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OPERASYONEL DURUM
Rus birlikleri, Donetsk ve Luhansk bölgelerinde saldırılarını yoğunlaştırdı. Bazı nüfuslu bölgeleri işgal
ederek ve Sievierodonetsk'i savunan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri grubunu kuşatmakla tehdit ederek
birkaç yöne ilerlemeyi başardılar. Ön cephede ağır çatışmalar devam ederken, Ukrayna ordusu
gerektiğinde bazı bölgelerde yeniden toplanıyor ve alternatif mevzilere geri çekiliyor.
Chernihiv ve Sumy yol tarifi:
Rus birlikleri, Sumy ve Çernihiv bölgelerinde hava, havan ve topçu silahlarıyla saldırıya devam
ediyor.
Kharkiv ve Luhansk yol tarifi:
Kharkiv yakınlarındaki Rus birlikleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin devlet sınırına ulaşmasını önlemek
amacıyla mevzilerini korumak için çabalarını yoğunlaştırıyor. Kharkiv bölgesi topraklarını
bombalamaya devam ediyorlar. Uzun bir hazırlık döneminden sonra, İzium yakınlarında taarruza
devam etme girişimleri var.
Luhansk bölgesinde, Rus birliklerinin ana çabaları Sievierodonetsk'i kuşatmaya odaklanıyor.
Popasna bölgesinden yapılan saldırının bir sonucu olarak, şehrin savunucularını güneyden geçerek
ilerleyebildiler. Artık Sievierodonetsk'teki Ukraynalı gruplaşmayı besleyen önemli BakhmutLysychansk rotasını bombalayabilirler. Ancak Luhansk Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Serhii
Haidai'ye göre, güzergah boyunca trafik hala engellenmiyor.
Donetsk ve Zaporizhzhia yol tarifi:
Donetsk bölgesinin kuzeyinde, Rus birlikleri Lyman bölgesinde taarruzlarına yeniden başladı.
Kasabanın topraklarına girmeyi başardılar. Donetsk yakınlarında Avdiivka çevresinde yoğun
çatışmalar devam ediyor. Kasaba, bombardıman sonucu önemli hasar aldı ve buradan merkezi
tahliye mümkün değil.
Buna ek olarak, Popasna'dan kuzeye Bakhmut yönünde ilerleyen Rus kuvvetlerinin yerel başarıları
göz önüne alındığında, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri yeniden toplanmaya ve Svitlodarsk yakınlarındaki
yeni pozisyonlara çekilmeye zorlandı. Sonuç olarak, Rus kuvvetleri şehri ele geçirdi.
Donbas'ta yerleşim birimlerine yönelik topçu ve hava saldırıları devam ediyor. 23-25 Mayıs tarihleri
arasında bölgede 19 kişi öldü, 28 kişi yaralandı.
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Rus ordusu Zaporizhzhia yakınlarında yeniden toplanıyor. Bu yönde bir taarruza yeniden başlamaya
hazırlanıyorlar ya da Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin bazı kısımlarını gösteri hazırlıklarıyla Donetsk
yönünden geri çekmeye çalışıyorlar.
Zaporizhzhia bölgesi topraklarının bombardımanı devam ediyor. 25 Mayıs'ta Zaporizhzhia'ya bir füze
saldırısı başlatıldı. Seyir füzeleri konut altyapısını ve bir alışveriş merkezini vurdu. Zaporizhzhia
Bölgesel Askeri İdaresi, en az 60 evin hasar gördüğünü, 1 kişinin öldüğünü ve 3 kişinin de
yaralandığını bildirdi.
Dnipro yönü:
Rus kuvvetleri, Dnipropetrovsk bölgesindeki demiryolu altyapısı ve sanayi tesislerini vurmaya devam
ediyor. Dnipropetrovsk Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Valentyn Reznichenko'ya göre, 23 Mayıs'ta
Dnipropetrovsk yakınlarındaki demiryolu altyapısına dört füze çarptı. Bu şekilde, Rus ordusu
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine cephe hattında tedarik lojistiğini karmaşıklaştırmaya çalışıyor. 25
Mayıs'ta bir maden işletmesine ve Kryvyi Rih'deki havaalanına üç füze saldırısı düzenlendi.
Ayrıca Rus birlikleri, Kherson bölgesine bitişik Dnipropetrovsk bölgesindeki sınır bölgelerine topçu
ve ÇNRS atmaya devam ediyor.
Güney yönü:
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, Rus birliklerinin Kırım'da ek S-400 hava
savunma tümenleri konuşlandırdığını bildirdi. Muhtemelen Harpoon gemisavar füzelerinin
Ukrayna'ya transferi hakkındaki bilgilere yanıt veriyorlar ve Karadeniz'deki Rus filosunun
savunmasını güçlendirmeye çalışıyorlar.
Kherson bölgesi sınırına yakın Mykolaiv bölgesinde yerleşim bölgelerine yönelik bombardıman
sürüyor. Hafta başında en az 15 sivilin yaralanmasıyla sonuçlandı.
Bilgi çatışması
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın geçici olarak işgal edilen Kherson ve Zaporizhzhia
bölgelerinin nüfusuna Rus vatandaşlığı verilmesi için basitleştirilmiş bir rejim hakkında bir kararname
imzaladı. Bu tür eylemler, Rus makamlarının bu bölgelere yönelik saldırgan planlarını ortaya
koymaktadır. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi, devletin egemenliği ve toprak bütünlüğü meselesinin
kırmızı bir çizgi olduğunu, dolayısıyla bu konuda hiçbir taviz verilmeyeceğini bir kez daha vurguladı.
İNSANİ DURUM
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi'ne göre, 25 Mayıs itibariyle, Rusya'nın geniş çaplı işgalinin
başladığı 24 Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'da ölen sivillerin sayısı 8628'dir (3974 ölü ve 4654
yaralı). 25 Mayıs sabahı itibariyle, Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'daki silahlı saldırısından
671'den fazla çocuk etkilendi. Resmi verilere göre 238 çocuk öldü ve 433'ten fazla kişi yaralandı.
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24 Şubat'tan bu yana Rusya'nın işgali sonucunda 6,6 milyondan fazla insan Ukrayna'dan kaçarak
mülteci oldu.
Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyi, 17
Mayıs'ta Çernihiv bölgesindeki Desna'da bir eğitim merkezine düzenlenen füze saldırısı sonucu
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kayıpları hakkında kamuoyuna bilgi verdi. 87 kişinin cesedi, tesisin
arazisindeki enkazın altında bulundu.
Ukrayna topraklarında Rus savaş suçlarının en son gerçekleri ortaya çıkıyor. Kyiv bölgesinde,
bölgenin bir kısmının Rus birlikleri tarafından geçici olarak işgali sırasında öldürülen 1.297 kişinin
cesedi bulundu. Uzman incelemesi, ölülerin yarısının hafif silahlarla öldürüldüğünü, yani Rus Silahlı
Kuvvetleri tarafından kasten tasfiye edildiğini tespit etti.
Tahminlere göre Mariupol'daki sivillerin ve altyapının sistematik olarak yok edilmesi, şehrin
22.000'den fazla sakininin ölümüyle sonuçlanabilirdi. Mariupol, ışık, su veya iletişim olmadan
kendisini insani bir felaketin eşiğinde buldu.
Luhansk Bölgesel Askeri İdaresi başkanı, aktif düşmanlıklar sonucunda bölge nüfusunun tahliyesi
ve insani yardım malzemelerinin tesliminde zorluklar olduğunu bildirdi. Şu anda, Luhansk bölgesi
topraklarından güvenli tahliye yolu yok. Rusya, bölgedeki insani durumu daha da kötüleştirmek için
Luhansk ve Donetsk bölgelerinde ulaşım iletişimini her şekilde karmaşıklaştırmaya çalışıyor.
Örneğin, 23 Mayıs'ta sivillerin bulunduğu bir tahliye otobüsü Rus ordusundan ateş aldı.
Chernihiv Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Viacheslav Chaus, bölgedeki yıkılan ve hasar gören
binaların yüzde 90'ının konut tesisleri olduğunu belirtti. Böylece Rus ordusunun konut binalarını
hedef aldığı ifade edilebilir. Ayrıca bölgede 20'den fazla köprünün yanı sıra ulaşım altyapısı da yıkıldı.
Savaş sırasında Ukrayna çevresine önemli zararlar verildi. 24 Mayıs itibariyle, 254 çevre katliamı
vakası doğrulandı ve Ukrayna çevresinin 1.500 tahribatı vakası kaydedildi. Rus ordusunun bu tür
yıkıcı faaliyetleri, Ukrayna ve Karadeniz bölgesindeki komşu devletlerin çevre güvenliğini tehdit
ediyor. Bunun bir örneği, Azovstal'dan Azak Denizi'ne hidrojen sülfür sızıntısı tehdididir.
EKONOMİK DURUM
Ukrayna hükümeti, Ukrayna'nın demiryolunu Avrupa'ya bağlamak için ana demiryolu merkezlerinde
ve şehirlerde dar bir Avrupa hattının aşamalı inşaatına başlayacağını bildirdi. Bu tür önlemler, Rus
filosu tarafından Karadeniz limanlarının deniz ablukası altında ticaretin tek yolu olan Ukrayna malları
için kara taşımacılığı rotalarını basitleştirmeyi amaçlıyor.
Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda Ukrayna'daki
çatışmalar sonucunda 200'den fazla fabrika ve büyük işletmenin hasar gördüğünü, yıkıldığını veya
ele geçirildiğini söyledi. Ayrıca yaklaşık 25 bin km yol hasar gördü, 40 milyon metrekare konut ve 12
havalimanı yıkıldı.
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SİYASİ VE DİPLOMATİK OLAYLAR
23 Mayıs'ta Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyi, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nun
katılımcılarına hitap etti. Ukrayna ve dünyanın şu anda çok önemli bir an yaşadığı durumu çağırdı ve
Rusya'ya karşı yaptırımları güçlendirmeye çağırdı: Rus petrolünün satın alınmasına bir ambargo
uygulamak, Rus bankalarının blokajını genişletmek, Rus bilişim sektörünü ve Rus mallarını
reddetmek. Zelenskyi, Rusya pazarından ayrılan şirketlerin Ukrayna'da çalışmaya devam etmesi
gerektiğini öne sürdü ve onları savaş sonrası toparlanma sürecine katılmaya da çağırdı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyi, Batılı liderlerle yoğun bir diyalog sürdürüyor. Son
günlerde Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile
Ukrayna'ya yardım ve Rusya'ya karşı yaptırımların güçlendirilmesi konularında telefon görüşmeleri
yaptı. Ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanı Liberya Devlet Başkanı George Weah ile Rusya'nın kışkırttığı
gıda krizinden çıkış yollarını tartıştı ve Avusturya Şansölyesi Karl Nehammer ile de bir görüşme
gerçekleştirdi.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, İsviçre Cumhurbaşkanı Ignazio Cassis ile Ukrayna'nın
savaş sonrası yeniden inşası ve toparlanmasını görüştü. Ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Anthony
Blinken ile de görüştü ve Ukrayna ihracatının potansiyel engelinin kaldırılmasına değindi.
Ukrayna'nın Karadeniz limanlarının Rus donanması tarafından tarımsal ihracatı engelleyen ve
küresel boyutlarda bir gıda krizine yol açabilecek ablukası, uluslararası alanda aktif olarak tartışılıyor.
Ukrayna'nın ortakları şu anda durumu çözmenin yollarını arıyor. Litvanya ve Estonya tarafından
önerilen seçeneklerden biri, Ukrayna tahılı taşıyan gemilere refakat sağlamaktır. Bununla birlikte, bu,
Rus Donanması ile doğrudan bir çarpışma tehlikesi yaratmaktadır. Rusya bu konuyu Batı'ya şantaj
yapmak için kullanıyor ve nakliye gemileri için bir koridor açılması karşılığında yaptırımların
kaldırılmasını talep ediyor.
Ukrayna, ortaklarından askeri destek almaya devam ediyor. 23 Mayıs'ta Temas Grubu'nun Ukrayna
konulu ikinci savunma bakanları toplantısı gerçekleşti. Yaklaşık 20 ülke Ukrayna'ya yeni askeri
yardım paketleri sundu. Pentagon şefi Lloyd Austin'e göre, Ramstein formatındaki çevrimiçi toplantı
sırasında yeni yardım açıklayanlar arasında İtalya, Danimarka, Yunanistan, Norveç, Polonya ve Çek
Cumhuriyeti vardı. Özellikle Danimarka, Ukrayna'ya Zıpkın gemisavar füze sistemleri gönderme sözü
verirken, Çek Cumhuriyeti şimdiden Mi-24 saldırı helikopterleri, tanklar ve füze sistemleri sağladı. 25
Mayıs'ta Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anušauskas, Ukrayna için M113 zırhlı personel
taşıyıcıları ve araçlarını içeren yeni bir sevkiyatın hazırlandığını duyurdu.
Aynı zamanda, ortak devletlerden gelen mali kredi yardımı da artıyor. Özellikle Ukrayna, Japonya ile
imzalanan bir kredi anlaşması kapsamında 13 milyar yen (100 milyon $) aldı. Uluslararası İmar ve
Kalkınma Bankası, Hollanda'dan Ukrayna'ya 79,5 milyon avroluk kredi dilimi aktardı. Maliye
Bakanlığı, Alman Devlet Kalkınma Bankası ile Ukrayna'ya sosyal harcamaların finansmanı için 150
milyon avroluk kredi sağlanması için bir anlaşma imzaladı.
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AB, Ukrayna ekonomisini desteklemek için önlemler uygulamaya devam ediyor. Özellikle, 24
Mayıs'ta Avrupa Birliği Konseyi, Ukrayna'dan yapılan ihracattaki tüm vergi ve kotaları iptal etmesine
izin veren bir kararı kabul etti.
25 Mayıs'ta Avrupa Komisyonu, Rusya'ya uygulanan yaptırımlardan kaçınmayı suç haline getirmeyi
teklif etti ve ayrıca, yaptırım rejimini ihlal edenlerin kısıtlayıcı önlemleri aşmak için elde ettikleri
gelirlere el konulması için bir mekanizma sundu. Komisyon ayrıca bir varlık kurtarma ve müsadere
direktifi için bir teklif sundu. Temel amacı, suçluların uygunsuz gelir almamalarını ve yeni suçlar
işlememelerini sağlamaktır. Birkaç gün önce Litvanya, Letonya, Estonya ve Slovakya, AB tarafından
dondurulan Rus varlıklarına Ukrayna'yı yeniden inşa etmek için kullanmak için el konulması
çağrısında bulundu. Aynı zamanda, 23 Mayıs'ta Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyi,
Rusya'nın Ukrayna'ya karşı silahlı saldırısını destekleyenlerin mal varlıklarına el konulmasını
öngören bir yasayı imzaladı.
Cenevre'deki BM ofisinde Rusya Dışişleri Bakanlığı danışmanı olan Rus diplomat Boris Bondarev,
Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını kınadığı ve Putin rejimini eleştirdiği istifa açıklamasının
doğruluğunu doğruladı. Bu, bir Rus diplomatın Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırgan politikasına
açık bir şekilde katılmamasının ilk örneğidir.
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.

