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OPERASYONEL DURUM
24.02'den 13.03'e kadar Rus birliklerinin toplam savaş kayıpları. 12 binden fazla insan, 374'ten fazla
tank, 1.826 zırhlı araç ve otomotiv ekipmanı ve 160 uçak (uçak ve helikopter) olduğu tahmin ediliyor.
Rusya Federasyonu, kayıplarını yenilemek için Suriye ve Sırbistan gibi diğer ülkelerden çok sayıda
paralı savaşçı topladı.
Kyiv ve Zhytomyr yol tarifi:
Ruslar, Kyiv yakınlarındaki Pushcha-Vodytsia psiko-nörolojik yatılı okuluna topçu saldırısı başlattı.
Personel ve koğuşlar önceden tahliye edildi.
13 Mart'ta iki Amerikalı gazeteci, Irpin'deki bir kontrol noktasında Rus birliklerinin ateşi altına girdi.
Bunlardan biri, Time belgeseli yapımcısı Brent Reno öldürülürken, diğeri, foto muhabiri Juan
Arredondo yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Chernihiv ve Sumy yol tarifi:
Chernihiv, Rus ordusunun yoğun ateşi altında kalmaya devam etti. Çernihiv'de 9 katlı bir yurtta hava
saldırısı sonucu çıkan yangın 11:50 itibarıyla söndürüldü.
Chernihiv Bölgesi'nde, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rus Ordusu'nun Kiev'e giren bir tank sütununu
yendi.
Kharkiv ve Luhansk yol tarifi:
Severodonetsk, Lysychansk ve Rubizhne'de bombardıman 22 apartman olmak üzere yaklaşık 60
binaya zarar verdi. 1 ölü ve 1 yaralı olduğu belirlendi.
Donetsk ve Zaporizhzhia yol tarifi:
Kuşatma altındaki Mariupol, sürekli ağır bombardıman altındaydı. 24 saat içinde şehre en az 22
bombardıman yapıldı. Mariupol'a toplamda yaklaşık 100 hava bombası atıldı.
Rus kuvvetleri, Vuhledar'a yönelik bir saldırı için rezerv biriktirmeye devam etti ve şehrin yerleşim
bölgelerine topçu saldırıları başlattı.
Rus birlikleri, şehre ısı ve sıcak su sağlayan termik santralin kapatılmasına neden olan Avdiivka kok
ve kimyasallar tesisini bombaladı.
Zaporizhzhia Bölgesi başkanı Oleksandr Starukh, Dniprorudne belediye başkanı Yevhen
Matveev'in kaçırıldığını bildirdi. Ayrıca Melitopol bölge konseyi başkanı Serhii Pryima'nın
kaçırılmasıyla ilgili olarak da biliniyordu. İşgalciler, yasal olarak seçilmiş yetkililerin ve eylemcilerin
temsilcilerini kasten kaçırıyorlardı.
Mykolaiv ve Kherson yol tarifi:
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13 Mart'ta Rus askerleri, Mykolaiv bölgesindeki bir köy olan Zelenyi Hai'de bir okulu bombaladı, dört
kişiyi öldürdü, üç kişiyi de yaraladı.
Merkezi yön:
Rus ordusu, günün başından beri ana çabalarını Kryvyi Rih yönünde ilerlemeye odakladı.
Batı Yönü:
Ivano-Frankivsk belediye başkanı, 13 Mart gecesi Rus saldırganlarının üç gün içinde yerel
havaalanına ikinci füze saldırısını başlattığını bildirdi.
Sabah düzenlediği basın toplantısında, Lviv Bölgesel Askeri İdaresi başkanı, Lviv bölgesindeki
Yavoriv askeri eğitim sahasına gece Rus füze saldırısı hakkında konuştu. Özellikle, ona göre,
düşman bu tesiste aynı anda 30 seyir füzesi ateşledi. Ayrıca, Ukrayna hava savunma sisteminin
patladığı ve belirli sayıda füzeyi düşürdüğü bildirildi. Saldırıda 35 kişi öldü, 134 kişi de yaralandı.
Rivne bölgesinde 14 Mart sabahı hava saldırısı sonucu bir televizyon kulesi hasar gördü.
Direnç
Zaporizhzhia bölgesinde, işgalcilerin askeri teçhizatının hoparlörlerinden Melitopol'deki miting ve
gösterilerin yasaklanmasına rağmen, yerel halk Ukrayna yanlısı mitingler için dışarı çıkmaya devam
etti.
Zaporizhzhia bölgesinde bulunan Berdyansk sakinleri de Rus karşıtı kitlesel protestolar
düzenlemeye devam etti.
Herson sakinleri, düzinelerce silahlı Rus askeri ve çok sayıda aracın etrafta durmasına rağmen, Rus
işgalcilerine karşı binlerce kişilik süresiz bir miting düzenlemeye devam etti. Ön verilere göre,
yaklaşık 10 bin Kherson sakini eylem için çıktı.
Bilgi çatışması
Rusya propaganda hazırlamaya ve yaymaya devam etti. Malzeme miktarını artırmak için Rusya
Federasyonu, sahte oluşturmak için kılavuzlar hazırladı. Bu kılavuz, "Ukrayna psikolojisi" bilgisine
atıfta bulunarak, insanları yanlış bilgilendirmenin nasıl yapılacağına dair talimatlar verdi ve belirli bir
tekniği açıkladı.
Rus toplumunu Ukrayna ile savaşa destek etrafında pekiştirmek için Rus özel servisleri, Rusya'da
yaşayan Ukraynalıları itibarsızlaştırmaya yönelik bir operasyon planlıyor. Özel harekatın bir parçası
olarak, Rusya Federasyonu'ndaki mitinglerin Ukraynalılaştırılmasının organize edilmesi, şiddetli
provokasyonların uygulanması ve Rus vatandaşlarına Ukrayna ile savaşın alternatif doğasını
anlatmak için propaganda etkinlikleri yapılması planlanıyor.
Elektronik ödeme sisteminin arızalanması nedeniyle 12 Mart'tan itibaren ATM'lerde nakit çekme
yeteneği ile ilgili bilgiler sosyal ağlarda ve habercilerde aktif olarak dağıtıldı. Ukrayna Ulusal
Bankası, bunun ülke içindeki durumu istikrarsızlaştırmayı ve mevcut yetkililerle panik ve
memnuniyetsizliği yaymayı amaçlayan sahte ve düşmanca bir provokasyon olduğunu bildirdi.
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İNSANİ DURUM
13 gün, Mariupol kentinin Rus birlikleri tarafından kuşatılması ve bombalanması devam ediyor.
Ukrayna tarafının düzenlediği insani yardım konvoyu, Rusların şehre havadan saldırmaya devam
etmesi üzerine bir kez daha Mariupol'a ulaşamadı ve insanları tahliye etti. Yunanistan ve Türkiye
büyükelçilikleri, AGİT misyonu ve Uluslararası Kızıl Haç Komitesi de Mariupol'dan tahliye,
vatandaşlarının ve işçilerinin kurtarılması çağrısında bulunuyor. 13 Mart itibariyle, Mariupol'daki Rus
hava saldırılarında 2187 yerel sakin öldürüldü. Saldırganlar kasıtlı olarak konut binalarını, kalabalık
yerleri dövüyor, çocuk hastanelerini yıkıyor ve şehrin altyapısını tamamen yok ediyor.
13 Mart'ta yapılması planlanan 14 insani yardım koridorundan sadece dokuzu faaliyete geçti. Rusya
Federasyonu silahlı kuvvetleri tarafından yapılan anlaşmaların ihlali nedeniyle, beş yerleşim yeri Mariupol, Popasna, Shchastya, Gorskoye, Pologi - insani yardım koridorları çalışmadı.
12-13 Mart gecesi istasyonun yakınında. Rus birliklerinin bombardımanından Donetsk bölgesindeki
Brusyn, Kramatorsk-Lviv güzergahında bir tahliye uçuşu gerçekleştirecek bir yolcu trenine zarar
verdi. Bombardıman sırasında trenin enkaz altında kalması sonucu bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.
Ukrayna'da bugün yaşanan çatışmalarda 85 çocuk hayatını kaybetti. Gazeteciler için Adalet Vakfı
(JFJ), Rusya'nın geniş çaplı savaşının başlamasından bu yana Ukrayna'da gazetecilere yönelik en
az 35 saldırıyı belgeledi.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, 13 Mart itibarıyla 2.698.280 kişinin Ukrayna'dan
ayrıldığını bildirdi.
ULUSLARARASI REAKSİYON
13 Mart'ta Başkan Volodymyr Zelensky, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ve Çek
Cumhuriyeti Başbakanı Peter Fiala ile görüştü.
Aynı gün Volodymyr Zelensky, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile Ukrayna'nın AB üyeliğine
ilişkin müzakerelerin devamını görüştü. AB üyeliğine ilişkin görüşmelere ek olarak, Ukrayna'ya artan
mali desteği ve Rusya'ya yaptırım baskısını da ele aldılar.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de Melitopol ve Dniprorudny
belediye başkanlarının Rus silahlı kuvvetleri tarafından kaçırılmasını şiddetle kınadı.
NATO Askeri Komitesi başkanı Amiral Rob Bauer, Rusya'nın Polonya sınırına yakın Yavoriv test
sahasındaki Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezine saldırmasının Batı'ya Ukrayna'ya
silah tedariki konusunda "açık bir sinyal" olduğunu söyledi. Ancak Bauer, silah tedarikinin herhangi
bir uluslararası kuralı ihlal etmediğini vurguladı.
Vatikan Başkanı Papa Francis, 13 Mart'ta yaptığı halka açık konuşmasında Ukrayna'yı destekleyen
bir açıklama yaptı. Mariupol'un kuşatılması ve bombalanması sırasında Rus ordusunun eylemlerini
"barbarca" olarak nitelendirdi. Papa ayrıca saldırganı Ukrayna'ya yönelik saldırıyı durdurmaya
çağırdı.
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Çek Cumhuriyeti, Ukrayna'ya en az 725 milyon kroon (31,5 milyon dolar) değerinde ek askeri
malzeme ve silah sağlayacak. Çek Cumhuriyeti, Ukrayna'ya makineli tüfek, hafif makineli tüfek, hafif
makineli tüfek ve mühimmat gönderdi. Ayrıca askeri malzeme ve tıbbi yardım sağlandı.
Rusya'nın uluslararası izolasyonu:
- Dünya üniversitelerine akreditasyon sağlayan dört kuruluş, Ukrayna ile dayanışma içinde Rus
kurumlarına üyelik ve akreditasyon ile ilgili tüm faaliyetlerini askıya alma kararı aldı.
Özellikle:
• Üniversite İşletme Okulu Geliştirme Derneği (AACSB);
• İşletme Mezunları Derneği;
• MBA Programları Derneği (AMBA);
• Yönetim gelişimine (EFMD) dahil olan işletme okulları, şirketler ve derneklerden oluşan küresel bir
ağ.
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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