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OPERASYONEL DURUM 

Rus birlikleri Donetsk ve Luhansk bölgelerinde taarruzlarına devam ediyor. Çabaları, ön hattın 
geçtiği Siverskyi Donets Nehri'ni zorlamaya ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri gruplaşmasının arkasına 
ulaşmaya odaklanıyor. Güneyde Mykolaiv ve Kryvyi Rih yönünde olası bir Rus taarruzu için hazırlık 
yapıldığı kaydedildi. Bunun yerine, bir karşı saldırı sonucunda, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Rus 
birliklerini Kharkiv'dan uzaklaştırmayı başardı. 

Chernihiv ve Sumy yol tarifi: 

Rus kuvvetleri, kendi topraklarından Ukrayna sınırındaki nüfus merkezlerine yönelik sistematik 
saldırılar düzenlemeye devam ediyor. 9-11 Mayıs tarihlerinde Chernihiv ve Sumy bölgelerindeki 
bazı topluluklara havan ve roket ateşi açtılar. 11-12 Mayıs gecesi Rusya sınırına 40 km uzaklıktaki 
Novhorod-Siverskyi'nin altyapısına hava saldırısı düzenlendi. 

Kharkiv ve Luhansk yol tarifi: 

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin karşı saldırısı sonucunda Rus kuvvetleri Kharkiv'dan çekilmek 
zorunda kaldı. Şehre yönelik acil tehdit önemli ölçüde azaldı. İzium yönünde, Rus birimleri yeniden 
gruplandırılıyor ve saldırının yeniden başlamasına hazırlık olarak güçlendiriliyor. Bu, Rus 
komutanlığının Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin savunmasını kırmak ve Ortak Kuvvetler Operasyonu 
alanında faaliyet gösteren Ukrayna birimlerinin arkasına hızla ulaşmak için ön hesaplamalarının 
başarısız olduğunu kanıtlıyor. 

Aynı zamanda Rus birlikleri, Kharkiv bölgesinde sivil altyapıya füze saldırıları düzenlemeye devam 
ediyor. Özellikle, 11 Mayıs'taki grevde bir tarım ürünleri treni imha edildi ve bir kişi öldü. 

Luhansk bölgesinde, Rus birlikleri Siverskyi Donets Nehri'ni zorlamaya çalıştı ve bu onlara 
Rubizhne-Sievierodonetsk-Lysychansk aglomerasyonunu savunan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 
grubunun arkasına geçme fırsatı verdi. Ancak Ukrayna birimleri bu alanda başarılı bir şekilde 
savunma yapıyor. Luhansk Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Serhii Haidai'ye göre, Siverskyi Donets 
üzerinden geçen bir dubayı imha ettiler ve bölgeyi düşman güçlerinden temizlemeye devam 
ediyorlar. 

Donetsk ve Zaporizhzhia yol tarifi: 

Donetsk bölgesinin güneyinde, Rus birlikleri Mariupol'daki Azovstal fabrikasının topraklarına hava 
saldırıları düzenlemeye devam etti. Ukrayna birlikleri tarafından korunan tesise baskın devam 
ediyor. Bölgenin kuzeyinde, Rus kuvvetleri Siverskyi Donets Nehri'ni zorlayarak Lyman kasabasına 
yönelik saldırılarını sürdürdü; ayrıca cephenin diğer kısımlarında ilerlemeye teşebbüs etmeye 
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devam ederler. Donetsk bölgesindeki kasabalara yönelik bombardıman devam ediyor. Rus birlikleri 
Sloviansk şehrine birkaç saldırı başlattı. 

Rus birlikleri, Zaporizhzhia bölgesindeki nüfuslu bölgeleri bombalamaya ve Zaporizhzhia'ya füze 
saldırıları başlatmaya devam ediyor. 11 Mayıs'ta hava savunma güçleri şehrin yakınında bir füzeyi 
düşürdü, ancak enkazı bir altyapı tesisine düştü ve ona zarar verdi. 

 

 

Dnipro yönü: 

Dnipro Nehri'nin sağ kıyısında, Kherson bölgesi sınırındaki Dnipropetrovsk bölgesindeki bölgelerin 
bombardımanı devam ediyor. Özellikle, 10-12 Mayıs tarihlerinde Rus birlikleri, Kryvyi Rih yönündeki 
yerleşim bölgelerine birkaç kez topçu ateşi açtı. 

Poltava bölgesinde Rus birlikleri, altyapıya zarar veren başka bir füze saldırısı başlattı. 

Güney yönü: 

Odesa bölgesinde roket saldırıları devam ediyor. Bir kez daha, Romanya'ya giden yolun geçtiği 
Dinyester Halici üzerinde stratejik olarak önemli bir köprü vuruldu. Rus birlikleri bölgenin Besarabya 
kısmını kesmeye ve Ukrayna ile ortak devletler arasındaki iletişim yollarını kapatmaya çalışıyor. 
Ayrıca İngiliz istihbaratına göre, geçici olarak işgal edilen Zmiinyi Adası'ndaki garnizonu 
güçlendirmek için çaba sarf ediyorlar. Böylece, Rus birlikleri Karadeniz'in kuzeybatı kesiminde 
hakimiyetlerini sağlamaya çalışırken, aynı zamanda Rus birliğinin ve yerel milislerin tam olarak 
savaşa hazır olduğu Transdinyester'deki durumu tırmandırıyorlar. Bu, Odesa'nın güvenliği için ek 
bir tehdit oluşturuyor. 

Odesa kentine roketli saldırılar düzenlenmeye devam ediyor. 9 ve 10 Mayıs'ta füzeler, turistik ve 
sivil altyapı ve depolama tesislerini hedef aldı. Özellikle kentin alışveriş merkezlerinden biri ve gıda 
depolarından biri büyük hasar aldı. 

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun Kherson bölgesindeki Nova 
Kakhovka yakınlarında Dnipro Nehri üzerinde duba-köprü geçişleri kurmaya hazırlandığını bildirdi. 
Bu, Mykolaiv veya Kryvyi Rih'e karşı yeni bir saldırı hazırlıkları anlamına gelebilir. 

Bilgi çatışması 

9 Mayıs'ta Rus televizyon ağına hacker saldırıları yapıldı. Sonuç olarak, Rus uydu TV kanallarının 
yayınlarında savaş karşıtı söylemler ortaya çıktı. Üstelik YouTube'a Rus alternatifi olan Rutube 
video barındırma hizmetine de siber saldırı düzenlendi. 
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Ayrıca 9 Mayıs'ta Rus çevrimiçi medya kuruluşu Lenta'nın ana sayfasında Ukrayna'ya yönelik 
saldırganlığı eleştiren materyaller yayınlandı. Haber sitesindeki birkaç gazeteci, sitede yayınlanan 
haber metinlerini kasıtlı olarak savaş karşıtı ve Vladimir Putin'i eleştiren makalelerle değiştirerek 
olayın sorumluluğunu üstlendi. 

İNSANİ DURUM 

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi'ne göre, 10 Mayıs itibariyle, 24 Şubat 2022'de büyük 
çaplı Rus işgalinin başlamasından bu yana Ukrayna'daki sivil kayıp sayısı 7.256'dır (3.496 ölü ve 
3.760 yaralı). Bu rakamlar yalnızca ön bilgilerdir - yoğun çatışmaların sürdüğü bazı yerlerden alınan 
bilgiler geciktiği ve birçok raporun hala onay beklediği için gerçek zayiat sayısı daha yüksektir. 
Kaydedilen sivil kayıpların çoğu, ağır topçu ve çoklu roketatarların yanı sıra füze ve hava saldırıları 
da dahil olmak üzere geniş alan etkilerine sahip patlayıcı silahların kullanılmasından 
kaynaklanmıştır. 

11 Mayıs 2022 sabahı itibariyle Ukrayna'da Rusya Federasyonu'nun silahlı saldırısı sonucu 643'ten 
fazla çocuk yaralandı. Resmi rakamlara göre 226 çocuk öldü ve 417'den fazla kişi yaralandı. 

Mariupol'daki kilit insani sorun, Azovstal fabrikasında mahsur kalan Ukraynalı askeri personelin 
serbest bırakılması olmaya devam ediyor. Şu an için tesisin blokajını askeri olarak kaldırmak 
mümkün değil. Tesisin savunucuları teslim olmayı reddediyor. Aynı zamanda, Rus ordusu çıkarma 
prosedürünü kabul etmiyor, ancak BM Genel Sekreteri Guterres'e bir dilekçe birkaç gün içinde 1 
milyondan fazla imza topladı. Sivillerin tahliyesine rağmen, çeşitli tahminlere göre, tesiste yaklaşık 
100 sivilin kalması ve onlar için koşulların her geçen gün daha da kötüleşmesi, durumu 
karmaşıklaştırıyor. Geçici İşgal Altındaki Toprakların Yeniden Entegrasyonu Bakanı Iryna 
Vereshchuk, Azovstal tesisinden ağır yaralı askerleri Rus savaş esirleriyle değiştirmek için 
müzakerelerin sürdüğünü bildirdi. 

Rus birlikleri, Ukraynalı nüfusu geçici olarak işgal edilen bölgelerden Rus topraklarına zorla sınır 
dışı etmeye devam ediyor. Iryna Vereshchuk'a göre, yaklaşık 460 bin Ukraynalı zorla filtreleme 
kamplarına transfer edildi. Rusya'da halihazırda 6.500'den fazla bu tür kamp kuruldu. Sınır dışı 
edilenler arasında sadece yetişkinler değil, yetimler ve ebeveyn bakımından yoksun çocuklar da 
dahil olmak üzere 10 binden fazla çocuk var. 

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Bürosu başkanı Hans Kluge'ye göre, Rusya'nın geniş çaplı 
işgalinin başlangıcından bu yana, kronik hastalıkların (HIV/AIDS gibi) tedavisine erişim eksikliği 
nedeniyle Ukrayna'da en az 3.000 kişi öldü. , kanser vb.) 

EKONOMİK DURUM 

Avrupa Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası, Ukrayna'nın savaş nedeniyle ekonomik düşüş 
tahminini %30'a düşürdü, ancak Mart sonunda tahmin %20 idi. 
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Ukrayna Devlet İstatistik Servisi, Ukrayna'da enflasyonun Nisan ayında hızlandığını bildirdi - yıllık 
bazda %16,4'e kadar. Ukrayna Ulusal Bankası, enflasyonun hızlanmasının arkasındaki ana 
faktörlerin tedarik zincirlerinin bozulması, artan işletme giderleri, varlıkların fiziksel olarak yok 
edilmesi ve bölgelerdeki mal arz ve talebindeki dengesizlik olduğunu bildirdi. 

Başkanlık Ofisi, Rusya Yaptırımlarına İlişkin Uluslararası Çalışma Grubunun, enerji yaptırımlarına 
ilişkin Yol Haritası önerilerini detaylandırdığını açıkladı. 

Varşova'daki Polonya-Ukrayna enerji forumunun ardından Ekonomi Bakanı Yuliia Svyrydenko, 
Polonya transit geçişi sayesinde Ukrayna'nın yakında ABD, Hollanda ve diğer ülkelerden yakıt 
alabileceğini bildirdi. Bu, Kremençuk petrol rafinerisinin bombardıman sonucu tahrip edilmesinden 
sonra son iki hafta içinde gözlemlenen ülke içindeki yakıt kıtlığını azaltacaktır. 

Avrupa Komisyonu Başkanı Charles Michel ile birlikte Odesa'ya yaptığı bir çalışma gezisi sırasında 
Başbakan Denys Shmyhal, Rus birliklerinin Ukrayna deniz limanlarını bloke etmesi nedeniyle 
Ukrayna'nın her gün 170 milyon dolar kaybettiğini (ihraca edilmeye hazır 90 milyon tona kadar tarım 
ürününün bloke edildiğini) belirtti toplamda). Bu konu özellikle sadece ekonomik açıdan değil, aynı 
zamanda insani açıdan da acildir çünkü Ukrayna tarım ürünlerinin ana ithalatçısı olan Orta Doğu ve 
Afrika ülkelerinde gıda krizine neden olabilir. 

SİYASİ VE DİPLOMATİK GELİŞMELER 

9 Mayıs'ta ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya stratejik savunma desteği sağlamak için Borç 
Verme Yasasını imzaladı. Yasaya göre, 2022-2023'te ABD, Rusya'nın silahlı saldırganlığının 
sonuçlarından etkilenen hem Ukrayna'ya hem de Doğu Avrupa ülkelerine savunma ürünlerini hızlı 
bir şekilde ve uygun koşullarda ödünç verebilecek veya kiralayabilecek. Bu tür ürünler arasında 
modern füze savunma sistemleri, savaş uçakları, tanklar, uçaklar, kundağı motorlu topçu sistemleri, 
piyade savaş araçları, hava savunma sistemleri, mühimmat Ukrayna'nın geçici olarak işgal edilmiş 
topraklarının kurtarılması. 

Diğer devletler de dayanışmalarını göstererek ve Rus saldırganlığını kınayarak Ukrayna'yı aktif 
olarak desteklemeye devam ediyor. Litvanya Seimas, oybirliğiyle Rusya'nın Ukrayna'ya karşı 
savaşını Ukrayna halkının bir soykırımı olarak ve Rusya'yı terörizmi destekleyen ve uygulayan bir 
ülke olarak tanıyan bir kararı kabul etti. Seimas milletvekilleri, Rus saldırganlığını araştırmak ve 
değerlendirmek ve failleri kovuşturmak için özel bir uluslararası ceza mahkemesinin kurulmasını da 
savundu. Çek Cumhuriyeti Senatosu (Parlamentonun Üst Meclisi) de Rus ordusunun Ukrayna'da 
işlediği suçları Ukrayna halkının soykırımı olarak kabul etti. 

Ukrayna, Avrupa Birliği entegrasyon süreci kapsamında gerekli prosedürleri uygulamaya devam 
ediyor. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskyi, Ukrayna'nın AB üyeliğine aday statüsü için 
tamamlanmış anketin ikinci bölümünün teslim edildiğini duyurdu. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula 
von der Leyen, Ukrayna'ya aday statüsü verilmesine ilişkin kararın Haziran ayında alınabileceğini 
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söyledi. Aynı zamanda, Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel 
Macron'un Ukrayna için yeni bir Avrupa işbirliği formatı oluşturma önerisine, gerçek bir entegrasyon 
sürecini sembolik etkisiz girişimlerle değiştirme girişimi olarak algılandığı için olumsuz tepki verdi. 

Ukrayna makamları, Rus saldırganlığına karşı ortak güçleri pekiştirmek için uluslararası arenada 
aktif olarak çalışmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Zelenskyi, Slovakya ve Malta 
parlamentolarına hitap ederek, bu ülkeleri Rusya üzerindeki yaptırımları ve ekonomik baskıyı 
artırmaya çağırdı. Ayrıca Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile de görüştü ve bu sırada enerji 
sektöründe savunma yardımı ve işbirliği konularını ele aldı. Zelenskyi, İsveç Krallığı başbakanı 
Magdalena Andersson ile de benzer bir görüşme yaptı. 

Yabancı yetkililerin ve politikacıların Ukrayna'ya yaptığı ziyaretler, uluslararası toplumun Rusya-
Ukrayna ihtilafına ne kadar dikkat ettiğini gösteriyor. 9 Mayıs'ta Avrupa Konseyi Başkanı Charles 
Michel, Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal ile birlikte Odesa'ya geldi. Yerel hükümet liderleriyle bir 
araya geldi ve Volodymyr Zelenskyi ile çevrimiçi görüşmeler yaptı. 10 Mayıs'ta Almanya Federal 
Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra Ukrayna'ya 
geldi. Bakanlar, AB üyeliği yolunda Ukrayna'ya desteklerini dile getirdiler ve Cumhurbaşkanı 
Zelenskyi ile yaptıkları görüşmede ekonomik destek ve çatışmalardan zarar gören Ukrayna 
altyapısının yeniden inşası konusunu ele aldılar. 

Kyiv için tehlike seviyesinin düşmesiyle birlikte yabancı diplomatik misyonlar başkentte çalışmaya 
geri dönüyor. Ukrayna Cumhurbaşkanı, kentte toplam 36 yabancı diplomatik misyonun 
çalışmalarına yeniden başladığını duyurdu. 

Rusya'nın etkisine karşı koymak ve devlet ekonomisinin istikrarını sağlamak için bir önlem olarak, 
Başkan Zelenskyi 11 Mayıs'ta Verkhovna Rada'ya Ukrayna'daki Rus mülklerine zorla el koyma 
kararı verdi. El konulan kaynaklar, Ukrayna'nın devlet egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve 
bağımsızlığını ve ayrıca Rusya'nın Ukrayna'ya karşı tam ölçekli savaşı karşısında ulusal çıkarlarını 
korumak için kullanılmalıdır. 

 

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. 

 

 

 

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

