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OPERASYONEL DURUM 

Rusya Federasyonu birlikleri, Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerinin topraklarını 
kontrol altına almanın yanı sıra geçici olarak işgal edilen Kırım'a bir kara koridoru sağlamak 
için saldırılarını sürdürüyor. Rusya Federasyonu'nun çabaları, Ukrayna'nın doğu Ukrayna 
ve Karadeniz operasyon bölgesinde havacılık operasyonlarını önlemek için hava alanı 
altyapısını yok etmeyi amaçlıyor. 

Bunun yerine Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Kharkiv istikametinde bir karşı taarruz başlattı ve 
Karadeniz'deki Zmiinyi Adası'ndaki Rus mevzilerine İHA ve uçak kullanarak yoğun saldırılar 
gerçekleştirdi. 

Chernihiv ve Sumy yol tarifi: 

Rus birliklerinin Chernihiv ve Sumy bölgelerinden çekilmesine rağmen, bu bölgelere roket 
saldırıları devam ediyor. Özellikle Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Teşkilatı, Rus birliklerinin 8 
Mayıs'ta Rus topraklarından sınır köylerine saldırdığını bildirdi. 

Kharkiv ve Luhansk yol tarifi: 

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Kharkiv bölgesinde devam eden karşı taarruzu, Rus birliklerini 
bölge merkezinden uzaklaştırıyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Kharkiv'in doğusunda ve 
kuzeyindeki birkaç nüfus merkezinin kontrolünü yeniden başlattı. Rus birlikleri Ukrayna 
ilerlemesini durdurmaya çalışıyor. Özellikle 5 Mayıs'ta Staryi Saltiv yerleşimi yakınında 
kaybedilen mevzileri yeniden kazanmaya çalıştılar. Ayrıca Rus birlikleri, Ukrayna Silahlı 
Kuvvetlerinin ilerleyişini durdurmak için Kharkiv bölgesinde üç karayolu köprüsünü havaya 
uçurdu. 

İzium yönünde, Rus birlikleri, Müşterek Kuvvetler Harekatı alanında Ukrayna birliklerinin 
arkasına geçmek için taarruzlarına devam etmeye hazırlanıyor. 

Kharkiv bölgesinin bombardımanı devam ediyor, ancak daha az yoğunlukta. 5-8 Mayıs 
tarihleri arasında bölgede en az 7 kişi öldü, 13 kişi yaralandı. Kültürel miras alanları yok 
ediliyor - bir füze saldırısı on sekizinci yüzyıl Ukraynalı filozof Hryhorii Skovoroda'nın 
müzesini yok etti. 

Luhansk bölgesinde çatışmalar devam ediyor. En şiddetli çatışmalar, Rus ordusunun 
Sievierodonetsk'e yönelik yeni bir taarruz için işgal etmeye çalıştığı Rubizhne ve Popasna 
kasabaları yakınlarında yaşanıyor. Popasna bölgesinde, Ukrayna ordusu savunma için 
daha iyi hazırlanmış yeni mevzilere çekildi. Ayrıca 6 Mayıs'ta Luhansk Bölgesel Askeri 
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İdaresi, Rus birliklerinin Kreminna yakınlarındaki Siversky Donets Nehri'ni zorlamaya 
çalıştığını bildirdi. 

Ayrıca, tüm cephe boyunca büyük füze ve hava saldırıları devam ediyor. Böylece, 7 Mayıs 
akşamı Bilohorivka'daki bir okula hava saldırısı düzenlendi. Ön bilgilere göre bu, okul 
binasında saklanan 60'tan fazla kişinin ölümüyle sonuçlandı. 

Donetsk ve Zaporizhzhia yol tarifi: 

Donetsk bölgesinde savaşlar tüm cephe boyunca devam ediyor. Bölgenin kuzeyinde, Rus 
birlikleri Lyman'a ilerliyor. Bölgenin güneyinde, Rus birlikleri Mariupol'daki Azovstal 
fabrikasını bombalamaya ve saldırmaya devam ediyor. Son günlerde Donetsk bölgesinde 
en az 9 sivil öldü ve en az 20 kişi yaralandı. 

Zaporizhzhia Bölgesel Askeri İdaresi'ne göre, Rus ordusu bölgede topçu ve hava 
saldırılarını yoğunlaştırdı. Durum, bölgenin doğu kesiminde, Donetsk bölgesinin idari 
sınırlarına yakın olan Huliaipole yakınlarında en şiddetlidir. Bölgesel Askeri İdare sözcüsü 
Ivan Arefiev, Rus birliklerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin dizginlemeye ve Ukrayna topçu 
birimlerini yok etmeye çalıştığını bildirdi. 

Dnipro yönü: 

Rus kuvvetleri, kritik altyapıyı yok etmek için orta Ukrayna'da greve devam ediyor. Örneğin 
7 Mayıs'ta Poltava bölgesindeki bir altyapı tesisine füze saldırısı düzenlediler. 

Güney yönü: 

Bombardıman Mykolaiv ve Kryvyi Rih yönlerinde devam ediyor. Ukrayna ordusu, Rusya'nın 
eylemlerine güney yönünde topçu ve İHA'lar kullanarak yanıt veriyor. Ukrayna Silahlı 
Kuvvetleri, Mykolaiv bölgesinde bir düşman mühimmat deposunu ve yaklaşık 20 adet askeri 
teçhizatı imha etti. 

Ukrayna ordusu, Zmiinyi Adası topraklarında Rus mevzilerine birkaç saldırı düzenledi. Bir 
Rus çıkarma botu ve iki Tor karadan havaya füze sistemi İHA'lar tarafından vuruldu. Ukrayna 
havacılığı da Zmiinyi Adası'na baskın düzenledi. Yeterli hava savunma desteğine sahip 
olmayan Rus birlikleri, Tuna Nehri'nin ağzına yakın stratejik olarak önemli bir konumda 
bulunan adanın potansiyelinden yararlanamıyor. Ancak, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri de adayı 
kontrol edemiyor, çünkü daha sonra Rus saldırıları için kolay bir hedef haline gelecekler. 

Rus birlikleri Odesa bölgesini bombalamaya devam ediyor. 6, 7 ve 8 Mayıs'ta bölge 
topraklarına füze saldırıları düzenlediler, sivil altyapıya ve konut binalarına zarar verdiler. 

İNSANİ DURUM 

https://intsecurity.org/en/war2022/


 

Daily Digest  

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

 

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'ne göre, 6 Mayıs itibarıyla, Ukrayna'da büyük çaplı 
Rus işgali sonucunda ölen sivillerin sayısı 6.802'dir (3.309 ölü ve 3.493 yaralı). 8 Mayıs 
itibariyle, Ukrayna'da 638'den fazla çocuk etkilendi. Resmi rakamlara göre, 225 çocuk öldü 
ve 413'ten fazla kişi yaralandı. 

BM'ye göre 6 Mayıs itibariyle 5,8 milyondan fazla mülteci Ukrayna'yı terk etti. 3 milyondan 
fazla Ukraynalı Polonya'ya gitti; Romanya için 800.000'in üzerinde; Moldova Cumhuriyeti 
için 400.000'den fazla; Macaristan için 500.000'in üzerinde; ve diğer ülkeler için 1 milyondan 
fazla. 

Muazzam zorluklara rağmen, Azovstal metalurji fabrikasında ve Mariupol'un yakın 
bölgelerinde bulunan sivillerin tahliyesi gerçekleştirildi. Birleşmiş Milletler ve ICRC ile 
koordineli olarak yürütülen operasyon 29 Nisan'da başladı. 6 Mayıs itibarıyla operasyon 
kapsamında çatışma bölgesinden yaklaşık 500 kişi kurtarıldı. Rus ordusunun operasyon 
sırasında ateşkese uymaması sonucu, tahliye operasyonlarında sivillere yardım eden Azak 
Alayı'ndan üç asker şehit oldu. Geçici İşgal Altındaki Toprakların Yeniden Entegrasyonu 
Bakanlığı, uluslararası tıp örgütü Sınır Tanımayan Doktorlar'ı Azovstal savunucularını 
kurtarmak için bir tahliye heyeti oluşturmaya çağırıyor. Ordunun tutulduğu koşullar, tıbbi 
bakıma erişimin olmaması ve fiziksel ve psikolojik durumlarının kötüleşmesi, Birleşmiş 
Milletler Şartı'nın 55 Maddesinin IX Bölümüne aykırıdır. 

6 Mayıs'ta bir başka mahkum değişimi sonucunda 28 Ukrayna askeri personeli ve 13 sivil 
Rus esaretinden serbest bırakıldı. Toplamda, 72'si sivil olan 360'tan fazla Ukraynalı serbest 
bırakıldı. 

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyi, yaklaşık 500.000 Ukraynalının Rusya'nın 
uzak bölgelerine zorunlu sınır dışı edildiğini duyurdu. Ombudsman Liudmyla Denisova, işgal 
altındaki topraklarda Ukraynalılar için sözde Luhansk ve Donetsk Halk Cumhuriyetlerinin 
vatandaşlığının zorunlu olarak kaydedildiğini bildirdi. İnsanlar, reddederlerse her türlü geçim 
kaynağını kaybedecekleri ve bastırılacakları tehdidinde bulunuyorlar. Kherson bölgesinde 
de işgal yönetimi Rus pasaportlarını dolaşıma sokmaya ve Ukrayna devlet sembollerini 
kendi sembolleriyle değiştirmeye çalışıyor. 

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyi, Mariupol'daki çatışmalarda hayatını 
kaybeden sivillerin sayısının 20.000 kadar yüksek olabileceğini belirtti. Azak Alayı'na göre, 
yalnızca şehrin çevresindeki toplu mezarlarda 10.000'den fazla ölü olabilir. Başbakan Denys 
Shmyhal'e göre, Mariupol'daki yapıların yüzde 95'inden fazlası Rus saldırganlığı sonucunda 
yıkıldı. 

Ukrayna Kitle Enformasyon Enstitüsü, Rus ordusunun Ukrayna'daki medya ve gazetecilere 
karşı işlediği 85 suçu kaydetti. Bunlar arasında cinayetler, gazetecilerin ve medya ofislerinin 
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bombalanması, tehditler, zulüm, gazetecilerin kaçırılması, Ukrayna medya sitelerine siber 
saldırılar, altyapının tahrip olması nedeniyle çalışamama ve gazete basamama vb. 

EKONOMİK DURUM 

Varşova'daki Uluslararası Bağışçılar Konferansı'nda, Başbakan Denys Shmyhal, 
Ukrayna'nın Rusya Federasyonu'nun geniş çaplı işgalinin başlamasından bu yana 12 milyar 
dolardan fazla askeri ve mali yardım aldığını duyurdu. Ayrıca, el konulan Rus varlıklarının 
Ukrayna lehine devri konusunda AB'de aktif bir tartışma olduğunu bildirdi. 

Tarım Politikası ve Gıda Bakanlığı'na göre, Ukrayna, mevcut sezon için planlanan 14,4 
milyon hektarın %49,3'ü olan 7,1 milyon hektar ana mahsul ekmiştir. 

Ukrayna Ulusal Bankası, Ukrayna'nın uluslararası rezervlerinin Nisan ayında yüzde 4 
azaldığını bildirdi. 

SİYASİ VE DİPLOMATİK OLAYLAR 

Uluslararası toplum, Rusya'nın saldırganlığına karşı verdiği mücadelede Ukrayna'yı 
desteklemeye devam ediyor. Rusya'ya karşı en yeni parasal yardım biçimleri ve daha sert 
yaptırımlar düzenleniyor. 

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyi, video konferans formatında düzenlenen 
Yediler Grubu (G7) devlet başkanları toplantısına katıldı. Ukrayna'ya resmi bir ziyarette 
bulunan Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile birlikte Kiev'den internete girdi. Görüşmenin 
sonucunda G7 devlet başkanları, Ukrayna'ya yönelik savunma, ekonomik ve insani desteği 
sürdürme, Rusya'ya yönelik yaptırım baskısını artırma ve Rusya'nın enerji kaynaklarına 
bağımlılıktan kademeli olarak kurtulmayı taahhüt ettikleri özel bir bildirge üzerinde anlaştı. 
Rusya'dan petrol ithalatına yasak getirilmesi. 

Ukrayna'ya yönelik saldırganlığa yanıt olarak Rusya ve Belarus Cumhuriyeti'ne uygulanan 
kısıtlamalar sıkılaştırılıyor. Böylece Birleşik Krallık hükümeti, toplam 1,4 milyar sterlin 
tutarındaki mallar üzerindeki ithalat vergilerinde artış ve 250 milyon sterlinlik mal ihracatına 
ilişkin yasağı açıkladı. 

Ukrayna halkıyla uluslararası destek ve dayanışma sergileyen Avrupalı hükümet üyeleri ve 
politikacılar, resmi ziyaretler kapsamında aktif olarak Kyiv'i ziyaret ediyor. Özellikle Estonya, 
Litvanya ve Letonya dışişleri bakanları, Hırvatistan ve Kanada başbakanları, Norveç 
parlamentosu başkanı Ukrayna makamlarının temsilcileriyle savunma yardımı, altyapının 
yeniden inşası ve güvenlik desteğinin artırılması konularını görüştüler. Ukrayna için. 
Zelenskyi, İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter 
Steinmeier, Amerika Birleşik Devletleri 43. Başkanı George W. Bush ile de uzaktan 
görüşmelerde bulundu ve İzlanda Parlamentosu'na hitap etti. ABD First Lady'si Jill Biden 
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Ukrayna'yı ziyaret etti ve Uzhhorod'da Olena Zelenska ile bir araya geldi. Almanya Federal 
Meclisi Başkanı Bärbel Bas, Anma ve Uzlaşma Günü'nde Kyiv'i ziyaret etti. 

Ukrayna, uluslararası toplumdan mali ve askeri yardım almaya devam ediyor. Polonya 
Başbakanı Mateusz Morawiecki, Ukrayna için bağış toplama konulu Uluslararası Bağışçılar 
Konferansı'nın 6,5 milyar dolar topladığını bildirdi. 7 Mayıs'ta, Ukrayna'nın Dünya 
Bankası'ndan devlet kurumlarının ve bütçe tarafından finanse edilen eğitim kurumlarının 
çalışanlarına ödeme yapmak için devlet bütçe harcamalarını geri ödemek için kullanılacak 
1,5 milyar dolar alacağı açıklandı. 

İngiltere, Ukrayna'ya yaklaşık 1,6 milyar dolar değerinde yeni bir askeri yardım paketi 
açıkladı. 

Ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyi, Ukrayna'yı desteklemek için yeni bir 
platform olan United24'ün kurulduğunu duyurdu. Bu girişim, dünyanın her yerinden 
insanların Ukrayna'yı desteklemek için fon transfer etmesine izin veriyor (savunma 
harcamaları ve bölgelerin mayınlardan arındırılması, insani ve tıbbi yardım ve devletin 
yeniden inşası). 

Ukrayna Altyapı Bakanlığı ve Polonya Altyapı ve Kalkınma Bakanlığı, uluslararası yakıt 
taşımacılığı taşıyıcıları için izinsiz bir format üzerinde anlaştılar. Girişim, Rusya'nın petrol 
depolarına ve rafinerilere yönelik saldırıları nedeniyle yakıt sıkıntısı yaşayabilecek olan 
Ukrayna'ya yardım etmeyi amaçlıyor. 

İspanyol kolluk kuvvetleri, Ukraynalı meslektaşlarının talebi üzerine tanınmış bir Rus yanlısı 
eylemci ve provokatör olan blogcu Anatolii Sharii'yi gözaltına aldı. Ukrayna Güvenlik Servisi, 
bilgi alanında Ukrayna'nın ulusal güvenliğine zarar veren yasadışı faaliyetlerde bulunduğunu 
ileri sürüyor. 

 

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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