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OPERASYONEL DURUM 

Rus birlikleri Donetsk, Luhansk ve Kharkiv bölgelerinde taarruzlarına devam ediyor. 
Ukrayna birimlerinin savunmasını kıramadılar ve operasyonel alana giremediler. Ukrayna 
Silahlı Kuvvetleri, Kharkiv yakınlarındaki birçok yerleşim bölgesini kurtardı. 

Rus ordusu güneyde daha aktif hale geliyor, güçleri Kryvyi Rih yönünde topluyor ve 
Odesa'nın altyapısına saldırılar düzenliyor. Transdinyester'in istikrarsızlaşmasının bir 
sonucu olarak Moldova topraklarına uzanan Rus saldırganlığı tehdidi devam ediyor. 

Chernihiv ve Sumy yol tarifi: 

Rus birlikleri, Ukrayna'nın sınır bölgelerini topraklarından bombalamaya devam ediyor. 
Özellikle Çhernihiv bölgesindeki devlet sınırındaki Ukrayna kontrol noktası bir kez daha 
bombalandı. 

Kharkiv ve Lugansk yol tarifi: 

Karşı saldırı sonucunda, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Kharkiv yakınlarındaki dört yerleşimi 
geri almayı başardı. Bu, şehrin topçu bombardımanının yoğunluğunun azalmasına neden 
oldu. Buna rağmen bölgede 1 Mayıs bombardımanı sonucunda 3 kişi öldü, 8 kişi 
yaralandı. 

Rusya Federasyonu, Müşterek Kuvvetler Harekâtı alanında gruplaşan Ukrayna Silahlı 
Kuvvetlerinin arka tarafına ulaşmaya çalışarak, Izium (Kharkiv bölgesi) bölgesinden 
taarruzunu sürdürüyor. 

Luhansk bölgesinde Rus birlikleri, Rubizhne ve Popasna'daki Ukrayna savunma 
mevzilerini ele geçirmek ve Sievierodonetsk'e yönelik bir saldırıyı daha da geliştirmek için 
tüm cephe hattı boyunca aktif olarak savaşıyor. Bombardıman konutta önemli hasara 
neden oluyor. Sivillerin aktif düşmanlık bölgesine yakın yerleşim yerlerinden tahliyesi 
devam ediyor. Luhansk Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Serhii Haidai, halkı bölgeyi 
gecikmeden terk etmeye çağırıyor. 

Rusya Federasyonu'nun sınır bölgelerindeki askeri ve altyapı tesislerindeki olaylar devam 
ediyor. 1 Mayıs'ta Belgorod yakınlarındaki bir mühimmat deposunda yangın çıktığı 
kaydedildi. Ayrıca Kursk bölgesindeki bir demiryolu köprüsü de yıkıldı. 

Donetsk ve Zaporizhzhia yol tarifi: 

Donetsk bölgesinde Rus birlikleri, Müşterek Kuvvetler Harekatı bölgesinde Ukrayna 
birliklerini kuşatmak için saldırılara devam ediyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay 
Başkanlığı, Rus birliklerinin Sloviansk'a yönelik bir taarruza hazırlandığı bölgenin 
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kuzeyindeki Lyman yakınlarındaki Ukrayna mevzilerinin yoğun bir şekilde bombalandığını 
bildirdi. Mariupol kentinde hava saldırıları devam ediyor. 

30 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında Donetsk bölgesinde meydana gelen bombardımanda 4 
sivil öldü ve 4'ü çocuk 20 kişi yaralandı. 

1 Mayıs'ta Zaporizhzhia bölgesinde bombardıman sonucu 2 sivil hayatını kaybetti, 4 sivil 
yaralandı. 

Dnipro yönü: 

Rus kuvvetleri, Ukrayna'da hayati kaynaklarda kıtlık yaratmak amacıyla stratejik 
teşebbüsleri vurmaya devam ediyor. Özellikle Dnipropetrovsk Bölgesel Askeri İdaresi, Rus 
füzelerinin 1 Mayıs'ta bir tarım işletmesinin tahıl depolarını vurduğunu bildirdi. 

Güney yönü: 

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, Rus birliklerinin Kherson bölgesinin 
idari sınırlarında yer edinmek ve Mykolaiv ve Kryvyi Rih'e yönelik bir saldırı için elverişli 
koşullar yaratmak için savaştığını açıkladı. Rusya'nın ana çabaları Kryvyi Rih yönünde 
yoğunlaşıyor. 

30 Nisan'da Odesa havaalanına füze saldırısı düzenlendi. Sahadaki pist hasar gördü. 
Grev, Odesa Bölgesel Askeri İdaresi sözcüsü tarafından yeni hava savunma sistemlerinin 
alınmasına ilişkin bir açıklamanın fonunda gerçekleşti. 

Bilgi çatışması 

Ukrayna Özel İletişim ve Bilgi Koruma Devlet Servisi'ne göre, 1 Mayıs'ta Rus işgal birlikleri, 
Kherson ve Zaporizhzhia bölgelerinin Ukraynalı cep telefonu ve internet sağlayıcılarıyla 
bağlantısını kesti ve bu, Rusya'nın nüfusun geçici olarak işgal altındaki bölgelerde bilgi 
aldığı kaynakları tekelleştirme girişimine işaret ediyor. topraklar. 

"Ukrzaliznytsia", 1 Mayıs'ta kendi çevrimiçi hizmetlerine hacker saldırılarını bildirdi. 

İNSANİ DURUM 

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, 29 Nisan itibariyle, Rusya'nın saldırganlığı nedeniyle 
5.468.629 kişinin Ukrayna'dan kaçtığını bildirdi. 

Başsavcılık, 1 Mayıs itibariyle, Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'daki silahlı saldırısında 
623'ten fazla çocuğun yaralandığını (219 kişi öldü ve en az 404 kişi yaralandı) bildirdi. 

30 Nisan'da bir başka mahkum değişimi sonucunda 7 Ukraynalı asker ve 7 sivil serbest 
bırakıldı. 

Ombudsman Ofisi, Kharkiv bölgesi sakinlerinin Rusya Federasyonu'na zorla sınır dışı 
edildiğini kaydetti. 
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Rusya'nın savaş esirlerine yönelik muameleye ilişkin uluslararası standartları ihlal ettiğine 
ilişkin veriler rapor edilmeye devam ediyor. Ombudsman Liudmyla Denisova, Rusya'da 
Ukraynalı savaş esirlerinin vahşice işkence edilip öldürüldüğünü ortaya çıkardı. 

Böylece adamlardan biri işkenceden sonra vahşice öldürüldü, ardından cesedinin 
fotoğraflarını annesine gönderdiler. Kızıl Haç gönüllüsü Volodymyr Khropun, Kyiv 
bölgesinde Rus ordusunun Ukraynalı savaş esirlerini bir fabrikanın bodrumunda tuttuğunu, 
burada dövüldüklerini ve işkence gördüklerini söyledi. Kherson bölgesinde, Terörle 
Mücadele Operasyonu gazisi Nazar Kahalniak, Rus askerlerinin işkencesi sonucu hayatını 
kaybetti. Kyiv bölgesinde polis, 29 Nisan'da kurtarılan topraklarda Rus ordusu tarafından 
işkence gören 3 kişinin cesetlerinin bulunduğunu bildirdi. Bölgenin Rus silahlı kuvvetleri 
tarafından işgali sırasında öldürülen toplam 1.202 sivilin cesedi müfettişler tarafından 
incelendi. 30 Nisan sabahı itibariyle bölgede. 

Mariupol'daki Azovstal tesisinden sivillerin tahliyesi başladı. 30 Nisan'da Azak Alayı 
Komutan Yardımcısı Sviatoslav Palamar, tesisin enkazının altından 20 sivilin serbest 
bırakıldığını ve tahliye için Ukrayna kontrolündeki bölgeye teslim edildiğini bildirdi. 1 
Mayıs'ta insanları savaş bölgesinden tahliye etmek için geniş çaplı bir operasyon 
duyuruldu. Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin katılımıyla yürütülüyor. Ukrayna Devlet 
Başkanı Volodymyr Zelenskyi, Zaporizhzhia'ya gönderilen yaklaşık 100 kişilik ilk grubun 
tahliyesinin başladığını duyurdu. 

Aynı zamanda Rus askeri güçleri, Luhansk bölgesindeki Popasna kentinden insanların 
tahliyesini engelledi. Bölgesel Askeri İdare başkanı Serhii Haidai'ye göre, şehir dışına 
sivilleri taşıyan iki otobüs tahliye sırasında Rus birlikleri tarafından ateşe verildi; otobüs 
şoförleri ile iletişim artık kesildi. 

Rus ordusu tarafından sivillerin kaçırılması devam ediyor. Rusya-Ukrayna ihtilafının aktif 
aşamasında, Zaporizhzhia bölgesinde 213 adam kaçırma olayı kaydedildi. Aynı zamanda 
88 kişi rehin tutulmaya devam ediyor. Benzer bir durum Kherson bölgesinde de yaşanıyor. 
Kakhovka kasabasının bölgesel topluluğu, okul müdürü Viktor Pendalchuk'un kaçırıldığını 
bildirdi. Ayrıca Nova Kakhovka belediye meclisi yardımcısı Ihor Protokovyl'in Rus ordusu 
tarafından kaçırılmasıyla ilgili olarak da biliniyordu. 

Zaporizhzhia Bölgesel Askeri İdaresi, bölgede Rus bombardımanı sonucunda büyük çaplı 
işgalin başlamasından bu yana yıkılan veya kısmen hasar gören 594 hane hakkında bilgi 
verdi. Zaporizhzhia bölgesinde 85 yerleşim yerinde 37.313 abonesi elektriksizdir. 

Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü, Rus birliklerinin işgal ettiği 
bölgelerdeki (özellikle Luhansk, Kharkiv, Zaporizhzhia ve Kherson bölgeleri) nüfusun temel 
tıbbi hizmetlere tam bir erişimi olmadığını bildiriyor. 

EKONOMİK DURUM 

Ukrayna Altyapı Bakanlığı, bu şehirlerin Rus birlikleri tarafından işgaliyle bağlantılı olarak 4 
deniz ticaret limanının - Mariupol, Berdiansk, Kherson ve Skadovsk - kapatılması emri 
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verdi. Limanlar, Ukrayna bu bölgeler üzerindeki kontrolü yeniden kazanana kadar 
kapatılacak. 

Tarım Politikası ve Gıda Birinci Bakan Yardımcısı Taras Vysotskyi'ye göre, Rus ordusu 
Luhansk, Donetsk, Kherson ve Zaporizhzhia bölgelerindeki geçici olarak işgal edilen 
bölgelerden yüz milyonlarca ABD doları değerinde birkaç yüz bin ton tahıl ihraç etti. 

SİYASİ VE DİPLOMATİK OLAYLAR 

Önemli uluslararası stratejik ortaklar için geniş diplomatik ve pratik destek Ukrayna'ya 
sağlanmaya devam ediyor. 30 Nisan'da Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi 
liderliğindeki Birleşik Devletler Kongresi heyeti Kyiv'e geldi. Ukrayna Devlet Başkanı 
Volodymyr Zelenskyi ile bir araya geldi. Görüşmeler sırasında taraflar, makro-finansal 
yardım, yaptırım politikası ve Ukrayna ile ABD arasındaki siyasi işbirliğini ele aldı. 

Ukrayna Devlet Başkanı, uluslararası liderleri Ukrayna'daki durum hakkında 
bilgilendirmeye devam ediyor. 30 Nisan'da Volodymyr Zelenskyi, Birleşik Krallık Başbakanı 
Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi yaptı. Taraflar, başta Mariupol olmak üzere 
cephedeki durumu tartıştılar. İngiltere Başbakanı, Londra'nın Kyiv'e askeri ve insani 
yardım sağlamaya devam edeceğini kaydetti. Aynı gün Volodymyr Zelenskyi, İsviçre 
Cumhurbaşkanı Ignazio Cassis ile görüştü ve 4-5 Temmuz'da İsviçre'nin Lugano kentinde 
yapılacak olan Ukrayna'nın Yeniden İnşası Konferansı'nın hazırlıklarına dikkat çekti. 
Ukrayna ve Fransa Cumhurbaşkanları ayrıca, Ukrayna'nın Avrupa entegrasyonu yolunda 
savunma işbirliği ve işbirliği konularını ele aldı. 

Uluslararası demokratik toplum ülkeleri arasında Rusya'ya karşı yaptırımların 
güçlendirilmesi konusunda artan bir fikir birliği var. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro 
Kuleba, AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile AB yaptırımlarının bir sonraki turunu 
görüştü ve ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile Rusya'ya daha fazla kısıtlama 
getirilmesi konusunda görüştü. Ayrıca Almanya, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yanıt olarak 
Rusya'dan uranyum ithalatına ve Rusya'nın nükleer endüstrisinin diğer ürünlerine yaptırım 
uygulama fikrini destekledi. 

Giderek artan sayıda ülke Ukrayna'ya silah sağlamaya dahil oluyor. Danimarka, Piranha III 
zırhlı personel taşıyıcıları ve M10 ağır havanlarını Ukrayna'ya transfer etmeye hazırlanıyor. 

Japonya Başbakanı Fumio Kishida ve Vietnam Başbakanı Pham Minh Chin, Ukrayna'daki 
sivillere yönelik saldırıları ve Rusya'nın kitle imha silahları kullanma tehdidini kınadı. 
Yetkililer, Ukrayna'da acil ateşkesin önemini vurguladı. 

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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