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OPERASYONEL DURUM 
24.02'den 12.03'e kadar Rus birliklerinin toplam savaş kayıplarının 12.000'den fazla adam, 362'den 
fazla tank, 1.790 zırhlı araç ve otomotiv ekipmanı ve 141 uçak (uçak ve helikopter) olduğu tahmin 
edildi. Belarus ordusunun Ukrayna'ya karşı savaşa katılma tehdidi devam etti ve Ukrayna sınırına 
beş tabur-taktik grubu gönderildi. Rus birliklerinin temel amacı, sivil altyapıyı yok etmek ve sivil 
nüfusa maksimum zarar vermek olmaya devam etti. 
 
Kyiv ve Zhytomyr yol tarifi: 
Saat 7:00 civarında, füze saldırıları Vasylkiv'deki (Kyiv bölgesi) hava sahasını tamamen tahrip etti. 
Havaalanının pisti kullanılamaz hale geldi ve bir mühimmat deposu ile bir yakıt ve yağ deposu imha 
edildi. 
Kyiv'de, kentin Podilskyi semtindeki Oshchadbank'ın binası bir hava saldırısı sonucu alev aldı. 
Yangına, metal bilyeli 1 kilogram patlayıcı (plastik tipi) taşıyan Rus kamikaze drone "Kub" neden 
oldu. 
Rus birlikleri başkente gıda tedarik eden altyapıyı bombalıyordu - 12 Mart'ta Brovary yakınlarındaki 
Kvitneve'de bir donmuş gıda depolama deposu bombardımandan sonra yandı ve Hoholiv'deki bir 
balık işleme tesisi yandı. 
 
Chernihiv ve Sumy yol tarifi: 
Çernihiv bölgesinde, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birlikleri, Rus kuvvetlerinin bir duba geçidi 
kurmasını engellerken ve Kiev'e doğru ilerleme niyetlerini caydırırken iki nüfus merkezini daha 
özgürleştirmeyi başardı. Saldırıda 10'dan fazla ganimet malzemesi ele geçirildi. 
Chernihiv'e bir gece hava saldırısı, "Ukrayna" otelinin yıkılmasına neden oldu. 
 
Kharkiv ve Luhansk yol tarifi: 
Rus kuvvetleri Severodonetsk'i ele geçirmek için büyük çaba sarf ediyorlardı. Kentte meydana 
gelen bombardıman sonucunda bir spor ve genel eğitim okulu, çok katlı bir binada bir apartman, 
bir mağaza ve bir garaj alev aldı. Ayrıca, şehirde bombardıman devam etti. 
Rus ordusu, fosfor bombaları kullanarak Popasna (Luhansk Bölgesi) kasabasını bombaladı. 
Harkov ve Dergachy'de bombardıman devam ediyor. Saldırganın teçhizatının Balakliya'da hareket 
ettiği görüldü. İzyum yönü, özellikle yerel nüfus için yiyecek eksikliği nedeniyle zorlu olmaya devam 
ediyor. 
Kharkiv bölgesel devlet idaresi başkanına göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rusya 
Federasyonu'nun Belgorod bölgesi topraklarına düşen bir Rus savaş uçağını düşürdü. 
 
Donetsk ve Zaporizhzhia yol tarifi: 
13 Mart gecesi Sviatohirsk şehrinde (Donetsk bölgesi) Rus birlikleri Sviatohirsk Kutsal Dormition 
Lavra topraklarına hava saldırısı düzenledi. Manastırda keşişler ve yaklaşık 520 mülteci vardı. 
Saldırıda birkaç kişi yaralandı; Lavra binası da hasar gördü. 
Sınır muhafızları Mariupol'da bir düşman grubunun saldırısını püskürttü, on beş Rus askeri öldü ve 
ikisi esir alındı. Rus birlikleri sivil altyapıyı ve sivilleri bombalamayı bırakmadı. 
Orikhiv ilçesine (Zaporizhzhia bölgesi) bağlı Nesterianka ve Myrne köyleri arasındaki yolda bir Rus 
askeri tankı, tehlikeli bölgeyi terk etmeye çalışan sivillerle birlikte bir Tavria aracını ezdi. İki yetişkin 
erkek ve bir çocuk öldürüldü. 
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Mykolaiv ve Kherson yol tarifi: 
12.03 sabahı, Rus Silahlı Kuvvetleri tarafından Mykolaiv'e Grad ve Smerch çoklu fırlatma roket 
sistemleri ateşlendi. Mykolaiv bölge devlet idaresi başkanına göre, bir hastane, bir yatılı okul ve bir 
kazan dairesi vuruldu. Askeri ve önemli altyapı tesisleri olmayan yerleşim alanları, özel sektör de 
zarar gördü. Sekiz kişi öldü, 11 özel ev yıkıldı, 167 ev, bir hastane ve 11 eğitim kurumu hasar 
gördü. 
Ukrayna ordusu, Kherson bölgesinin Skadovsky bölgesi üzerinde iki Rus helikopterini düşürdü. 
 
Merkezi yön: 
Dnipro uçaksavar füze tugayının bir birimi, Dnipro Nehri üzerinde iki Rus seyir füzesini imha etti. 
Kropyvnytskyi yakınlarındaki Kanatovo havaalanına da füze saldırısı düzenlendi. 
 
Batı yönü: 
Rus uçakları, Lviv yakınlarındaki Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezi'ni (Yavoriv askeri 
menzili) vurdu. Bu aralık, NATO askeri eğitmenlerinin yardımıyla Silahlı Kuvvetler ve Ukrayna 
Ulusal Muhafızlarının tatbikatları için kullanıldı. 
 
Direnç 
Zaporizhzhia bölgesinde, geçici olarak ele geçirilen Melitopol sakinleri, Rus birlikleri tarafından ele 
geçirilen kentin belediye başkanı Ivan Fedorov'un serbest bırakılmasını talep eden bir miting 
düzenledi. Ayrıca protestoların başlamasından birkaç saat sonra Melitopol'daki Rus askerlerinin 
günlük protestoların koordinatörü Olha Haisumova'yı kaçırdığı bildirildi. 
Aynı şekilde, Zaporizhzhia bölgesindeki Berdiansk sakinleri de Ukrayna yanlısı büyük bir miting 
düzenledi. 
Herson sakinleri, Rus birliklerinin tehditlerine rağmen, Ukrayna yanlısı gösteriler düzenlemeye 
devam etti. 
 
Bilgi çatışması 
Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'ndeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 
Kherson vatandaşları arasında yayılmaya başlayan güçlü bir yanlış bilgi dalgası konusunda 
uyarıyor. Ana tezler "Kherson gitti", "Ukrayna'nın Kherson'a ihtiyacı yok", "Ukrayna halkı geçimsiz 
bıraktı". Ülke yetkilileri, kent sakinlerini provokasyonlara yenik düşmemeye ve sahte haberlere 
inanmamaya çağırdı. 
Kherson bölgesinde Rus birlikleri, sözde "KPR" (Kherson Halk Cumhuriyeti) kurulması için bir 
referandum hazırlıyor. RF Silahlı Kuvvetleri temsilcileri, işbirliğine hazır olacak ve bir referandum 
düzenlenmesine yardımcı olacak kişileri bulmak için Kherson Bölgesel Devlet İdaresi 
milletvekillerini çağırıyor. Kherson Bölgesel Devlet İdaresi vekili, "KPR'nin yaratılmasının bölgeyi, 
yaşamı ve geleceği olmayan umutsuz bir çukura çevireceğini" belirtiyor. 
Rus birliklerinin Kherson su kanalını ele geçirdiği ve su kaynağını işlettiği bilgisi sosyal ağlarda 
yayılmaya başladı. Kherson Belediye Meclisi, Vodokanal ile her şeyin yolunda olduğunu ve şirketin 
çalıştığını söyledi. 
İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in Ukrayna Devlet Başkanı'na Rusya'nın savaşı sona erdirme 
önerilerini kabul etmesini tavsiye ettiği bilgisini dış basında yaymaya başladı. Bu bilgilerin 
yayınlanmasından kısa bir süre sonra, OP'nin başkanının danışmanı Mykhailo Podoliak bu bilgiyi 
reddetti. 
 
İNSANİ DURUM 
Ukrayna'daki savaşın 16 günü boyunca 79 çocuk öldü ve yaklaşık 100 kişi yaralandı. Şimdiye kadar 
280'den fazla eğitim kurumu yıkıldı. Ayrıca, 12 Mart itibariyle, çatışmalar sonucunda 960.000'den 
fazla Ukraynalı elektriksiz kaldı ve 260.000 vatandaş gaz arzından mahrum kaldı. 
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Mariupol ve Volnovakha bölgelerinde insani bir felaket devam ediyor. Saldırganlar şehir sakinlerini 
esir tutuyor ve orada insani yardıma izin vermeyecekler. Rus birlikleri ayrıca sivilleri daha güvenli 
yerlere tahliye etmek için "yeşil koridorları" sabote ediyor. 
Rus birlikleri, Peremoha köyünden (Kiev bölgesi, Baryshiv ilçesi) tahliye girişimi sırasında, yalnızca 
kadın ve çocuklardan oluşan bir sivil konvoyu vurarak öldürdü. İstihbarata göre, biri çocuk olmak 
üzere yedi kişi öldü. Yaralıların tam sayısı şu anda bilinmiyor. 
Silahlı çatışmalarda sivillerin korunması, uluslararası insancıl hukuka, özellikle Savaş Zamanında 
Sivil Kişilerin Korunmasına İlişkin Dördüncü Cenevre Sözleşmesine tabidir. Bu kurallara göre, 
çatışmalara doğrudan karışmayan sivillere yönelik kasıtlı saldırılar, savaş suçuyla eşdeğerdir. 
Rus ordusu Melitopol belediye başkanı İvan Fedorov'u kaçırdı ve rehin aldı. Saldırganların, 
Rusya'nın da desteğiyle kendisini video çekmeye zorlamak için işkenceye başvurduğu artık 
biliniyor. 
 
ULUSLARARASI REAKSİYON 
ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya ek 200 milyon dolarlık ek mali yardım sağlamayı kabul etti. 
ABD yakında Ukrayna'ya tanksavar ve uçaksavar sistemleri ve küçük silahlar da dahil olmak üzere 
bir silah sevkiyatı yapacak. 
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki bir kez daha Avrupa'nın Rus gazına olan bağımlılığından 
bir an önce kurtulması gerektiğini söyledi - çünkü bu aynı zamanda Rusya'nın "silahı" ve "suçlularla 
ticaret kabul edilemez". 
Vatikan, Rusya'yı saldırganlığına son vermeye çağırıyor ve Ukrayna'daki savaşın sona ermesine 
yardımcı olmak için arabuluculuk teklif ediyor. 
Deutsche Bahn, Ukrayna'ya insani yardım içeren ilk demiryolu trenini gönderdi. 15 kapta - uyku 
tulumları, paspaslar, çocuk bezleri, konserve yiyecekler, içme suyu, sıcak giysiler ve bebek 
maması, tıbbi malzemeler. Ukrayna'ya toplam 350 ton insani yardım ulaşacak. 
Dünya topluluğu, Rusya'nın saldırganlığına aktif olarak yanıt veriyor, 12 Mart'ta bir dizi büyük şirket 
Rusya ile işbirliğinin sona erdiğini duyurdu. 
 
• Colgate-Palmolive, Rusya'daki tüm yatırımların, Rusya pazarındaki medya ve reklamcılığın 
kısıtlandığını ve ayrıca sağlık ve hijyen için gerekli olanlar dışında tüm ürünlerinin Rusya'da ithalat 
ve satışının askıya alındığını duyurdu. 
• Kazakistan'ın Qazaq Air, Rusya'ya uçuşlarını iptal etti. 
• Sony Pictures, Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldı. 
• Oyun şirketi Nintendo, Ukrayna ile olan savaş nedeniyle Rusya'ya konsol ve yazılım tedarikini 
durdurma kararı aldı. 
• Uluslararası İnternet trafik borsası London Internet Exchange, Rus sağlayıcıları Rostelecom ve 
Megafon'u sisteminden ayırdı. 
• Uluslararası ödeme sistemleri PayPal, Rusların elektronik cüzdanlarını bloke edecek. 
• German Commerzbank AG, Rusya'da yeni iş yapmayı bırakacağını ve mevcut operasyonlarını 
kapatacağını duyurdu. 
• eBay platformu, Rus adresleriyle yapılan tüm işlemleri askıya aldı. 
• Amerikan telekomünikasyon şirketi Motorola Solutions, Rusya'daki satışları, malzemeleri ve 
hizmetleri askıya aldı 
• Bir yazılım geliştirme ve siber güvenlik şirketi olan Imperva, Rusya ve Beyaz Rusya'da kapatılıyor. 
Şirket, mevcut tüm hizmetleri devre dışı bıraktı: web uygulaması güvenliği, DDoS saldırı önleme, 
içerik önbelleğe alma, bulut depolama koruması, ayrıca veri güvenliği ve risk koruması. 
• MoneyGram ödeme sistemi Rusya'daki hizmetleri askıya aldı. 
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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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