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OPERASYONEL DURUM
Rus kuvvetleri doğu Ukrayna'da bir taarruz girişiminde bulunmaya devam ediyor. Sayısız saldırılara
ve izole taktik başarılara rağmen, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Kharkiv ve Luhansk bölgelerindeki
kilit yönlerde savunmasını kırmayı başaramadılar. Rus kuvvetleri, Siverskyi Donets Nehri'ni
geçmeye çalışırken özellikle ağır kayıplar verdi. Ukrayna ordusunun Kharkiv yakınlarındaki karşı
saldırısından sonra, bölgesel merkezin sürekli bombardımanı tehdidi önemli ölçüde azaldı.
Chernihiv ve Sumy yol tarifi:
Rus kuvvetleri Chernihiv ve Sumy bölgelerinde sivil altyapıyı yok etmeye devam ediyor. Bölgelerin
sınır bölgelerinin Rus topraklarından bombardımanı devam ediyor.
Kharkiv ve Luhansk yol tarifi:
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rus birliklerini Kharkiv'dan çekilmeye zorladı. Cephenin bazı
kesimlerinde bu yönde devlet sınırına ulaştılar. Rus komutanlığı, birliklerinin Kharkiv'dan çekilmesini
sağlamak ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin İzium kasabası yakınlarında faaliyet gösteren Rus
gruplaşmasının arkasına ulaşmasını engellemek için çabalarını yoğunlaştırıyor. Rus ordusu,
Ukrayna'nın karşı saldırısını durdurmak için Siverskyi Donets üzerindeki üç köprüyü havaya uçurdu.
Rus birliklerinin Kharkiv'den geri çekilmesi, şehrin topçu bombardımanının durmasına yol açtı. Aynı
zamanda bölgedeki sivil altyapıya yönelik füze saldırıları da gözlemlendi. Özellikle 13 Mayıs'ta
Derhaçi'de insani yardım karargahının bulunduğu Kültür Evi'ne yönelik bir grev yapılmış ve sivil
halka insani yardım dağıtılmıştı.
Kharkiv Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Oleh Syniehubov, Izium yönünde Ukrayna Silahlı
Kuvvetlerinin de karşı saldırı başlattığını belirtti. Rus birlikleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin oradaki
savunmasını kıramadı ve Donbas'ta geniş bir Ukrayna kuvvetleri kordonu kurdu.
Sonuç olarak, Rus Silahlı Kuvvetleri çabalarını Luhansk bölgesinde daha küçük çaplı bir operasyon
üzerinde yoğunlaştırıyor. Rusya Federasyonu güçleri Sievierodonetsk'i kuşatmak ve ele geçirmek
istiyor. Bu amaçla, Rubizhne kasabasına saldırılara devam ettiler ve ayrıca Siverskyi Donets
Nehri'ni zorlamaya ve Ukrayna birliklerinin arkasına ulaşmaya çalıştılar. Sonuç olarak, Rus Silahlı
Kuvvetleri köprü başında bir yer edinemedi. Ağır kayıplar verdikten sonra nehrin kuzey kıyısına
çekilmek zorunda kaldılar.
Cephedeki aksilikler karşısında, Sievierodonetsk'in ağır bombardımanı devam etti ve diğer şeylerin
yanı sıra Azot kimya fabrikasına ve yerel hastaneye zarar verdi.
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Donetsk ve Zaporizhzhia yol tarifi:
Donetsk bölgesinde, Ukrayna ordusunun ve sivillerin Azovstal fabrikasında mahsur kaldığı
Mariupol'da durum oldukça zorlu olmaya devam ediyor. Rus birlikleri siteyi bombalıyor ve stratejik
havacılıkla vuruyor. Fabrikaya saldırma girişimleri devam ediyor.
Bölgenin kuzeyinde, Rus birlikleri Lyman yönünde taarruzlarına devam ediyor. Tüm cephe hattı
boyunca sivil tesislerin ve altyapının bombardımanı devam ediyor. Avrupa'nın en büyük kok
fabrikasının bombalandığı Avdiivka bölgesinde çok yoğunlaştılar. 12-15 Mayıs tarihleri arasında
bölgeye yapılan topçu ateşi sonucu 11 sivil hayatını kaybetti, 34 kişi de yaralandı.
Ayrıca Rus birlikleri, Zaporizhzhia bölgesi topraklarına yönelik saldırılarına devam ediyor. 12
Mayıs'ta bir seyir füzesi, Zaporizhzhia şehir sınırları içindeki Khortytsia Adası'nın korunan kısmına
çarptı. Bombardıman cephe hattının yakınında devam ediyor - Huliaipole kasabası birkaç kez
vuruldu.
Dnipro yönü:
Dnipropetrovsk bölgesinde enerji altyapısını tahrip eden yasaklı misket bombası saldırıları
kaydedildi.
Orta Ukrayna'nın diğer bölgelerinde de füze saldırıları düzenleniyor. Rus birlikleri Poltava
bölgesindeki altyapıyı yok etmeye devam ediyor. Nisan ayında roket ateşi ile hasar görmesine
rağmen, 12 Mayıs'ta Kremençuk rafinerisine bir kez daha yüksek hassasiyetli füzeler ateşlendi. 15
Mayıs gecesi, Kropyvnytskyi şehrine yönelik bir füze ele geçirildi.
Güney yönü:
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından devam eden saldırılara rağmen, Rus birlikleri, Karadeniz'in
kuzeybatı kesimini ve Odesa'ya yaklaşımları kontrol etmek için stratejik olarak önemli olan geçici
olarak işgal edilen Zmiinyi Adası'ndaki pozisyonlarını güçlendiriyor.
Rus kuvvetlerinin Mykolaiv'i bombalaması sürüyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ise geçici olarak işgal
edilen Kherson bölgesindeki (Çornobaivka dahil) mevzilerini vuruyor.
Batı yönü:
15 Mayıs sabahı, Rus birlikleri Lviv bölgesinin topraklarına bir füze saldırısı başlattı. Füzelerin bir
kısmı düşürülse de, Polonya sınırına yakın Yavoriv semtinde bulunan bir tesis imha edildi.
Ukrayna'nın en büyüklerinden biri olan Yavoriv askeri eğitim sahası bu bölgede bulunuyor.
Bilgi çatışması
Devlet Özel İletişim ve Bilgi Koruma Servisi, Rusya Federal Güvenlik Servisi'ne bağlı bir hacker
grubu olan UAC-0010'un (Armageddon), işgal altındaki Kherson temasını kullanarak Ukrayna'da
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yeni bir siber saldırı düzenlediğini bildirdi. Açılması kötü amaçlı yazılımların kullanıcının
bilgisayarına indirilmesine yol açan kışkırtıcı e-postalar dağıtırlar. Rus hackerlar Lviv'de yerel
yetkililere de siber saldırı düzenledi. Sonuç olarak, belediye meclisinin çalışma dosyalarının bir
kısmı çalındı.
İNSANİ DURUM
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'ne göre, 13 Mayıs itibariyle, Ukrayna'da büyük çaplı Rus
işgalinin başlangıcı olan 24 Şubat 2022'den bu yana sivil kayıp sayısı 7.389'dur (3.573 ölü ve 3.816
yaralı).
15 Mayıs sabahı itibariyle Ukrayna'da Rusya Federasyonu'nun silahlı saldırısı sonucu 647'den fazla
çocuk etkilendi. Resmi verilere göre 227 çocuk öldü ve 420'den fazla kişi yaralandı. Ukraynalı
yetkililere göre, Rus ordusu büyük çaplı çatışmanın başlangıcından bu yana 2.389'dan fazla
Ukraynalı çocuğu kaçırdı. Ulusal Polis 1.214 kayıp çocuk ihbarı aldı. Bilgiler ön bilgi niteliğindedir
ve geçici olarak işgal edilen bölgelerden gelen yeni raporların doğrulanması beklendiği için
kurbanların sayısı daha yüksek olabilir.
Mariupol'da insani felaket devam ediyor. Etrafı çevrili Azovstal fabrikasında su, yiyecek ve ilaçtan
yoksun yaklaşık 600 yaralı Ukraynalı var. Rus ordusu, tesisin topraklarını sürekli olarak her türlü
silahla bombalıyor. Bombardıman sonucunda bir ameliyathane enkazın altına düşerek insanların
uygun tıbbi bakım almasına engel oldu. Yüzlerce ceset hala evlerin enkazı altında olduğu için, su
temini, tıbbi hizmetler ve yaygın kayıplar nedeniyle şehir büyük bir salgınla karşı karşıya. Uydu
görüntüleri Mariupol civarındaki toplu mezarlarda önemli bir artış kaydetti. Çeşitli tahminlere göre,
Rus ordusu 20.000'den fazla Mariupol sakininin ölümlerini toplu mezarlarda saklayarak saklamaya
çalışıyor.
Geçici olarak işgal edilen bölgelerde Rus birlikleri zorunlu seferberlik yapmaya devam ediyor ve 1845 yaş arası kadınlar bile kayıt altına alınıyor. Zorunlu seferberlik, Donetsk ve Luhansk bölgelerinin
geçici olarak işgal edilen topraklarında insan kaynaklarının eksikliğini göstermekte ve Savaş
Zamanında Sivil Kişilerin Korunmasına İlişkin Cenevre Sözleşmesini ihlal etmektedir.
Rus ordusunun neden olduğu yıkımın değerlendirilmesi sürüyor. Bombalama sonucunda
Ukrayna'da 1.721 eğitim kurumu hasar gördü, 139'u tamamen yıkıldı. Yıkılan okullar arasında
öğrenme güçlüğü çeken çocuklar için 25 özel okul vardı. Chernihiv Bölgesel Askeri İdaresi, bölge
topraklarında yaklaşık yüzde 80'i konut olan 3.500'den fazla yıkılmış ve hasarlı bina rapor ediyor.
EKONOMİK DURUM
Ukrayna, Rus saldırganlığının neden olduğu kayıp ve masrafları hesaplıyor. Maliye Bakanı Serhii
Marchenko'ya göre, Ukrayna'nın Rusya ile savaşa zorunlu harcaması yaklaşık 8,3 milyar dolar.
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Ulusal ekonomi üzerindeki bu aşırı baskının üstesinden gelinmesine ve ekonomik durumun
normalleştirilmesine ortaklardan gelen mali destek yardımcı olur. Avrupa Komisyonu, acil durum
makrofinansal yardım programının ikinci dilimini Ukrayna'ya sağlamak için gerekli kararı aldı. 20
Mayıs'a kadar 600 milyon avronun Ukrayna'ya transfer edilmesi bekleniyor.
Ayrıca Avrupa Topluluğu, gıda güvenliğini güçlendirme konusundaki ilgisini göstermiştir ve tarım
sektörünü desteklemeye hazırdır. Özellikle, 12 Mayıs'ta Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası,
Ukrayna'daki savaş sırasında gıda güvenliğini güçlendirmek için iki banka ve bir şirketin 53.25
milyon € kredi finansmanı aldığını duyurdu. Avrupa Komisyonu ise Rusya'nın Ukrayna limanlarını
abluka altına alması nedeniyle Ukrayna'nın tarım ihracatını yeniden başlatmasına yardımcı olacak
bir eylem planı sundu. Alman Gıda Bakanlığı, Ukrayna'da kendi ofisini açma niyetini dile getirdi.
Rusya'nın saldırganlığının ortasında, Ukrayna makamları doğrudan Rusya veya ajanlarıyla
bağlantılı varlıkları ve sermayeyi devletin hizmetine sunmak için acil önlemler alıyor. Başbakan
Denys Shmyhal, Bakanlar Kurulu'nun Viktor Medvedchuk'un Glusco ağıyla bağlantılı 172 benzin
istasyonunu Naftogaz'a devretmeye karar verdiğini açıkladı. Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi,
Rus bankacılık kurumlarının sahip olduğu Ukrayna bankalarının (Rus Sberbank'a ait Uluslararası
Rezerv Bankası; Rus Vnesheconombank'a ait Prominvestbank) kurumsal haklarını kamulaştırmaya
karar verdi.
SİYASİ VE DİPLOMATİK OLAYLAR
Ukrayna makamlarının temsilcileri, Rus saldırganlığına karşı koyma amaçlı ortak eylemleri koordine
etmek ve güçlendirmek için yabancı ortaklarla diyalog kurmaya devam ediyor. Ukrayna
Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskyi, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Slovakya
Cumhurbaşkanı Zuzana Čaputová ile telefon görüşmelerinde savunma alanında işbirliği,
Ukrayna'nın AB'ye entegrasyonu ve Rusya'ya yönelik yaptırımların artırılması konularını görüştü.
Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa
Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ile mali alanda işbirliği ve Avrupa
entegrasyonunu görüştü.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Almanya'daki G7 Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı.
Toplantı, ülkelerin Rus saldırganlığına karşı mücadelesinde Ukrayna'ya güçlü desteğini teyit ettikleri
ve Rusya'yı yağmacı savaşını durdurmaya çağırdıkları ortak bir tebliğin kabul edilmesiyle
sonuçlandı. Açıklamada, Ukrayna'nın tarım ürünleri ihracatını engellemenin yarattığı gıda krizine de
odaklanıldı. Ukrayna, dünyanın önde gelen tahıl ihracatçısı ülkelerden oluşan bir organizasyon
oluşturulmasını önerdi. Ayrıca G7 ülkeleri, savaş sırasında Ukrayna'ya 30 milyar dolarlık mali destek
sağlamayı planlıyor.
Dmytro Kuleba, Almanya'nın Ukrayna'ya ağır silahları, özellikle de Ukraynalı askerlerin halihazırda
eğitilmekte olduğu kundağı motorlu topçu sistemlerini teslim edeceğini de doğruladı.
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ABD, Ukrayna'nın önemli bir ortağı olmaya devam ediyor. Senato'daki Cumhuriyetçi azınlığın lideri
Mitchell McConnell başkanlığındaki ABD Kongresi'nin üst kanadından bir heyet, bir ziyaret için
Kyiv'e geldi. Senatörler, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyi ile bir araya gelerek, ABD
Kongresi'nin Ukrayna için iki taraflı desteğini doğruladı. Onlarla yaptığı bir görüşmede Zelenskyi,
Rusya'ya yaptırım baskısının artırılması ve Rusya'nın terörizmin devlet sponsoru olarak tanınması
çağrısında bulundu.
Rusya Federasyonu'na uygulanan yaptırım kısıtlamaları kademeli olarak genişletiliyor. Özellikle
Letonya, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini destekleyen kültürel figürler de dahil olmak üzere 102 Rus
vatandaşını istenmeyen kişiler listesine ekledi. İngiltere, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in
akrabalarına ve yakın arkadaşlarına yaptırım uyguladı.
Ukraynalı grup Kalush Orchestra, 2022 Eurovision Şarkı Yarışması'nı seyirci oylamasında rekor
sayıda puan alarak kazandı. Şarkıcılar, performanslarının ardından uluslararası toplumu, Rus
birlikleri tarafından 2,5 aydır direnen Mariupol savunucularını kurtarmaya çağırdı.
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.

