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11.03.2022 

12.03.2022 saat 08:00'deki durum 

OPERASYONEL DURUM 

24.02'den 11.03'e kadar Rus birliklerinin toplam savaş kayıplarının 12.000'den fazla asker, 353'ten 

fazla tank, 1.723 adet zırhlı araç ve otomotiv ekipmanı ve 140 havacılık birimi (uçak ve helikopter) 

olduğu tahmin edildi. Savaşın başlamasından bu yana, Ukrayna topraklarında konuşlandırılan 111 

Rus askeri taburundan 31 taktik grubu, savaş etkinliğini çoktan kaybetti. Kyiv ve Mariupol, Rus 

ordusunun yanı sıra güneyden Kryvyi Rih, Kremenchuk, Nikopol ve Zaporizhzhia'ya doğru 

ilerlemeler için ana yönler olarak kaldı. 

Kyiv ve Zhytomyr yol tarifi: 

11 Mart sabahı Rus birlikleri, Baryshivka'ya bir İskender füzesi ateşledi ve 5 apartman binasına ve 

10 özel eve zarar verdi. 

Chernihiv ve Sumy yol tarifi: 

Çernihiv bölgesinde faaliyet gösteren direniş güçleri 5 nüfuslu bölgeyi Rus güçlerinden kurtardı. 

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ayrıca 2 kupa piyade savaş aracı ele geçirdi. 

Rus Silahlı Kuvvetleri gün boyunca Çernihiv'e ateş etmeye devam etti. Bombardıman sonucunda 

Chernihiv'deki stadyum yıkıldı. Ayrıca, yakındaki konut sektöründeki evler yıkıldı veya ağır hasar 

gördü. 

Kharkiv ve Luhansk yol tarifi: 

Rus birlikleri, 330 kişinin kaldığı Oskol psikonörolojik yatılı okulunu bombaladı. 

Harkiv'in İzyum ilçesinde gün boyu şiddetli çatışmalar yaşandı. 

Donetsk ve Zaporizhzhia yol tarifi: 

Sabah saatlerinde Rus hava kuvvetleri Mariupol şehrine hava saldırısı düzenledi. Rus Silahlı 

Kuvvetleri ilk kez Mariupol şehrine 1.000 kg TNT eşdeğeri hava bombası attı. Bomba, sivil altyapıyı 

yok etmek ve sivillerin savaş bölgesinden daha fazla tahliyesini önlemek için şehrin merkezine atıldı. 

11 Mart'ta Rus birlikleri Melitopol belediye başkanı Ivan Fedorov'u kaçırdı. Bu, Cenevre 

Sözleşmeleri ve savaş sırasında sivillerin rehin alınmasını yasaklayan Ek Protokol I kapsamında bir 

savaş suçu olarak nitelendiriliyor. 

Mykolaiv ve Kherson yol tarifi: 

Mykolaiv yakınlarında, Novoodesky ilçesine bağlı Huryivka köyü çevresinde, akşam Ukrayna Silahlı 

Kuvvetleri ile Rus Silahlı Kuvvetleri birimleri arasında aktif düşmanlıklar gerçekleşti. Rus birlikleri 

yenildi. 

Mykolaiv'de saldırgan şehri ağır toplarla bombaladı, bir kanser hastanesi ateşe verildi. 
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Merkezi yön: 

Ukrayna Devlet Acil Servisi, saat 06:10 sıralarında Dnipro kentine üç hava saldırısının vurulduğunu 

bildirdi. Özellikle bir anaokulunun, bir apartmanın yakınında ve bir ayakkabı fabrikasında isabetler 

oldu. 

Batı yönü: 

Tu-95MS stratejik bombardıman uçakları, Lutsk ve Ivano-Frankivsk şehirlerindeki hedeflere (askeri 

hava limanları) havadan fırlatılan seyir füzeleri kullandı. Savaşın başlamasından sonra ilk kez Lutsk 

şehri ve ikinci kez Ivano-Frankivsk bombalandı. 

Direnç 

Zaporizhzhia bölgesi sakinleri, kasabalarının Rus işgaline karşı mitingler düzenlemeye devam etti. 

Yerel internet kaynaklarının bildirdiğine göre özellikle gün boyunca Prymorsk, Melitopol ve 

Berdyansk'ta protesto gösterileri yapıldı. 

Luhansk bölgesel askeri yönetiminin başkanı Serhiy Haidai, işgalcilerin Luhansk bölgesinin işgal 

altındaki topraklarında barışçıl protestoları ateş ederek dağıttığını bildirdi. 

Bilgi çatışması. 

Saat 14:30'da Rus uçakları Belarus sınırından havalandı ve Ukrayna birliklerine çarptı. Horodychi 

ve Tumen (Belarus sınırındaki Rivne bölgesi) köyleri, daha sonra geri döndüler ve Kopani (Beyaz 

Rusya) köyüne ateş açtılar. Bu provokasyon, Belarus Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetlerini Ukrayna ile 

savaşa sürüklemeyi amaçlıyordu. Ayrıca, sınırın Belarus tarafına yakın Bukhly ve Verkhny Terebezh 

bölgelerinin bombalandığı da biliniyordu. 

Ukrayna bilgisayar acil müdahale ekibi (CERT-UA), Ukrayna devlet kurumları adına bilgi güvenliğini 

artırmaya yönelik talimatlar içeren sahte e-postaların dağıtıldığını tespit etti. E-postada indirilen 

dosyanın başlatılması, Cobalt Strike Beacon kötü amaçlı yazılımının bilgisayara bulaşmasına neden 

olur. 

İNSANİ DURUM 

Mariupol ve Volnovakha tamamen abluka altında kaldı. 12 gün boyunca şehrin ablukası ve yerleşim 

bölgelerinin acımasız bombardımanı sırasında, Rus birlikleri 1.582 Mariupol sivilini öldürdü. Ayrıca 

34'ü çocuk 86 Türk vatandaşı Mariupol'da bir cami arazisinde barınıyordu. 

Kiev'in kuzeyindeki Ivankiv, Sukachi, Sphyli, Orane, Dytiatky, Bolotnya gibi komşu köylerin bir "yeşil 

koridora" ihtiyacı var. Sadece Ivankiv'de yaklaşık 10.000 kişi rehin alındı. Kasabada elektrik, su veya 

yiyecek yoktu ve Rus ordusu yerel sakinleri soydu. 

Harkov'da bombardıman nedeniyle yaklaşık 350 ev ısınmadan kaldı. 11 Mart saat 18:00 itibariyle, 

burada Harkov bölgesinde aktif çatışmaların başlamasından bu yana, 11'i çocuk olmak üzere 

toplam 201 sivil öldürüldü. 
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Rusya, Kharkiv bölgesindeki İzyum kentinin tahliyesini engelledi. Şehir elektriksiz, ısısız, susuz ve 

iletişimsiz kaldı. 

Chernihiv'de gece grevleri sırasında su şebekesi hasar gördü. 

Sumy Bölgesi'nde, 9.000'i Sumy Bölgesi'nde ikamet eden 50.000'den fazla abone elektriksiz kaldı. 

UNICEF'e göre, savaştan kaçmak için Ukrayna'yı terk eden çocukların sayısı 1 milyonu geçti. 

ULUSLARARASI REAKSİYON 

 

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Rusya'nın ABD ile normal ticari ilişkilerin sürdürülmesini sağlayan 

"en çok tercih edilen ülke" statüsünü iptal ettiğini duyurdu. ABD ayrıca deniz ürünleri, alkol ve 

elmaslar da dahil olmak üzere Rusya'dan bir dizi malın ithalatını yasaklıyor. ABD'nin Rusya'ya 

ihracatının da yasak olduğu açıklandı. 

Avustralya, Rus enerjisine ambargo uygulamaya karar veren dördüncü ülke oldu. Avustralya 

hükümeti, Rusya'dan petrol, petrol ürünleri, doğal gaz, kömür ve diğer enerji kaynaklarının ithalatını 

yasaklama kararı aldı. 

Avrupa Birliği, 2027 yılına kadar petrol, gaz ve kömür dahil olmak üzere Rus enerjisini aşamalı 

olarak kaldırmayı planlıyor. Bu, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen tarafından 

Versay'daki iki günlük AB zirvesinin sonunda açıklandı. Ayrıca Rusya'ya yönelik dördüncü AB 

yaptırım paketini de açıkladı. Odak noktası, Rusya'nın enerji sektöründeki yatırımları yasaklamak, 

Rusya'yı ticaret ayrıcalıklarından mahrum etmek, Rusya'nın Dünya Bankası ve IMF'ye kredi 

vermesini engellemek, Rusya'nın metalürji sektöründen önemli malların ithalatını yasaklamak ve 

AB'den Rusya'ya lüks mal ihraç etmek olacak. 

11 Mart'ta Büyük Britanya, Rus işgali altındaki Donbass topraklarının bağımsızlığının tanınması için 

oy kullanan Rus Devlet Dumasının 386 milletvekiline yaptırım uyguladı. 

Kanada hükümeti, Rusya'nın dış istihbarat servisi de dahil olmak üzere Rus askeri ve güvenlik 

servisleriyle bağlantılı 32 kuruluş ve şirkete yaptırım uyguladı. 

Avrupa Dışişleri Bakanı Josep Borrell Cuma günü yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya 

askeri yardım için 500 milyon avroluk yeni bir dilim ayırmayı planladığını söyledi. Toplamda, 

Ukrayna'nın bütçesi hafta boyunca uluslararası ortaklardan 1.4 milyar dolar ve 700 milyon Euro aldı. 

• Kazakistan'ın Air Astana'sı Rusya'ya uçuşları durdurma kararı aldı. 

• Dünyanın en büyük gıda şirketi Nestle, ürünlerinin çoğu için Rusya'ya tedariki kesiyor. 

• Stellantis (Fiat Chrysler Automobiles ve PSA Group), Rusya'dan otomobil ihracatını ve yurt 

dışından yerel pazara otomobil tedarikini askıya aldı. 

• Antivirüs geliştiricileri Norton ve Avast, Rusya ve Beyaz Rusya'daki satışları askıya aldı. 
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• 27 Polonya şehri, 29 Rus şehri ve 4 Belarus şehri ile tek taraflı olarak feshedilmiş ikili işbirliği 

anlaşmalarına sahiptir. 

• ABD'nin en büyük bankası JPMorgan, Rusya'da duruyor ve ülkedeki mevcut taahhütleri kapatıyor. 

• Google Cloud hizmeti, Rusya'dan yeni kullanıcı kaydetmeyi durdurdu. 

• DigiCert, Rusya ve Beyaz Rusya ile ilgili alan adları için her türlü güvenlik sertifikasının verilmesini 

ve yeniden verilmesini askıya aldı. 

• YouTube, dünyadaki Rus devlet medya kanallarını derhal engelleme sürecini başlatır. 

• Amerikan yazılım geliştiricisi GitLab, Rusya ve Beyaz Rusya'da satışların durdurulduğunu 

duyurdu. 

• Almanya'nın en büyük bankacılık grubu olan Deutsche Bank, Rusya'daki faaliyetlerini durdurdu. 

• Tütün üreticisi British American Tobacco, Rusya pazarından ayrılıyor. 

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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