmeye ve GTS tesislerinin işleyişine müdahale etmeye
çalışıyordu. GTS operasyonunun teknolojik süreçlerine el konulması ve daha fazla müdahale,
Ukrayna ve Avrupa'daki tüketicilere sürekli gaz taşımacılığının güvenliği için önemli riskler yaratır
ve bölgede teknolojik bir felakete yol açabilir.
10 Mart günü saat 12:50 sıralarında Rus saldırganları Harkov bölgesindeki Balakliya kasabasının
orta kısmını bombaladı.
Luhansk bölgesindeki Rubizhne yine ateş altındaydı. Sonuç olarak, yönetim kurulu binası, hastane,
şehir kültür sarayı binasının camları kırıldı ve birçok konut binası hasar gördü.
Donetsk ve Zaporizhzhia yol tarifi:
Saat 11:30 civarında, Rus birlikleri kurtarma ekiplerinin çalıştığı Mariupol'un yerleşim bölgelerine
topçu ateşi açtı. Bombardımanla eş zamanlı olarak, Rus Hava Kuvvetleri bir hava saldırısı başlattı.
Bombalar konut binalarının yanı sıra Pryazovskyi Devlet Teknik Üniversitesi binasını da vurdu.
Drama Tiyatrosu bölgesinde de bir bombardıman oldu ve yakınında 10 metreden daha derin bir
krater oluştu. Donetsk bölgesindeki Ukrayna Devlet Acil Servis Ana Müdürlüğü tamamen yıkıldı.
Enerhodar'da Zaporizhzhia Nükleer Santrali'ni ele geçiren Rus birlikleri, nükleer santralin sınırındaki
Kakhovka Rezervuarı kıyılarında maden çıkardı.
Svitlodarsk (Donetsk bölgesi) yakınlarında Rus birlikleri yüksek basınçlı bir gaz boru hattını kesti.
Mykolaiv ve Kherson yol tarifi:
Kherson Oblastı'nda, Rus saldırganları bir idari ve polis rejimi dayatmaya ve geçici olarak işgal
edilen yerleşim bölgelerinde bir komutanlık ofisi sistemi kurmaya çalışıyor.
Merkezi yön:
Kryvyi Rih bölgesindeki (Dnipropetrovsk bölgesi) Lozovatka'daki havaalanına iki füze çarptı.
Poltava bölgesinde, yerel bir bölgesel savunma birimi, bir tankı ve Rus kuvvetlerinin bir Uragan
çoklu roketatarını tespit etmek için bir quadcopter kullandı, ardından Rus Silahlı Kuvvetleri'nin askeri
teçhizatı hassas ateşle imha edildi.
Dnipro'da 11 Mart sabahı saat 06.10 sıralarında kentin Novokodatskyi semtinde üç hava saldırısı
gerçekleşti. Bomba bir anaokuluna, bir apartman binasına ve iki katlı bir ayakkabı fabrikasına isabet
etti.
Direnç
Melitopol ve Berdyansk sakinleri, Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya yönelik saldırısını ve
kasabalarının geçici olarak işgal edilmesini protesto etmek için her gün sokağa çıkıyor ve
"Ukrayna'ya şan olsun!", "Defol git" vb. sloganlar atıyor.
Ukrayna'nın Kırım sınırındaki güney bölgelerinde Rus ordusunun ele geçirdiği Kırım Tatar
aktivistlerinin evlerinde tutuklamalar ve aramalar başladı.
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Bilgi çatışması
Rusya, Zhytomyr bölgesinde Yahudilere yönelik iddia edilen zulüm hakkında yabancı kaynaklar ve
medya hakkında bir bilgilendirme kampanyası başlattı. Bu bilgilendirme kampanyasının amacı etnik
gruplar arası anlaşmazlığı kışkırtmaktı. Rus sahtekarlıkları Zhytomyr'in baş hahamı Shlomo Wilhelm
tarafından yalanlandı.
Bir haftadan fazla bir süredir Rusya, Ukrayna ile savaşı Rus vatandaşlarının gözünde haklı çıkarmak
için bir bilgilendirme kampanyası yürütüyor. Rusya yavaş yavaş "Nazizden arındırma ve askerden
arındırma" anlatısını terk ediyor ve onun yerine kurgusal yeni bir anlatı koyuyordu: Ukrayna'da ABD
biyolojik ve kimyasal silahlarının geliştirilmesi. İkinci anlatı daha sonra Rus tarafı tarafından, suçu
Ukrayna'ya atılacak olan Rus nüfusuna karşı biyolojik veya kimyasal silahların fiili kullanımını örtbas
etmek için kullanılabilir.
Rusya Savunma Bakanlığı, yarasalar ve göçmen kuşlar aracılığıyla Rusya'ya yaymak amacıyla
Ukrayna'da biyolojik silah geliştirildiği iddiasıyla ilgili yeni sahte bilgiler yaymaya başladı. Rus
medyasına göre, İvanovo ve Voronej bölgelerinde Kherson Koruma Alanı'ndan (böyle bir rezerv
Ukrayna'da hiç var olmamıştı) serbest bırakılan enfekte kuşları yakaladıkları iddia ediliyor. Rus
medyası aktif olarak Belaruslu uzmanların şu anda elektrik olmayan ChNPP ile durumu kontrol
altına aldıkları ve Mozyr'den elektrik sağlamaya başladıkları bilgisini yaymaya başladı. Devlet
kuruluşu "Energoatom" neredeyse bu bilgiyi yalanladı ve sahte olarak nitelendirdi. Çernobil nükleer
santrali elektriksiz kalmaya devam etti ve kritik tesislerin çalışması yedek dizel jeneratörler
tarafından sağlandı.
İNSANİ DURUM
Mariupol hala engellenmiş durumda. Şehre insani yardım gönderilemez. 1 Mart 2022'den bu yana
300.000'den fazla insan, gıdanın yanı sıra su ve ısı tedariğinden de muzdarip.
Ukrayna'nın askeri liderliğine göre, 10 Mart itibariyle, Rus silahlı kuvvetleri, savunma sektörünün
tüm yapılarından ordumuzun savaşında öldürüldüğünden daha fazla Ukraynalı sivili öldürdü. Bunun
yerine BM, 8 Mart itibariyle Ukrayna'da siviller arasında 516'sı öldürülen 1.424 sivil olduğunu
söyledi.
Toplamda en az 280 eğitim kurumu, 30 sağlık tesisi, 8 kilise, 1600 konut binası, 19 ofis binası, 23
fabrika ve depoları, 12 havaalanı, 5 termik santral ve hidroelektrik santrali hasar gördü veya
tamamen yıkıldı. Sadece Harkov'da saldırganlar yaklaşık 400 yüksek binayı bombaladı.
Ayrıca 15.000 km'den fazla yol, 5.000 km demiryolu ve 350 köprü yıkıldı veya devre dışı bırakıldı.
ULUSLARARASI REAKSİYON
Ukrayna-Rus görüşmeleri organize bir diplomatik forumun parçası olarak Türkiye'de gerçekleşti.
Taraflar, Ukrayna Dışişleri Bakanları ve Türkiye Dışişleri Bakanı aracılığıyla saldırgan devlet
tarafından temsil edildi. Görüşmeler sırasında Ukrayna, özellikle Mariupol'dan insani yardım
koridorları ve nüfusun tüm insani ihtiyaçlarını karşılamak için en az 24 saatlik bir ateşkes üzerinde
anlaşmayı amaçladı. Müzakereler sonuçsuz kaldı.
Avrupa Birliği'nin 10-11 Mart'ta Versay'da düzenlenen olağanüstü zirvesinde, Ukrayna'nın AB
üyeliği olasılığını tanıyan ve Avrupa Komisyonu tarafından daha fazla ele alınacak bir bildiri kabul
edildi.
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki
savaşı sona erdirme taleplerini kabul edilemez olarak nitelendirdi. Macron ayrıca "Avrupa'nın Rus
gazına bağımlılığından çıkışına" hazırlanmak istediğini söyledi.
IMF, Ukrayna'ya 1.4 milyar dolarlık acil durum desteği aktardı. ABD, Rusya'nın Ukrayna'daki
saldırganlığından etkilenen sivilleri desteklemek için 53 milyon dolar daha ayırıyor.
Rus saldırganlığının her geçen gün artmasıyla birlikte, giderek daha fazla şirket Rusya ile ekonomik
işbirliğini sürdürmeyi reddediyor.
- YouTube, Rusya'da para kazanma işlevini devre dışı bıraktı.
- Çin, Rus havayollarına uçak parçaları tedarik etmeyi reddetti.
- Honda ve Mazda, Rusya pazarından çekildiğini açıkladı.
- Japon perakende zinciri Uniqlo, Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldı.
- Amerikan ürün üreticisi Mondelez International, Rusya pazarına yatırım yapmayı ve reklam
yapmayı bırakma sözü verdi.
- Mars, Rusya'daki yeni yatırımları durduruyor.
- Amerikan ayakkabı üreticileri Crocs ve Skechers, Rusya'ya teslimatları askıya alıyor.
- Dünyanın en büyük yatırım şirketlerinden biri olan Goldman Sachs Group Inc., Rusya'daki
operasyonlarını kapatmayı planladığını açıkladı.
- Western Union uluslararası para transfer sistemi, Rusya ve Beyaz Rusya'daki operasyonları
askıya aldı.
- Kayıt şirketi Sony Music, Rusya'daki çalışmalarını askıya aldı.
- Türk Hava Yolları Pegasus Havayolları Rusya seferlerini bir süreliğine iptal etme kararı aldı.
- Burger King'in küresel fast food zinciri, Rusya'daki restoranlarını kapattı.
- Araba yolcularını bulmak için dünyanın en büyük çevrimiçi platformu BlaBlaCar, Rusya'daki iş
gelişimini durduruyor.
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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