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OPERASYONEL DURUM
Rus birlikleri Sievierodonetsk şehrini ele geçirmek ve Luhansk bölgesinin idari sınırlarına ulaşmak
için taarruzlarına devam ediyor. 2.5 aydan fazla süren savaşın ardından Mariupol'un kahramanca
savunması tamamlandı ve Ukrayna garnizonu geçici olarak işgal edilen bölgelere götürüldü.
Ukrayna ordusunun takas kapsamında geri dönüşüne ilişkin müzakereler sürüyor.
Kyiv ve Zhytomyr yol tarifi:
20-22 Mayıs tarihlerinde Rus kuvvetleri Malyn kasabasına (Zhytomyr bölgesi) füze saldırıları
düzenledi. Kasaba belediye başkanı Oleksandr Sytailo'ya göre, 20 Mayıs'taki ilk grev 100'den fazla
ev ve tren istasyonunda hasarla en fazla hasara neden oldu. İlk bilgilere göre 1 kişi öldü, 3 kişi de
yaralandı.
Chernihiv ve Sumy yol tarifi:
Rus kuvvetleri, havan ve MLRS kullanarak Chernihiv ve Sumy sınır bölgelerini vurmaya devam
ediyor.
Kharkiv ve Luhansk yol tarifi:
Rus birlikleri, günlerce hareketsiz kaldıktan sonra 19 Mayıs'ta Kharkiv'a yönelik saldırılara yeniden
başladı. Özellikle, 20 Mayıs'ta bir füze saldırısı, Lozova kasabasındaki bir kültür binasını tahrip etti.
Bombardımanlar siviller arasında can kaybına yol açtı - 20 Mayıs'ta Kharkiv bölgesi topraklarında 1
kişi öldü ve 20 kişi yaralandı.
Kharkiv yakınlarında Rus ordusu, alınan mevzileri korumak için çabalarını yoğunlaştırıyor. Donetsk
bölgesindeki Sloviansk şehrine doğru ilerlemeye hazırlanırken, Izium yakınlarındaki birliklerin
yeniden gruplandırılması ve ikmali devam ediyor.
Luhansk bölgesinde Rus birlikleri, çabalarını Sievierodonetsk şehrini ele geçirmek için bir taarruza
yoğunlaştırdı. Cephenin Popasna yakınlarındaki güney kesiminde, izole başarılar elde etmeyi
başardılar. Bu alanda ilerleyerek, Sievierodonetsk'i savunan Ukrayna birimlerini kesmeye
çalışıyorlar.
Sievierodonetsk'in yoğun bombardımanı devam ediyor. 19 Mayıs'ta kentte en az 12 sivil öldürüldü
ve 40'tan fazla kişi yaralandı. Ertesi gün, Rus birlikleri, yerel sakinlerin saklandığı Sievierodonetsk'te
bir okulu bombaladı ve 3 kişiyi öldürdü.
Donetsk ve Zaporizhzhia yol tarifi:
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Donetsk bölgesinde, Donetsk yakınlarında, Avdiivka ve Marinka bölgelerinde aktif çatışmalar
yürütülüyor. Bölgenin kuzeyinde, Rus birlikleri Lyman yönünde taarruzlarını sürdürmeye
hazırlanıyor. Güneyde Mariupol için savaş sona erdi. Rus ordusu şehirde filtreleme faaliyetleri
yürütüyor ve liman altyapısını mayınlardan temizlemeye çalışıyor.
Donbas'ta nüfuslu bölgelerin bombardımanı devam ediyor. Avdiivka özellikle sert vuruldu. Hem
kasabanın konut stokuna ve altyapısına hem de Avdiivka kok fabrikasına karşı grevler yapılıyor. 1922 Mayıs tarihleri arasında bölgede 20 sivil hayatını kaybetti, 32 sivil yaralandı.
Zaporizhzhia bölgesinde ön cephede bombardıman devam ediyor. Roket saldırıları da devam
ediyor - 22 Mayıs gecesi Rus birlikleri bölgedeki köylerden birinin sivil altyapısına bir füze fırlattı.
Dnipro yönü:
Rus ordusu Poltava bölgesindeki altyapı tesislerini bombalamaya devam ediyor. Özellikle 20
Mayıs'ta önemli bir ulaşım merkezi olan Lubny kasabasına füze saldırısı düzenlendi.
22 Mayıs'ta, gece ve gündüz, Rus ordusu Dnipropetrovsk bölgesini bombalamaya devam etti ve en
az üç nüfus merkezinde bombardıman kaydedildi.
Güney yönü:
Rus kuvvetleri Ukrayna'nın güneyini bombalamaya devam ediyor. Odesa bölgesinin topraklarına
roketli saldırılar gerçekleştirildi ve bunun sonucunda sanayi tesisleri de vuruldu. Kherson bölgesinin
Mykolaiv ve Dnipropetrovsk bölgeleri ile idari sınırına yakın olan cephe hattına yakın yerleşim
yerlerine yönelik bombardımanlar da devam ediyor. Kherson bölgesinde Rus ordusu, maden yolları
ve köprülerinin yanı sıra mevzilerini de güçlendiriyor. Böylece sivillerin Ukrayna kontrolündeki
topraklara girmesini engelliyorlar.
Rus Donanması, Ukrayna kıyılarına yaklaşan sivil gemileri bombalamakla tehdit ederek
Karadeniz'deki Ukrayna limanlarını ablukaya almaya devam ediyor.
Batı yönü:
21 Mayıs'ta Rivne bölgesinde bulunan bir askeri altyapı tesisine füze saldırısı düzenlendi. Saldırı
sonucu 6 kişi yaralandı.
Bilgi çatışması
İnternette yayılan Rus propagandasının engellenmesi sürüyor. Özellikle YouTube, Ukrayna'daki
Rus askeri işgalini "kurtuluş görevi" olarak adlandıranlar da dahil olmak üzere Ukrayna'daki savaşla
ilgili 70.000'den fazla video ve 9.000 kanalı sildi.
Rus ordusu Mariupol'daki olaylar hakkında dezenformasyon kampanyası hazırlıyor. Yerel
sakinlerden, şehrin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin eylemleri sonucunda yok edildiğine dair yanlış
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tanıklık elde etmeye çalışıyorlar. Bu tür tanıklıkların sağlanması, yerel sivillerin konut veya aile
üyelerinin kaybı için tazminat kaydı için bir koşuldur.
İNSANİ DURUM
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'ne göre, 20 Mayıs itibariyle, Ukrayna'da büyük çaplı Rus
işgalinin başlangıcı olan 24 Şubat 2022'den bu yana sivil kayıp sayısı 8.189'dur (3.838 ölü ve 4.351
yaralı).
22 Mayıs sabahı itibariyle, Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'daki silahlı saldırısı sonucunda
662'den fazla çocuk etkilendi. Resmi verilere göre, 232 çocuk öldü ve 430'dan fazla kişi yaralandı.
Mariupol Belediye Başkanı Vadym Boichenko'ya göre, kentte 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana
Avrupa'nın en büyük insani felaketlerinden biri ve en büyük soykırım yaşanıyor. Mariupol fiilen yıkıldı
- evler, altyapı, okullar, hastaneler ve işletmeler yıkıldı. Abluka edilen şehirde yaklaşık 100.000 sivil
kalıyor; Rusya Federasyonu'na ve geçici olarak işgal edilen Donetsk ve Luhansk bölgelerine
yaklaşık 40.000 kişi sınır dışı edildi.
Ombudsman Liudmyla Denisova, Savaş Zamanında Sivillerin Korunmasına İlişkin Cenevre
Sözleşmesi'nin 51. Maddesini ihlal eden, geçici olarak işgal edilen Donetsk ve Luhansk bölgelerinin
topraklarında zorunlu seferberliğin devam ettiğini bildirdi. Ayrıca, Rus ordusu geçici olarak işgal
edilen Mariupol'un nüfusunu kontrol ediyor. Şehirden yaklaşık 4.000 adam filtreleme kamplarında.
Çok kötü koşullardalar, işkence ve tacize maruz kalıyorlar.
Dünya Gıda Programı (WFP), Karadeniz'deki Ukrayna limanlarının ablukasının küresel gıda
güvenliğini tehdit etmeye devam ettiği konusunda uyardı. WFP İcra Direktörü David Beasley'e göre,
devam eden savaş açlığa yol açacak ve ülkeleri istikrarsızlaştıracak. Aynı zamanda, Rus ordusu,
geçici olarak işgal edilen Ukrayna topraklarından yasadışı bir şekilde tahıl ihraç etmeye devam
ediyor. Şu anda bu tarım ürünlerinin 400 bin tondan fazlasının yağmacılar tarafından çıkarıldığı
biliniyor.
Güney ve doğu Ukrayna'nın geçici olarak işgal edilmiş topraklarında, temel mallara erişimini
kaybeden nüfus için insani koşullar kötüleşmeye devam ediyor. Kherson belediye başkanı, şehrin
iki hafta içinde ilaçsız kalacağını belirtti; oksijen kaynakları da sınırlıdır. Bölgesel yetkililer, bazı
yerlerde elektrik ve su kesintileri, iletişim sorunları ve gıda kıtlığı bildirdi. Sivillerin tahliyesi ve insani
yardımın ulaştırılması için güvenli koridorların oluşturulması çağrısında bulundular. Bununla birlikte,
Rus ordusunun eylemleri sonucunda bölge sakinlerinin bölge içinde yalnızca sınırlı hareket
özgürlüğü var ve insani yardım taşıyan gönüllülerin bölgeye girmesi yasaklandı.
Rus birlikleri sivil altyapıyı yok etmeye devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Ukrayna'daki
sağlık tesislerine 235 saldırı düzenleyerek en az 75 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Bu tür
eylemler insanları acilen ihtiyaç duyulan bakımdan mahrum eder, sağlık çalışanlarını tehlikeye atar
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ve sağlık sisteminin işleyişini baltalar. Başkan Volodymyr Zelenskyi, tam ölçekli savaş sırasında
Ukrayna'da 1.873 eğitim kurumunun zaten yok edildiğini belirtti.
BM Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından toplanan verilere göre, 6,4 milyondan fazla insan
Ukrayna'yı komşu ülkelere bıraktı (bunların %53'ü Polonya için). Aynı zamanda, ombudsman
Liudmyla Denisova, 1,3 milyondan fazla Ukraynalının Rusya'ya sınır dışı edilmesi hakkında bilgi
verdi.
Rezistans
20 Mayıs'ta Zaporizhzhia bölgesindeki geçici olarak işgal edilen Enerhodar kasabasında, itfaiye
kurtarma ekipleri, Rus ordusunun kurtarma ekibi başkanı Vitalii Troian'ı kaçırmasının ardından
protesto gösterisi yaptı. Rus birlikleri onlara karşı güç kullandı ve mitingi dağıttı. 22 Mayıs'ta
Enerhodar'da kasabanın işgal yönetiminin başkanı Andrii Shevchik'i yaralayan bir patlama oldu.
EKONOMİK DURUM
KSE Enstitüsü analistlerinin hesaplamalarına göre, Rus birliklerinin geniş çaplı işgali nedeniyle
Ukrayna'nın altyapısına doğrudan verilen zararın miktarı 97.4 milyar dolara ulaştı.
Derecelendirme kuruluşu Moody's, Ukrayna'nın uzun vadeli kredi notunu Caa2'den Caa3'e indirdi
ve görünümü negatife çevirdi.
Altyapı Bakanlığı, Ukrayna ve ABD'nin Ulaştırma İşbirliği Muhtırası imzaladığını bildirdi.
21 Mayıs 2022'de Ukrayna Ulusal Bankası, bankaların nakit döviz sattığı döviz kurunu belirleme
konusundaki kısıtlamaları kaldırdı. Daha önce, ilgili döviz kurunun resmi döviz kurunun %10'undan
fazla olmayacak şekilde ayarlanmış olması gerekiyordu. NBU'nun açıklamalarına göre bu, sermaye
çıkışını önleyecek ve Ukrayna'nın uluslararası rezervlerini koruyacak.
SİYASİ VE DİPLOMATİK OLAYLAR
Uluslararası liderler ve hükümet üyeleri, Rusya'nın saldırganlığına karşı verdiği mücadelede
Ukrayna'ya desteklerini Kyiv'e ziyaretler düzenleyerek sürdürüyor. Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej
Duda, Ukrayna'nın başkentini ziyaret etti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyi ile görüştü
ve Ukrayna'nın Verkhovna Rada'sına hitap ederek, Ukrayna ile Polonya arasında iyi komşuluk
konusunda yeni bir anlaşma ve ortak sınır ve gümrük kontrolü konusunda ikili bir anlaşma yapılması
için girişimlerde bulundu.
Ukrayna'yı ayrıca İrlanda Parlamentosu'nun üst ve alt meclislerinin konuşmacıları Mark Daly ve
Sean O'Farrell ile Portekiz Cumhuriyeti Başbakanı António Costa da ziyaret etti. Volodymyr
Zelenskyi, özellikle altıncı AB yaptırım paketi çerçevesinde Rusya üzerindeki koordineli yaptırım
baskısını artırmaya çağırdı ve İrlanda ve Portekiz'i Ukrayna'nın yeniden inşası projelerine katılmaya
davet etti.
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Volodymyr Zelenskyi, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve İtalya Başbakanı Mario Draghi ile de
telefon görüşmeleri yaptı. Düşmanlıkların seyri hakkında konuştu; Taraflar, çatışma ve Rus ablukası
ortasında Ukrayna tarım ürünlerinin ihracatını ve Ukrayna'ya yakıt ithalatını yeniden başlatmaya
yönelik güncel önerileri tartıştı.
Dünya topluluğu, Ukrayna'nın Rusya'yı saldırganlığından sorumlu tutma arzusunu destekliyor.
Uluslararası Adalet Divanı'nda Rusya aleyhine açılan davada 42 ülke Ukrayna'nın tarafını tuttu ve
davaya katılma niyetlerini açıkladı.
Ukrayna'nın ortakları, savaş sırasında Ukrayna ekonomisini desteklemek için mali yardımları
artırıyor.
ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya yaklaşık 40 milyar dolarlık askeri, ekonomik ve insani yardım
sağlamak için bir yasa imzaladı. Ayrıca Beyaz Saray, 19 Mayıs'ta Ukrayna'ya ilave 100 milyon
dolarlık askeri yardım yapılacağını duyurdu.
Kanada Maliye Bakanı Chrystia Freeland, Uluslararası Para Fonu'nun yönetilen hesabı aracılığıyla
Ukrayna'ya 250 milyon dolarlık bir kredi verdiğini açıkladı. Portekiz, Ukrayna'ya 250 milyon avroya
kadar mali destek sağlamaya karar verdi.
Yediler Grubu (G7) ülkelerinin mali departman başkanlarının yanı sıra IMF, Dünya Bankası ve
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı temsilcileri, Ukrayna'ya 19,8 milyar dolarlık mali yardımın
seferber edildiğini duyurdular. bütçe açığını kapatmak ve ülke ekonomisine destek olmak. Ukrayna
Maliye Bakanlığı, devletin 3 Mart 2022'de taraflarca imzalanan AB "acil makrofinansal yardım
programından" 600 milyon dolarlık son dilimi aldığını bildirdi. Para, savaş sırasında Ukrayna'da
finansal istikrarı korumayı amaçlıyor. . Avrupa Parlamentosu ayrıca, Ukrayna'dan gelen tüm mallar
üzerindeki bir yıllık AB ithalat vergilerinin kaldırılmasını da destekledi.
Rusya'nın saldırgan eylemlerine karşı koymanın önemli bir yolu da yaptırım baskısını artırmaktır.
Özellikle İngiltere, büyük Rus havayollarına karşı yeni yaptırımlar uyguladı: Aeroflot, Ural Airlines
ve Rossiya. Kanada, Rusya'ya ek yaptırımlar uyguladı: 14 Rus oligarkı ve iş adamını etkiliyor.
Kanada, kişisel yaptırımlara ek olarak, Rusya'ya lüks malların ihracatını ve Rusya'dan bir takım lüks
malların ithalatını yasakladı.
Avrupa enerji borsası Nord Pool, Baltık ülkelerindeki tek ithalatçısı Rus şirketi Inter RAO'dan Rus
elektriğinin ticaretini durdurdu. Böylece 22 Mayıs 2022 tarihinden itibaren Litvanya Cumhuriyeti
Rusya'dan petrol, elektrik ve doğal gaz ithalatını tamamen durdurmuştur.
Ukrayna, Rusya ile uzun süreli bir çatışmaya hazırlanıyor. Verkhovna Rada, sıkıyönetim ve ülkedeki
genel seferberlik süresini 23 Ağustos'a kadar uzattı.
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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.

