Daily Digest
RUSSIAN INVASION OF UKRAINE – 2022
https://intsecurity.org/en/war2022/

2- 4.05.2022
5.05.2022 saat 08:00'deki durum
OPERASYONEL DURUM
Rus birlikleri doğu Ukrayna'da taarruzlarına devam ediyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin
lojistiğini karmaşık hale getirmek ve yabancı askeri yardımın dağıtım yollarını engellemek
amacıyla Ukrayna ulaşım altyapısına yönelik füze saldırılarının sayısında artış oldu.
Grevlerin büyük çoğunluğu demiryolu tesislerine yönelik.
Kyiv ve Zhytomyr yol tarifi:
4 Mayıs akşamı, Kyiv yakınlarındaki Brovary bölgesinde bir hava savunma sistemi
tarafından düşürülen bir füzenin düştüğü kaydedildi.
Chernihiv ve Sumy yol tarifi:
Rus birlikleri, Chernihiv ve Sumy bölgelerinin sınır bölgelerini topraklarından bombalamaya
devam ediyor.
Kharkiv ve Luhansk yol tarifi:
Rus birliklerinin İzium yönündeki taarruzu Kharkiv bölgesinde devam ediyor. Kharkiv'un
bombardımanı devam ediyor. Ancak, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin şehrin kuzeyindeki
başarılı karşı taarruz eylemleri nedeniyle yoğunlukları önemli ölçüde azaldı (günde 2-3
saldırıya).
Luhansk bölgesinde Rus birlikleri, çabalarını Rubizhne ve Popasna yerleşimleri üzerinde
kontrol sağlamaya yoğunlaştırıyor. Bölgedeki yerleşim yerlerini bombalamaya devam
ediyorlar.
Donetsk ve Zaporizhzhia yol tarifi:
Donetsk bölgesinin kuzeyindeki Rus ordusu, Lyman ve Sloviansk yönünde taarruzunu
sürdürüyor. Güneyde, Mariupol'daki Azovstal fabrikasının bombardımanı devam ediyor. 3-4
Mayıs'ta tesise baskın yapılmaya çalışılıyor.
2-4 Mayıs tarihlerinde Donetsk bölgesinde 24 sivil öldü, 46 sivil yaralandı. Avdiivka, 3
Mayıs'ta Rus ordusunun kok fabrikasının yakınındaki bir toplu taşıma durağına çarptığı
yerde en fazla kayıp verdi. 5 Mayıs gecesi, Rus birlikleri Kramatorsk'ın yerleşim bölgelerine
roket saldırısı düzenledi. Sonuç olarak en az 25 kişi yaralandı.
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Rus bombardımanına yanıt olarak, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri geçici olarak işgal edilen
Makiivka'da (Donetsk bölgesi) bulunan bir petrol deposunu vurdu. Yangın, Rus birliklerine
yönelik yakıt tedarikini yok etti.
Zaporizhzhia bölgesi topraklarında çatışmalar devam ediyor. Zaporizhzhia Bölgesel Askeri
İdaresi, Huliaipole yakınlarında (Donetsk bölgesi idari sınırına yakın) konut binalarının
bombalandığını ve sivil kayıpların olduğunu bildirdi.
Dnipro yönü:
Rus kuvvetleri, Ukrayna'nın merkezindeki demiryolu altyapısını vurdu. Kirovohrad
bölgesindeki altyapıya çok sayıda füze isabet etti. 4 Mayıs akşamı, Ukrayna Silahlı
Kuvvetlerinin doğu Ukrayna'daki ikmal yollarının geçtiği önemli bir ulaşım merkezi olan
Dnipro şehrine füzeler çarptı. Ayrıca Dnipropetrovsk bölgesindeki yerleşim yerlerinin
MLRS'den bombardımanı devam ediyor.

Güney yönü:
Mykolaiv'in bombardımanı ve Odesa bölgesinin topraklarına füze saldırıları devam ediyor. 2
Mayıs'ta Odesa'ya düzenlenen bir saldırıda 1 çocuk öldü; bir kişi daha yaralandı. Ayrıca,
Rus ordusu üçüncü kez Zatoka'da Romanya'ya giden bir yol olan Dinyester Halici üzerindeki
stratejik açıdan önemli bir köprüyü vurdu.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Bayraktar TB2 İHA'larını kullanarak geçici olarak işgal edilen
Zmiinyi Adası topraklarına yönelik saldırılarına devam ediyor. 2 Mayıs'ta adanın yakınında
iki Rus motorbotu imha edildi.
Batı yönü:
Rus birlikleri, demiryolu trafiğini karmaşıklaştırmak veya bozmak için elektrik trafo
merkezlerine saldırdı ve Ukrayna'ya askeri yardım için tedarik zincirlerini Batılı ortaklardan
kesti. Özellikle 3 Mayıs'ta Lviv'de füze saldırıları gerçekleştirdiler ve 3 elektrik trafo
merkezine zarar verdiler; Volovets'te (Zakarpattia bölgesi) bir demiryolu trafo merkezine
saldırdılar.
Bilgi çatışması
Rus ordusu, Ukrayna'nın geçici olarak işgal altındaki topraklarında iletişim sistemleri
üzerinde tekel kontrolü kurmaya çalışıyor. Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanlığı, Kherson
bölgesindeki çatışmalar nedeniyle Ukraynalı mobil operatörlerin birkaç gün çalışmadığını
bildirdi. 3-4 Mayıs'a kadar iletişim yeniden sağlanamadı.
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Ukrayna İstihbarat Ana Müdürlüğü, Rusya'nın işgal altındaki Mariupol'da 9 Mayıs'ta sözde
"kutlama etkinlikleri" hazırladığını bildirdi. Bu amaçla şehirde molozlardan acil sokak
temizliği yapılmakta; ünlü Rus gazetecilerin katılımıyla propaganda çekimleri hazırlanıyor.
İNSANİ DURUM
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, 4 Mayıs 2022 günü sabah itibariyle Ukrayna'da 6.635
sivil kayıp (3.238 ölü ve 3.397 yaralı) kaydetti. Çocuk savcılara göre, Ukrayna'nın geniş çaplı
işgali Rusya Federasyonu 627'den fazla çocuğu etkiledi: 220'si öldü ve 407'si yaralandı.
Geçici İşgal Altındaki Toprakların Yeniden Entegrasyonu Bakanlığı, savaşın başlamasından
bu yana dokuz mahkum değişimi bildirdi. 2 Mayıs itibariyle, 59 sivil de dahil olmak üzere 320
kişi Rus esaretinden serbest bırakılmıştı (Rus ordusu tarafından askerleriyle takas edilmek
üzere Cenevre Sözleşmelerine aykırı olarak tutuldu). Örneğin, 46 günlük esaretin ardından,
Kherson bölgesindeki Nova Kakhovka belediye meclisi sekreteri Dmytro Vasyliev serbest
bırakıldı. Aynı zamanda, ombudsman Liudmyla Denisova, Ukraynalı savaş esirlerinin Rus
ordusu tarafından işkence ve haklarının ihlal edildiğine dair yeni gerçekleri bildirdi.
Azovstal fabrikasındaki depolama tesislerinde bulunan Mariupol sakinlerinin tahliyesi
başladı. 3 Mayıs'ta, Geçici İşgal Altındaki Toprakların Yeniden Entegrasyonu Bakanı Iryna
Vereshchuk, iki gün önce aktif muharebe bölgesinden ayrılan 156 kişiden oluşan ilk grubun
Zaporizhzhia'ya ulaştığını belirtti. Ertesi gün, Mariupol ve çevresindeki yerleşim yerlerinden
344 kişi daha tahliye edildi. Aktif düşmanlık bölgesinde hala siviller ve yaralılar var.
Associated Press, 16 Mart'ta Mariupol Drama Tiyatrosu'nun Rus birlikleri tarafından
bombalanmasının sonuçlarıyla ilgili güncel bilgileri aktarıyor. Soruşturmaya göre, saldırıda
yaklaşık 600 kişi ölebilirdi. Soruşturma, Rusya'nın tiyatronun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için
bir üs görevi gördüğü iddiasını da çürütüyor.
AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Dünya Basın Özgürlüğü
Günü münasebetiyle, Avrupa Konseyi'ne göre, geniş çaplı Rus operasyonunun
başlamasından bu yana en az 10 Ukraynalı ve uluslararası gazetecinin öldürüldüğünü
hatırlattı. Ukrayna'nın işgali, daha fazla yaralı ile.
Ombudsman Liudmyla Denisova, Ombudsman'ın yardım hattına 1.889 kayıp çocuğu
aramak için şimdiden başvurular aldığını kaydetti. Uluslararası sivil toplum kuruluşu Save
the Children'ın bir heyetiyle yaptığı görüşmede Denisova, Ukrayna vatandaşlarının
Rusya'ya zorla sınır dışı edilmesi konusuna odaklandı. Rus resmi kaynakları, yaklaşık
200.000'i çocuk olmak üzere yaklaşık 1,1 milyon kişinin Ukrayna'dan sınır dışı edildiğini
bildiriyor.
Aktif düşmanlıkların bir sonucu olarak, Luhansk bölgesindeki Ukrayna hükümeti tarafından
kontrol edilen hemen hemen tüm bölgeler gaz arzı olmadan kaldı. Bölgedeki 42 yerleşim
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biriminin enerjisi kesildi. Pompa istasyonlarının ve kollektörlerin yıkılması ve altyapı
tesislerinin karartılması nedeniyle, büyük şehirlerde merkezi su temini yoktur. İçme suyu
insani yardım merkezleri ve Devlet Acil Servis tarafından dağıtılıyor. Kharkiv bölgesinde 250
yerleşim yerinde 200 binden fazla ev elektriksiz durumda; 70'den fazla yerleşim yerinde gaz
kaynağı olmayan yaklaşık 90 bin tüketici var. Kharkiv'in kendisinde su temini ile ilgili sorunlar
var.
Sağlık Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonucunda 400 sağlık kurumunun zarar
gördüğünü ve 40 sağlık kurumunun da tamamen yıkıldığını açıkladı. Çevre Koruma ve
Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Rus ordusunun eylemleri nedeniyle Ukrayna'da 172 çevre
katliamı vakası kaydetti.
EKONOMİK DURUM
Maliye Bakanlığı basın servisi 2 Mayıs'ta Ukrayna'nın Dünya Bankası'nın vakıf fonundan
495 milyon Euro hibe fonu aldığını bildirdi.
Merkez Bankası Başkanı Kyrylo Shevchenko'ya göre, Ukrayna bankacılık sistemi savaş
sırasında oldukça likit kalıyor. Banka likiditesinin (bankaların muhabir hesaplarındaki
bakiyeler ve Ukrayna Ulusal Bankası mevduat sertifikalarına yapılan yatırımlar) savaşın
başlamasından bu yana 72 milyar Grivnası arttığını ve şu anda 230 milyar Grivna'nın
üzerinde olduğunu açıkladı.
BM Dünya Gıda Programı temsilcisi Martin Frick, Rus ablukası nedeniyle deniz yoluyla ihraç
edilemeyen Ukrayna limanlarında yaklaşık 4,5 milyon ton tahılın bloke edildiğini belirtti.
SİYASİ VE DİPLOMATİK OLAYLAR
Giderek daha fazla uluslararası lider ve üst düzey yetkili, Ukrayna'ya desteklerini göstermek
için Kyiv'e geliyor. Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod, Almanya'nın en büyük
muhalefet partisi CDU'nun lideri Friedrich Merz ve Moldova Meclis Başkanı Igor Grosu,
ülkeye resmi ziyaretlerde bulundu. Kyiv bölgesinin kurtarılmış şehirlerini (Irpin ve Bucha)
ziyaret ettiler ve ayrıca Ukrayna makamlarının temsilcileriyle bir araya geldiler.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyi, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile
bir telefon görüşmesi yaptı, Ukrayna'ya daha fazla savunma yardımı ve Rusya'ya yönelik
yaptırımların artırılmasını görüştü. Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve İsrail Başbakanı
Naftali Bennett ile yaptığı görüşmede savaş suçlularının yargılanması konusuna değindi.
Ukrayna Cumhurbaşkanı ayrıca BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon
görüşmesi yaptı ve bu sırada taraflar Mariupol'daki Azovstal tesisinden sivillerin tahliyesini
tartıştı. Buna ek olarak Volodymyr Zelenskyi, Danimarka ve Arnavutluk parlamentolarına
çağrıda bulunarak, onları Rus gemilerine yönelik limanları kapatmak ve bir petrol
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ambargosunun başlatılmasını desteklemek de dahil olmak üzere Rusya'ya yönelik
yaptırımları artırmaya çağırdı.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukraynalı milletvekillerine seslendi. Yeni silah
teslimatlarını (zırhlı araçlar ve gemisavar füzeleri dahil) duyurdu. Genel olarak Büyük
Britanya, Ukrayna'ya 375 milyon dolar değerinde ek askeri yardım sağlamaya hazır
olduğunu açıkladı.
Ukrayna'nın ortaklardan aldığı askeri destek genişlemeye devam ediyor. Alman hükümeti,
7 adet PzH 2000 kundağı motorlu topçu sistemini Ukrayna'ya devretmeye karar verdi. 4
Nisan'da Bulgar Parlamentosu, ülkenin savunma işletmelerindeki Ukrayna askeri
teçhizatının onarımı da dahil olmak üzere Ukrayna'ya yardım sağlamayı oyladı.
Rusya Federasyonu'na yönelik yaptırım önlemleri yoğunlaşıyor. Birleşik Krallık hükümeti,
Rusya Federasyonu'ndaki büyük medya kuruluşlarıyla bağlantılı 63 kişi ve kuruluşa yaptırım
uyguladı. Yeni Zelanda hükümeti, Rusya Federasyon Konseyi'nin 170 üyesinin yanı sıra
savunma sektöründeki altı şirket ve kuruluşa ek kısıtlamalar getirdi.
AB, 2022'nin sonuna kadar Rusya'dan petrol ithalatını tamamen yasaklamayı ve şüpheli
savaş suçlularına karşı yaptırımları değerlendiriyor. Macaristan, Rus petrol ambargosunu
engelleyen örgütün tek üyesi olmaya devam ediyor.
Ukrayna Verkhovna Rada Mayıs ayında 7172-1 yasasını onayladı. Devlet topraklarında Rus
yanlısı partilerin faaliyetlerinin yasaklanmasını sağlar. Buna ek olarak, milletvekilleri ABD
Kongresi'ni Rusya'yı terörizmin bir devlet sponsoru olarak tanımaya çağıran bir kararın yanı
sıra Ukrayna devlet kurumları ile Uluslararası Ceza Mahkemesi arasındaki yasal işbirliği
mekanizması hakkında bir yasa çıkardı.
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.

