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OPERASYONEL DURUM
24 Şubat ile 14 Mart arasında Rus birliklerinin toplam savaş kayıplarının 12.000'den fazla adam,
389'dan fazla tank, 1.866 zırhlı araç ve otomotiv ekipmanı ve 167 uçak (uçak ve helikopter)
olduğu tahmin ediliyor. Rus kuvvetleri ana çabalarını Mariupol yönünde, Donetsk yönünde
yoğunlaştırmaya, Mykolaiv'i kuşatmaya ve Kryvyi Rih'e doğru ilerlemeye devam etti.
Kyiv ve Zhytomyr yol tarifi:
14 Mart günü saat 05:09'da Kiev'in Obolonsky semtindeki dokuz katlı bir apartmana top mermisi
isabet etti ve binayı kısmen yıktı. İki kişi öldü, üç kişi daha hastaneye kaldırıldı. Ayrıca, devlete
ait Antonov uçak üreticisinin bir fabrikası da bombalandı.
Saat 11.00 sıralarında Kyiv üzerinde bir Rus seyir füzesi düşürüldü. Kurenivka'nın üzerine düşen
enkaz 1 kişinin ölümüne, 6 kişinin yaralanmasına neden oldu.
14 Mart'ta Rus ordusu, Kyiv bölgesindeki Hostomel'den tahliye edilen sivillerden oluşan
konvoylardan birini bombaladı.
14-15 Mart gecesi Kuiv'de şehrin farklı yerlerinde çok sayıda patlama sesi duyuldu. Podolsky
semtindeki bir yüksek binaya Rus havan mermisi isabet etti ve birinci kattan beşinci kata kadar
yangın çıktı. İlk bilgilere göre bir kişi hastaneye kaldırıldı. Osokorky semtindeki iki katlı bir ev de
bombardımanda hasar gördü. Kurbanlarla ilgili veriler doğrulanıyor.
14 Mart'ta Rus birlikleri Stavyshche'deki (Zhytomyr bölgesi) idari binalara roket saldırısı
düzenledi. Saldırıda dört kişi yaralandı ve yedi bina önden yıkıldı; aramalar sürüyor.
Ukrenergo işçilerinin 13 Mart'ta şehre ve ChNPP'ye elektrik beslemesini yeniden başlatmasından
sonra Rus ordusu, Çornobil nükleer santraline ve Slavutych kasabasına güç sağlayan enerji nakil
hattına bir kez daha zarar verdi. Güç kaynağı daha sonra yeniden başlatıldı. 9-14 Mart arasında,
Chornobyl nükleer santrali dizel jeneratörlerle çalıştı.
Chernihiv ve Sumy yol tarifi:
13 Mart'ta Rus birlikleri, Okhtyrskyi bölgesindeki (Sumy bölgesi) Chupakhivka ve Olenynske'nin
nüfuslu bölgelerine tarımsal ekipman depolama sahalarına yönelik hedefli bir hava saldırısı
düzenledi. Grev sonucunda 30'dan fazla birlik de dahil olmak üzere tüm teçhizat imha edildi.
Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü, Rus birliklerinin ekim kampanyasının
başlamasını ve ardından insani gıda krizini önlemek için aktif olarak tarım ekipmanlarını imha
ettiğini bildirdi.
Rus ordusu, bir gecede hava saldırısı sırasında Ulusal Üniversite "Chernihiv Politeknik" i yok etti.
Ayrıca saldırganlar Chernihivvodokanal'ın pompa istasyonlarından birini bombaladı. İlk verilere
göre 4 kişi hayatını kaybetti. Buna ek olarak, mermiler Pryvokzalny pazarına, toptan ve perakende
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satış üssüne, birkaç konut binasına, JSC Chernihivgas'ın idari binasına ve 4 araca çarptı. Ön
bilgilere göre, 14 Mart'ta Çernihiv'in bombardımanı sonucu toplam 10 kişi hayatını kaybetmişti.
14 Mart gecesi Rus birlikleri, Okhtyrka'nın özel sektörünü ve konut binalarını havadan
bombalayarak en az 3 kişiyi öldürdü.
Rus işgal kuvvetleri Olyshivka (Çernihiv bölgesi) köyünü bombaladığında, bir yeraltı gaz
depolama tesisinin topraklarındaki bir binaya bir top mermisi isabet etti.
Kharkiv ve Luhansk yol tarifi:
14 Mart gecesi, Rus saldırganları Harkov bölgesinde bombardımanın yoğunluğunu artırdı. Bölge
merkezi, Rus topraklarından İskender füze sistemleriyle bombalanmaya devam etti. Rus birlikleri
şehrin yerleşim bölgelerini vurdu ve tarihi merkezde bir mimari anıt olan dört katlı bir binayı yıktı.
Donetsk ve Zaporizhzhia yol tarifi:
Rus Silahlı Kuvvetleri birlikleri Kamianske yakınlarındaki bir köprüyü bombaladı. Enerhodar ve
Zaporizhzhia arasında ulaşım bağlantısı yoktur.
Rus birlikleri Vasylivka'daki (Zaporizhzhia bölgesi) kanalizasyon arıtma tesislerini tahrip etti.
Vasilivka su temini ve kanalizasyon pompa istasyonunda işleyen atık su arıtma tesisleri olmadan,
şehirden gelen atık su, Dnipro Nehri'ne arıtılmadan girecektir.
Donetsk yönünde, Rus birlikleri Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birimlerinin savunmasını kırmaya
çalıştı. Saldırının geri püskürtülmesi sırasında, Rus Silahlı Kuvvetleri birimleri 100'e kadar
personel, iki tank, üç piyade savaş aracı ve bir zırhlı personel taşıyıcı kaybetti, ardından geri
çekildi.
14 Mart'ta Rus işgali altındaki Donetsk'in merkezinde roket parçalarının düşmesi sonucu 20 kişi
hayatını kaybetmiş, 28 kişi de yaralanmıştı.
Mykolaiv ve Kherson yol tarifi:
14 Mart sabahı Rus ordusu Mykolaiv bölgesine bağlı Snihurivka kasabasını ve Pervomaisk
kasabasını bombaladı. Saldırı sonucunda çok sayıda konut hasar gördü.
Batı yönü:
Rus askerlerinin Rivne bölgesine bağlı Antopil köyündeki bir televizyon kulesine füze saldırısı
sonucu 9 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
Direnç
Zaporizhzhia bölgesinde, Rus birliklerinin geçici olarak işgal ettiği kasaba sakinleri işgalcilere
karşı protesto gösterileri için toplanmaya devam ediyor. Prymorsk sakinleri sabah şehir
merkezinde yürüdü. Öğle saatlerinde Berdyansk sakinleri saldırganlara karşı direniş eylemi için
dışarı çıktı.
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Melitopol sakinleri protestolar için toplanmaya devam etti. Ancak, 14 Mart'ta Rus ordusu
Melitopol'ün merkez meydanını kordon altına aldı ve sakinlerin mitinge gitmesini engelledi; iki
eylemci kaçırıldı ve bilinmeyen bir yere götürüldü.
Kherson yakınlarındaki Bilozerka köyünün yaklaşık bin sakini, sabah Rus işgalcilere karşı barışçıl
bir miting için dışarı çıktı ve bir dizi düşman teçhizatının geçmesine izin vermedi.
Bilgi çatışması
Ukrayna Savunma Bakanlığı, Amerikan şirketi Clearview AI'nin yüz tanıma sistemini kullanmaya
başladı. 2 milyarı VKontakte ağından olan 10 milyar fotoğraftan oluşan bir veritabanına erişimi
vardır.
Zhytomyr bölgesinde, bilgisayar korsanları bölge konseyinin web sitesine saldırdı ve tahliye
hakkında sahte bir mesaj yayınladı. Odesa, Cherkasy, Volyn, Vinnytsia ve Zhytomyr bölgelerinde
yerel yönetim sitelerine siber saldırılar düzenlendi.
İNSANİ DURUM
Savaşın 19 gününde Rus saldırganları sivillere ve altyapıya ateş açmaya devam ediyor. 14 Mart
günü sabah 9'da, Rus ordusunun bombardımanından etkilenen yerleşim yerlerinden insanları
tahliye etmek için Ukrayna'da 10 insani koridor açıldı.
Donetsk bölgesindeki Kiev, Mariupol ve Volnovakha'da yüz binlerce sivil Rus birlikleri tarafından
yiyecek, su, tıbbi bakım veya diğer geçim araçlarından yoksun bırakıldı. Önceden ayarlanmış
insani koridorlardan tahliye girişimleri de dahil olmak üzere sürekli bombardımanda öldürülen
binlerce sivil, Rusya'nın Mariupol ablukasının kurbanı oldu. 14 Mart'ta koridorun açılmasının
ardından Berdyansk yolunda 160'tan fazla özel araç Mariupol'den ayrılmayı başardı. İçinde
yiyecek, su ve giysi bulunan insani yardım kargosu Mariupol'a ulaşmadı.
Rus ordusu, Melitopol'ün kaçırılan belediye başkanı İvan Fedorov'u "terörizm"le suçlandığı işgal
altındaki Luhansk'a götürdü.
Rus saldırganların Donetsk bölgesinde 15 yerleşim birimine ateş açtığı, en az iki kişinin hayatını
kaybettiği, ölü ve yaralılara ilişkin bilgiler netleştiriliyor.
Yaklaşık 2,7 milyon Ukraynalı kadın, çocuk ve yaşlı, Rus işgalinin Ukrayna'da neden olduğu
düşmanlıklar nedeniyle yurt dışına gitti. Ukrayna'dan en fazla mülteci aşağıdaki ülkeler tarafından
alındı: Polonya - yaklaşık 1,5 milyon, Macaristan - 200 binden fazla, Slovakya - yaklaşık 150 bin,
Moldova - yaklaşık 100 bin, Romanya - yaklaşık 100 bin.
ULUSLARARASI REAKSİYON
Ukrayna, Polonya Cumhuriyeti ve Litvanya Cumhuriyeti Hükümet Başkanları, Ukrayna'nın
benzeri görülmemiş, acımasız, kışkırtılmamış askeri işgalini kınayan ortak bir bildiri kabul ettiler.
Taraflar, uluslararası toplumu, özellikle sert, tutarlı ve uzun süreli yaptırım politikasını daha da
güçlendirerek Rusya üzerindeki baskıyı artırmaya devam etmeye çağırdı. Polonya ve Litvanya,
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Ukrayna'ya AB üyeliği için aday ülke statüsünün "derhal" verilmesinden yana. Bu, Lublin
Üçgeni'nin ortak açıklamasında belirtilmiştir.
Estonya Cumhuriyeti Parlamentosu, BM üye ülkelerine Ukrayna semalarını kapatma çağrısında
bulundu. Bu, AB ve NATO üyesi bir ülkenin parlamentosundan alınan ilk karardır. Estonyalı
parlamenterler, saldırgan devletlerin savaş başlatma potansiyelini sınırlayacak olan Rusya
Federasyonu ve Beyaz Rusya'ya derhal kapsamlı bir ticaret ambargosu çağrısında bulundular.
AB, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'ya karşı dördüncü yaptırım paketini onayladı. Yeni
yaptırımlar, Ukrayna'ya karşı saldırganlığın yanı sıra Rus ekonomisinin çeşitli sektörlerinde yer
alan bireyler ve tüzel kişileri hedef alıyor. Ayrıca AB büyükelçileri, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik
saldırganlığına ilişkin DTÖ'ye sunulan ve Rusya'nın örgütün bir üyesi olarak yararlandığı
faydaların kaldırılmasını ve Beyaz Rusya'nın DTÖ'ye katılma başvurusunun sonlandırılmasını
talep eden bir bildiriyi de onayladılar.
Birleşmiş Milletler, Ukrayna'ya ilave 40 milyon dolarlık insani yardım sağlayacak ve savaşın
dünya ekonomisi üzerindeki etkilerini ele almak için bir müdahale ekibi oluşturacak.
Rus ordusunun Ukrayna'yı silahlı işgalinin on sekiz gününde, dünya toplumu şimdiden Rusya'ya
karşı 3.612 kısıtlayıcı önlem uygulamaya koydu.
Başbakan Petro Fiala, Çek Cumhuriyeti'nin Rus vatandaşları için insani yardım dışındaki tüm
vizelerin verilmesini askıya aldığını söyledi.
İsrail, Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmayacak olsa da, topraklarının yaptırımları aşmak için
kullanılmasına izin vermeyeceğini belirtti.
Hong Kong'daki Çin hisse senetleri, Çin'in Rusya'ya yaklaşık 2,1 trilyon dolarlık askeri yardım
sağladığına ilişkin raporların ardından, 2008 krizinden bu yana rekor seviyeye geriledi.
Bir dizi uluslararası şirket, Rusya'nın evrensel ve kademeli izolasyon girişimine katılıyor:
• Kozmetik şirketi Avon, Rusya'daki tüm yatırımlarını durdurur ve Rusya fabrikasından diğer tüm
pazarlara ürün ihracatını durdurur. Avon Ukrayna ve Avon Rusya arasındaki işbirliği de
sonlandırıldı.
• Yazıcılar, kameralar ve diğer çok işlevli cihazların üretiminde uzmanlaşmış Japon şirketi Ricoh,
Rusya'ya tedarikin askıya alındığını duyurdu.
• Dünyanın en büyük lastik üreticisi Japon çokuluslu şirketi Bridgestone, Rusya'daki üretimi,
saldırgan ülkeye yaptığı yatırımları ve tedarikleri askıya alıyor.
• Alman ilaç devi Bayer, Rusya ve Beyaz Rusya'daki yatırımlarını askıya alıyor.
• Kozmetik şirketi Amway, ürünlerini Rusya'ya tedarik etmeyi durdurur ve saldırgan ülke
pazarındaki tüm faaliyetlerini kapatır.
• Amerikan yatırım bankası Citigroup, Rusya'daki varlığını azaltıyor ve yeni müşteri kabul
etmeyecek.
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• Dünyanın önde gelen endüstriyel pistonlu kompresör üreticilerinden biri olan İsviçreli şirket
Burckhardt Compression, ürünlerini Rusya'ya ihraç etmeyi reddettiğini açıkladı.
• Bilgisayar şirketi ASUS, dijital ablukaya katılır ve Rusya pazarını terk eder.
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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