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OPERASYONEL DURUM 

Doğu Ukrayna'daki Rus ordusunun yerel taktik başarılarına rağmen, cephede savaşmak konumsal 
bir nitelik kazanıyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Kharkiv'un kuzey ve doğusundaki yerleşim yerlerini 
özgürleştirmeye devam ediyor ve Rus birliklerini belirli bölgelerde devlet sınırına geri itiyor. Rus 
birlikleri Ukrayna topraklarındaki altyapı tesislerini vuruyor ve askeri eğitim alanlarına yönelik 
saldırıları yoğunlaştırıyor. 

Chernihiv ve Sumy yol tarifi: 

Chernihiv ve Sumy bölgelerinin sınır bölgelerine yönelik bombardıman sürüyor. Devlet Sınır Muhafız 
Teşkilatı'na göre, yalnızca 18 Mayıs'ta Rusya Federasyonu tarafından ilgili bölgelere yedi 
bombardıman kaydedildi. 

Ayrıca, 17 Mayıs sabahı Rus birlikleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin eğitim merkezinin bulunduğu 
Çernihiv bölgesindeki Desna köyünü vurdu. Bombardıman sonucu 11 kişi öldü, 14 kişi yaralandı. 17 
Mayıs'ta Sumy bölgesinde çok sayıda sivil tesis füze saldırılarıyla vuruldu. Özellikle Rus ordusunun 
Okhtyrka kasabasını bombaladığı en az 5 kişi yaralandı. 

17 Mayıs'ta Sumy bölgesinin kuzeyinde bir Rus sabotaj ve keşif grubu devlet sınırını geçmeye çalıştı. 
Olay, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetlerinin, bu şekilde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin rezervlerinin 
doğudaki aktif muharebe operasyon alanlarına transferini engellemeye çalışan şaşırtma 
manevralarının kanıtıdır. 

Kharkiv ve Luhansk yol tarifi: 

Kharkiv bölgesi topraklarında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin karşı saldırısı devam ediyor. Rus 
birlikleri, Ukrayna birliklerinin devlet sınırına ulaşmasını engellemeye ve Siverskyi Donets Nehri'ni 
zorlamaya çalıştı. Buna rağmen, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birlikleri Kharkiv bölgesindeki en az bir 
yerleşimi kurtarmayı başardı. 

Izium yönünde Rus ordusu, Luhansk ve kuzey Donetsk bölgelerinde savunan Ukrayna kuvvetlerinin 
gerisindeki Sloviansk kasabasına ulaşmak için saldırılara yeniden başladı. 

Luhansk bölgesinde çatışmalar tüm cephe boyunca devam ediyor. Rus kuvvetleri, 2014 yılında 
Luhansk'ın ele geçirilmesinden bu yana bölgesel merkez olarak hizmet veren Sievierodonetsk şehrini 
ele geçirmeyi amaçlayan bir taarruza yoğunlaştı. Şehrin yoğun bombardımanı devam ediyor ve sivil 
ölümlerine neden oluyor (en az 10 kişi öldü) Sadece 16 Mayıs 2022'de Sievierodonetsk'te). 

Donetsk ve Zaporizhzhia yol tarifi: 
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Donetsk bölgesinde tüm cephe hattı boyunca savaşlar devam ediyor. Çatışma özellikle Lyman 
(bölgenin kuzeyinde) ve Avdiivka (Donetsk yakınında) yakınlarında aktif. Azovstal fabrikasındaki 
Mariupol garnizonunun ablukası ve bu tesisin bombalanması devam ediyor. 

Rus güçleri bölgedeki hava saldırılarına ve sivil altyapıya yönelik yıkıma devam ediyor. Donetsk 
Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Pavlo Kyrylenko, bombardıman sonucunda Avdiivka kasabasındaki 
okullardan birinin tamamen yıkıldığını bildirdi. 16-18 Mayıs tarihlerinde bölgede 26 sivil hayatını 
kaybetti, 19 sivil yaralandı. 

Zaporizhzhia bölgesinin topraklarında, Rus birlikleri aktif saldırı operasyonları yürütmedi, ancak 
cephe hattına yakın sivil altyapıyı bombalamaya devam etti. Zaporizhzhia Bölgesel Askeri İdaresi, 
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin şehrin savunması için iki sıra tahkimat inşaatını tamamladığını bildirdi. 

Dnipro yönü: 

18 Mayıs'ta Dnepropetrovsk bölgesi, bölgenin ulaşım altyapısını yok etmeye çalışan Rus ordusunun 
füze saldırısına bir kez daha maruz kaldı. Rus Silahlı Kuvvetlerinin, Ukrayna ordusunun rezervlerinin 
yeniden konuşlandırılmasını ve aktif muharebe operasyonları bölgesine yabancı askeri yardımı 
önleme niyetleri izleniyor. 

Güney yönü: 

Rus kuvvetleri, Odesa bölgesindeki ulaşım altyapısına ve diğer stratejik hedeflere saldırmaya devam 
ediyor. Bir kez daha, daha önce hasar görmüş olan Dinyester Halicinin ağzındaki demiryolu 
köprüsüne füze saldırıları düzenlendi. Ayrıca 16 Mayıs saldırısı sonucunda bir turizm altyapı tesisi 
vuruldu. 

Kherson'un Mykolaiv ve Dnipropetrovsk bölgeleriyle idari sınırına yakın ön cephede bombardıman 
devam ediyor. Özellikle 18 Mayıs'ta bir sivil konvoyun bombalanması sonucu 3 kişi öldü, 6 kişi de 
yaralandı. Mykolaiv ayrıca bombardımanın hedefi olmaya devam ediyor. Rus birlikleri, saldırı için 
yasaklı misket bombaları kullanıyor. 

Batı yönü: 

Rus birlikleri, Lviv bölgesinin Yavoriv ilçesinde bulunan askeri altyapıya yönelik saldırılara devam 
ediyor. 17 Mayıs gecesi askeri tesislerden biri bir kez daha bombalandı. Füzelerin bir kısmı Ukrayna 
hava savunma kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi, ancak bir füzenin enkazı demiryolu 
altyapısına zarar verdi. 

İNSANİ DURUM 

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi'ne göre, 18 Mayıs itibariyle, 24 Şubat 2022'den bu yana 
- geniş çaplı Rus işgalinin başlangıcından bu yana - Ukrayna'nın sivil nüfusu arasındaki kurban sayısı 
7.964 kişidir (3.778 öldürüldü ve 4.186 kişi yaralandı). 
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18 Mayıs sabahı itibariyle, Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'daki silahlı saldırısında 653'ten fazla 
çocuk etkilendi. Resmi rakamlara göre, 229 çocuk öldü ve 424'ten fazla kişi yaralandı. 

Rus birlikleri tarafından geçici olarak işgal edilen bölgelerdeki insani durum, ısrarla zorlu olmaya 
devam ediyor. Kherson bölgesi topraklarında ilaç ve gıda (özellikle bebek maması) sıkıntısı var. Rus 
ordusunun kontrol noktalarında alıkoyması veya el koyması nedeniyle Ukrayna'dan insani yardım 
almakta zorluklar var. 

Doğrudan muharebe bölgesinde veya cephe hatlarının yakınında bulunan yerleşim yerleri de 
etkilenir. Bölgesel toplulukların bir kısmı elektrik, gaz ve su kaynaklarından yoksundur. Mykolaiv 
bölgesinde, Nisan ortasından bu yana içme suyu sıkıntısı had safhada. Dnipro-Mykolaiv su boru 
hattının çatışmalar sonucunda hasar görmesi nedeniyle insanların ihtiyaçları sadece başka yerlerden 
getirilen sularla karşılanıyor. 

Dünya Sağlık Örgütü, Mariupol'daki epidemiyolojik durumla ilgili endişelerini dile getirdi. Su temin 
sisteminin zarar görmesi nedeniyle kolera gibi bulaşıcı hastalıklar yayılabilir. 

Ukrayna'nın geçici olarak işgal edilen topraklarında Ukrayna vatandaşlarının kaçırılması devam 
ediyor. Sadece Zaporizhzhia bölgesinde 117 kişi hala rehin tutuluyor. 

Azovstal fabrikasında savunmaları tutan Mariupol garnizonundan yaralı savaşçıları tahliye etmek için 
bir operasyon başlatıldı. 16 Mayıs'ta 264 Ukraynalı asker (53'ü ağır yaralı savaşçı dahil) Rus Silahlı 
Kuvvetleri'nin kontrolündeki Donetsk ve Luhansk topraklarına nakledildi. Savaş esiri değişim 
prosedürü nedeniyle Ukrayna kontrolündeki bölgeye geri dönebilecekleri bekleniyor. Şimdiye kadar, 
mevcut kalış koşulları ve daha fazla ilgili savaşçı değişimi sorunu çözülmedi. Uluslararası insan 
hakları örgütü Uluslararası Af Örgütü, kendilerini geçici olarak işgal edilen topraklarda fiilen savaş 
esiri statüsünde bulan tahliye edilenlerle ilgili daha fazla gelişme konusundaki endişesini zaten dile 
getirdi. Rus yetkililerin temsilcileri, terör örgütü olarak tanımayı teklif ettikleri Azak Alayı üyelerini olası 
bir mübadeleden çıkarmak istiyor. 

Mariupol Belediye Meclisi, Azak Denizi'nde bir çevre felaketi tehdidi olduğunu bildirdi. Azovstal'ın 
bombalanması, on binlerce ton konsantre hidrojen sülfür çözeltisini tutan teknik yapıya zarar 
verebilirdi. Bu sıvının sızması Azak Denizi'nin flora ve faunasında onarılamaz hasarlara neden 
olabilir ve ardından tehlikeli maddeler Karadeniz ve Akdeniz'e karışabilir. Mariupol belediye başkanı 
Vadym Boichenko, durumu incelemek ve dünya çapında bir ekolojik felaketi önlemek için uluslararası 
uzmanların ve BM temsilcilerinin derhal kabul edilmesi çağrısında bulundu. 

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Rus birlikleri tarafından Şubat ayının sonundan 2022 yılının Nisan 
ayının başlarına kadar Kyiv ve Çernihiv bölgelerinin topraklarında işlenen ateş etme, işkence ve diğer 
savaş suçlarını araştırıyor. Nisan ayında, örgüt temsilcileri bu bölgelerdeki 17 yerleşim bölgesini 
ziyaret ederek buldukları 17 yerleşim yerini ziyaret etti. 22 infaz, 9 diğer yasadışı cinayet, 6 olası 
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zorla kaybetme ve 7 işkence vakası. 21 sivil, Rus ordusu tarafından insanlık dışı ve aşağılayıcı 
koşullarda yasadışı bir şekilde hapsedildiklerini bildirdi. 

Kyiv bölgesinde belirli bölgelerin işgali sırasında hayatını kaybeden sivillerin sayısıyla ilgili bilgiler 
güncelleniyor. Kyiv bölgesi Ulusal Polisinin ana departmanı başkanı Andrii Niebytov, 18 Mayıs 
itibariyle bölge topraklarında 1.288 sivilin cesedinin bulunduğunu bildirdi. Bu rakamın nihai 
olmadığını, çünkü kolluk kuvvetlerinin toprakları teftiş ederken gömülü insanları tespit etmeye devam 
ettiğini de sözlerine ekledi. 

Rezistans 

Ukrayna'nın geçici olarak işgal edilmiş topraklarında bir gerilla hareketi gelişiyor. 18 Mayıs'ta geçici 
olarak işgal edilen Melitopol'da silahlı saldırı ve patlamalar kaydedildi. Zaporizhzhia Bölgesel Askeri 
İdaresi, kimliği belirsiz kişilerin Rus komutanlığının ofisinin yakınında bir el bombası patlattığını 
bildirdi. Dzerkalo Tyzhnia (Mirror Weekly), sabotaj faaliyetlerine işaret edebilecek bir Rus zırhlı 
treninin havaya uçtuğunu bildirdi. 

EKONOMİK DURUM 

Ukrayna Devlet İstatistik Servisi, geniş çaplı Rus işgalinin bir sonucu olarak Ukrayna ticaretinin 
dinamiklerini ortaya koydu. Bu yılın mevsimsellikten arındırılmış Mart ayı ihracatı Şubat ayına göre 
yüzde 57,9, ithalat ise yüzde 75,8 düştü. 

Ukrayna, Ukrayna limanlarının bloke edilmesiyle birlikte tahıl ihracatını güvence altına alma 
konusunda çalışıyor. 16 Mayıs'ta Tarım Politikası ve Gıda Bakanlığı basın servisi, Ukrayna ve 
Polonya'nın Ukrayna tahıl ihracatına ilişkin ortak bir bildiri imzaladıklarını bildirdi. Devletler, bu 
ürünlerin sevkiyatlarının veteriner kontrolünü basitleştirmeyi kabul etti. 

Hükümet, akaryakıt piyasasındaki durumu istikrara kavuşturmaya çalışıyor. 17 Mayıs'ta Ekonomi 
Bakanlığı Yuliia Svyrydenko, Bakanlar Kurulu'ndaki Operasyonel Karargahın, benzin ve motorin 
fiyatlarına ilişkin devlet düzenlemesini geçici olarak bırakmaya karar verdiğini ve bunun da yakıt 
fiyatlarında öngörülen %50-60 oranında bir artışa yol açacağını belirtti. 

SİYASİ VE DİPLOMATİK OLAYLAR 

Rus saldırganlığı, Avrupa kıtasındaki tüm güvenlik sisteminin dönüşümünü gerektirdi. Rus tehdidinin 
gerçekleşmesinin ortasında, uzun süredir tarafsız kalan devletler olan İsveç ve Finlandiya, 18 
Mayıs'ta NATO'ya katılmak için başvurdu. 

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyi, yabancı liderlere Rus saldırganlığının ortasında 
ülkedeki durum hakkında bilgi vermeye ve ortak sorunlara çözüm müzakerelerine devam ediyor. 
Almanya Federal Şansölyesi Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Rusya'ya 
karşı daha sert yaptırımlar, müzakere süreci beklentileri ve Fransa ve Almanya'dan gelen savunma 
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desteği hakkında telefon görüşmeleri yaptı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin yeni seçilen Cumhurbaşkanı 
Mohamed bin Zayed bin Sultan Al Nahyan ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna'ya yakıt tedarik 
etme ve BAE'yi devletin savaş sonrası yeniden inşasına dahil etme olasılığını tartıştılar. Zelenskyi, 
Uluslararası Para Fonu Genel Müdürü Kristalina Georgieva ile Ukrayna ekonomisine mali destek 
konusunda da görüştü. 

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'daki Rus askeri suçlarının kanıtlarını toplamak ve analiz etmek için 
Çatışma Gözlemevi adlı bir program başlattı. Program, soruşturmalarda kanıt olarak kullanılmak 
üzere mevcut bilgileri (uydu fotoğrafları, sosyal medya verileri) analiz edecek ve saklayacaktır. 
Ayrıca, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden 42 temsilci, Rus ordusu tarafından işlenen suçları 
soruşturmak için 17 Mayıs'ta Ukrayna'ya geldi. 

Uluslararası ortaklar Ukrayna'ya savunma desteğini artırıyor. Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile 
Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren arasında yapılan görüşmenin ardından Ukrayna'ya ilave 
silahların teslim edilmesi planlanıyor. Almanya, 7 adet Panzerhaubitz 2000 kundağı motorlu topçu 
sistemini, Gepard uçaksavar silahlarını, bombaatarları ve diğer askeri teçhizatı Ukrayna'ya transfer 
etmeye hazır. Portekiz, Ukrayna'ya askeri yardım da dahil olmak üzere 160 ton daha yardım 
sağlayacak. 

Uluslararası toplumdan gelen mali yardım da artıyor. Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi, Ukrayna'ya 
askeri teçhizat alımı için 500 milyon avroluk ek yardımı onayladı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula 
von der Leyen, bu kurumun Ukrayna'ya 9 milyar avroya kadar yeni makrofinansal yardım sağlamayı 
teklif ettiğini duyurdu. Avrupa Komisyonu ayrıca, AB'nin Ukrayna'nın savaş sonrası yeniden inşasını 
destekleyeceği Yeniden Yapılanma Ukrayna mekanizmasının oluşturulmasını da önerdi. Ulusal 
Kamu Hizmeti Ajansı başkanı Nataliia Aliushyna, IBRD'nin Ukrayna devlet aygıtının çalışmalarını 
492 milyon dolar tutarında finanse edeceğini söyledi. 17 Mayıs'ta Başbakan Denys Shmyhal, Alman 
hükümetinin Ukrayna'yı desteklemek için 150 milyon euro sağlayacağını duyurdu. Japonya, 
Ukrayna'ya 300 milyon dolarlık ek kredi yardımı sağlayacak, bu nedenle bu ülkeden toplam kredi 
tutarı 600 milyon dolar olacak. 

Buna ek olarak, Yediler Grubu'nun (G7) en gelişmiş ekonomileri, Rus işgalinden kaynaklanan 
kayıpları telafi etmek için Ukrayna'ya 15 milyar dolarlık devasa bir ekonomik yardım paketi hazırlıyor. 

Ukrayna, Rusya ile uzun süreli bir çatışmaya hazırlanıyor. Başkan Volodymyr Zelenskyi, sıkıyönetim 
ve genel seferberlik süresini 25 Mayıs'tan 90 gün daha, yani Ağustos başına kadar uzatmayı öneren 
birkaç yasa tasarısı sundu. 

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/


 

Daily Digest  

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

 

 

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

