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GİRİŞ 

Bu yılın başından beri yaklaşık iki ay boyunca devam eden Rus askeri yığınaklarından ve Rusya’nın daha 

sonra “güvenlik garantileri” olarak bilinecek ve bir çoğunun NATO’nun genişlemesi ve Ukrayna’nın 

NATO birliğe katılmasıyla ilgili olan bir takım taleplerde bulunduğu uluslararası üst düzey başarısız 

diplomasi turlarından sonra, Putin 2015 senesinde Ukrayna’nın doğusunda gerçekleştirdiği barış 

antlaşmasını iptal etti ve Kremline bağlı ayrılıkçıların kontrolü altında bulunan bölgelerin bağımsızlığını 

tanıdı. Ardından Ukrayna’da sınırlı bir Rus askeri operasyonunun başlayacağını duyurdu. Aynı zamanda 

Rus yetkililer tarafından birkaç kez Moskova’nın Ukrayna topraklarına saldırma niyetinde olunmadığı 

dillendirildi. 

Rus güçleri 24 Şubat tarihinde hızlı ve kesin bir zafer ümidiyle Ukrayna topraklarına yönelik ani bir 

harekât başlattı. Ancak Batı destekli Ukrayna’nın sıkı bir direnişiyle karşılaşmasıyla bu ümitleri yavaş 

yavaş kaybolmaya başladı.  

Rusya-Ukrayna savaşının üzerinden geçen 4 aydan sonra, bu raporda savaşın başlıca önemli yönleri analiz 

edilecektir. Raporda 24 Şubat tarihinden itibaren Ukrayna topraklarındaki askeri gelişmelerin haritası 

tanıtılacak, tarafların kullandığı taktikler ve hali hazırda devam eden savaşta tarafların zayıf ve güçlü 

yönleri ele alınacaktır. Bunların yanında en az bunlar kadar önemli olan taraflarında kullandıkları en 

belirgin silahlar, Batı tarafından Ukrayna’ya verilen askeri destek, tarafların askeri kayıplarına 

değinilecektir. Raporda Ukrayna-Rusya savaşında çıkarılacak en önemli tecrübelerin özet bir kaynağının 

sunumu hedeflenmektedir.  

 

Raporun hazırlanmasında konuyla ilgili saha kaynakları, uzmanların gerçekleştirdiği kapalı toplantı 

sonuçları ve aşağıdaki kaynaklardan yararlanılmıştır: 

• American Institute for the Study of War 

• The Washington Institute 

• Eş-Şarku’l-Avsat Araştırma Kurumu  

• The International Institute for Strategic Studies  

• Carnegie Middle East Center 

• Anadolu Ajansı 

• El-Cezire  

• The Independent  

• The Washington Post  
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• The New York Times  

• The Guardian 

• Oryx 

• CNN  

• Financial Times 

 

Rusya’nın Ukrayna saldırı aşamalarını savaşın hedefleri ve kullanılan taktiklere göre aşağıdaki şekilde 

kısımlara ayırdık: 

• Birinci aşama: Ani saldırı ve psikolojik savaş (24 Şubat -  10 Mart) 

• İkinci aşama: Rusların Ukrayna iç bölgelerine girişi ve kapsamlı imha araçlarının kullanımı (10 Mart 

- 1 Nisan) 

• Üçüncü aşama: Rusya’nın konumunu yeniden düzenlemesi ve hedeflerini Donbas’la sınırlandırması 

(1 Nisan - 25 Haziran) 
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BİRİNCİ AŞAMA: ANİ SALDIRI VE PSİKOLOJİK SAVAŞ 

(24 Şubat - 10 Mart) 
 

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri operasyonu, uzun süre devam eden askeri yığınaklardan sonra ve 

Rusya’nın 21 Şubat 2022 tarihinde Doneskt Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’ni 

tanıdıktan sonra başlamıştır. Bunun akabinde Rusya başkanı Vladimir Putin 24 Şubat tarihinde 

Ukrayna’nın silahtan arındırılması ve orada bulan Nazilerin bitirilmesi hedefiyle özel bir askeri 

operasyonun başlatıldığını açıkladı. Ardından aralarında başkent Kiev de olmak üzere ülkenin farklı 

bölgeleri bombalanmaya başlandı. 
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Putin’in açıklamasından sonra birkaç dakika içerinde Rusya, Kiev, Harkov, Odesa, Mariupol ve Donbas’ta 

bulunan askeri noktaları roket atışlarıyla bombalamaya başladı. Bombardıman sırasında Kiev, Harkov ve 

Dnipro şehirlerinde bulunan havaalanları, askeri karargahlar ve mühimmat depoları balistik füzelerle 

hedef alındı. 

Daha sonra Rus güçleri Harkov şehri yakınlarında Ukrayna topraklarına yönelik kara saldırısına geçti. 

Mariupol ve Odesa şehirlerine deniz çıkartmaları yapıldı. Yine Belarus üzerinden başkent Kiev’in ele 

geçirilmesine yönelik kara ve indirme harekatları yürütüldü. Bunların yanında Lugansk, Sumi, Çernihiv, 

Jitomir bölgelerine saldırılar düzenlendi ve Kırım Yarımadası’ndan Herson hedef alındı. 

 

İlk aşamada tarafların askeri güçleri 

Taraf Güçler Sayı 

Rusya: 190-200 bin asker. 

Bunların 140-150 bini kara 

kuvvetlerinden oluşuyor. 

Rus ordusu 175 bin 

Çeçen güçler 10 bin 

Donesk ve Lugansk (Donbas) 

bölgeleri savaşçıları 
6-15 bin 

Gürcistan bağımsız bölgleri 2000 

Ukrayna 

Ukrayna ordusu 200-255 bin 

Halk güçleri – bölgesel 

savunma güçleri 
100 bin 

 

Askeri saha 

Savaşın ilk başında Rus güçleri eski Sovyet taktiklerini kullandı ve operasyonun hızlı olması 

hesaplanmıştı. Ukrayna’nın altyapısına ihtiyaçları olacağı için Rus güçleri savaşın ilk haftalarında yoğun 

bombardıman siyasetini kullanmadı. 

Kuzey cephesi: 

Rus güçleri Ukrayna’nın kuzeyinde Belarus topraklarından hareketle Kiev’i batıdan kuşatmak için güneye 

doğru ilerlemeye başladı. İlk 48 saat içerisinde yürütülen yıldırım harekatının başarısızlıkla sonuçlanması 

üzerine, başkent Kiev’in kuşatmasında yıpratıcı bir şehir savaşına girmemek için kırsal alanlar üzerinden 

yürütülen kuşatma daraltılmaya çalışıldı. 

Savaşın ilk günlerinde Ukrayna direnişi Rus helikopterlerinin Kiev yakınlarında bulunan Hostomel 

havaalanına saldırılarını geri püskürterek asker ve lojistik indirimine engel oldu. Bu nedenle Rusya 
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askerlerini ve mühimmatını kara yoluyla nakletmek zorunda kaldı. Bu durum yollarda izdiham 

yaşanmasının yanında Ukrayna güçlerinin hedefi haline gelmelerine neden oldu. Bazı askeri araçlar 

yoldan çıkıp bataklıklara saplandı. Rusların yanlış hesapları ve kötü planlamaları nedeniyle Rus zırhlı 

araçlarından oluşan devasa bir konvoy Kiev’i kuşatamadı. 

 

Güney cephesi: 

Rus güçleri Kırım Yarımadası, Rostov ve diğer bölgelerde ilerleyerek genel olarak Rusya’dan Kırım’a 

kara yolu açmayı başardı. Aynı zamanda güney güçleri Herson şehrini ele geçirerek batıya Odesa şehrine 

doğru ilerlemeye başladı. Bu bölgelerde Rusya lojistik ikmal hattı olarak bölgede bulunan tren yolunu 

kullanıyordu. 

 

Doğu cephesi: 

Doğuda ise Rus güçleri Ukrayna’nın ikinci büyük şehri olan ve 1,5 milyon nüfusa varan Harkov şehrine 

saldırılarını yoğunlaştırdı. Harkov, Ukrayna’nın ikinci başkenti olarak kabul ediliyor. Rus ordusu şehri 

ele geçirmek için kuzeyden saldırlar başlatsa da ilk aşama ciddi bir ilerleme kaydedemedi. 
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Değerlendirmeler: 

• Bu aşamada Ukrayna güçleri sabit savunma ve hareketli savunmayı birlikte yürüttü. Düşmanın destek 

hatlarını kesmek ya da bozmak için özel kuvvetlerini dağıttı. Bunda Batı menşeli anti tank roketlerden 

ve uçaklardan faydalandı. Bunun yanında Ukrayna ordusu güçlerini hızlı hareket kabiliyetine sahip 

olan küçük birliklere böldü. Bilinen askeri kışlaları boşaltıp kamufle olmak maksadıyla sivil yerleşim 

yerlerine dağıttı. 

• Başlangıçta Rusya ani hava ve deniz çıkarmaları ve hızlı hareket taktiğini benimsedi, ancak bunda 

destek hatlarını ve merkezlerini güçlendiremedi. Öncelikle havaalanlarını ele geçirip daha fazla güç 

aktarmak için buralardan faydalanmak hedefleniyordu. Ancak hedeflerinin birçoğunu 
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gerçekleştiremeden büyük kayıplar verdi. Bu hedefleri gerçekleştirememesinin başlıca nedenlerini 

şöyle sıralayabiliriz: 

1- Ukrayna tarafında gerek halk gerekse de ordu bazında savaş iradesinin bulunması ve Ukrayna silahlı 

güçleriyle halk güçlerinin iyi koordine olabilmelerinin yanında yeni silahların dağılım planlaması ve 

kullanımındaki yeterlilik.  

2- Bilgi ve istihbarat: Batı Ukrayna’yı bilgi ve uydu görüntüleriyle desteklemeyi sürdürmüştür. Bu 

bilgilerin değeri, Rusların hareketlerini ve planlamalarını dakik bir şekilde ortaya çıkarıyor olmasındadır.  

3- Rus güçlerinin takip ve keşfinde ve yine konvoylarının bombalanmasında ve atışların düzeltilmesinde 

Ukrayna İHA’larının yoğun kullanımı. 

4- Destek güzergahında bulunan yakıt tankerlerinin vurulması, saldırıda tank ve askeri araçlara dayanan 

Rus saldırılarını sekteye uğratmıştır. 

5- Ukrayna’nın küçük birlikleri karşısında çok büyük askeri birliklerin bulunması arasındaki farklılık 

başlangıçta Ukrayna ordusunun lehine olmuştur. Bu küçük birlikler alacakları tüm kararlarda bir merkeze 

bağlı olmadıkları için esnek davranabilmiştir. Bu durum, Batılı güçlerde yayın olan bir uygulamadır.  

6- Rus hedeflerine yönelik nitelikli operasyonlar ve yıpratıcı darbeler Rus hava operasyonlarını akamete 

uğratmıştır.  

7- Ukrayna’nın, Rusya-Ukrayna yollarını kesmesi, köprüleri yıkması, tren yollarını bozması ve Rus 

iletişim şebekesine sızması. 

8- Rus güçlerinin Ukrayna güçlerini iyi takdir edemeyip hafife alması. Diğer yandan Rusya’nın kendi 

gücünü değerlendirmede abartıya kaçması. 

9- Ukrayna hava savunma güçlerinin Rus uçaklarının etkinliğini kısıtlaması. 

İlk aşamada Ukrayna’ya verilen askeri destek 

Kaynak Tarih Tür Miktar 

ABD 14/2/2022 
Stinger füzesi 350 milyon dolar 

değerinde Javelin roket 

Hollanda 26/2/2022 Roketatar -  

Almanya 
1/3/2022 Uçaksavar 2700 

26/2/2022 Javelin -  

Polonya 26/2/2022 Javelin -  

Letonya 26/2/2022 Javelin -  
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İngiltere 26/2/2022 NLAW roket -  

Fransa-İtalya 3//2022 

Milan tipi anti tank 

roketatar sistemi 

(ATMG) 

-  

 

• Çizelge zaman bazlı hazırlanmıştır. 

• Askeri yardımlar söz verilen ve Ukrayna’ya fiili olarak teslim edenleri birlikte kapsamaktadır. 

Savaşta etkin olan silahlar 

Taraf Silah Açıklama 

Rusya 

Ka-52 helikopter 

Rus kanallarının yayınladığı bazı görüntülerde 

yüksek düzeyde manevra ve tanklara ve diğer 

kara hedeflerine saldırı düzenleme kabiliyetine 

sahip olduğu görülmekte. 

Kalibr roket 

2000-4500 km. menzilli Kalibr füzesi 

dakikliğinin yanında Rusya-Ukrayna savaşında 

Rusya’nın kullandığı en etkili silahlardan birisi 

olarak kabul edilmekte. 

İskender füzesi 

21 yüzyılın en hızlı füzesi olarak kabul 

edilmektedir. 500 km. menzili bulunmaktadır. 

Manevra kabiliyetine sahiptir ve 3 ton 

civarındadır. 400 kg. TNT patlayıcı 

taşıyabilmektedir. 

Kinjal füzesi Balistik füzedir ve sesin on katı hıza sahiptir. 

Ukrayna Stinger 

Stinger: Omuzdan atılan, kızılötesi sistemle 

çalışan, 5 km. menzilli ve sesden daha hızlı 

uçaksavar rokettir. 

Starstreak: Yüksek hızlı kısa menzilli (7 km.) 

hava savunma roketidir. Lazer güdümlü 3 roketli 

sistemle farklı saatte 3000 km. hıza varmaktadır. 
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Javelin 

Lazer güdümlü, sahip olduğu savaş başlığı 

çarpma tetikli yüksek ısı yayan patlayıcı içeren 

güdümlü bir tanksavar füzesidir. Personelin 

taşıdığı fırlatıcı tüp sayesinde lazerli elektronik 

işaretleme kullanılarak hedefe kilitlenir. Ateşle 

ve unut diye tabir edilen anti-tank füzesidir. 

Bütün zırhlı kara araçları, düşük hızlı hava 

araçları, bina, siper ve koruganlara kullanımı 

uygundur. Menzili 2500 m.’dir. 

NLAW 
Zırhlı araçlar içindir. Menzili 600 m.’dir ve 

hareketli hedeflerde etkilidir. 

Bayraktar İHA 

Bayraktar TB2 20 bin fite kadar yükselebilme 

kapasitesinin yanında 150 kg. yük taşıyabiliyor 

ve 24 saat uçuş gerçekleştirebiliyor. Yine gece 

görüş özelliği ile keşif ve gözlem yaparak 

hedeflerini anında etkisiz hale getirebilme 

özelliği taşıyor. 

 

İlk aşamada kullanılan taktikler 

Taraf Taktik Açıklama 

Rusya 

Ukrayna şehirlerinin 

içlerine birlikler 

sokulması 

Savaşın başında Kiev örneğinde olduğu gibi. 

Psikolojik ve propaganda 

savaşı 

Savaş öncesinde Rus konvoylarının günlük 

olarak görüntülenmesi ve Putin’in 

Ukrayna’da bulunan Rus azınlığı tarihi 

boyutu ele alan hitaplarıyla kazanmaya 

çalışması. 

Siber saldırılar 
Savaş öncesinde Ukrayna Hükümeti’nin 

işlevsiz olduğu ve hareket kabiliyetini 
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yitirdiği izlenimi vermek için düzenlenen 

siber saldırılar. 

Hava indirmeleri 
24 Şubat tarihinde Hostomel Havaalanı 

indirmesi. 

Çok sayıda tank ve zırhlı 

araçlarla ülkenin iç 

bölgelerine ulaşılması. 

24 Şubat tarihinde Herson köprüsüne 

ulaşılması. 

Ukrayna hava savunma 

sistemlerinin hedef 

alınması. 

Savaşın ilk saatlerinden itibaren başlamıştır. 

Ana yolların ele 

geçirilmesi 
Kırım-Milotopol, Kırım-Herson 

Ukrayna başkanı 

Zelenski’ye suikast 

düzenleme 

 

Ukrayna 

İç bölgelerde savunma 

yapma 

Rusya ya da Belarus sınırlarında gözler 

görülür bir direnişle karşılaşılmaması ve tüm 

direniş çabaları Ukrayna’nın iç bölgelerinde 

olması. 

Büyük orduların taktikleri 

ile gerilla taktiklerinin 

birlikte kullanımı 

Konvoyların ve ikmal hatlarının hedef 

alınmasında pusulara itimat edilmesi ve 

bunun nitelikli küçük silahlarla donanımlı 

küçük birlikler üzerinden yapılması. 

Büyük şehirlerin 

savunulması 

Harkov, Mariupol, Somi, Kiev ve diğer 

şehirlerin savunulması. 

Eğitim ve maneviyatların 

yükselmesi maksadıyla 

batılı uzmanların bölgeye 

getirilmesi. 

Batılı gönüllü savaşçıların çoğu daha önce 

kendi ülkelerinin ordularında savaşan 

kimselerden oluşuyor. 

Köprülerin imhası 
Savaşın daha ilk günlerinde Kiev 

yakınlarında üç ana köprü imha edildi. 
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İHA’larla güçlü keşifler 

ve hassas istihbari 

bilgilere itimat edilmesi. 

İHA’ların keşifleri ile dakik top atışları 

gerçekleştirilmiştir. 

Güçlü medya 

propagandası 

Ukrayna halkı Rus kayıplarını ortaya 

çıkarmada doğrudan katkı sağlamıştır. 

Amerikalı milyarder Elon Mask’ın 

Ukraynalılara ücretsiz uydu interneti 

sağlaması buna önemli katkı sağlamıştır. 

Halk direnişinin 

desteklenmesi 

Ukrayna halkı Rus işgaline karşı gönüllü 

savaşçılık, tahkimata yardımcı olma ve 

propaganda gibi muhtelif direniş şekilleri 

sergilemiştir. 

Teknolojinin kullanımı Bayraktar TB2 – Javelin – Stinger 

İlham veren bir liderin 

çıkarılması 

Bu durum Zelenski’nin Kiev içerisinde 

Ukrayna halkına ve Batı’ya hitapta 

bulunması ve yine dünya parlamentosunda 

Ukraynalıların direneceğini dile getirmesi ile 

belirginleşmiştir. 

 

 

  



 

 

15 

 

İlk aşamada tarafların güçlü ve zayıf yanları 
 

Rusya’nın güçlü ve zayıf yanları 

Zayıf Noktalar Güçlü Noktalar 

Savaşa tam anlamıyla hazır olmamaları ve 
Ukrayna'lılar ile sosyal ve kültürel bağlar sebebiyle 

Rus askerlerindeki savaşma iradesinin zayıflığı. 
Rusya'nın yedek kuvvetleri oldukça fazla olması 

Lojistik hatların zayıflığı, Ukraynalı birliklerin lojistik 
hatları kesmesi sebebiyle Rus birlikler hala daha 

lojistik sıkıntısı çekmektedir. 
Yüksek ateş gücü 

Ukrayna coğrafyasının geniş olması birliklerin geniş 
bir bölgeye yayılmasına sebep oluyor. Ayrıca 
bölgedeki toprak çeşidi hareketi kısıtlamakta. 

Henüz kullanılmamış stratejik silahlar Su-57 ve Tu-
160 gibi 

Askeri kararların tek merkezden alınması ve 
birliklerin insiyatiften yoksun bırakılması. Rusya'nın savaşı uzun sürdürebilme kabiliyeti 

Rus askerlerinin savaşa hazır olmaması, Savaş kararı 
Rus askerleri için bir sürpriz olmuştu. Yüksek tahrip gücüne sahip taktik Nükleer silahlar 

Hava sahasında kontrolün sağlanamaması ve Ukrayna 
uçaklarının ve HSS'lerinin halen aktif şekilde görev 

icra etmesi. 

Henüz tamamen özel kuvvetlere itimat edilmemiş 
olması. Açıklamalardan anlaşıldığı kadarıyla Ruslar 
Dağıstan ve Çeçenistan'dan gelen birliklere itimat 

ediyor. 
Rus hava savunma sistemlerinin İHA'lara karşı 

zayıflığı  - 

Hücum sektörlerinin dağınık olması ve 
operasyonlarda tek askeri yönetimin olmaması  - 

 

Ukrayna’nın güçlü ve zayıf yanları 

Zayıf Noktalar Güçlü Noktalar 

Ukrayna hava savunmasının Rus hava kuvvetlerini 

tamamen durduramaması. 

Savaşın ilk şokunun atlatılması, Ukrayna ordusunun 

Rusların psikolojik savaş yöntemleri karşısında 

birliğini korumuş olması ve ilk hücumun yavaşlığı. 

Ukrayna'nın askeri ve insan kaynakları bakımından 

Rusya'dan fakir olması. 

Askeri zeka ve doğru kararların alınması Batı tarzı 

merkezi karar almaya uygun çalışma. 

Rusya'ya karşı caydırıcı silahların olmaması. 
Ukrayna ordusu ve halkının dayanışma içerisinde 

olması. 

Uzun menzilli silahların olmaması. 

Ukrayna ordusunun geleneksel ve gerilla savaşı 

taktiklerini birleştirerek hibrit savaş tarzını 

benimsemesi 
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 - 

Geleneksel Rus kuvvetlerine karşı direnişi 

kolaylaştıran geniş coğrafya ve lojistik yolların 

kesilmesi. 

 - 

Batının açık desteği, Askeri, istihbarat, teknoloji ve 

ABD ve NATO'nun Ukrayna'ya uydu fotoğrafları ve 

istihbari bilgiler ile destek vermesi. 

 - 

Savunmacıların kendi topraklarında olmaları 

sebebiyle motivasyonlarının ve savaşma ruhlarının 

yüksek olması. 

 - 
Lojistik yolların açık olması. Polonya sınırı Ukrayna 

için adeta lojistik bir merkeze dönüştü. 

 - 

Bombardıman sırasında isabeti arttıran teknolojilerin 

kullanılması ve İHA'ların bombalama operasyonları 

esnasında gözlem faaliyetleri yapması. 

 

İlk aşamada tarafların askeri kayıpları 

Silah  Rusya  Ukrayna 

Tank 214 65 

Hava Savunma Sistemi 30 11 

savaş uçağı 13 9 

Savaş helikopteri  15 1 

İHA 8 4 

Toplam araçlar  1292 343 

İnsan kaybı 4000-6000 1300 

 

Birinci aşamanın özeti 

Rus operasyonu savaşın ilk anlarında şehir merkezlerine ve özellikle Ukrayna başkenti Kiev’e yönelik 

hızlı bir harekât gerçekleştirerek yetkilileri ve Ukrayna hükümetini boyun eğdirmeye dayanmaktaydı. 

Kremlin, şehir bölgelerini yıkıma uğratmadan ve Ukrayna güçleriyle ciddi bir çatışmaya girmeden hızlı 

bir kazanım elde edebileceğine inanıyordu. Ancak birçok yerde, özellikle de Ukrayna’nın kuzeyinde bu 

birlikler ikmal hatlarını geçmeye başladıklarından itibaren önemli hiçbir şehir merkezini ele 

geçiremediler.  
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Doğu bölgesinde bulunan Somi şehrinde yerel sakinler yakıtları bittiği için araçları duran Rus güçlerinin 

resimlerini paylaştı. Bu durum Rusya’nın diğer ihtimaller için bir hazırlığının bulunmadığını 

göstermektedir. Özellikle de 3-4 günden fazla sürmesi durumunda. Rus birlikleri arkalarında sadece 

lojistik birliklerini bırakmadı, bunları piyadelerle ya da hava desteği ile desteklemekten de aciz kaldı. Bu 

durum Ukraynalılara bu birlikleri bölgeden çıkarma ve aynı zamanda kendi cephelerinden uzaklaştırma 

olanağı sağlamıştır. Böylelikle Ukrayna güçleri saldırının ilk psikolojik baskısını yumuşatmış ve saflarını 

düzenleme imkânı bulmuştur. 

Ukraynalılar orman ve köylerde konuşlanma yanında Rusların kullandıkları ana intikal yollarını tutma 

taktiğini de benimsemiş ve bu şekilde Rus konvoylarının zayıf noktalarını hedef alma olanakları elde 

etmişlerdir. Temel olarak Ukrayna bu pusular için omuzda taşınan silahlar ve anti tank roketleri taşıyan 

hafif piyade birlikleri oluşturdu. Yine Ukrayna topları başkent yakınlarında Rus tank konvoylarını etkin 

bir şekilde hedef aldı. Bunda, aralarında ABD’nin de bulunduğu bazı Batı ülkelerinin Ukrayna’ya yaptığı 

silah desteği ve özellikle NLAW ve Javeling gibi anti tank roketlerinin büyük etkisi olmuştur. 

Yine Türkiye’den satın alınan insansız TB2 uçakları uygun zamanda hedef belirlemede ve Rus hava 

savunma sistemlerini etkisiz bırakmada belirgin bir rol oynamıştır. ABD’nin geliştirdiği karadan havaya 

atılan Stinger roketlerinin Ukrayna’da yaygın kullanımı da ayrıca savaşın seyrine etki eden silahlardan 

olmuştur.  

Ukrayna güçlerine yardım eden diğer bir etken ise, Rus ilerlemesini geciktirmek için ana köprülerin 

yıkılması, özellikle de Kiev etrafındaki köprülerin yıkılması olmuştur.  

Yardımcı etkenlerden bir diğeri ise, 2014 yılından beri NATO’nun Ukrayna savaş kültürünü geliştirmeye 

yönelik adımları ve Ukrayna’nın Sovyet liderlik tarzından Batı tarzına geçişleri olmuştur. Şöyle ki, bu 

sistemde alt rütbeli komutanlar karar alabilirken, Rus ordusunda hala kararlar en üstten alta inmekte ve 

kararların birçoğu Putin’in kendisinden çıkmaktadır. 

Rus güçleri için ise, Rusya’nın savaş niyetleri hakkındaki kapalılık ilerlemede başlı başına bir engel teşkil 

etmiştir. Rus ordusu koordinasyon ve psikolojik olarak böyle bir savaş için hazır değildi. Uzmanlara göre 

alınan planlama kararları bu acziyeti daha da artırmıştır.  

Özetle, Rusya’nın bu aşamadaki başarısızlığı hakkında aşağıdaki noktaları zikredebiliriz: 

• Komuta ile iletişim eksikliğinin artışı 

• Fazla güven 
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• Rusya’nın kendi propagandasına inanması ve Ukrayna’nın aslında Ukrayna değil Rusya olduğunu 

düşünmeleri. Rus liderleri komşularının kendilerini özgürlük kahramanları olarak karşılayacaklarına 

inanıyordu. 

• Olası bir Rusya saldırısına karşı Ukrayna’nın birkaç yıl öncesinden hazırlıklar yapması. 

• Rusya’nın üstün hava gücünü kullanamaması. 

• Ukrayna hava savunma sistemlerinin etkisizleştirilmesinde başarısız olunması. 

Ancak bunlara mukabil Rusya’nın Ukrayna’nın güneyindeki hamlesi çok daha başarılıydı. Başarı 

noktalarını ise şöyle özetleyebiliriz: 

• Daha savaşın ilk döneminde Dinyeper nehri köprüsünün ele geçirilmesi. Dinyeper, Herson şehrinin 

dışında bulunmaktadır ve savaşın 6. gününde düşmüştür. 

• Bu bölgede farklı hedeflerin bulunması. Bir köprü hızlı bir şekilde ele geçirildiğinde, bu durum bir 

şehrin ele geçirilmesinden farklıdır ve savunma hattının sağlanması daha kolaydır. 

• Güneyde Rusya Donbas’tan Kırım’a kadar büyük bir güç yaymıştır. 

• Kara birlilerinin Karadeniz filosunu ve hava gücünü desteklemiştir. 

• Güney ikmal hattı daha yakındır. 

• Hava koşulları da belirgin bir rol oynamıştır. Güney arazileri zor koşullara sahip olsa da kuzey 

bölgelerinin birçoğu bataklık halindeydi. 

• Güneyde Ukrayna taktikleri başarısız olmuştur. 

Rusya’nın ilk hamlesinin başarısızlıkla sonuçlanmasıyla savaşın ikinci aşmasına geçilmiş; bu aşamada 

Rus ordusunun daha önce Suriye ve Çeçenistan gibi bölgelerde girdiği savaşlarda tecrübe edindiği savaş 

yöntemlerine başvurduğu gözlemlenmeye başlanmıştır. 
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İKİNCİ AŞAMA: RUSYA’NIN UKRAYNA’NIN DERİN BÖLGELERİNE GİRİŞİ 
VE KAPSAMLI İMHA YÖNTEMLERİNİ KULLANMAYA BAŞLAMASI 

) 10 Mart - 1 Nisan) 
 

Rusya’nın, Ukrayna güçleri ve Hükümetine yönelik yok edici darbesini yöneltmesi planının başarısızlıkla 

sonuçlanmasından ve Rus ordusunun Kiev, Harkov, Odesa ve Mariupol gibi büyük Ukrayna şehirlerinde 

elle tutulur bir ilerleme kaydedememesi üzerine, Rus ordusu bilinen yöntemine geri dönerek, Ukrayna 

güçlerine karşı savaşında askeri ve sivil noktaları aynı şekilde yıkıcı vahşi yöntemlerle hedef almaya 

başladı. Bunun nedeni, Rus güçlerinin bu taktiklerin sahip olduğu en büyük güç kaynağı olduğunu ve 

savaşı istediği hızda bitiremeyeceğini fark etmiş olmasıdır. Bu durum yaklaşık olarak 10 Mart tarihinden 

itibaren Rus güçlerinin Ukrayna hastanelerini ve altyapısını bombalama, elektriğini kesme, sivilleri 

kuşatma altına alma ve insani geçitleri engelleme operasyonları ile belirginleşmeye başlamıştır. 

İkinci aşamada tarafların askeri güçleri 

Nizami güçler 

Taraf Güçler Sayı Gözlemler 

 

Rusya: 190-200 bin 

asker. 

Bunlardan 140-150 

bini kara 

kuvvetlerinden. 

Rus ordusu 

 

175 bin 

 

 

Çeçen güçleri 10-12 bin  

Doneskt ve Lugansk 

güçleri (Donbas) 
6-15 bin savaşçı 

 

Gürcistan ayrılıkçı 

birlikleri 
2000 

 

 

Ukrayna 

Ukrayna ordusu 200-255 bin  

Halk güçleri – 

Bölgesel savunma 

güçleri 

100 bin 

 

 

Not: Açıklanan güçlerin sayısı reel sayıdan farklı olabilir. Şöyle ki, örneğin Çeçen güçlerin sayısının bu kadar 

olmadığı tahmin edilmekte, en iyi takdirle 5 binin üzerinde olmadığı sanılmaktadır. Diğer yandan İngiltere 

istihbaratının raporuna göre, Vagner milislerinin sayısının sadece 1000 civarında olduğu belirtilmiştir. Bununla 

birlikte sayı bundan biraz fazla olabilir. 
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Kuzey cephesi: 

- Ukrayna güçleri Kiev’in kuzeybatısında İrbin ve Mekariv bölgelerinde karşı saldırılara geçiyor. 

- Rus güçleri Kiev’in kuzeybatısında, bölgeyi savunmak maksadıyla tahkimat ve mayınlama 

çalışmalarına geçerek, geçici ya da uzun süreliğine savunma pozisyonuna geçmeye başlıyor. 

- Rusların, Ukrayna’nın kuzeyinde ve Kiev civarında ilerleme ya da savunma çabalarının 

başarısızlıkla sonuçlanması üzerine, Ukrayna başkenti Kiev etrafından ve Kuzey Ukrayna’da 

bulunan Çernihiv şehrinden Belarus’a çekilmek zorunda kalıyor. Bu gelişme mart ayının sonunda 

gerçekleşti. 
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Doğu Cephesi:  

- Rus güçleri Harkov’u bombalamaya devam ediyor, ancak herhangi bir kara operasyonu 

gerçekleştirmiyor. Rus güçlerinin şehrin etrafından kuzey Ukrayna’daki gibi çekilmesi 

beklenmiyor. 

- Rus güçleri kuzeydoğu Ukrayna Somi şehri ve yakınlarından Rus topraklarına çekilmeye başlıyor. 

Güneydoğu Cephesi: 

- Rus güçleri Doneskt ve Lugansk bölgelerinde kara operasyonlarını durduruyor ve bölgede 

başarısızlıkla sonuçlanan bir dizi operasyondan sonra güçlerini yeniden topluyor. Bu durum mart 

ayının son on gününde gerçekleşti. 

- Rus güçleri Mariupol’da ağır da olsa ilerlemelerini sürdürüyor. Çeçen güçleri Mariupol’un doğu 

yakasını 24 saat içerisinde ele geçirdiklerini açıklıyor. 

- Rus güçlerinin büyük sayıda askeri birliklerinin bulunduğu Mariupol saldırısından yeterli sayıda 

asker çekmeden Zaporijya’ya yönelmesi uzak bir ihtimal olarak gözüküyor. 

- Rus güçleri Harkov’un güneydoğusunda bulunan İzyum şehrini 1 Nisan 2022 tarihinde ele 

geçiriyor. 

Güney Cephesi: 

- Rus güçleri, Rusya ve Donbas üzerinden Kırım Yarımadası ile aralarında bulunan köprüye 

varıyorlar. Eş zamanlı olarak Rus güçleri, Herson’da, kuzeyde Mikolayiv’e ilerlemek istiyor. 

Ancak burada şiddetli bir Ukrayna direnişi ile karşılaşıyor ve geri çekilmek zorunda kalıyor. Aynı 

dönemde Rus güçlerinin Odesa şehrine ilerleme planlarının durduğu anlaşılıyor. 

- Ukrayna saldırılarının Herson’a ulaşması üzerine Rusya şehri tahkimata başlıyor. Bu durum 

Rusya’nın ilerlemelerini durdurup kuzeye Mikolayiv’e yoğunlaşmasını gerekli kılıyor. 

 

Genel değerlendirme: 

- Bu aşamada Ukrayna güçleri etkin bir karşıt saldırı başlatıyor ve neredeyse her gün küçük de olsa 

bir bölgeyi geri alıyor ve Rus güçlerine büyük oranda can ve teçhizat kayıpları verdiriyor.  

- Ukrayna güçleri savaşa başladığı etkin taktikleri kullanmaya devam ederek büyük şehirleri başarı 

ile savunmayı sürdürmesinin yanında Rus destek hatlarını keserek lojistik konvoylarını hedef 

alıyor.  

- Ukrayna güçleri düşman arka hatlarında etkili operasyonlarda bulunuyor. Örneğin Herson 

Havaalanının hedef alınmasında en az 10 helikopter imha ediliyor. Bunun yanında Berdyansk 



 

 

22 

 

Limanına düzenlenen saldırıda devasa Rus uçak gemisi imha ediliyor. Bu türden saldırıların 

sonuncusu, 1 Nisan gününde Belgorod bölgesinde yakıt deposunun hedef alınması oluyor. 

- Rus güçleri Azak Denizi kıyısında kuşatma altında bulunan Mariupol şehrine büyük bir saldırı 

başlatıyor. Rus güçlerinin Mariupol’u bitirmeden büyük çaplı bir operasyona geçmeyeceği tahmin 

ediliyor. 

 

İkinci aşamanın bitimine kadarki süreçte Ukrayna’ya verilen destek  

Kaynak Tarih Tür Miktar 

ABD 25/2/2022 
Stinger füzeleri 350 milyon dolar 

(tahmini) Javelin roketleri 

Hollanda 26/2/2022 Roketatar - 

Almanya 
1/3/2022 

Karadan havaya 

roketler 
- 

26/2/2022 Javelin roketleri - 

Polonya 2022/2/26 Javelin roketleri - 

Litvanya 26/2/2022 Javelin roketleri  

İngiltere 26/2/2022 NLAW roketleri - 

 

ABD 

 

12/3/2022 

Güvenlik ve askeri 

yardımlar 

200 milyon dolar 

(tahimini) 

Stinger füzeleri 800 adet 

Javelin roketleri 2000 adet 

İnsansız kamikaze 

uçakları 
100 adet 

Bomba atar 100 adet 

Piyade silahı 5000 adet 

Tabanca 1000 adet 

Otomatik silah 400 adet 

Mermi 20 milyon 

Zırh 25 bin 

Miğfer 25 bin 
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Hafif silah parçası 1000 

AT-4 tipi zırh delici 6000 

Fransa + İtalya 3/3/2022 

Milan tipi anti tank 

roket sistemleri 

(ATGM) 

-  

İngiltere 16/3/2022 Star streak roketleri -  

- 21/3/2022 
Sovyet hava savunma 

sistemleri 

Bu sistemleri ABD’ye 

Slovakya’nın verdiği 

doğrultusunda bilgiler 

olsa da konu hakkında 

ABD’nin bir 

açıklaması 

bulunmamakta. 

Almanya 23/3/2022 
Anti tank roketler 

(panzerfaust3) 
2000 adet 

Almanya 25/3/2022 
Hava savunma için 

strella roketleri 

100+1500 otomatik 

silah + 8 milyon 

tabanca mermisi 

İsviçre 24/3/2022 Anti tank roket (At-4) 5000 

İngiltere 24/3/2022 Anti tank (Javelin) 

6000 adet. İlaveten 33 

milyon dolar askeri 

yardım. 

Hollanda 30/3/2022 Askeri kargo uçağı 50 milyon dolar 

 

- Çizelgede zaman dizisi esas alınmıştır. 

- Askeri yardımlar, taahhüt edilen ve fiili olarak Ukrayna’ya teslim edilen silahları kapsamaktadır. 
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Savaşın ikinci aşamasında en etkili olan silahlar 

Taraf Silah Gözlemler 

 

Rusya 

Ka-52 Helikopterleri 

Rus güçleri bununla ilgili bazı 

görseller paylaştı. Yüksek 

düzeyde manevra ve kara 

hedeflerine saldırı kabiliyeti 

bulunmaktadır. 

Kalibir roketleri 

Uzun mesafeli hassas bir silahtır. 

(2000-45000 km. menzil) Rusya-

Ukrayna savaşında Rusya’nın 

sahip olduğu en önemli ve tahrip 

gücü yüksek silahlardan birisi 

olarak kabul ediliyor. 

İskender füzeleri 

Bu füze 21 yüzyıldaki en hızlı 

roket olarak kabul ediliyor. 500 

km. menzili bulunmakta ve 

yüksek manevra kabiliyetine 

sahiptir. 3 ton ağırlığında ve 400 

kg. tnt patlayıcı taşıyabiliyor. 

Kincal füzeleri 
Balistik füzedir ve sesten on kat 

daha hızlı uçabilmektedir. 

Tos1 roket rampaları 

Yakıcı savaş başlıklı roket 

atabilmektedir. 90 saniyede 24 

roket atmaktadır. 600-6000 m. 

menzili bulunmaktadır. 

Stinger 

Uçaklar için üretilmiş omuzdan 

atılan hava savunma roketidir. 

Kızılötesi ışınlarla 

yönlendirilmektedir ve 5 km. 
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menzili bulunmaktadır. Sesten 

daha hızlıdır. 

Ukrayna 

Javelin 

Amerikan yapımı, taşınabilir, 

zırhlı araçlara karşı üretilmiş bir 

rokettir. Kullanıcının elektronik 

sistemde nişan alması ve ateş 

etmesiyle roketin sahip olduğu 

elektronik beyinle tank vb. zırhlı 

araçların üst kısmını hedef 

almaktadır. 2500 m. menzili 

bulunmaktadır. 

Bayraktar İHA 

TB2 Bayraktar 20 fit irtifada 

uçabilmesinin yanında, 150 kg. 

varan yük taşıyabilmektedir. 24 

saat boyunca uçabilen TB2 sahip 

olduğu gece ve gündüz kameraları 

ile keşif ve gözlem yapabilmekte 

ve anlık olarak hedefleri imha 

edebilmektedir. 

 

İkinci aşamada kullanılan taktikler 

Taraf Taktik Açıklama 

Rusya 

 

Uzak mesafe bombardıman 

Ukrayna’nın batı bölgesine yönelik Kalibir 

türü hassas roketlerin kullanımı; 14 Mart 

tarihinde Polonya sınırında yabancı 

savaşçıların eğitim yerinin vurulması; 18 Mart 

tarihinde Lefif’de uçak bakım merkezinin 

hedef alınması ve yine Lefif’de 27 Mart 

tarihinde yakıt deposunun hedef alınması. 

Kuşatma Mariupol örneği 
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Sivil tesislerin tahrip edilmesi Harkov örneği 

Mayın tarlaları hazırlanması Kiev’in doğu ve batısında uygulandı 

Tahkimat ve mevzi 

hazırlanması 
Kiev’in doğu ve batısında uygulandı 

Savunma birliklerinin 

belirlenmesi 

Ukrayna pusularını atanların bulunması için 

tahsis edilen Çeçen birlikler 

Ukrayna 

Karşıt saldırılar ve Rus 

güçlerine yönelik hava 

operasyonları 

Kiev, Somi ve Harkov civarında bazı bölgeler 

geri alındı. 

Düşman arka hattında etkili 

operasyonlar 

15 Mart tarihinde Herson Havaalanı’nın hedef 

alınması ve 25 Mart tarihinde Birdiyask 

Limanında bir Rus gemisinin vurulması. 

Ukrayna güçleri birinci 

aşamada kullandığı tüm 

taktikleri kullanmaya devam 

etti. 
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İkinci aşamanın sonuna kadar tarafların güçlü ve zayıf yanları 
Rusya’nın güçlü ve zayıf yanları 

Güçlü yanlar Zayıf yanlar 

Rusya, durum gerektirdiğinde yeterli rezerve ve ikmal 

imkanına sahiptir. 

Tam hazır olmadıkları ve Ukraynalılarla 

kültürel ve sosyal bağları bulunduğu için 

Rus askerinin savaş iradesinin zayıf oluşu. 

Devasa ateş ve yıkım gücü 

(Yüksek oranda ateş gücü) 

Destek hattının zayıflığı. Rus güçleri hala 

Ukrayna güçlerinin ikmal hatlarını kesmeye 

odaklamasının sıkıntısını çekmektedir. 

Henüz kullanılmayan stratejik silahları; Sihoy 57 ve 

To 60 gibi gelişmiş savaş uçakları gibi. 

Ukrayna coğrafyasının büyük oluşu güçlerin 

dağılmasına neden olmakta. Bunun dışında 

bölgenin toprak yapısının hızlı harekete 

engel oluşu. 

Rusya’nın uzun soluklu bir savaşa girme 

potansiyelinin bulunmaması. 

Askeri kararların merkezi oluşu ve 

birliklerin esnek davranamaması. 

Yüksek tahrip gücü olan taktiksel nükleer silahlar. 
Askerlerin savaş için hazır olmamaları; 

(savaş Rus askerleri için de aniydi). 

Bu ana kadar seçkin birliklerin tümünün sahaya 

sürülmemesi. Açıklamalardan, Rusya’nın büyük 

oranda Dağıstan ve Çeçenistan bölgelerinden gelen 

savaşçıları kullandığı görülmekte. 

Hava hakimiyetinin sağlanamaması. Nitekim 

bu döneme kadar Ukrayna uçakları ve hava 

savunması aktif ve etkin bir şekilde 

çalışmaktadır. 

 
Ukrayna İHA’larına karşı koymada hava 

savunma sisteminin zayıflığı. 

 

Saldırı eksenlerinin dağınıklığı ve 

operasyonun tamamını idare eden tek bir 

askeri komutanın bulunmayışı. 
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Ukrayna’nın güçlü ve zayıf yanları 

Güçlü yanları Zayıf yanları 

Savaşın ilk darbesinin başarıyla karşılanması. 

Nitekim Ukrayna güçleri düzenini koruyabilmiş, 

Rusya’nın psikolojik savaşı ve ilk saldırının 

baskısı altında çökmemiştir. 

Rus hava hareketini tamamen etkisiz hale 

getirecek bir hava savunmasına sahip 

olunmaması. 

Askeri harekatlarda ve karar alınmasında 

esneklik. (Batı modeline göre merkezi olmayan 

karar sistemi). 

Askeri ve beşeri olarak sayıca Rusya’dan daha az 

olunması. 

Bu döneme kadar halkla Ukrayna ordusu arasında 

iyi bir kaynaşma olması. 
Rusya’ya karşı caydırıcı bir silahın bulunmayışı 

Hibrit savaş taktikleri kullanılması; Ukrayna 

ordusunun düzenli ordu taktikleri ile gerilla 

taktiklerini birlikte kullanması. 

 

Geniş coğrafya Rusya’nın geleneksel taktiklerine 

direnme ve ikmal yollarını kesme olanağı 

sağlamıştır. 

 

Batı’nın askeri, istihbari ve teknik olarak açık 

desteği. ABD ve NATO, Ukrayna’ya sağladığı 

büyük desteklerin yanında en ince istihbarat 

bilgilerini ve uydu görüntülerini vermiştir. 

 

Kendi topraklarını savunma konumunda oldukları 

için yüksek maneviyat ve savaş ruhuna sahip 

olmaları. 

 

Açık ikmal yolu (sınır ülkesi olan Polonya 

Ukrayna için arka hat olmuştur). 
 

Bombalamada hassas teknolojiye sahip olmaları, 

insansız uçakların keşif ve bombardıman 

operasyonlarındaki etkinliği. 
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İkinci aşamada tarafların askeri kayıpları 

Silah Rusya Ukrayna 

Tüm araçlar 2268 657 

İnsan kaybı 
4000-7000 (Amerikan 

istatistiklerine göre) 

1300 (Ukrayna’nın 

açıklamasına göre) 

Görsel kayıtlara göre kayıplar 

Tank 383 88 

Roket rampası 33 6 

Piyade savaş araçları 265 58 

Zırhlı personel taşıyıcı 71 27 

Top 52 12 

Nakledilebilir hava savunma 

sistemi 
24 16 

Radar 2 10 

Hava savunma sistemi 41 33 

Savaş uçağı 17 12 

Helikopter 32 2 

İnsansız Hava Aracı (İHA) 19 12 

Gemi 3 14 

Askeri kamyon 580 179 

İkinci aşamanın özeti 
Rus saldırıları planlandığı gibi gitmedi, ancak bölgesel bazı kazanımlar elde edildi. Özellikle de 

Ukrayna’nın güney bölgesindeki Rus kazanımları göze çarpmaktadır. Şöyle ki, Rus güçleri Kırım 

Yarımadası ile savaş öncesinde Rusya tarafından desteklenen ayrılıkçıların kontrolünde olan Donbas 

bölgesi arasında kara bağlantısı sağlandı.  

Askeri uzmanlar Rusya’nın sorununun, iç düzensizlikleri, görevlerini hakkıyla yerine getirmemeleri, 

kendilerine fazla güvenmeleri ve bunlara mukabil NATO üyeleri tarafından silah desteği alan Ukrayna 

ordusunun hazırlığı olduğunu belirtmekteler.  

Karşılaşılan ilk başarısızlıklar, çatışmanın Harkov ve Mariupol gibi sivillerin yaşadığı yerlerin yoğun 

olarak bombalanması ile belirginleşen yeni bir aşamaya evrilmesine neden oldu. Bu, Rusya’nın daha önce 

Çeçenistan ve Suriye’de kullanmış olduğu bir taktiktir. Bu dönemde hedef alınan Ukrayna şehirlerinin 
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yıkıma uğraması ve binlerce sivilin hayatını kaybedip yaralanması üzere kurulu bu taktiğe geçilmesini 

açık bir şekilde ortaya koymaktadır. 

Daha önce bazı gözlemciler, Putin’in Suriye taktiklerini Ukrayna’ya taşımayacağını düşünmüştü, zira -

Harkov ve Mariupol’da olduğu üzere- aile bağları ve sınır ötesi yakın dostlukların buna izin vermeyeceği 

düşünülmüştü. Buna karşın Suriyeliler ise Rusyalıların çoğu için tanınmayan uzak insanlardı. Ancak ani 

baskın, Ukraynalıları caydırmak için büyük yığınaklar, Ukrayna Hükümetini teslim olmaya ya da 

kaçmaya zorlama gibi yöntemlere dayanan Rus savaşının birinci aşmasının başarısız olmasından sonra, 

Rus ordusu vahşi taktiklerini uygulamaya koymaya başladı. Bundan sonra hastaneler, okullar, pazarlar, 

ekmek kuyrukları ve yollardaki siviller onlar için meşru hedefler olmaya dönüştüler. 

Bu aşamada Rusya’nın kullandığı en önemli yöntemlerini şöyle sıralayabiliriz: 

Birincisi: Aç bırakmak ve boyun eğmeye zorlamak maksadıyla bölgelerin kuşatma altına alınması, askeri 

güçlerin ilerlemesiyle birlikte sivillerin rehin alınması, -Mariapol’da olduğu üzere- rastgele 

bombardımanlar düzenlenmesi ve Rus güçlerin başkent Kiev ve Harkov şehirlerini kuşatmaya çalışılması. 

İkincisi. Savaşçıların iradesini zayıflatmak maksadıyla sivil altyapının hedef alınması, toplum hizmetinde 

olan ve aynı zamanda manevi bir destek sağlayan kurumsal yapıların imha edilmesi. (Savaşın 

başlangıcından beri Ukrayna’da 43 sağlık merkezine saldırı düzenlendiği, Harkov’da 48 okulun yıkıldığı, 

doğuda Ukrayna’nın sert kış aylarında felaketlere neden olabilecek bir enerji istasyonunun bombalandığı 

belgelenmiştir). 

Üçüncüsü: kontrolsüz bombardımanlar: Rusya köy ve şehirlerde yerleşim yerlerini bombalarken herhangi 

bir hedef gözetmemiş, bu yüzden bazı yerleşim bölgelerinin tamamı enkaza dönüşmüştür. (Mariupol – 

Folnafaha bölgesi (%90’ yıkılmış veya zarar görmüş) – Kiev yakınları). 

Dördüncüsü: İnsani geçitler: Mariupol’da bazen Rusya tek taraflı bir insani geçit ilanında bulunuyor, 

bazen de bu geçitler gerekçe olması için çok kısa bir süreliğini açık tutuluyor, bazen de uygulanabilir 

olmuyor. Hatta bazen siviller askerlerin hakimiyetinde olan ancak askerlerin gizlendikleri bölgelere 

naklediliyorlar. Bu geçitler hiç çalışmasa bile yoğun bombardımanlar için bir uyarı niteliği taşıyordu. 

Genel olarak Rusya bundan sonra göç fırsatı tanıdığı bahanesiyle hiçbir tarafla tartışmıyor, kalan insanları 

da terörist olarak kabul ediliyor. Bu, Suriye Halep bölgesinde izlenen yöntemin aynısıdır.  

Beşincisi: yanıltma: sivil kayıplarının ve savaş suçlarının sürekli olarak inkâr edilmesi. Ukrayna savaşının 

başından itibaren Rusya’ya ait yerel propaganda mekanizması, sınırlarını aşarak en basit gerçekleri bile 

inkâr etme yoluna başvurmuş, hatta saldırıyı bir “savaş” olarak değil “özel operasyon” olarak nitelemeyi 

tercih etmiştir. 
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ÜÇÜNCÜ AŞAMA: RUSYA’NIN YENİDEN KONUMLANMASI VE 

HEDEFLERİNİ DONBAS’LA SINIRLAMASI 

) 1 NİSAN – 20 HAZİRAN) 
 

Kiev’i ele geçirip Ukrayna Hükümetini devirmeyi hedefleyen Moskova, savaşın bu aşamasında başarısız 

olunca, hedefini ülkenin doğusunda bulunan Donbas bölgesi ile sınırlayacağını açıkladı. Böylece Rusya 

savaşında yeni bir aşamaya geçilmiş oldu. Bu aşama Rusya’nın Kiev yakınlarından ve kuzey Ukrayna’dan 

1 Nisan tarihinde çekilmesinin tamamlanması ile başlayan ve 20 Haziran’a kadar süren süreçtir.  

Rus ordusu savaşın üçüncü sürecinde saflarını yeniden toparladı ve Moskova elinde bulunan tüm toplarını 

Lugansk ve Doneskt bölgelerini ele geçirmek maksadıyla doğuya çekti. Bu aşamada Rus güçleri, 

kayıplarını azaltmak ve sahip olduğu top gücünden daha iyi yararlanmak maksadıyla doğu Ukrayna 

şehirlerini yoğun top atışına tabi tuttu.  

Ukrayna başkanı Vladimir Zelenski, Rus ordusunun Ukrayna güçlerine büyük zayiatlar vermesini şu 

sözleri ile ifade etti: “Rus güçleri doğu cephesinde günlük olarak yaklaşık 100 Ukrayna askerini öldürüyor 

ve 500’ünü yaralıyor.” Yine Zelenski’nin açıklamasına göre, Rus güçleri haziran ayının ortalarından 

itibaren bölgenin %20’sini ele geçirdi. Batı kaynaklarına göre ise, benzer şekilde Rus güçleri de büyük 

kayıplar vermeye devam ediyor. 

Üçüncü aşamada tarafların askeri güçleri 

Nizami güçler 

Taraf Güçler Sayı Açıklama 

Rusya: 190-200 bin 

asker; bunların 140-

150 bini kara gücü 

Rus ordusu 175 bin  

Çeçen güçleri 10-12 bin  

Doneskt ve Lugansk 

(Donbas) savaşçıları 
6-15 bin  

Gürcistan ayrılık 

bölgesi 
2000  

Vagner 1000  

Ukrayna 

Ukrayna ordusu 200-255 bin  

Halk güçleri – 

Bölgesel savunma 

güçleri 

100 bin  
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Gönüllü güçler 

Taraf Gönüllülerin cinsiyeti Sayı Açıklama 

Ukrayna 
Avrupa - Brezilya – 

ABD… 

Açıklanan 20 bin 

kişinin başvurusu 

bulunmakta. 

Savaşa katılan 

gönüller hakkında net 

bir bilgi 

bulunmamakta, 

sayılarının ise yüzler 

olduğu tahmin 

edilmekte. 1 

Rusya 
Suriye – Senegal – 

Nijerya – Libya 

Açıklanan 16 bin 

kişinin başvurusu 

bulunmakta. 

Bu ana kadar bir güç 

gönderildiği hakkında 

net bir bilgi 

bulunmamakta. 

 

Açıklama: Açıklanan rakamlar gerçek sayılardan farklı olabilir. Nitekim Çeçen güçlerinin bu sayıda 

olmadığı tahmin edilmektedir ve en iyi tahmine göre 5 bini geçmediği düşünülmekte. Buna mukabil 

İngiliz istihbaratı, Vagner milislerinin sayısını 1000 olarak açıklarken gerçek sayının bundan daha fazla 

olduğu tahmin edilmekte. 

 
1 Ukrayna Hükümetinin resmi açıklamasına göre, 20 bin civarında yabancı savaşçı Ukrayna savunmasına 
katılmak istediğini açıkladı. Ukrayna’nın Washington elçiliği görevlilerinden birisinin Washington Post 
gazetesine yaptığı açıklamaya göre, başvuruda bulunanlardan 4000’i Amerikalı. Kaynak: 
https://www.washingtonpost.com/world/2022/03/20/ukraine-foreign-fighters-americans/ 
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Kuzey cephesi: 

- Rus güçleri, başarısızlıkla sonuçlanan girişimlerden sonra nisan ayının başlarında Ukrayna’nın 

başkenti Kiev’den geri çekiliyor. Ayrıca kuzey Ukrayna Çernihiv’den de Belarus’a çekiliyor. 

Yine Rus güçleri Somi ili ve etrafından Rusya topraklarına geri çekiliyor. 
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Doğu cephesi: 

- Ukrayna güçleri Rusların Harkov saldırılarını geri püskürtmede başarılı oluyor. Yine Ukrayna 

güçleri şehrin etrafında konuşlanmış olan Rus güçlerine karşı saldırılar düzenliyor ve Rusları sınıra 

kadar çekilmeye zorluyor. 

Güneydoğu cephesi:  

- Rus güçleri Doneskt ve Lugansk bölgelerinde kara operasyonlarına devam ediyor ve 1 Nisan 2022 

tarihinde Harkov’un güneydoğusunda bulunan İzyum ilini ele geçiriyor. 

- Rus güçleri İzyum’dan Slovyansk bölgesine ilerlemeye çalışıyor ancak daha önceki saldırıları 

durduran Ukrayna savunması ile karşılaşıyor.  

- Bu dönemde Rus güçleri, Lugansk bölgesinde Ukrayna hakimiyetinde bulunan en büyük yerleşim 

yeri olan Severdonesk şehrini ele geçiriyor.  

- Rus güçleri %98’ine hâkim olduğu Lugansk bölgesinin güneyden Severdonesks ve Lısıçansk 

bölgelerine, kuzeybatıdan Kupyansk bölgesine operasyonlarına ağırlık veriyor. 

- Rus güçleri Mariupol şehrini ele geçiriyor. Ukrayna güçlerinin son kalesi olan Azofstal 

fabrikasında 100 Ukrayna askeri teslim oluyor. 

Güney cephesi:  

- Rus güçleri güneyde Herson şehrini korumaya devam ediyor. Özellikle Ukrayna’nın şehre 

saldırılarını artırması üzerine şehrin tahkimatına başlanıyor ve bu durum Rusların kuzeye 

Mikolayiv bölgesine yönelmelerini durduruyor. 

- Ukrayna güçleri haziran ayının başlarında Herson’un kuzeydoğunda Rus güçlerine karşı sınırlı 

saldırılar gerçekleştiriyor ve İhulits Nehri yakınlarında bazı ilerlemeler kaydediyor.  

 

Çıkarımlar: 

- Rus güçleri Ukrayna’nın altyapısını yıkmaya ve Ukrayna’nın batısından gelen silah ve lojistik 

yolunu kesmeye odaklandı. 

- Rus güçleri Lugansk bölgesine odaklandıktan sonra Ukrayna’nın doğusunda zorlu ve aşamalı 

olarak ilerlemelere başladı. Özellikle Severodonetsk ve Lısıçanks bölgelerini ele geçirmek için 

operasyonlara başladı. 

- Rus güçleri bazı cephelerden geri çekilerek ve art arda ve tek tek şehirlere büyük çapta odaklanmış 

operasyonlar düzenleyerek ilerlemeyi hedeflemekte. Bu, Astana sürecinde Suriye’de yaptığı 
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taktiğin aynısıdır. Ancak Ukrayna’nın karşıt saldırıları Rus güçleri için büyük bir sorun teşkil 

etmeye devam etmekte ve belki de bu planlarını bozabilir. 

- Rusya, Doneskt ve Lugansk bölgelerinin ve yine Herson ve Zaporajya bölgelerinin tümünü ele 

geçirmeyi, elde tutmayı ve Rusya’ya ilhak etmeyi planladı. 

- Uzmanların geneli, savaşın kesin bir galibiyet gerçekleşmeden uzun süre devam edeceğini tahmin 

ediyor. Savaşın, bombardıman, yıkım, bazı Ukrayna şehirlerinin uzun süre kuşatma altında 

tutulması, vur-kaç operasyonları ve uzun süren bir yıpranma şeklinde ve taraflardan birisinin net 

bir sonuç elde edemeden devam edeceği tahmin ediliyor.  

- Bazı tahminler ise, Moskova’nın güneydoğu bölgesinde cüzi bir zafer elde ederek kara yolu ile 

Donbas’ı Kırım’a bağladıktan sonra, ciddi bir şekilde görüşmelere oturup savaşı durdurmaya 

çalışacağı şeklinde. 

 

Üçüncü aşamada 20 Temmuz tarihine kadar Ukrayna’ya yapılan yardımlar 

Kaynak Tarih Tür Miktar 

ABD 25/2/2022 
Stinger füzeleri 

350 milyon dolar (tahimini) 
Javelin roketleri 

Hollanda 26/2/2022 Roket rampaları -  

Almanya 
1/3/2022 

Karadan havaya 

roket 
2700 

26/2/2022 Javelin roketleri -  

Polonya 26/2/2022 Javelin roketleri -  

Letonya 26/2/2022 Javelin roketleri -  

İngiltere 26/2/2022 İnlaw roketleri -  

ABD 

12/3/2022 
Güvenlik ve 

askeri yardımlar 

200 miyon dolar 

(tahmini) 

16/3/2022 

Stinger füzeleri 800 adet 

Javelin roketleri 2000 adet 

Kamikaze saldırı 

uçakları 
100 adet 

Bomba atar 100 adet 
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Piyade tüfeği 5000 adet 

Tabanca 1000 adet 

Otomatik tüfek 400 adet 

Mermi 20 milyon adet 

Zırh 25 bin adet 

Miğfer 25 bin adet 

Hafif silah 

parçası 
1000 

AT-4 tipi anti 

tank 
6000 

Fransa – İtalya 3/3/2022 

Milan tipi anti 

tank roket 

sistemleri 

(ATGM) 

onlarca 

İngiltere 

- Javelin - Nlaw 4000 

16/3/2022 
Star Sterak 13 

roketleri 
-  

-  21/3/2022 
S300 Hava 

savunma sistemi 

Bazı kaynaklar bu sistemi 

Slovakya’nın Amerika’ya 

verdiğini belirtse de Amerika 

tarafından konuyla ilgili bir 

açıklama bulunmamakta. 

Almanya 23/3/2022 
Anti tank roket 

(panzerfaust3) 
2000 

Almanya 25/3/2022 

Uçaksavar roketi 

(strela)  ve başka 

silahlar 

1500+100 otomatik silah ve 8 

milyon adet mermi 

İsviçre 23/3/2022 At-4 tipi anti tank 5000 
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İngiltere 24/3/2022 

Anti tank roketler 

(Javelin – 

NLAW) 

6000 adet 

(bunların yanında 33 milyon 

dolar nakdi destek) 

Hollanda 30/3/2022 Askeri kamyonet 50 milyon dolar tutarında 

İngiltere 1/4/2022 

Yardım paketi, 

uzak menzilli 

toplar ve zırhlı 

araçlar 

Detaylar bilinmemekle birlikte 

bu paketin Odessa şehrinden 

atılan gemilere karşı kullanılan 

roket olduğu tahmin edilmekte. 

ABD 1/4/2022 

İnsansız 

kamikaze 

uçakları (100) - 

lazer güdümlü 

roketler – zırhlı 

araçlar – 

otomatik toplar – 

gece görüş 

cihazları 

300 milyon dolar 

tutarında 

Avusturalya 5/4/2022 
Bushmaster tipi 

zırhlı araçlar 
20 araç 

Almanya 5/4/2022 
Pdv-501 tipi 

personel aracı 
58 araç 

Çekoslovakya 5/4/2022 

T72 model 

tanklar – BMP 

zırhlı araçları 

12 adet 

Estonya 5/4/2022 
Howitzer topları 

+ mühimmatı 

Estonya, Ukrayna’ya yapılan 

askeri yardımın 222 milyon dolar 

civarında olduğunu açıkladı. 

ABD 5/4/2022 Javelin roketleri 

100 milyon dolar değerinde. 24 

şubattan bu yana ABD’nin 

Ukrayna’ya yaptığı yardım 1,7 
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milyar dolara ulaşmış 

bulunmakta. 

Slovakya 8/4/2022 
S-300 Hava 

savunma sistemi 
-  

İngiltere 

8/4/2022 
130 milyon dolar 

değerinde silah 

Hava savunma için Star streak 

roketleri, Mastiff Mrap ve Jackal 

tipi zırhlı araç, Javelin sistemleri, 

miğfer, zırh, dürbün, AS-90 

Howitzer 

19/4/2022 

Stormer roket 

atıcı (uçaklar için 

starstreak roketi 

atan bir sistem) 

-  

Fransa 12/4/2022 

Anti tank milan 

ve Javelin 

roketler ve farklı 

yardımlar. 

Kıza menzilli 

Mistral hava 

savunma füzesi 

Fransa savaşın başında beri 

Ukrayna’ya yapılan askeri 

yardımların 120 milyon euroya 

vardığını açıkladı. 

Buna roket, uydu görüntüleri ve 

eğitimler de dahil. 

Polonya 13/4/2022 

T72, M172, 

M1R72 tanklar. 

BMP’nin 

Polonya modeli 

olan M1 zırhlı 

araç. 

100 adet zırhlı araç 

ABD 13/4/2022 

800 milyon dolar 

tutarında yardım 

paketi 

- 155 mm. Howitzer top ve 

40 bin top mermisi 

- Top atış yerinin tespiti 

için 10 radar, hava 
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hedeflerinin gözetlenmesi 

için 2 adet radar. 

- Switchblade türü 300 

İHA 

- 500 adet anti tank Javelin 

roket 

- 200 adet zırhlı personel 

taşıyıcı 

- Mİ17 tipi helikopter 

- İnsansız tekne 

- Kimyasal, biyolojik ve 

nükleer silahlardan 

korunmak için ekipman. 

- 2000 üzerinde lazerli 

mesafe ölçer 

- C4 patlayıcılar ve 

engellerin aşılması için 

farklı türden patlayıcılar 

- Anti personel mayın 

(Claymore) 

- 30 bin zırh ve miğfer 

Bu yardım paketiyle birlikte 

Amerika’nın Ukrayna’ya yapmış 

olduğu yardım 2,5 milyar dolara 

varıyor. 

Çek Cumhuriyeti 14/4/2022 

Çek yapımı 

122mm RM70 

roketatar 

20 adet 

Japonya 19/4/2022 
İHA, kimyasal 

saldırılardan 
-  
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korunmak için 

maske ve elbise 

Hollanda 

19/4/2022 
Ağır silah ve 

zırhlı araç 
-  

20/4/2022 

2000 

Panzerhaubitze 

tipi Howartz top 

Sınırlı sayıda 

-  20/4/2022 

Ukrayna hava 

savunmaları için 

yedek parça 

Kaynağı belirsiz. 

Gelen bu yedek parçalarla 20 

Ukrayna uçağı onarıldı. 

Romanya 20/4/2022 Ağır silah -  

Norveç 21/4/2022 
Mistral hava 

savunma füzesi 
100 adet 

ABD 21/4/2022 

AeroVironment 

şirketinin 

Ukrayna 

Savunma 

Bakanlığına 

Quantix Recon 

tipi insansız keşif 

uçakları bağışı 

100 + 

İngiltere 21/4/2022 

Tank ve zırhlı 

araçlara karşı 

Brimstone tipi 

roket. 

Bu roketler hızlı 

hareketli kara ve 

deniz hedeflerine 

karşı da 

kullanılmaktadır. 

-  
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ABD 21/4/2022 

800 milyon dolar 

değerinde yardım 

paketi 

72 adet obüs tipi top, 144000 

adet top mermisi, 72 adet top 

silahı, 120 adet phoenix ghost 

tipi insansız kamikaze uçak. 

Slovenya 22/4/2022 

Eski model 

Yugoslav tankı 

(Mİ84) 

30-40 adet. 

Ukrayna’ya tank desteği için 

Almanya ile Slovenya arasında 

anlaşma yapıldı. Anlaşmaya göre 

Almanya Slovenya’ya Marder 

tipi araçlar gönderecek. 

Belçika 22/4/2022 
Anti tank ve 

saldırı tüfekleri 

200 adet anti tank roket – 5000 

tüfek – 3800 ton yakıt 

Fransa 22/4/2022 

Howartz tipi top, 

anti tank milan 

roketi 

-  

ABD 22/4/2022 
Roket rampası 

M142 

NATO ile birlikte (sayı 

bilinmiyor) 

Kanada 23/4/2022 

M777 Howartz 

tipi top, Karel 

Custaf tipi anti 

tank, hassas top, 

zırhlı personel 

taşıyıcı 

4 top, 8 personel taşıyıcı 

ABD 23/4/2022 
M-113 tipi zırhlı 

personel taşıyıcı 

Batı Virginia eyaletinde bulunan 

Milli Muhafız tugayı tarafından 

verilmiştir. 

İtalya 24/4/2022 

M109 ve 

pzh2000 tipi 

Howartz topu, 

zırhlı personel 

taşıma aracı, 

-  
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ZSU SIDAM 25 

Şilka aracı 

Polonya 24/4/2022 Askeri yardımlar 

Polonya Hükümeti, Ukrayna’yı 

1,6 milyar dolar tutarında askeri 

yardımla desteklediklerini 

açıkladı. 

Litvanya 24/4/2022 Askeri yardımlar 

Litvanya Hükümeti, Ukrayna’ya 

gönderilen askeri yardımlarının 

hacminin 70 milyon euroya 

vardığını belirtti. 

ABD 25/4/2022 Askeri yardımlar 

322 milyon dolar (savaşından 

başlgangıcından beri yapılan 

yardımlar 3,7 milyara, Biden’in 

başa gelmesinden beri ise 4,6 

milyara ulaştı. 

Danimarka 25/4/2022 
İnsansız uçaklar 

için radar 
-  

Almanya 25/4/2022 

Man h81 tipi 

kamyon, hava 

savunma için 

zırhlı Gibart aracı 

100 kamyonet 

50 Gibart 

Avusturalya 26/4/2022 
Howertz M777 

top 
-  

İngiltere 3/5/2022 

376 milyon 

değerinde askeri 

yardım 

Radar – yük taşımada 

kullanılan insansız 

araçlar – gece görüş 

cihazları – gemiler için 

roket ve hava savunma 

sistemi – sivillerin 

çıkarılmasında 

kullanılmak üzere 13 araç 
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6/6/2022 

M 270 tipi roket 
rampası, 

Pinzgauer ve 
Vector PPV 6x6 
tipi zırhlı araç 

3 adet mezili 80 

kilometreye varan M 270 

roket 

ABD 7/5/2022 150 milyon dolar 
Top, elektronik radar 

sistemi 

 19/5/2022 100 milyon dolar 

18 adet 155 mm. Howartz 

tipi top, 18 adet taktiksel 

top çekme aracı, 

AN/TPQ-36 tipi 

füzesavar. 

 

21/5/2022 

Ek ABD yardımı 

olarak 40 milyar 

dolar; 20 milyarı 

askeri yardımlar 

için. 

Yapılan bu finans desteği 

gelecek eylül aynına kadarki 

süreci hedeflemektedir. Kalan 20 

milyar dolar ise, 8 milyar doları 

genel ekonominin desteklenmesi, 

5 milyar dolar Ukrayna tarımının 

çöküşünden kaynaklanabilecek 

dünya gıda eksikliğinin çözümü 

için, 1 milyar dolardan fazlası 

göçmenlere yardım, 6 milyar 

dolar güvenlik ve eğitim, 

teçhizat, silah ve Avrupa 

komutanlığı operasyonlarını 

destek için ayrılmıştır. 

1/6/2022 700 milyon dolar 

4 adet HIMARS roket atar, 

yüksek hareket kabiliyetli 

roketatar, 1000 adet Javelin 

roketi ve silahı, 4 adet Mİ17 

helikopter, radar, anti tank 

silahlar, yedek parçalar. 
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Almanya 

6/5/2022 Howartz top 
7 adet Howartz top, ek 

olarak 5 adet söz verildi. 

17/5/2022 

RGW-90 tipi anti 

tank roket ve 

mayın 

2450 adet roket, 4600 

adet mayın. 

20/5/2022 

Flakpanzer 

Gepard tipi 

otomatik 

uçaksavar 

15 adet 
 

Avrupa Birliği 16/5/2022 

500 milyon dolar 

değerinde 

AB’den 

Ukrayna’ya 

yeniden yardım 

Yapılan yardımların toplamı 2 
milyar dolara ulaştı. 

Portekiz 22/5/2022 
Askeri kargo 

uçağı -  

Çek 

Cumhuriyeti 
23/5/2022 

Savaş helikopteri, 

tank, roket 

sistemi. 

14 adet Leopard 2A4 tank ve 
zırhlı kurtarma aracı. (medya 

haberlerinde Almanya’nın, Çek 
Cumhuriyeti’nin T-72 tanklarını 

Ukrayna’ya teslim etmesi 
karşılığında Leopard tanklarını 

kendilerini teslim edeceği 
doğrultusunda bir anlaşma 

olduğu belirtiliyor.) 

Danimarka 23/5/2022 

Gemiler için 

Harpoon tipi 

roket 

-  

İtalya 23/5/2022 
Top sistemi ve 

mühimmatı 
FH70 Howartz topu 

(Sayı bilinmiyor) 

Norveç 23/5/2022 
Top sistemi ve 

mühimmatı 20 adet 109 mm. A3GN top. 

Yunanistan 23/5/2022 
Top sistemi ve 

mühimmatı -  
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Polonya 23/5/2022 
Top sistemi ve 

mühimmatı 
SPH 18 Howartz tipi top 

(sayı bilinmiyor.) 

Kanada 24/5/2022 Mühimmat 98 milyon dolar tutarında 20 bin 
adet top mermisi 

Yeni Zellanda 24/5/2022 
105 mm. L119 

top 
-  

Yunanistan 5/6/2022 
Askeri yardım 

paketi 

122 adet BMP-1 zırhlı personel 
taşıma aracı, 15 bin adet 73 mm. 
Top mermisi, 2100 adet 122 mm. 

Roket, 20 bin AK-47 piyade 
tüfeği, 3,2 milyon 7,62 mm. 

mermi, 60 adet taşınabilir FIM-
92 Stinger hava savunma roketi, 

17 bin adet 155 mm. Top 
mermisi, 1100 adet RPG-18 anti 

tank roket. 

İspanya 5/6/2022 

Hava savunma 

roketleri, 

Leopard tank 

20 km. menzilli Shorad Aspide 
uçaksavar füzesi (sayı 

bilinmiyor) 

 

- Çizelgede zaman esas alınmıştır. 

- Askeri yardımlar, söz verilen ve fiilen Ukrayna’ya teslim edenleri kapsamaktadır. 
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Üçüncü aşamada savaşta en etkili olan silahlar 

Rusya 

Silah Açıklama 

Ka-52 helikopter 

Rus kanallarının yayınladığı bazı görüntülerde yüksek düzeyde 

manevra ve tanklara ve diğer kara hedeflerine saldırı düzenleme 

kabiliyetine sahip olduğu görülmekte.  

Kalibr füzesi 

2000-4500 km. menzilli Kalibr füzesi dakikliğinin yanında Rusya-

Ukrayna savaşında Rusya’nın kullandığı en etkili silahlardan birisi 

olarak kabul edilmekte. 

İskender füzesi 

21 yüzyılın en hızlı füzesi olarak kabul edilmektedir. 500 km. menzili 

bulunmaktadır. Manevra kabiliyetine sahiptir ve 3 ton civarındadır. 400 

kg. TNT patlayıcı taşıyabilmektedir. 

Kinjal füzesi Balistik füzedir ve sesin on katı hıza sahiptir. 

Tos 1 roketatar 
Yakıcı savaş başlıkları taşıyan bu çoklu roketatar sistemi 90 saniyede 

24 roket atabilmektedir. Menzili: 600-6000 m.’dir.  

Kendinden tahrikli obüs: 

Akatsiya, Mesta, D-20, ve 

Malka M287 obüsleri. 

Mesta-S: Kendinden tahrikli 152 mm. obüstür. Bu toplar hassas 

Krasnopol mermileri kullanmaktadır ve 40 km. menzili bulunmaktadır. 

Malka M287: 203 mm. Kendinden tahrikli bir obüstür. Rus ordusunun 

sahip olduğu en büyük toptur. Menzili 35-55 km.’dir. 

 

Ukrayna 

Silah Açıklama 

Starstreak tipi hava 

savunma sistemleri ve 

stinger füzeleri 

Stinger: Omuzdan atılan, kızılötesi sistemle çalışan, 5 km. menzilli ve 

sesten daha hızlı uçaksavar rokettir. 

Starstreak: Yüksek hızlı kısa menzilli (7 km.) hava savunma roketidir. 

Lazer güdümlü 3 roketli sistemle farklı saatte 3000 km. hıza 

varmaktadır. 

Javelin 
Lazer güdümlü, sahip olduğu savaş başlığı çarpma tetikli yüksek ısı 
yayan patlayıcı içeren güdümlü bir tanksavar füzesidir. Personelin 

taşıdığı fırlatıcı tüp sayesinde lazerli elektronik işaretleme kullanılarak 
hedefe kilitlenir. Ateşle ve unut diye tabir edilen anti-tank füzesidir. 
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Bütün zırhlı kara araçları, düşük hızlı hava araçları, bina, siper ve 
koruganlara kullanımı uygundur. Menzili 2500 m.’dir. 

Bayraktar İHA 

Bayraktar TB2 20 bin fite kadar yükselebilme kapasitesinin yanında 150 

kg. yük taşıyabiliyor ve 24 saat uçuş gerçekleştirebiliyor. Yine gece 

görüş özelliği ile keşif ve gözlem yaparak hedeflerini anında etkisiz hale 

getirebilme özelliği taşıyor. 

Batı menşeli obüsler: 

ABD üretimi M777, 

Fransız üretimi Sezar, 

Alman üretimi PzH2000, 

İngiliz üretimi ES-90 

obüsleri Ukrayna ordusu 

tarafından en yaygın 

kullanılan top türlerini 

teşkil etmekte. 

M777 obüs: 155 mm. Tanışabilir top. Savaş sahasına kolaylıkla taşınıp 

geri çekilebilen bir obüs türüdür. 30-40 km. menzile sahiptir. Mermi 

hızı saniyeddi 827 km.’dir. Ortalama dakikada 5 mermi atabilmektedir. 

Güdümlü Excalibur topları GPS sistemiyle çalışmaktadır ve hedeften 

sapma payı 2 metre civarındadır. 

Gemilere karşı Neptün 

füzesi 

Gemilere karşı üretilen seyir füzesidir. Rusya’nın gemilere karşı ürettiği 

KH-35 füzesinin Ukrayna versiyonudur. Füze, Rus kruvazörü 

Moskova’nın batırılmasından sonra gündem olmuştur. 280 km. menzili 

bulunmaktadır. 
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Üçüncü aşamada kullanılan taktikler 

Taraf Taktik Açıklama 

Rusya 

Özellikle Ukrayna yakıt depolarını 

hedef almak için uzun menzilli hassas 

füzelerin ve hava bombardımanlarının 

kullanımı. 

3 Nisan tarihinde Odesa yakıt depoları hedef 

alındı. 

5 Nisan tarihinde Dnipro yakıt depoları hedef 

alındı. 

16 Nisan tarihinde Kiev’de zırhlı araç 

fabrikasının vuruldu. 

25 Nisan tarihinde bir takım koordineli roket 

bombardımanlarıyla Vinitsya, Poltava, 

Hmelnitski, Rivne ve Jitomir bölgelerinin alt 

yapıları ve taşımacılık yolları hedef alındı. 

 

Kuşatma taktiklerinin sürdürülmesi 
Mariupol’da bulunan Azofstal Çelik 

Fabrikası örneği 

Sivil tesislerin vurulmaya devam 

edilmesi 
Harkov örneği 

Katliamlar ve intikam operasyonları 

Mariupol’da yüzlerce sivilin öldürüldüğü 

tahmin edilmekte. 

Butça’dan çekilirken Rus güçleri artlarında 

400 ceset bıraktılar. 

Kramatorsk şehri tren istasyonunun 

bombalanması sonucu 150 üzerinde sivil 

öldü ve yaralandı. 

Pusular ve gece operasyonları 
Rusların düzenlediği bazı gece pusuları kayıt 

altına alındı. 

Tek askeri komuta 

Güney askeri bölge komutanı olarak General 

Aleksandır Dvornikof’un daha iyi 

koordinasyon sağlanması maksadıyla 

operasyon sorumlusu tayin edilmesi. 

Dvornikof’un Rusya’nın Suriye 



 

 

49 

 

operasyonlarından büyük bir deneyimi 

bulunmakta. 

Ukrayna’nın batı ikmal yolunun, 

özellikle de demir yolunun hedef 

alınmaya çalışılması. 

Ukrayna’yı Polonya’ya bağlayan Lefif demir 

yolunun hedef alınması. Amerikan Savaş 

Araştırmaları Akademisi, Rus güçlerinin 25 

nisan tarihinde Ukrayna destek ve doğu 

Ukrayna’ya gelen Batı yardım kargolarını 

kesmek maksadıyla orta ve batı Ukrayna’da 

bulunan beş tren istasyonuna hassas füze 

saldırıları düzenledi. 

Günlük belirli saldırıların sürdürülmesi 

Bu saldırıların çoğunun başarısızlıkla 

sonuçlanmasına rağmen Rusya gece 

saldırıları ile Ukrayna güçlerine baskılarını 

sürdürüyor. Bu şekilde külfetli de olsa bir 

takım basit kazanımlar elde ediyor. 

Yeni silahların kullanımı 
Mariupol şehrinde Tu-22M füzesinin 

kullanıma sokulduğu kayıt altına alındı. 

Güçlerin toplanıp bir eksene 

yoğunlaşma 

Donbas – Severodonetsk 

 

Halı bombardımanı taktiğinin 

sürdürülmesi ve iyi hazırlanmış 

savunma hattı boyunca muhkem 

Ukrayna güçleri hattının kırılması 

amacıyla yoğun top ve roket 

kullanılması. 

Donbas 

Nizami geleneksel savaşlara yönelme 

ve iki taraf arasında uzanan hat savaşına 

devam edilmesi. 

Genel olarak doğu Ukrayna 

Rusya tamamıyla Ukrayna’yı 

yıpratmayı istemekte ve bunu gücünü 

belirli bir noktada toplayıp bir noktaya 

Lugansk 



 

 

50 

 

yoğun saldırı düzenleme şeklinde 

gerçekleştirmektedir. 

Doğu Ukrayna’da insansız hava 

araçlarını engellemek ve Ukrayna’nın 

savaştaki ana gücünü kırmak için hava 

savunma sistemlerinin ve elektronik 

sinyal karıştırıcı sistemlerin 

kullanımının artırılması. 

Foreign Policy dergisinin, isimlerini 

açıklamayan Ukrayna askeri yetkililerden 

aktarımına göre; savaşın ilk dönemlerinde 

yoğun olarak kullanılan Bayraktar TB2 

insansız uçakların kullanımı Rusların hava 

savunma kabiliyetlerindeki gelişmelerden 

ötürü büyük oranda durduruldu. 

Doğu Ukrayna’da demir yollarına 

dayanılması ve destek nakli için zırhlı 

trenlerin kullanımı. 

Bu trenler uçaksavarlarla donatıldığı gibi 

aynı zamanda Rus helikopterleri tarafından 

da korunmakta. 

Ukrayna 

Rus güçlerine karşı pusuların ve karşı 

saldırıların sürdürülmesi 

20 Nisan – 10 Haziran tarihleri arasında 

Ukrayna güçleri Harkov ve Herson 

bölgelerinde birtakım kazanımlar elde etti. 

Düşman arka hattında düzenlenen etkili 

operasyonların sürdürülmesi. 

1 Nisan tarihinde Rusların hakimiyetinde 

bulunan Belgorod ilinde petrol ve yakıt 

depoları hedef alındı. 

25 Nisan tarihinde Rusların elinde bulunan 

Berdyansk ilinde yakıt deposu hedef alındı. 

Ukrayna güçlerinin bölgenin yapısı 

nedeniyle geleneksel silahlarla 

karşılaşmaya dönmeleri, tarafların 

güneydoğu Ukrayna bölgesinde 

konuşlanmasıyla hat boyunca uzanan 

savunmaya itimat edilmesi. 

Bu durum Batı’nın Ukrayna’ya yaptığı 

destek de görülmektedir. (Tanklar, obüsler ve 

zırhlı araçlar.) 

Rus güçlerinin ilerlemesine engel 

olacak engebeler ve doğal engellerin 

savunmada kullanılması. 

Siverskyi Donets Nehri. (Mayın ayında nehri 
duba köprüsü kullanarak geçmeye çalışan 
Rus birliği büyük bir felaketle karşılaştı. 
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Rus ilerlemesinin durdurulması 

maksadıyla köprülerin patlatılmasına 

devam edilmesi. 

16 mayıs tarihinde Ukrayna güçleri doğu 

Ukrayna’da Rusların İnhulet Nehri üzerinden 

ilerlemesini engellemek için bir köprüyü 

patlattı. Yine Siverskyi Donets Nehri 

üzerindeki başka bir köprü daha patlatıldı. 

Nispeten daha ucuz (çoğu Çin menşeli 

DJI firmasının) insansız hava 

araçlarının Rus noktaların keşfi ve 

küçük bombaatarlarla desteklenerek 

kullanımının artırılması. 

 

Rus güçlerinin şehirlere ve büyük 

yerleşim yerlerine çekilerek uzun 

soluklu yıpratma savaşına sokulması. 

Severodonetsk – Mariupol – İzyum… 
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Üçüncü aşamada tarafların güçlü ve zayıf yanları 
Rusya 

Güçlü yanları Zayıf yanları 

Rusya gerekli durumlar ya da tam ikmal için 

büyük rezervlere sahiptir. 

Tam hazırlıklı olmadıkları için Rus askerlerinde 

savaş iradesi hala zayıf gözükmekte. Bunun 

yanında Ukraynalılar ile aralarında bulunan 

kültürel ve sosyal bağlar bulunmakta. 

Ateş ve yüksek tahrip gücü 
Saldırı eksenlerinin dağınıklığı ve aynı anda tüm 

eksenlere odaklanılamaması. 

Ukrayna’ya göre Rusya uzun soluklu bir savaşa 

girme imkanlarına çok daha fazla sahiptir. 

Coğrafi olarak Ukrayna’nın geniş olması Rus 

güçlerinin dağılmasına neden olmakta. Buna 

ilaveten tabiatı ve hava koşulları da bir engel 

teşkil etmekte. 

Rusya hala yüksek yıkım gücüne sahip taktiksel 

nükleer silahlar kullanma imkanına sahiptir. 
Yüksek oranda insan ve askeri kayıplar. 

Rusya’nın Herson ve Mariupol gibi stratejik 

yerleri ele geçirmesi. 

Ukrayna’nı Kara Deniz’den ve Azak Deniz’inden 

ayırması. 

Rusya hala asker sıkıntısı çekmekte. Özellikle de 

piyade askerde. Yine manevi zafiyet bulunmakta 

ve komutanlara hızlı sonuç almaları için baskı 

yapılmakta ve bu durum daha fazla kayıplara 

sebebiyet vermekte. 

Donbas’ın büyük bir bölümünde olduğu gibi, 

savaşın düzlük açık bölgelere taşınması, 

Ukrayna’nın iyi tahkimatlarına rağmen Rus 

güçlerinin istediği ve güçlü olduğu bir saha 

yapısıdır. 

Mariupol, Severodonetsk ve Harkov gibi şehir 

savaşlarında Rusya’nın aktif davranamadığı gibi 

büyük kayıplar vermesi. 

Rus toplarının Ukrayna’nınkinden daha üstün 

olması. Donbas savaşında toplar belirleyici bir rol 

oynamıştır. 

-  
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Ukrayna 

Güçlü yanları Zayıf yanları 

Ukrayna güçlerinin birbirlerine bağlı olması 
Rus hava hareketini tamamıyla işlevsiz bırakacak 

bir hava savunmasına sahip olunmaması 

Askeri olarak ve kararların alınmasında esneklik 

(Batı modeline göre merkezi olmayan karar alma 

sistemi). 

Askeri ve insan gücü olarak Rusya’dan daha 

aşağıda olunması 

Doğu bölgesinde bulunan Ukrayna güçleri yüksek 

derecede savaş deneyimine sahiptir ve 2014 

senesinden beri Donbas’ta ayrılıkçıların 

ilerlemesine engel olmuştur. Yine bölgede uzun 

süredir tahkimat çalışmaları yapılmaktadır. 

Rusya’ya karşı caydırıcı bir silahın bulunmaması. 

Geniş coğrafya Rusların geleneksel taktiklerine 

direnişi ve genel olarak Rus eksenlerini dağıtma 

olanağı sağlamıştır. 

Büyük oranda uzun menzilli silahlara sahip 

olunmaması 

Askeri, istihbarat ve teknik olarak Batı’nın 

desteğinin devam etmesi. 

İnsan kayıplarının artışı, özellikle de Donbas 

bölgesinde. 

Kendi yerini savunma konumunda olunması 

hasebiyle yüksek maneviyat ve savaşma ruhu. 

Seçkin askerlerden büyük kayıplar verilmesi. 

(Mariupol’da Azof Birliklerinin yitirilmesi) 

Daha uzamasına rağmen ikmal yolları hala açık. 

Donbas’ın arazi koşulları nedeniyle açık ve 

doğrudan çarpışmalara girmeye mecbur kalınması 

nizami olmayan savaş taktiklerinden 

faydalanılamaması. 

Toplar gibi bombalamada hassas teknolojilere 

sahip nitelikli silahlara sahip olunması. Bunun 

yanında gelişmiş roketatarlar ve keşif ve 

bombalama hedeflerinin düzeltilmesinde insansız 

hava araçları. 

Mariupol gibi bazı stratejik bölgelerin 

kaybedilmesiyle Azak ve Kara denizlerinden 

bağlantının kesilmesi. 

Ukrayna güçleri şehir ve sokak savaşlarında daha 

nitelikli ve daha üstün. Mariupol’da olduğu üzere, 

Ukrayna güçleri Ruslara büyük kayıplar 

Donbas bölgesinde Rus güçleri daha üstündür ve 

genel olarak Rus topları Ukrayna’ne kıyasla daha 

üstündür. 
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verdirmiş ve şu anda aynı senaryo 

Severodonetsk’de tekrarlanmaktadır. 

 

Ukrayna güçlerinin eğitim için gerekli zamana 

sahip olmadan hızlı bir şekilde Batı silahlarını 

kullanmaya geçmeleri ve bu silahlar için gerekli 

olan mühimmata ulaşmak için büyük ve sürekli 

bir ikmale ihtiyaç olması. 

 

Tarafların askeri kayıpları 

Silah Rusya Ukrayna 

Toplam araç 4272 1139 

İnsan kaybı 

Batılı kaynakların tahminine 

göre, 15000-20000 arasında Rus 

askeri ölmüştür. 

Batılı kaynakların tahminine 

göre, 6000-11000 Ukrayna 

askeri ölmüştür. 

Görsel kayıtlara göre en belirtin kayıplar 

Tank 760 191 

Roketatar 71 19 

Zırhlı araç 419 86 

Personel taşıma aracı 840 132 

Obüs 120 38 

Radar 10 23 

Hava savunma sistemi (karadan 

havaya) 
63 44 

Savaş uçağı 30 26 

Helikopter 46 11 

İHA 81 20 

Savaş gemisi 9 18 

Kamyonet 1198 298 
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Üçüncü aşmanın özeti 
Kiev ve diğer Ukrayna büyük şehirlerini ele geçirme operasyonu başarısız olunca Kremlin Ukrayna’daki 

askeri operasyon planlarını yeniden gözden geçirip Ukrayna’da bulunan askeri hedeflerini küçültmeye 

karar verdi. 

Rusların, Ukrayna Hükümetini değişmeye zorlamak maksadıyla Kiev, Harkov, Odesa ve diğer büyük 

şehirleri ele geçirme harekâtı 19 marttan itibaren başarısız olmaya başladı ve Rus güçlerinin Ukrayna’nın 

kuzeyinden geri çekilip 31 Mart itibarıyla da Mıkolayiv ve Odesa’ya saldırı girişimlerini durdurması ile 

son buldu. 

Rus ordusu nisan ayının başlarında Ukrayna harekâtına yeni hedefler belirleyerek yeni bir aşamaya 

geçmiştir. Bu aşamada Lugansk ve Doneskt’den oluşan Donbas bölgesini ve Mariupol sahil şehrini ele 

geçirmeyi hedef almıştır.  

Rus ordusu ve ayrılıkçı güçler 20 Mayıs tarihinden itibaren Mariupol şehrini ele geçirmiş ve 20 Haziran 

tarihine kadar da Lugansk bölgesinin %98’ini hakimiyetleri altına almışlardır. Yine Rus güçleri 7 marttan 

beri sürdürdüğü Harkov şehrinin güneyinde bulunan İzyum şehrini 1 Nisan tarihinde ele geçirmişlerdir. 

Burası doğu Ukrayna’daki Rus operasyonları için stratejik öneme sahip bir şehirdir.  

Kremlin savaştaki hedeflerini gerçekleştirdiği gerekçesi ile kendi lehine bir ateşkes görüşmesinden önce 

Doneskt ve Lugansk bölgelerini ele geçirmeyi hedefliyor olabilir. Bu yüzden Rus güçleri birincil güçlerini 

Lugansk bölgesini ele geçirmek maksadıyla Severodonetsk ve Lisikansk bölgelerinin kuşatmalarını 

daraltarak Donbas bölgesini hakimiyeti altına almak istemektedir. 

Taraflar arasındaki savaş geleneksel ve nizami yöntemlere dönmüş ve bu durum Rus güçlerine aşamalı 

bir ilerleme olanağı sağlamıştır. Ancak bu, planlanan birtakım ilerleme girişimlerinden ve Kremlin’in 

doğu Ukrayna’da gerçekleştirmek istediği derin kuşatmalardan vaz geçme adına olmuştur. Bu şekilde 

Rusya daha fazla yer almaya başlamıştır. Severodonetsk’in %99’u ele geçirilmiş ve Rus güçlerinin bölgeyi 

ele geçirmek için sarfettikleri yoğun çabalarına bakılırsa önümüzdeki günlerde düşmesi beklenmektedir.  

Rus güçleri çok sayıda asker, top ve uçaklarıyla Ukraynalı savunmacıları yenilgiye uğratma taktiğine 

dayanmaktadır. Bu uğurda Harkov, Donetsk ve Zoporezya şehirlerinin kuşatmalarında gerekli olan 

kaynaklar geri çekiliyor. 
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SONUÇ 

Savaşta her iki taraf da verdikleri büyük kayıpların sıkıntısını çekiyor. Ukrayna güçleri, Batılı 
müttefiklerinden daha fazla silah taleplerini mütemadiyen yeniliyor. Özellikle de top roket atarların 
gerekliliğini vurguluyor, zira savaş sahasının tabiatı bu türden silahları daha fazla gerekli kılmaya 
başlamış bulunmaktdır. Başta ABD olmak üzere Batılı ülkeler Ukrayna ordusunu destekleme, Rus 

güçlerine baskı uygulamak ve durmaya zorlamak için bu taleplere karşılık veriyor. Aynı zamanda yakın 
dönemde tarafların yeniden görüşmelere döneceği doğrultusunda haberler bulunuyor. Ancak Rus güçleri 
Lugansk ve Donbas bölgelerinde tam hakimiyet sağlama çabalarını sürdürüyor.  
Savaş için olası 4 senaryo: 

1- Yıpratma savaşı: Savaş aylarca, belki yıllarca devam edebilir ve bu süreçte Rus ve Ukrayna güçleri 
uzun süreli yıpranma savaşına girer. Taraflar arasında karşılıklı olarak askeri baskılar devam eder, 
taraflar bazen kazançlar elde ederken bazen de kayıplar verirler. Batı, Ukrayna’ya silah desteğini 
sürdürdüğü sürece yakın dönemde taraflardan birisinin ezici bir zafer elde etmesi zayıf bir ihtimal 
olarak gözükmektedir. Durumun uzun bir süre olduğu üzere devam etmesi muhtemel senaryodur.  

2- Ateşkes: Rusya’nın Lugansk ve Doneskt bölgelerini ele geçirdikten sonra, özel askeri 

operasyonunun sonlandığını açıklaması muhtemeldir. Bundan sonra da Ukrayna’nın savaş, insan 
kaybı ve ekonomik zararları ve uluslararası zararlarla ilgili ortak bir anlaşma karşılığında ve 
Ukrayna’nın bazı toprakları talep ederek ateşkese razı olmaya çalışabilir. 

3- Savaş hatlarının soğuması: Moskova ve Kiev’den her biri güçlerini yitirebilir, insan ve mühimmat 
eksikliği sıkıntısına düşebilir ve bu durum tarafları birkaç ay boyunca sürecek sahayı uzun bir 
soğukluğa ve ardından taraflar arasında net bir barış anlaşmasına varılamayan kesintilerle sürmesi 

ile şekillenecek bir sürece girilebilir. 
4- Taraflardan birisinin galip gelmesi: Tüm beklentilerin aksine, Rusya’nın Donbas’ı ele geçirme 

sürecinde büyük kayıplar vererek ve yaptırımların da etkisiyle başarısız olması durumunda 
Ukrayna’nın bir galibiyet gerçekleştirmesi, zayıf da olsa muhtemeldir. Ancak gözlemcilere göre, 
Putin’in elinde nükleer seçeneği olduğu sürece geleneksel bir askeri yenilgiyi kabul etmeyeceği 
düşünülmektedir. 
Buna mukabil olarak tüm kayıplarına rağmen Rusya’nın zafer elde etmesi de muhtemeldir. 

Donbas’taki kazanımlarından yararlanarak ve belki de -özellikle Ukrayna güçlerinin büyük 

sayıdaki kayıplarından sonra- yeniden Kiev’i hedef alabilir. Ukrayna başkanı Zelensky, 

çatışmalarda her gün 100 Ukrayna askerinin öldüğünü ve 500’ünün yaralandığını bizzat kendisi 
açıkladı. 
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